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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver 
svenska bankkunders lojalitet 

Seminariedatum: 12 januari 2017 

Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 
15 högskolepoäng. 

Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson 

Handledare: Johan Jansson 

Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet 

Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR-
insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders 
lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. 

Metod: För att kunna mäta inverkan av CSR, servicekvalitet och teknikmognads utifrån konsuments 
uppfattning på lojalitet användes inom studien en kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign. Studiens 
forskningsansats var deduktiv och datainsamlingen skedde i form av en enkät. Enkäten distribuerades 
huvudsakligen digitalt men kompletterades även med en pappersenkät. 

Teoretiskt perspektiv: I studien utgick lojalitetsbegreppet från Olivers respektive Reichhelds 
teoretiska ramverk, CSR inspirerades av Dahlsruds studie och Schwartz och Carrolls venndiagram, 
servicekvalitet från Grönroos servicekvalitetsmodell och Jun och Cais modell för upplevd 
servicekvalitet inom banker. Mätinstrument för teknikmognad var Parasuraman och Colbys 
Technology Readiness Index, TRI 2.0. 

Empiri: 237 enkätsvar 

Resultat: Av de fyra faktorerna som undersöktes (upplevd CSR, funktionell servicekvalitet, teknisk 
servicekvalitet och teknikmognad) var alla faktorerna positivt korrelerade med lojalitetsmåttet, men 
faktorn funktionell servicekvalitet hade överlägset mest inverkan på lojaliteten hos dagens 
bankkunder.  



Abstract 

Title: Loyalty and the Swedish banks – a quantitative study on what drives loyalty among Swedish 
online bank customers 

Seminar date: January 12, 2017 

Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 
credits 

Authors: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson 

Advisor: Johan Jansson 

Key words: loyalty, e-loyalty, bank, online, service quality, CSR, technology readiness, customer 
loyalty 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate if factors like perceived CSR, perceived service 
quality and technology readiness affect online bank loyalty through a quantitative survey to Swedish 
bank customers today.  

Methodology: To be able to measure the factors CSR, service quality and technology readiness, and 
their effect on the consumers’ perception of loyalty, a quantitative study with cross sectional design 
was launched. The study is deductive and the survey was distributed mainly through digital channels 
but also through paper surveys. 

Theoretical perspectives: The loyalty models used in the study came from Oliver´s and Reichheld´s 
theoretical framework, while the CSR model were inspired by Dahlsruds work and the venn diagrams 
by Schwartz and Carroll. The service quality framework used came from Grönroos work and from the 
model for perceived service quality in the banking sector by Jun and Cai. To measure technology 
readiness, we used the TRI 2.0 Technology Readiness Index developed by Parasuraman and Colby. 

Empirical perspectives: 237 filled-in survey responses 

Conclusion: Out of the four factors that were researched and tested through the survey (CSR, 
functional service quality, technical service quality and technology readiness), it turned out that they 
were all positively correlated to the loyalty construct, but the factor functional service quality was 
found to be much stronger than the other factors when compared in a regression analysis.  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1.Bakgrund och Problemformulering 

I det inledande kapitlet presenteras studiens kontext, det vill säga lojalitet hos konsumenter på den 
svenska bankmarknaden. Detta presenteras genom att inledningsvis beskriva relevant information och 
bakgrundsfakta för att sedan gå in djupare på problematiken kring och de svenska bankkundernas 
lojalitet. Detta mynnar ut i en frågeställning och ett syfte som sätter ramen för studien och utgör 
grunden för både den teoretiska referensramen och tillvägagångssättet.  

1.1.Bakgrund 

Bankerna har brottats med ständiga förändringar under de senaste årtiondena. Finanskriser, 
teknologiska framsteg, förändrade konsumtions- och betalmönster och införande av nya lagar och 
direktiv är bara några av de utmaningar som bankerna behövt anpassa sig efter. Nisch- och 
internetbankernas intåg har också förändrat konkurrensbilden och nya aktörer försöker ständigt 
komma in på marknaden och konkurrera med bankerna.  

Den traditionella bankverksamheten har allt mer digitaliserats och kräver ständigt nya digitala och 
innovativa lösningar för att kunna konkurrera om kunderna. Digitaliseringen har också medfört nya 
konkurrerande aktörer, t ex smarta privatekonomiska appar som svenska Tink och nya digitala 
mobilbaserade banker som brittiska Atom Bank. 

Samtidigt är trenden att allt fler bankkontor stängs ner, att det sker allt färre kundbesök på bankkontor 
och att kontakterna mellan bankkunder och fysisk bankpersonal minskar. Det har aldrig tidigare varit 
enklare att utföra bankärenden via internet och mobil, och i många fall har man tillgång till personlig 
service 24 timmar om dygnet. I en alltmer digitaliserad bankvärld ökar avståndet mellan bank och 
bankkund, så vad värdesätter vi och vad gör oss konsumenter lojala när fysiska och personliga 
relationerna med banken bli mer och mer sällsynt? 

Den personliga relationen har sedan länge setts som en nyckelfaktor för att skapa tillit och lojalitet hos 
bankkunder. Ett exempel på detta är Hermansson (2015) som studerade svenska bankkunder och 
påvisade ett samband mellan närheten i relationen till banken och konsumentens beteende såsom 
sparbeteende. När dessa relationer får en allt mindre betydelse och tekniken tar över allt mer behövs 
dessa ersättas med något annat. Bankens image och kundens uppfattning av varumärket är något som 
blir allt viktigare när den personliga kontakten med banken minskar. Den minskade personliga 
kontakten gör att vi konsumenter blir mer mottagliga för externa faktorer som vad media rapporterar 
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och vad som skrivs på sociala medier. Att då kunna förmedla en positiv bild av banken och 
kommunicera med konsumenterna på annat sätt blir då viktigt. Ett sätt att då förmedla banken som en 
ansvarstagande och tillförlitlig samhällsaktör kan vara genom banken hållbarhetsarbete ofta även 
benämnt som CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).  

Bankerna och deras hållbarhetspolicys har hamnat alltmer i fokus under de senaste åren. De granskas 
allt hårdare utifrån exempelvis hur pass hållbart de investerar och till vilka typer av verksamheter de 
lånar ut pengar. Bankernas etiska och gröna fondsparande är ett sätt att framstå som en hållbar 
samhällsaktör och stärka den goda bilden av banken. Enligt Fondbolagens förening (2016) har var 
fjärde fondsparare valt ett sparalternativ för att det anses hållbart. Sedan 2015 finns organisationen 
Fairfinance Sverige som aktivt granskar bankernas hållbarhetsarbete. Bara under det året sedan 
Fairfinance startade sina mätningar har bankernas hållbarhetsarbete förbättrats från att bankerna i 
genomsnitt uppfyllde 33 procent av kraven 2015 till att 2016 uppfylla 47 procent av kraven (Fair 
Finance Guide 2017). Den stärkta konsumentmakten tillsammans med den ökade betydelsen av 
bankens image gör att CSR:s roll ökar i betydelse.  

En annan viktig aspekt i en allt mer digitaliserad bank är hur vi konsumenter vill att banken levererar 
sin service och sina tjänster till oss. Hur upplever vi deras tjänster och framförallt vad genererar god 
servicekvalitet enligt oss konsumenter idag? Är det utformningen och funktionaliteten av bankens 
internettjänst och mobilapp, ett brett produktutbud eller kanske tillgång till en bra personlig support 
som enligt oss konsumenter genererar servicekvalitet? Tycker vi kunder att något serviceattribut är 
viktigare än andra, och är servicekvaliteten något vi kunder värdesätter i sådan utsträckning att vi vill 
förbli lojala? Det finns tidigare studier som visar att servicekvalitet kan inverka på lojalitet och denna 
studie kommer att undersöka om ett sådant samband finns i dagens svenska bankkontext men också 
försöka fastställa vilka parametrar av den upplevda servicekvaliteten som påverkar lojaliteten mest.  

Den snabba tekniska utvecklingen har resulterat i att tekniken får en alltmer större inverkan på våra 
liv. Vi lever i en tidsålder som mer än någonsin tidigare påverkats av teknologiska framsteg, och 
hastigheten bara ökar. Dessutom minskar tiden mellan att en ny teknik introduceras och att den slår 
igenom. Det tog 38 år för den kopparbundna telefonen att nå 50 miljoner användare, TV:n 14 år, och 
internet 4 år (Gould 2015). Det senaste exemplet är Pokemon Go som nådde 50 miljoner användare 
på bara 19 dagar (Grubb 2016). 

Detta resulterar i att vårt teknikintresse och teknikfärdighet får större betydelse och kanske fungerar 
polariserande eftersom en del omfamnar och vill lära sig ny teknik, medan andra är mer avvaktande. 
Det finns skillnader i teknikmognad mellan olika individer och grupper vilket skulle kunna vara en 
intressant aspekt utifrån hur banker genererar lojala kunder. Kanske är det så att en individs 
teknikmognad har större betydelse när det gäller att vara lojal mot sin bank? Tidigare forskning på 
detta område är inte särskilt omfattande när det gäller hur teknikmognad påverkar kundens lojalitet till 
banken. Därför kommer sambandet lojalitet och teknikmognad undersökas i denna studie. 
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Utöver digitaliseringen är även nya lagar och EU-direktiv på väg att träda i kraft. Payment Service 
Directive 2 (PSD2) är ett nytt EU-direktiv som innebär att tredjepartsleverantörer snart kommer att 
kunna leverera många av bankernas tjänster direkt i sina egna tjänster (Holm och Hellström 2016). Ett 
exempel är att vi kommer att kunna skicka pengar direkt till våra vänner på Facebook utan att behöva 
ta omvägen via vår internetbank. Ett annat skulle kunna vara att en e-handlare genom ett klick kan ta 
betalt direkt från kundens konto i sin webbshop om bankkunden har gett e-handlaren tillåtelse att göra 
det, utan att behöva gå via en internetbank eller kortbetalningstjänst. Banken kommer helt enkelt inte 
att ha monopol på kontonumret i framtiden. 

Det så kallade bolånedirektivet trädde i kraft vid årsskiftet 2017 (Regeringen 2016). Direktivet 
innebär bland annat att konsumenten blir mer skyddad vid ansökan om lån. En bank får inte längre 
sätta som motkrav att en kund exempelvis måste bli helkund för att få låna pengar i banken. Det enda 
försäljningsmässiga motkrav som får ställas är kunden öppnar ett transaktionskonto. Detta resulterar i 
att banken får ännu mindre möjligheter att “låsa in” kunden, vilket gör det ännu viktigare för banken 
att hitta ett koncept som genererar lojala kunder utan att behöva använda “inlåsning” som metod.  

Digitaliseringen, ökad konkurrens, lagar och EU-direktiv är några exempel på faktorer som stärkt 
kundens position gentemot banken. Vi kan idag både enkelt jämföra och byta bank. Idag har enligt 
TNS Sifo 49% av svenskarna två eller flera banker och detta är en tilltagande trend som konstaterats 
under de senaste åren (Dagens Industri 2016). En anledning som lyfts fram är att vi idag i större 
utsträckning plockar russinen ur kakan och väljer den bank som erbjuder det bästa alternativet för 
respektive banktjänst (ibid).  

Därför är det kanske mer aktuellt än någonsin för bankerna att fråga sig vad det är som är viktigt, 
vilka faktorer är viktigast, för kunderna när de bestämmer sig för att stanna hos sin bank, eller hitta en 
ny. 

1.2.Problemformulering  

Lojalitet är ett problematiskt begrepp i många bemärkelser, inte bara inom forskningen utan även när 
lojalitetsbegreppet ska appliceras på företag och organisationer. 

Inom lojalitetsforskningen finns inte någon gemensam och erkänd definition av lojalitet, vilket i sin 
tur har lett till att ett stort antal mått och modeller för lojalitet har utvecklats genom åren. Redan 1978 
skriver Jacob Jacoby i sin bok Brand loyalty om ”Chaos in Research-land: The sorry status of brand 
loyalty measurement” (Jacoby 1978; se Söderlund 2001). Söderlund fastställer att det redan då fanns 
över 50 olika mått på lojalitet (Söderlund 2001). En annan anledning till att lojalitet har blivit ett 
spretigt begrepp är enligt Egan (2011) att trots flitigt användande av begreppet inom vetenskapen 
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misslyckades de flesta författare med att definiera vad de menar med termen. Det har i sin tur 
resulterat i bristande kontinuitet i marknadsföringslitteraturen (ibid). 

För att göra det hela ännu mer komplicerat finns det forskning som visar att grunden till lojalitet är 
branschstyrt, det vill säga att faktorer inverkar olika mycket på lojalitet beroende på vilken bransch 
man vill applicera begreppet på (Mittal och Lassar 1998, Lewis och Soureli 2006). Om detta dras till 
sin spets skulle en bank således inte kunna applicera lojalitetsforskning som är exempelvis gjord på 
dagligvaruhandel. Det skulle också kunna diskuteras om en traditionell banks kundlojalitet drivs av 
samma faktorer som en internetbaserad nischbank. Det finns författare som Veloutsou et al. (2004) 
som menar att lojalitetsattributen skulle kunna skilja sig även mellan olika banker. 

Trots detta baseras en stor del av forskningen på generella modeller såsom Dick och Basus och 
Olivers lojalitetsmodeller, även om de till en viss grad brukar anpassas till en viss bransch (Mittal och 
Lassar 1998; Lewis och Soureli 2006). Dessa modeller utvecklades under 90-talet och är fortfarande 
bland de dominerande lojalitetsteorierna även om faktorer som digitaliseringen och globalisering 
förändrat samhället mycket sedan dess. Även en del studier som undersöker e-lojalitet (lojalitet på 
internet) utgår från dessa typer av traditionella ramverk (Valvi och Fragkos 2012). 

Även om det skulle vara fastställt vilka faktorer som påverkar lojaliteten i en viss bransch och en viss 
kontext skulle den ändå vara svår att applicera för chefer och företag. Lojalitetsforskningen är många 
gånger väldigt teoretiskt och väldigt omfattande och generella faktorer undersöks. Det finns 
exempelvis forskning som undersökt relationen mellan faktorer som kundnöjdhet, tillit och 
servicekvalitet, och kundlojalitet. Detta kommer att beskrivas längre fram i studien. Dessa omfattande 
faktorer kan då bli svåra att översätta till och applicera i en verksamhet. Lojalitetsbegreppet har 
många gånger har en bred och luddig definition som måste brytas ner i mindre delar för att bli 
applicerbara på verksamheten. 

Synen på lojalitet tenderar ibland att ha ett företagsperspektiv istället för ett kundperspektiv. Fokus 
ligger då ofta på hur företaget ska kunna tjäna mer pengar genom att ”låsa in kunden” istället för att 
fokusera på vad kunden verkligen efterfrågar och vad kunden värdesätter i relationen med företaget. 
Vad är det egentligen som är viktigt för oss konsumenter när vi värderar banken och vad efterfrågar vi 
för relation med vår bank?  

Schultz och Bailey (2000) menar att de oändliga valmöjligheterna har ändrat marknaden till att bli 
konsumentdriven och för att kunna skapa lojala kunder på denna typ av marknad krävs en förändrad 
syn på kundrelationer. Författarna poängterar att relationen är det essentiella för att skapa lojalitet i 
dagens samhälle och att synen på kundrelationen måste skifta fokus. Detta genom att gå ifrån den 
klassiska massrelationen till att fokusera på en personlig kundanpassad relation Schultz och Bailey 
(2000).  
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Denna studie har utgått från den stärkta konsumentpositionen och syftar därför till att undersöka ett 
antal utvalda faktorer som tidigare visat sig kunna inverka på lojalitet. Studien tittar också på faktorer 
som fått en ny betydelse och försöker göra detta utifrån ett konsumentperspektiv i dagens kontext. 
Servicekvalitet är ett tydligt exempel på detta. Det finns en mängd forskning som visar att bankens 
servicekvalitet påverkar kundlojalitet, men vilka element inom servicekvalitet inverkar på kundens 
lojalitet i dagens svenska bankkontext? Är det exempelvis bankens utformning av sin mobilapp eller 
kanske tillgängligheten av personlig service som driver lojalitet?   

Den stärkta konsumentpositionen och den minskade personliga kontakten med banken har resulterat i 
att bankens image och kundens uppfattning av varumärket är något som blir allt viktigare. Det finns 
studier som visar att image är en lojalitetsdrivande faktor (Lewis och Soureli 2006) och att 
varumärket spelar stor roll när en kund ska utvärdera en tjänst (Veloutsou 2004). 

Som tidigare nämnts resulterar den minskade personliga kontakten med banken i att vi konsumenter 
blir mer mottagliga för externa faktorer som vad media rapporterar och vad som skrivs på sociala 
medier. Att kunna förmedla en bild av banken på annat sätt blir då extra viktigt. Ett sätt att förmedla 
budskapet att banken är en ansvarstagande och tillförlitlig samhällsaktör, är genom bankens CSR-
arbete (CSR, Corporate Social Responsibility). Därför kommer denna studie undersöka i vilken 
utsträckning bankens hållbarhetsarbete påverkar kunden och titta närmare på sambandet mellan 
bankens CSR-arbete och lojalitet. Under undersökningens litteraturstudie har ingen tidigare studie på 
sambandet lojalitet och CSR i en svensk bankkontext hittats. 

Vad som driver lojalitet handlar inte enbart om bransch utan också om individen. Inverkar 
demografiska faktorer som ålder, utbildningsnivå, kön eller inställning till teknik på lojaliteten? I en 
alltmer digitaliserad värld bör det vara intressant att undersöka teknikmognad närmare i förbindelse 
med lojalitet. Tenderar någon som anser sig vara mycket teknikintresserad mer lojal än någon som 
överhuvudtaget inte är teknikintresserad? Hittills har vi inte kunnat hitta någon tidigare forskning som 
tittar på sambandet mellan teknikmognad och lojalitet, vilket vi ämnar göra i vår undersökning. Vi har 
däremot hittat användbara mått (Parasuraman och Colby 2015) som kan hjälpa oss att mäta 
teknikmognad och undersöka om det kan finnas ett samband mellan de två variablerna i en svensk 
bankkontext.  

Lojalitet är alltså i sig inte så lätt att jobba med. För svenska banker är situationen dessutom mer 
komplex på grund av inverkan från stora förändringarna som digitaliseringen, den starkare 
konsumentpositionen och kommande lagar och direktiv.  
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1.3.Frågeställning 

Hur påverkas lojaliteten hos dagens svenska bankkunder av kundernas uppfattning om bankernas 
servicekvalitet, om bankernas CSR-insatser, och om sin egen teknikmognad?  

1.4.Syfte 

Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR-insatserna, den 
upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin 
bank, utifrån konsumentens perspektiv. 

1.5.Disposition 

Introduktion: I det inledande kapitlet presenteras studiens kontext, det vill säga lojalitet hos 
konsumenter på den svenska bankmarknaden. Detta presenteras genom att inledningsvis beskriva 
relevant information och bakgrundsfakta för att sedan gå djupare in på problematiken kring lojalitet 
och de svenska bankkunderna. Detta mynnar ut i en frågeställning och syfte som sätter ramen för 
studiens infallsvinkel och utgör grunden för både den teoretiska referensram som studiens 
tillvägagångssätt.  

Teori: I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Detta genom att inledningsvis 
presentera lojalitetsbegreppet och existerande teorier inom området. Därefter beskrivs studiens fyra 
utvalda faktorer, CSR, funktionell respektive teknisk servicekvalitet samt teknikmognad. För varje 
faktor kartläggs tidigare studier som undersökt sambandet mellan respektive faktor och lojalitet. 
Vidare presenteras studiens tre kontrollvariabler kön, ålder och utbildningsnivå och dess eventuella 
samband med lojalitet. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen och studiens 
framtagna analysmodell presenteras.  

Metod: I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt och upplägget för studien. Kapitlet omfattar 
vilken forskningsansats och design som studiens utgått från och hur vi valt att bedriva studiens 
datainsamling. Andra aspekter som kapitlet behandlar är presentation och motivering till valda mått, 
metoden vid analys av data. 

Resultat: Detta kapitel syftar till att redovisa studiens insamlade data. Detta gör vi genom att 
presentera resultatet för respektive lojalitetsfaktor för att avslutningsvis presentera en översiktstabell 
över sambanden mellan lojalitet och samtliga lojalitetsfaktorer. Kontrollsvariablernas inverkan på 
lojalitet och lojalitetsattributen kommer också presenteras. 
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Analys: I detta kapitel analyseras undersökningens resultat utifrån studiens teoretiska referensram. 
Detta genom att analysera samband, pröva studiens hypoteser och diskutera bakomliggande orsaker 
till studiens resultat.  
Slutsats och diskussion: I detta kapitel drar vi slutsatserna från vårt resultat och föreslår vidare 
forskning. 
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2.Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Detta genom att inledningsvis presentera 
lojalitetsbegreppet och existerande teorier inom området. Därefter beskrivs studiens fyra utvalda 
faktorer, CSR, funktionell respektive teknisk servicekvalitet samt teknikmognad. Under respektive 
avsnitt kartläggs även tidigare studier som undersökt sambandet mellan respektive faktor och lojalitet. 
Vidare presenteras studiens tre kontrollvariabler, kön, ålder och utbildningsnivå och dess samband 
med lojalitet. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen och studiens framtagna 
analysmodell presenteras.  

2.1.Lojalitet 

Lojalitet är ett begrepp som studerats flitigt inom vetenskapen men som trots detta inte har någon 
självklar definition. Egan (2011) menar att även om begreppet används mycket, misslyckades de 
flesta författare att definiera vad de menar med termen vilket resulterar i bristande kontinuitet i 
marknadsföringslitteraturen. Som tidigare nämnts i inledningen skrev Jacob Jacoby redan år 1978 i 
sin bok om lojalitet om “ett kaos i forskningsvärlden”(Jacoby, 1978 i Söderlund 2001). Söderlund 
diskuterar detta i sin bok ”Den lojala kunden” och fastställer att det redan då fanns över 50 olika mått 
på lojalitet. Sedan dess har definitioner blivit fler men Söderlund hävdar att det finns ett par 
gemensamma element som knyter samman många av dessa definitioner. Det första elementet handlar 
om att det ska vara ett förhållande som håller över tiden, i denna studie mellan konsumenten och 
företaget. Två andra viktiga aspekter i en modern definition av lojalitet är att begreppet beaktas utifrån 
både den fysiska och mentala världen hos individen (Söderlund 2001). I den fysiska världen kan 
individens beteende studeras, till exempel i vilken utsträckning eller hur ofta en individ köper en viss 
produkt. Inom den mentala världen studeras istället vilket attityder och intentioner individen har till 
en viss produkt (ibid). 

Det Söderlund väljer att benämna fysiska och mentala värden i sin bok motsvarar det som inom 
lojalitetsforskningen oftare brukar benämna attitydmässig och beteendemässig lojalitet. Den 
beteendemässiga lojaliteten handlar om aspekter som köpfrekvens, köpkvantitet och hur ofta 

konsumenten eventuellt byter leverantör. Den attitydmässiga lojaliteten handlar om de känslomässiga 

associationerna konsumenten har till ett företag eller varumärke. Chaudhuri och Holbrook (2001) 
menar att den attitydmässiga lojaliteten är konsumentens grad av engagemang i ett varumärke. 

Under lojalitetsforskningens tidiga era under 1980-talet betraktades i princip enbart den 
beteendemässiga lojaliteten (Söderlund 2001). De tidiga studierna försökte härleda lojalitet genom att 
enbart titta på ett beteende som köpfrekvens istället för att undersöka de bakomliggande faktorerna till 
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agerandet. “Problemet med att enbart titta på den beteendemässiga definitionen är att det kan finnas 
andra anledningar till upprepade köpbeteende än lojalitet, exempelvis brist på andra valmöjligheter, 
vanor, låg inkomst, bekvämlighet etc” (Hart et al. 1999 s. 545, egen översättning). Således bör man, 
precis som Söderlund hävdar, i en modern definition av lojalitet ta med både den attitydmässiga och 
beteendemässiga aspekten, vilket många andra studier också påvisar (Anderson och Srinivasan 2003; 
Dick och Basu 1994; Han och Back 2008; se Han, Kim, Kim 2011 s.1009)  

Många forskare har studerat lojalitetsbegreppet utifrån attitydmässiga och beteendemässiga aspekter 
och definierat ramverk som kombinationer dessa aspekter. Oliver (1997) beskriver fyra faser av 
lojalitet; kognitiv, affektiv, konativ och agerande lojalitet. De tre första faserna bottnar i att den 
attitydmässiga lojaliteten successivt stärks, från att föredra ett varumärke över ett annat (kognitivt), 
till att ha en positiv attityd till varumärket (affektivt), och att slutligen övergå till en vilja göra återköp 
av varumärket (konativ). Det sista steget, det vill säga den högsta lojalitetsgraden enligt Oliver, 
uppnås när kunden omsätter attityden till handling (agerande lojalitet), och övergår till ett faktiskt 
beteende.  

Dick och Basu (1994) väljer att kombinera de attitydmässiga och beteendemässiga aspekterna på ett 
annat sätt. Författarna skriver om fyra olika typer av lojalitet; sann, latent, falsk och ingen lojalitet, där 
författarna kombinera de båda nämnda aspekterna. Den högsta graden av lojalitet enligt Dick och 
Basu (1994) är det som författarna väljer att kalla sann lojalitet. Den uppstår när både attitydmässig 
och beteendemässig är hög, det vill säga en positiv attityd till företaget kombinerat med ett upprepat 
köpbeteende. 

Latent lojalitet definierar Dick och Basu (1994) som att den har hög attitydmässig lojalitet men låg 
beteendemässig lojalitet, det vill säga ett lågt repetitivt köpbeteende. Falsk lojalitet har konsumenter 
som har hög beteendemässig lojalitet, men låg relativ attitydmässig lojalitet till företaget. Detta kan 
bero på höga byteskostnader (switching costs) eller olika typer av bindningar eller barriärer för 
kunden (ibid). Skulle både den attitydmässiga och den beteendemässiga aspekten vara låg är detta 
ingen lojalitet enligt författarna. 

Söderlund (2001) diskuterar på ett liknande sätt lojalitet i förhållande till nöjdhet. Han menar att det 
finns nöjda kunder som inte är lojala men även missnöjda kunder som trots detta är lojala. Den nöjda 
kunden kan exempelvis hitta ett bättre erbjudande någon annanstans eller byta på grund av att 
företagets erbjudande förändras. Den missnöjda kunden som tidigare diskuterades välja stanna kvar 
på grund av diverse olika barriärer som geografiskt avstånd, pris etc (ibid). 

2.1.1.Olika definitioner av lojalitet 

Richard L. Oliver, är kanske en av de mest erkända lojalitetsforskarna. Oliver tog fram en definition 
av lojalitet år 1997 och sedan dess har många forskare har använt Olivers modell som ramverk för 
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vidare forskning. Harris och Goode (2004) och andra (Punniyamoorthy och Raj 2007; Han et al. 
2011) har försökt vidareutveckla och anpassa teorierna till olika kontexter. 

Oliver definierar lojalitet som: 

”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som man 
föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 
situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential driva fram ett 
produktbyte” (Oliver 1997, svensk översättning Söderlund 2001 s. 30) 

Reichheld (2003 s. 48) väljer att definiera lojalitet som ”Loyalty is the willingness of someone – a 
customer, an employee, a friend to make an investment or personal sacrifice in order to strengthen a 
relationship”. Reichheld (2003) menar att word-of-mouth är den bästa indikatorn på lojalitet och att 
det visat sig i gjorda undersökningar att word-of-mouth är den faktorn har högst positiv korrelation till 
tillväxt. Han menar att lojalitet är mycket mer än bara återkommande inköp. En kund kan på grund av 
en barriär eller en minskad efterfrågan på en produkt minska sina inköp men ändå vara lojal till 
företaget utifrån definitionen ovan. Detta tankesätt är i linje med Hart el al:s (1999) resonemang ovan 
om att den beteendemässiga lojaliteten inte skulle vara tillräcklig för att kunna mäta sann lojalitet. 
Detta skiljer Reichheld från Olivers syn som menar att agerande lojalitet, det vill säga när kunden 
omsätter känslor och tankar till handling, är den högsta graden av lojalitet. Även om både författarna 
beaktar både de beteendemässiga och attitydmässiga aspekterna är det tydligt att det råder oenighet 
om hur man ska se på och värdera aspekterna i en definition av lojalitet. 

En kritisk röst till det klassiska sättet att definiera lojalitet är Schultz och Bailey (2000). Författarna 
menar att många av lojalitetsdefinitioner är inte är applicerbara längre då de utgår från ett produkt- 
och distributionsorienterat synsätt som var aktuella under 1900-talets senare hälft. Istället menar 
författarna att den snabba tekniska utvecklingen har förflyttat makten till konsumenterna som idag 
enkelt kan söka information om och utvärdera ett stort utbud av olika alternativ. Det oändliga 
valmöjligheterna har ändrat marknaden till att bli konsumentdriven och för att kunna skapa lojala 
kunder på denna typ av marknad krävs en förändrad syn på kundrelationer. Schultz och Bailey (2000) 
menar att relationen är det viktigaste för att skapa lojalitet och att synen på kundrelationen måste 
skifta fokus. Detta genom att gå ifrån den klassiska massrelationen till att fokusera på en personlig 
kundanpassad relation. Just relationen mellan köpare, säljare och affärssystemet är det som är 
avgörande för lojalitetsgraden enligt Schultz och Bailey (2000). 

Det råder fortfarande ett visst kaos i forskningsvärlden när det kommer till lojalitetsbegreppet. De 
klassiska definitionerna och ramverken med bland annat Oliver och Dick och Basu i spetsen utmanas 
av definitioner av exempelvis Reichheld och Schultz och Bailey. De senare fokuserar på relationen 
med Oliver lägger fokus på ett upprepat köpbeteende.  
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Som tidigare nämnts finns det studier som menar att lojalitet är branschstyrt och därför är det viktigt 
att välja ett synsätt på lojalitet som passar en svensk modern bankkontext. Mycket av denna 
problematik ämnar denna studie undersöka. I och med att det råder oenighet över vad som driver 
lojalitet inom forskningsvärlden är det också svårt att välja ut en definition. 

Schultz och Baileys syn med relationen i centrum är högst relevant i studiens kontext då 
kundrelationen med banken har förändrats mycket under det senaste årtiondet och då den personliga 
relationen med banken lyfts många gånger fram som en nyckelfaktor för lojala kunder. 

Däremot finns det studier inom e-lojalitet (lojalitet på internet) som använder sig av Olivers ramverk, 
där relationen inte anses vara det primära utan istället de direkt mätbara beteendeaspekterna. En 
anledning till detta kan vara ett resultat av CRM-systemens framfart. (Customer Relationship 
Management, dvs system som lagrar och analyserar kunddata). Dessa system analyserar de digitala 
spår vi lämnar efter oss i form av exempelvis hur ofta vi besöker en hemsida, hur och var vi använder 
vårt betalkort, vad vi handlar etc. I en sådan kontext värderas det som är mätbart och analyserbart i ett 
datasystem. 

Studien syftar just till att undersöka vilken betydelse den personliga relationen har i relation till de 
mer hårda tekniska värdena som hur en internettjänst eller mobil app är uppbyggd. Därför kommer 
båda dessa synsätt behandlas när konsumenternas lojalitetsuppfattning ska analyseras.  

2.1.2.E-lojalitet 

Som tidigare nämnts har den tekniska utvecklingen medfört att konsumenternas verklighet har 
förändrats och deras beteende online har fått en allt större betydelse. Detta har resulterat i en 
forskningsgren inom e-lojalitet som behandlar lojalitet på internet för såväl e-handlare som e-
serviceföretag. 

Kundens position har stärkts i takt med att informationstillgången och distribution av efterfrågade 
produkter och tjänster har ökat genom internet. Internet har gjort det möjligt att enklare byta och hitta 
nya leverantörer, men också ökat risken för att bli lurad av mindre nogräknade leverantörer. Det har 
också ökat transparensen och idag kan kunden läsa recensioner och omdömen om hur en leverantör 
upplevs av andra kunder (Clifford och Lang 2012). Clifford och Lang (2012) hänvisar till Schultz och 
Bailey´s (2000) resonemang om att makten har förflyttats, då kundlojalitet gått ifrån att vara 
produktorienterat och marknadsdrivet till att i en e-kontext vara mera kundkontrollerat och 
distributionsdrivet. Schultz och Bailey (2000) menar som tidigare nämnts att synen på lojalitet 
behöver förändras och anpassas till det skift som skett till en alltmer konsumentdriven marknad. 
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Den tekniska utvecklingen har också medfört möjligheter för företagen. Clifford och Lang (2012) 
menar att distributionen genom digitala kanaler har ökat möjligheterna att mäta e-lojalitet och att 
kundanpassa erbjudandet och upplevelsen på ett helt annat sätt än tidigare.  

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002 s.42), definierar e-lojalitet som ”the customer’s favorable 
attitude toward the e-retailer that results in repeat buying behavior.”(Chang och Chen 2009 se Ghane, 
Fathian, Gholamian (2011 s. 2)) definierar begreppet på ett liknande sätt: “A customer’s favorable 
attitude toward an ecommerce website that predisposes the customer to repeat buying behavior”. Cyr 
et al. (2005) definierar e-lojalitet som “is that loyalty in online environments refers to repeat purchase 
intention or intended return visits to a website”. 

De olika definitionerna skiljer sig en del åt, även om de vid en första anblick kan anses relativt lika. 
De två första definitionerna, Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002 s.42); Chang och Chen 
(2009), se Ghane, Fathian och Gholoamian (2011 s. 2)), speglar en mer traditionell lojalitetsdefinition 
med både beteendemässiga och attitydmässiga element och där det upprepade köpet är det slutgiltiga 
målet. Cyr et al. (2005) menar å andra sidan att intention av återköp räcker för att anses som lojal. 
Den senare definitionen fångar även Reichhelds lojalitetssyn som menar att det är viljan att göra en 
uppoffring som är det essentiella som driver lojalitet. 

Definitionerna får anses förhållandevis förenklade jämfört med de mer traditionella 
lojalitetsdefinitionerna. Olivers (1997) definition tar exempelvis upp hur konsumenter reagerar på 
yttre påverkan såsom andra erbjudande från konkurrenter, vilket dessa nyare definitioner inte gör. En 
del definitioner av e-lojalitet har blivit kritiserade för att inte heller skilja på sann lojalitet och falsk 
lojalitet som uppkommer exempelvis på grund brist på alternativ (Ghane, Fathian och Gholoamian 
2011). De två förstnämnda definitionerna lyckas fånga både dimensionerna medan Cyr et al. (2005) 
inte skiljer på sann och falsk lojalitet. 

Valvi och Fragkos (2012) jämförde 62 olika ramverk för e-lojalitet och kom fram till att majoriteten 
av dessa influerades av Zeithaml, Berry och Parasuraman (1996) och Olivers (2014) studier. Båda 
dessa författares ramverk har sin utgångspunkt i den traditionella lojalitetssynen. Även Clifford och 
Lang (2012) poängterar att många av aspekter som är relevanta för den traditionella lojaliteten också 
påverkar e-lojaliteten. 

I denna studie innefattar lojalitetsbegreppet både traditionell lojalitet och e-lojalitet, eftersom studien 
vill fånga lojalitet såväl i den fysiska världen som i onlinevärlden - något som de båda begreppen inte 
lyckats med var för sig. Båda anses vara relevanta för att kunna skapa en förståelse för vad som driver 
svenska bankkunders lojalitet i dagens kontext.  
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2.1.3.Faktorer som driver lojalitet inom banksektorn 

Det finns en uppsjö av lojalitetsforskning inom diverse olika områden och branscher. Det 
lojalitetssamband som studerats flitigast inom den akademiska litteraturen är korrelationen mellan 
lojalitet och kundnöjdhet (Beerli, Martín och Quintana 2004). Trots detta råder det oenighet inom 
forskningsvärlden om detta samband finns och i så fall i vilken utsträckning. Som Söderlunds 
resonemang ovan beskriver kan det finnas nöjda kunder som inte är lojala. Den nöjda kunden kan 
exempelvis hitta ett bättre erbjudande någon annanstans eller byta på grund av att företagets 
erbjudande förändras (ibid). 

Det finns många studier som tittar på samband mellan en specifik faktor och lojalitet, men använder 
kundnöjdhet som mellanvariabel, det vill säga att en faktor påverkar kundnöjdheten som i sin tur 
påverkar kundens lojalitet. I denna studie tittar vi enbart på direkta samband mellan lojalitet och de 
utvalda faktorerna. Då lojalitet är något som växer fram och är en långsiktig investering utgår denna 
studie från ett långsiktigt perspektiv där lojalitet ses som en kundnöjdhet på långt sikt. 

Det finns studier som visar att både typ av bransch och typ av serviceföretag påverkar vilka faktorer 
som driver lojaliteten (Lewis och Soureli 2006; Mittal och Lassar 1998). Dessutom hävdar Veloutsou, 
S. Daskou och A. Daskou (2004) att lojalitetsattributen skulle kunna skilja sig mellan olika banker. 
Anledningen till detta är att bankens erbjudande måste anpassas så att den attraherar den tilltänkta 
målgruppen utifrån bankens positionering. Att kundanpassa serviceerbjudandet till den tilltänkta 
målgruppen ses som en nyckelfaktor för att säkerställa kundnöjdhet och bibehålla en hög kundlojalitet 
(ibid). 

Lojalitet brukar ofta vara en av de främsta prioriteringarna för företag och bankerna är inga undantag. 
Det finns en mängd forskning gjord på lojalitet och banker. Några faktorer som ofta lyfts fram som att 
driva lojalitet inom banksektorn är kundnöjdhet (Bloemer, Ruyter och Peeters 1998; Beerli, Martín 
och Quintana 2004; Veloutsou, S. Daskou och A. Daskou 2004), servicekvalitet (Bloemer, Ruyter och 
Peeters 1998; Veloutsou, S., Daskou och A. Daskou 2004), pålitlighet (Bloemer, Ruyter och Peeters 
1998), image (Bloemer, Ruyter och Peeters 1998; Veloutsou, S. Daskou och A. Daskou 2004; Lewis 
och Soureli 2006), byteskostnad (Beerli, Martín och Quintana 2004), och upplevt värde (Lewis och 
Soureli 2006).  

Det finns även en del studier gjorda på e-lojalitet. Ribbink et al (2004) tittar i sin studie i stort på e-
handel och hittar ett samband mellan lojalitet och e-tillförlitlighet. Floh och Treiblmaier (2006) 
studerade e-lojalitet inom banksektorn genom att undersöka österrikiska internetbankkunder. Nöjdhet 
och tillförlitlighet var de två faktorer som hade störst inverkan på e-lojalitet i deras studie. Yee and 
Faziharudean (2010) gjorde en studie på malaysiska internetbankkunder och fann ett samband mellan 
lojalitet och faktorerna tillförlitlighet, vanor och rykte. Al-Agaga och Nor (2012) studerade 
malaysiska studenter som var internetbankkunder och fann ett signifikant samband mellan lojalitet 
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och tillförlitlighet, kundnöjdhet och tillhörighetskänsla. Tillförlitlighet och kundnöjdhet kan 
konstateras återkomma frekvent som lojalitetsfaktorer inom e-lojalitet utifrån studierna ovan.  

Denna studie kommer att fokusera som tidigare nämnts på de fyra faktorerna CSR, funktionell 
respektive teknisk servicekvalitet samt konsumentens teknikmognad och dess samband med lojalitet. 
Dessa fyra parametrar har valts eftersom de är relevanta i dagens bankkontext i Sverige. Relevansen 
ligger i att de antingen är förhållandevis nya inom forskningen när det kommer till banker och 
lojalitet, eller också är tidigare undersökta, men fått förändrad betydelse på grund av förändrade 
omständigheter. Mer ingående om vilka samband tidigare forskningsresultat har kunnat påvisa mellan 
lojalitet och fyra faktorerna presenteras under respektive avsnitt. 

2.2.Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility (CSR) har under de senaste årtiondena blivit ett alltmer välkänt 
begrepp. Tolkningen av CSR i Sverige beskrivs ibland som ett företags samhällsansvar och brukar 
delas upp i tre ansvarsområden, den sociala hållbarheten, den ekonomiska hållbarheten och den 
miljömässiga hållbarheten (Granqvist 2009). Den sociala aspekten innefattar hur företaget agerar 
gentemot sina anställda och andra intressenter som leverantörer och samhället i stort. Den 
miljömässiga aspekten beaktar hur hållbart ett företag handlar utifrån ett miljöperspektiv, exempelvis 
hur stort ekologiskt fotavtryck företaget gör och vilka produktionsmetoder som används. Ett företag 
ska också drivas på ekonomiskt hållbart sätt, det vill säga att inte äventyra verksamhetens fortlevnad 
genom stora risktagande eller genom kortsiktig vinstmaximering.  

CSR som begrepp uppkom runt 1900-talet andra hälft och den amerikanska ekonomiprofessorn 
Howard Bowen lyfts ofta fram som en av pionjärerna inom CSR-området (Carroll 1979, 1999, 2008; 
Garriga och Melé, 2004; Lee 2008; Preston 1975; Wood 1991a, 1991b se Acquier, Gond och Pasquero 
2011 s. 608). 

I Bowens bok från 1953 “Social responsibilities of the businessman” diskuteras företags etiska och 
samhällsmässiga ansvar och definierar det som “It refers to the obligations of businessmen to pursue 
those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms 
of the objectives and values of our society” (Bowen 1953, se Carolls 1999 s 270) 

Under 70-talet, då bland annat oljeinflationen slog till, pratades också mycket om CSR. Per Granqvist, 
författare till CSR i praktiken från 2009, nämner i en intervju hur allt fler företag i slutet av 70-talet 
har anställt någon för att vara ansvarig för företagets samhällsansvar (UR 2012). Enligt Granqvist 
förändrades situationen när nyliberalismen seglade upp under slutet av 1970-talet och 1980-talet med 
förespråkare som Milton Friedman, Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Synen på företags 
samhällsansvar förändrades (ibid) och Milton Friedman är känd för sitt uttalande om att den enda 
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skyldighet ett företag har gentemot samhället är att generera avkastning till aktieägarna. Friedman´s 
citat i New York Times 1970: "There is one and only one social responsibility of business--to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of 
the game”. 

Under de senaste två årtiondena har CSR börjat få en allt större betydelse. Idag har många företag och 
organisationer insett att det genom CSR går att vara både moraliskt god men samtidigt tjäna pengar 
genom effektivisering i olika produktionsled. CSR har också sedan början av 2000-talet fått ett 
tydligare konsumentperspektiv. Konsumenterna har blivit mer medvetna och engagerade, och 
forskning har kunnat visa att CSR inverkar på konsumenten genom exempelvis en mer positiv syn vid 
utvärdering av ett företag (Marin 2009). Arıkan and Güner (2013) menar i sin artikel att CSR under de 
senaste åren har gått från att varit något som påverkar det finansiella resultat till att ses mer som ett 
instrument för att skapa konkurrensfördelar med. 

2.2.1.Ramverk för CSR 

Eftersom det forskats mycket inom CSR-området finns det följaktligen en rad olika definitioner av 
CSR. CSR saknar en allmän definition, vilket har lett till att begreppet använts på olika sätt i såväl 
akademiska som professionella sammanhang (Coombs och Holladay 2011 s.6). 

Carrolls definition från 1979 lyder “The social responsibility of business encompasses the economic, 
legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” 
(Carroll 1979 s. 500). 

Carrolls definition har legat till grund till många studier inom CSR, bland Carrolls CSR-pyramid och 
Schwartz och Carrolls (2003) venndiagram. Carrolls pyramid presenterades i Carolls (1991) artikel 
“The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Morai Management of Organizational 
Stakeholders “. Pyramiden består fyra nivåer av ansvarstagande, det ekonomiska, legala, etiska och 
filantropiska.  

I pyramidens bas finns det ekonomiska ansvaret, det vill säga att företaget är ansvarigt inför 
aktieägare och andra intressenter att göra vinst. Detta för att kunna fortsätta bedriva verksamheten och 
inte äventyra företagets framtid. I pyramidens andra steg finns det juridiska ansvaret. Med detta 
menar Carroll (1991) att företaget ansvarar för att följa gällande regler och lagar. Det etiska 
ansvarstagandet är Carrolls tredje steg i CSR-pyramiden. Detta steg innefattar att vara etisk och agera 
på ett sätt som uppfyller förväntningarna från företagets olika intressenter utifrån ett etiskt perspektiv. 
I toppen av pyramiden finns det filantropiska ansvarstagandet, det vill säga att vara en god 
samhällsaktör och bidra på ett sätt till samhället som innefattar vad företagets intressenter önskar. 
Medan det etiska perspektivet handlar mer om att undvika att skada handlar det filantropiska om att 
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bidra med något bra, det vill säga stötta samhället genom olika former av initiativ och att försöka 
förbättra livskvaliteten hos världens medborgare. 

Schwartz och Carroll (2003) väljer att definiera CSR som ett tredelat begrepp som innefattar en 
ekonomisk, en legal och en etisk aspekt. Dessa aspekter presenteras i ett venndiagram som överlappar 
varandra och som då tillsammans bildar sju kategorier. Målet är att dessa sju kategorier 
”konceptualiserar, analyserar och illustrerar” CSR-begreppet (Schwartz och Carroll 2003 s. 513). 

Kotler och Lee (2005, s. 8) definierar CSR som ”a commitment to improve societal well-being 
through discretionary business practices and contributions of corporate resources”. 

Den europeiska kommissionen definierar CSR som ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig 
grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna”(Europeiska kommissionen 2011 s. 4). 

I Carolls definition av CSR från 1979 finns de fyra ansvarsnivåerna i författarens pyramid. I de senare 
två (Kotler och Lee samt Europeiska kommissionens) omnämns varken det ekonomiska eller legala 
ansvaret utan fokus ligger på de två översta ansvarsnivåerna i Carolls pyramid respektive den etiska 
aspekten i Schwartz och Carroll venndiagram. Kotler och Lee (2005) fokuserar på den filantropiska 
nivån medan den Europeiska kommissionens definition koncentrerar sig på den etiska aspekten. Det 
kan alltså diskuteras om den ekonomiska och legala aspekten är aktuella inom ett ramverk för CSR 
idag.  

Dahlsrud (2006) gör i sin studie en jämförelse mellan 37 olika definitioner av CSR. Författaren ser ett 
mönster i att dessa ständigt refererar till fem olika dimensioner; den miljömässiga, den sociala, den 
ekonomiska, intressenter samt den frivilliga. 

Enligt Dahlsrud (2006) ligger inte utmaningen i att företag inte kan definiera begreppet utan i att 
definitionerna misslyckas med att skapa riktlinje för hur man ska angripa de utmaningar som CSR 
medför. Därför kan begreppet bli svårtolkat för företag när de försöker applicera det i sin specifika 
kontext (ibid). 

Även Marrewijk (2003) ställer sig kritisk till CSR-begreppet eftersom att begreppet anses vara 
alldeles för brett definierat och svårt att applicera på företag och organisationer. Ett skäl till att det är 
svårt kan vara att det idag oftast inte skiljs på CSR och Corporate Sustainability (CS), det vill säga 
kommunikationen med intressenter och de värdeskapande processerna. 

Porter och Kramer (2006), är kritiska mot den traditionella synen på CSR då de anser att dagens 
definition är för smal, där företagets hållbarhetsarbete ses som något som adderas på toppen utöver 
företagets kärnverksamhet. Porter menar att ett hållbarhetstänk måste integreras i kärnverksamheten 
och i samtliga steg av företagets värdeskapande process. Genom att inte behandla företags framgång 
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och samhällets välfärd som ett nollsummespel och istället fokusera på att skapa värde för aktieägarna 
har företaget enligt Porter och Kramer (2006) mycket att vinna. Detta genom att skapa nya 
konkurrensfördelar, innovativa lösningar och framförallt genom att vinna tillbaka trovärdigheten hos 
allmänheten. Porter menar att människor största allmänhet inte längre litar på företag och att 
integration av hållbarhet i samtliga steg i affärsprocessen är nyckeln tillbaka till kundens tillit. 

2.2.2.CSR och lojalitet 

Inom forskningen på CSR-området behandlar många studier sambandet mellan CSR och det 
finansiella resultatet. Pérez och Bosque (2015) menar att deras studie på sambandet mellan CSR och 
lojalitet inom servicebranschen fyller ett gap, eftersom tidigare studier inte i någon större utsträckning 
behandlat CSR och vilka konsekvenser den förändrade imagen medför i konsumentbeteende såsom 
lojalitet (ibid). Även andra forskare hävdar att sambandet mellan CSR och kundlojalitet är ett 
förhållandevis outforskat område. (Liu och Zhou 2010; Raman, Lim och Nair 2012). 

Det finns en del forskning som tyder på att CSR har inverkan på kundlojalitet. Dock råder det en viss 
oenighet kring i vilken grad CSR inverkar på lojaliteten. En del forskare lyfter fram CSR som ”en 
nyckelfaktor som påverkar lojaliteten antingen direkt eller indirekt via eller tillsammans med andra 
faktorer ” (Mandhachitara och Poolthong 2011; Choi och La 2013 se Shin och Thai; 2014 s. 314, egen 
översättning). Andra studier menar att CSR påverkar till viss grad men att det är fortfarande faktorer 
som pris, kvalitet och varumärkeskännedom som påverkar konsumentbeteende i högre utsträckning 
(Arıkan och Güner 2013; Beckmann, A.S. Christensen och A. G. Christensen 2001; se Marin, Ruiz 
och Rubio 2009 s.65). En anledning som lyfts fram som förklaring till detta är att människor handlar 
varor och tjänster av personliga skäl och inte för samhället (ibid). 

En del studier tar upp relationen CSR, identifikation med företaget och lojalitet. Cha, Yi och Bagozzi 
(2015) kunde i sin studie konstatera ett samband mellan lojalitet och CSR. Författarna undersökte en 
rad kafékedjor och sambandet CSR och lojalitet med varumärkesidentifikation som mellanvariabel. 
Resultatet visade att CSR influerade varumärkesidentifikation till den grad att varumärkeslojaliteten 
påverkades positivt. 

Även Ranan, Lim och Nair (2012) påvisade ett likande samband mellan CSR och lojalitet genom att 
titta på en elektroniktillverkare i Malaysia. Sambandet testades genom att titta på hur CSR inverkade 
hur konsumenten identifierade företaget (hur attraktivt företaget ansågs vara samt överensstämmelsen 
med deras egna värderingar) och hur CSR påverkade varumärkeskapitalet. Dessa påverkade i sin tur 
kundlojaliteten positivt. 

Kundnöjdhet är en annan faktor som oftast beaktas i sambandet CSR och lojalitet. Chung et al (2015) 
undersökte utifrån en konsumentundersökning i Kina sambandet mellan CSR och lojalitet och hur 
kundnöjdhet och företagets image spelade in. Konsumenterna fick utgå från sin senaste köpupplevelse 
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och besvara frågor om CSR utifrån fem aspekter, filantropisk, etisk, legal, ekonomisk och 
miljömässigt. Studiens resultat visade på att CSR påverkade lojalitet både indirekt via kundnöjdhet 
men även till en viss del även en direkt påverkan. 

Shin och Thai (2014) studerade CSR och dess inverkan på kundnöjdhet, relationsmarknadsföring och 
lojalitet i shippingindustrin i Sydkorea. Författarna hävdar att sambandet mellan CSR och lojalitet 
finns men att det är främst kundnöjdheten som påverkas av CSR som i sin tur kan påverka lojaliteten. 

Det finns även studier som kunnat visa på ett direkt samband mellan CSR och lojalitet. Pirsch, Gupta 
och Grau (2007) menar att det finns ett direkt samband mellan det författarna väljer att kalla 
institutionaliserad CSR och lojalitet. Institutionaliserad CSR definieras som “attempting to fulfill a 
company’s social obligations across all the stakeholder groups, and touching all aspects of the 
company” (Pirsch, Gupta och Grau 2007 s.126). 

2.2.3.CSR, bank och lojalitet 

Det finns en del studier som fokuserar på CSR och lojalitet i en bankkontext. Oss veterligen finns det 
inte någon studie gjord på detta samband på den svenska bankmarknaden. Utifrån litteraturstudien 
som utfördes i samband med denna studie kunde det konstateras att det fanns en mängd studier på 
svenska banker och CSR men att majoriteten av dessa behandlade den direkta finansiella aspekten. 
Utländska studier som studerat detta samband har ofta använt sig av en eller fler mellanvariabler som 
kundnöjdhet, tillit och identifikation med banken.  

Marin, Ruiz och Rubio (2009 s. 65) undersökte spanska bankkunder och författarna beskriver ett 
”starkt” samband mellan CSR och lojalitet och förklarar detta utifrån två aspekter. Dels påverkar 
CSR-initiativ konsumentens utvärdering av företaget på ett positivt sätt, och dels att det blir enklare 
för en konsument att identifiera sig med företaget. CSR lyfts fram som en faktor som påverkar 
konsumenters lojalitet i hög utsträckning 

Khan, Ferguson och Pérez (2015) presenterar en forskningsartikel om hur lojalitet, CSR och upplevd 
servicekvalitet påverkar varandra inom den pakistanska bankindustrin. Författarna menar på att CSR 
har en viktig roll när det kommer till att skapa lojalitet. Dels har CSR en direkt inverkan på lojalitet 
men påverkar även indirekt genom att inverka positivt på både upplevd servicekvalitet och 
tillförlitlighet. Tillit lyfts fram som en nyckelfaktor för att sambandet upplevd servicekvalitet och 
lojalitet ska gälla. 

Barcelos et al (2015) undersökte sambandet mellan CSR och lojalitet med de två mellanvariablerna 
kundnöjdhet och tillförlitlighet i den brasilianska bankbranschen. Dock fanns ett signifikant indirekt 
samband då CSR både inverkade på de två mellanvariablerna som i sin tur påverkade lojaliteten.  
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Arıkan and Güner (2013) studerade privatkunder i en välkänd bank i Turkiet. De undersökte hur 
variablerna CSR och service inverkade på konsumenternas identifikation med företaget, kundnöjdhet 
och lojalitet. Författarna kunde både fastställa ett direkt samband mellan CSR och lojalitet men också 
indirekt genom att påverka kundnöjdheten som var den mest signifikanta variabeln som påverkade 
lojaliteten. 

Utifrån ovanstående presenterad forskning går det att konstatera att CSR och lojalitet många gånger 
undersökts indirekt via mellanvariabler som kundnöjdhet, varumärkesidentifikation och tillförlitlighet. 
Det finns som ovan påvisat studier som både i en bankkontext och inom andra branscher kunnat hitta 
ett direkt samband. Detta anses som tillräckligt med forskningsunderlag för att testa sambandet. 
Utifrån det ovan presenterade teoretiska ramverket för CSR kommer sambandet testas för den svenska 
bankmarknaden. 

H1: Upplevd CSR korrelerar positivt med lojalitet. 

2.3.Servicekvalitet  

Servicekvalitet har studerat flitigt under de senaste 40 åren och är ett fenomen som lyfts fram som en 
viktig del att prioritera för att kunna konkurrera på marknaden. En hög servicekvalitet är ett sätt 
generera en konkurrensfördel och en nyckel till att lyckas på lång sikt (Han and Baek 2004; Santos 
2003; Zeithaml, Parasuraman och Malhotra 2002 se Minjoon och Palacios 2015, s. 308), men även ett 
sätt att behålla kunder genom att skapa lojalitet, vilket kommer presenteras mer ingående nedan. 
Därför är det viktigt att förstå vad kunden uppfattar som servicekvalitet och vilka aspekter som enligt 
kunden skapar detta. 

För att kunna förstå vad kundupplevd servicekvalitet är, måste begreppet servicekvalitet i sig förstås 
definieras. För att kunna definiera servicekvalitet måste först kvalitet definieras. Kvalitetsbegreppet 
kan definieras på flera olika sätt. I Jain och Guptas (2004 s. 26, egen översättning) artikel definieras 
kvalitet utifrån tre olika författares syn, “överensstämmelse med krav” (Crosby 1984), ”lämplighet för 
användning”’ (Juran 1988) och ”något som tillfredsställer kunden” (Eiglier and Langeard 1987). 
Kvalitet kan bedömas utifrån ett subjektivt (den personliga uppfattningen) eller ett mer objektivt 
perspektiv (opartiskt). 

Inom service bedöms kvaliteten utifrån ett subjektivt perspektiv, det vill säga utvärderingen av 
servicen görs utifrån kundens synvinkel och preferenser. Detta brukar jämföras med en produkt som 
till största del bedöms objektivt (typ, storlek, material etc). Att en leverantör av en tjänst anser att 
tjänsten har en hög kvalitet är inget värt om inte kunden delar denna uppfattning (Grönroos 2001). 
Kvalitetsutvärderingar för service görs inte bara på resultatet som skapas, utan också av själva 
serviceprocessen (Grönroos 1984). En tjänst bedöms inte enbart utifrån vad den levererar, exempelvis 
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en maträtt som serveras på en restaurang utan också utifrån själva leveransen av tjänsten det vill säga 
exempelvis hur länge var väntetiden, hur bekväm var stolarna och hur tillmötesgående var personalen.  

En tjänst definieras många gånger utifrån hur den skiljer sig från en fysisk vara. En tjänst måste ofta 
konsumeras samtidigt som den framställs medan en vara går att lagra. Tjänsten går inte heller helt att 
standardiseras och en viss variation kommer alltid finnas för varje konsument. (Brunet et al. 2013) 
Därför blir servicekvalitet betydligt mer komplext att utvärdera än kvaliteten hos fysiska varor. 

Parasuraman, Zeithaml och Berry samt Grönroos är några av de första som bedrev forskning inom 

servicekvalitetsområdet under 80-talet (Jain och Gupta 2004). Parasuraman, Zeithaml och Berry 

(1988) definierar servicekvalitet som ”a global judgment, or attitude, relating to the superiority of the 
service” (se Jain och Gupta 2004 s.26). Grönroos definierar det som “The outcome of an evaluation 
process, where the customer compares it with the service they have received” (Grönroos 1984 s. 37). 
Båda dessa definitioner ser servicekvalitet som ett ”gap” mellan kundens förväntningar i förhållande 
till upplevt utförande av tjänsten 

Denna syn på servicekvalitet lever kvar än idag och i Suurojas studie från 2003 jämför författaren ett 
antal olika studier inom servicekvalitet och menar att upplevd servicekvalitet är just skillnaden mellan 
upplevelsen och preferenser som kunden har utifrån en viss standard. Kunders förväntningar 
definieras enligt kundens uppfattning om den globala kunskap/expertisen kring servicen, det vill säga 
utifrån individens egen referensram. (S. Manimaran 2010; Lewis et al. 1994; Takeuchi och Onelch 
1983; Zeithaml 1988 se Suuroja (2003)). 

Definitionen av servicekvalitet är bred och täcker in mycket, vilket har både kritiserats och setts som 
en förutsättning för att kunna bygga vidare på. Enligt Gummesson (1991) är just det faktum att 
begreppet inte är mer bestämt en förutsättning för att det inte ska tappa sitt innehåll och kunna passa 
olika kontexter. Inom marknadsföringslitterturen har definitionen accepterats som personligt och 
subjektivt, där kundens uppfattning är en viktig faktor (González och Brea 2005). 

Utifrån detta synsätt med den kundupplevda kvalitetsdimensionen i centrum har ett antal ramverk 
skapats för att kunna utvärdera den kundupplevda servicekvaliteten. 

2.3.1.Kundupplevd servicekvalitet 

Ett av de kanske mest klassiska sätten att mäta servicekvalitet är måttet SERVQUAL (Parasuraman et 
al. 1985, 1988). Parasuraman et al. tog under 1985 fram tio dimensioner för SQ (servicekvalitet) som 
sedan 1988 förkortades ner till fem. Dessa är tangibles (påtagligt/materiellt), reliability (pålitlighet), 
responsiveness (svarsbenägenhet), assurance (försäkran) och empathy (empati). Dessa fem kategorier 
utgör grunden för 22 dimensioner som mäter servicekvalitet. Detta mått har sedan har anpassat till 
diverse olika branscher som hotell-, handel-, bank-, flyg- och tandläkarbranschen Suuroja (2003). 
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SERVQUAL har blivit kritiserat för vara ett långt och omständligt mått som inte fungerar i praktiken 
då ett mått på servicekvalitet måste vara både bransch- och kontextbaserat. Måttet har också 
kritiserats för att vara omständligt då antal frågor till respondenterna är väldigt många (Carillat, 
Jaramillo och Mulki 2007). 

Ett annat känt mått för servicekvalitet är Grönroos (1982). Grönroos har delat upp servicekvalitet i två 
övergripande dimensioner, en teknisk- och funktionell kvalitetsdimension. Dessa behandlar vad 
kunden får respektive hur själva serviceprocessen upplevs. Grönroos modell kommer mer utförligt 
beskrivas längre fram i studien. 

Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2002) och Parasuraman, Zeithaml och Malhotra (2005) har 
även vidareutvecklat SERVQUAL till ett nätbaserat servicekontextmått, kallat e-SERVQUAL. Måttet 
innehåller sju dimensioner där fyra speglar “kärnservicen” och tre dimensioner som speglar den 
upplevda servicekvaliteten om kunden har frågor eller får problem som speglar viktiga element för 
användarvänlig e-handelssajt. 

Suuroja (2003) jämför ett antal modeller inom servicekvalitet och konstaterar att vad som påverkar 
upplevd kvalitet är branschberoende och måste därför skräddarsys för olika typer av branscher. 
Författaren hävdar att tidigare försök att standardisera upplevd servicekvalitet till ett mått med samma 
dimensioner har misslyckats. Även andra forskare hävdar att den upplevda servicekvaliteten är 
beroende av både bransch och kontext (Cronin och Taylor 1992; Jun, Peterson och Zsidisin 1998; 
Parasuraman, Zeithaml och Malhotra 2005 i Jun och Palacios 2016, s. 309). 

Det finns forskare som i sin tur har anpassat ett servicekvalitetsmått till en viss branschkontext. I 
denna studie har ett sådant mått används, eftersom tidigare forskning precis som ovan nämnts visar att 
servicekvalitet är både bransch- och kontextstyrt. Jun och Cai (2001) har tagit fram ett mått för den 
upplevda servicekvaliteten i en e-relaterad bankkontext, vilket är det område studien avser att 
undersöka. 

2.3.2.Grönroos servicekvalitetsmodell 

Grönroos har utformat en modell för servicekvalitet, där han delar upp kvaliteten funktionellt 
respektive tekniskt. 

Den tekniska kvalitetsdimensionen handlar om vad tjänsteföretaget levererar till kunden, det vill säga 
vilken outcome kunden får som ett resultat av interaktionen med företaget (Grönroos 1984). Detta kan 
exempelvis vara en app som gör det att smidigt kunna betala räkningar, ett lån för att köpa ett hus, 
eller ett kreditkort att handla med. Den tekniska dimensionen utvärderas av kunden på ett objektivt 
sätt, precis som en teknisk aspekt vid köp av en produkt (ibid).  

  21



Den funktionella kvalitetsdimensionen behandlar processen som styr hur kunden får tjänsten, det vill 
säga hur interaktionen mellan kund och företag fungerar och hur tjänsten levereras. Faktorer som kan 
inverka är hur tillgänglig tjänsten är, det vill säga exempelvis närhet till bankkontor eller tillgång till 
support. Andra faktorer är hur servicepersonalen beter sig, på vilket sätt säger de saker, vad de säger 
och hur de bistår kunden vid frågor och problem. Även andra kunder kan ha inverkan på den upplevda 
funktionella kvaliteten, antingen genom att skapa störningar eller genom att skapa mer positiv 
atmosfär. En restaurang är ett klassiskt exempel på detta. En lång väntan på maten kan få en negativ 
inverkan men en populär restaurang dit många går kan skapa en mer positiv upplevelse. Den 
funktionella kvalitetsdimensionen bedöms subjektivt av kunden jämfört med den tekniska 
dimensionen som utvärderas på ett mer objektivt sätt. 

 Grönroos ser serviceföretagets image som ett slags filter som påverkar kundens upplevda 
servicekvalitet. Image påverkar både kundens förväntningar men influerar också indirekt kundens 
upplevelse. Grönroos menar att den tekniska och funktionella servicekvaliteten inte ensamma kan 
skapa den upplevda servicekvaliteten utan att det beror på gapet mellan förväntningarna och upplevd 
kvalitet. 

!  

Figur 1 - Grönroos modell för upplevd servicekvalitet (Grönroos, (1984, s. 40) 

2.3.3.Jun och Cais modell för upplevd servicekvalitet inom 

banker 

Jun och Cai (2001) har genom sin forskning utarbetat ett mått för att utvärdera servicekvalitet för 
internettjänster, anpassat för både internetbanker och för traditionella banker. Måttet togs fram genom 
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att undersöka feedback till banker från både väldigt nöjda och väldigt missnöjda kunder. Detta 
resulterade i ett mått på 17 dimensioner som är uppdelade tre kategorier; kundservicekvalitet 
(customer service quality), kvaliteten på onlinesystemen (online systems quality), samt utbud och 
kvaliteten på bankprodukterna (banking service product quality). I kategorin kundservicekvalitet 
överensstämde åtta av tio attribut med Parasuraman et al. (1985) mått SERVQUAL medan två 
stycken, ”collaboration” och ”continuous improvement ” fastställdes genom studien. Kvaliteten på 
onlinesystemens sex dimensioner bestod av fyra som överensstämde med Doll and Torkzadeh (1988) 
och två dimensioner var även här unika för studien (security och aesthetics). 

Jun och Cai undersökte vilka dimensioner som visade sig vara viktigast och mest avgörande för 
nöjdhet och missnöjdhet, i renodlade internetbanker och i traditionella banker med internettjänster 
(Jun och Cai 2001). Författarna tog också fram en förenklad version av måttet att fokusera på för 
såväl internetbanker som traditionella banker som får att bedöma den upplevda servicekvaliteten på 
bankens internettjänst (Jun och Cai 2001). Denna version har anpassats till studiens ändamål och 
kommer tillsammans med Grönroos servicekvalitetsmodell utgöra studiens teoretiska ramverk för 
servicekvalitet. 

2.3.4.Ramverk för servicekvalitet  

Grönroos har, som ovan nämnts, delat upp servicekvalitet i två övergripande dimensioner, teknisk 
servicekvalitet och funktionell servicekvalitet. Jun och Cai väljer att dela upp servicekvalitet i tre 
kategorier nämligen: kundservicekvalitet, produktservicekvalitet samt online-systemkvalitet. Dessa 
två modeller utgör tillsammans studiens ramverk för servicekvalitet.  

!  

Figur 2 - Ramverk för undersökningen baserat på Jun och Cai 
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2.3.5.Servicekvalitet och lojalitet 

I tidigare studier har det påvisats att servicekvalitet och lojalitet tenderar att korrelera positivt med 
varandra. I nedanstående avsnitt ämnar vi att presentera några studier som visar på sambandet mellan 
servicekvalitet och lojalitet. 

Bell och Eisingerich (2006) undersökte drygt 1200 kunder för ett investmentföretag och tittade på hur 
servicekvaliteten påverkade lojaliteten hos deras kunder. De definierade servicekvalitet utifrån 
Grönroos servicemodell och kunde påvisa att både den tekniska och funktionella kvalitetsdimensioner 
hade inverkan på lojalitet. 

En del forskare har valt att undersöka sambandet mellan servicekvalitet och lojalitet med hjälp av 
faktorn kundnöjdhet som mellanvariabel (Cristobal, Flavián, C. och Guinalíu 2007; Caruna 2002). 
Cristobal, Flavián, C. och Guinalíu (2007) undersökte vilka aspekter av e-service som kunde sättas i 
samband med lojalitet. Författarna menade på att kundservice tillsammans med webbdesign och order 
management är de viktigaste aspekterna när det gäller att skapa en positivt upplevd e-servicekvalitet, 
vilket i sin tur genererar kundnöjdhet som leder till lojalitet enligt studien. Genom att se detta utifrån 
Grönroos servicekvalitetsmodell kan vi konstatera att både element inom den funktionella och 
tekniska dimensionen påverkar lojaliteten. 

Caruna (2002) undersökte både det direkta sambandet mellan lojalitet och upplevd servicekvalitet 
men även servicekvalitet, kundnöjdhet och lojalitet. Studien påvisade att servicekvaliteten påverkade 
lojaliteten via kundnöjdheten (ibid). 

Suh et. al. (2015) genomförde en studie där man tillfrågade universitetsstudenter i Sydkorea. Man 
ville undersöka sambandet mellan en rad faktorer, däribland teknisk och funktionell servicekvalitet 
och kundlojalitet.  

2.3.6.Sambandet mellan servicekvalitet, bank och lojalitet 

Vi har också hittat studier där man har undersökt servicekvalitet och lojalitet i en bankkontext. Här 
redogör vi närmare för några studier som både visar för- och emot på samband mellan variablerna.  

Ngo Vu Minh, Nguyen Huan Huu (2016) studerade sambandet mellan servicekvalitet, kundnöjdhet 
och kundlojalitet inom banker i Vietnam. Man studerade sammanlagt 261 bankkunder och för att delta 
i undersökningen krävdes att man använde minst en tjänst från en bank i Vietnam (Ngo Vu Minh och 
Nguyen Huan Huu 2016). Resultatet visade på ett samband mellan servicekvalitet och lojalitet. Det 
visade sig samtidigt att kundnöjdhet delvis tenderade att vara en mellanfaktor mellan servicekvalitet 
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och lojalitet, dvs att kundnöjdheten ger upphov till lojalitet (Ngo Vu Minh och Nguyen Huan Huu 
2016). 

Arıkan och Güner (2013) studerade 242 bankkunder i en turkisk bank för att bl.a. undersöka ett 
eventuellt samband mellan CSR och servicekvalitet tillsammans med några kundrelaterade resultat, 
exempelvis kundlojalitet (Arıkan och Güner 2013). Man identifierade ett liknande samband som i 
ovan nämnda studie, mellan servicekvalitet, kundnöjdhet och lojalitet; där servicekvalitet uteslutande 
hängde positivt ihop med kundlojalitet genom mellanfaktorn kundnöjdhet.  

Amin (2015) undersökte servicekvalitet i internetbanker, tillsammans med e-kundnöjdhet och e-
lojalitet. Man lyckades samla ihop data om sammanlagt 520 internetbankkunder i fyra olika städer i 
Malaysia. Amin (2015), menar i sin studie att det saknas ett positivt samband mellan internet banking 
servicekvalitet och e-kundlojalitet. Däremot nämner man att det finns ett indirekt samband mellan e-
servicekvalitet och e-lojalitet genom e-kundnöjdhet (Amin 2015). 

Kaur och Kiran (2015) ämnade med sin studie gjord över publika-, privata- och utländska banker 
inom den indiska banksektorn, att undersöka hur e-bankkunder uppfattar dessa olika typer av bankers 
e-tjänster. Man ville också enligt hypotes-utformningen, studera relationen mellan e-bankers 
servicekvalitet och kundlojalitet (Kaur och Kiran 2015). Sammanlagt utgick man från 400 olika e-
bankkunders svar för det empiriska underlaget (Kaur och Kiran 2015). (Kaur och Kiran 2015) kom 
fram till fyra faktorer inom e-bank servicekvalitets-tjänster som påverkade kundlojaliteten positivt, 
nämligen Convenience (bekvämlighet), Website Interface (hemsidans gränssnitt), Security (säkerhet) 
och Access (tillgänglighet). Utifrån dessa faktorer som man upptäckte sambandet mellan e-bank 
servicekvalitet och kundlojalitet (Kaur och Kiran 2015).  

Utifrån ovanstående resonemang och tidigare studier finns det forskningsunderlag som tyder på ett 
samband mellan servicekvalitet och lojalitet och även i en bankkontext. Utifrån det ovan presenterade 
teoretiska ramverket för servicekvalitet kommer sambandet testas för den svenska bankmarknaden. 

H2: Upplevd teknisk servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

H3: Upplevd funktionell servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

2.4.Teknikmognad (Technology Readiness) 

Forskare har mätt hur människor tar till sig ny teknik under lång tid. Redan på sjuttiotalet tittade man 
på hur användare tog till sig nya tjänster inom telekommunikationsområdet (Short, Williams och 
Christie 1976) och sedan dess har många försök gjorts att undersöka vilka faktorer som påverkar en 
kunds teknikmognad (technology readiness). 
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I och med att internet blev allt mer utbrett i slutet av nittiotalet började många företag erbjuda sina 
tjänster och produkter över nätet, vilket i sin tur innebar att allt fler konsumenter fick möjlighet, eller 
blev tvingade till, att själva använda ny teknik för att göra sin transaktion (self service) (Dabholkar 
1996). Detta var nytt eftersom man tidigare oftast utfört transaktionen genom att låta någon annan 
göra det åt dig, ofta via en representant för företaget som ett affärsbiträde, en bankanställd eller en 
ordermottagare. 

Den allt mer utbredda självbetjäningen innebar också att företagen släppte en del av relationen med 
sina kunder vilket gav forskare skäl att studera hur denna nya relation såg ut och hur den påverkar 
användare/kunder och deras beteenden. 

2.4.1.E-Readiness 

Begreppet e-readiness används flitigt i litteraturen i lite olika sammanhang. Det infördes av 
Världsbanken och togs fram för att beskriva ett lands mognad inom teknik och för att kunna uppskatta 
de digitala klyftorna (the digital divide) mellan länder. Många verktyg har utvecklats för att mäta e-
readiness och dessvärre ser det ut som att olika resultat uppnås beroende på vilket verktyg man 
använder sig av (Ifinedo och Davidrajuh 2005; Luyt 2006).  

I vårt fall är vi inte intresserade av att jämföra länders IT-mognad utan snarare att jämföra olika 
användares IT-mognad i Sverige. Vi vill förstå hur tekniskt avancerad eller teknikmogen en användare 
av en online-bank är idag och hur detta påverkar deras lojalitet mot banken. 

För att göra det låter vi oss inspireras av Parasuramans Technology Readiness Index (TRI 1.0 och 
sedermera TRI 2.0) och väljer valda delar av denna modell (Parasuraman 2000; Parasuraman och 
Colby 2015). Nedan redogör vi för tidigare studier som gjorts inom teknikmognad.  

2.4.2.Technology Readiness Index 

Parasuraman (2000) menade att det inte har gjorts några undersökningar på hur människor tar till sig 
ny internet-teknologi, och lanserade därför måttet Technology Readiness Index (TRI) år 2000. TRI 
togs fram för att kunna mäta hur redo användarna/kunderna var för att kunna använda denna nya 
teknologi, och ge en uppfattning om deras attityder. Parasuraman introducerade också tanken att 
konsumenternas teknikmognad skulle kunna fungera som en segmenteringsbas istället för vanliga 
segmenteringsbaser som kön, ålder eller utbildning. 

TRI är uppbyggt kring teorin att en användare alltid har både positiva och negativa åsikter om ny 
teknologi. Parasuraman (2000) refererar till Mick och Fournier (1998) som i en kvalitativ studie 
identifierat de åtta teknologiska paradoxer som en användare upplever i mötet med ny teknik. En 
användare upplever alltid både positiva och negativa aspekter när de möter tekniska produkter och 
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tjänster. Varje sådan aspekt är ett spektrum från en extrem till en annan (kontroll/kaos, frihet/
beroende, nytt/förlegat, kompetens/inkompetens, effektivitet/ineffektivitet, uppfyller behov/skapar 
behov, inklusion/isolation, and engagerande/oengagerande). Som exempel kan en användare uppleva 
att en ny mobiltelefon ger dem en större känsla av frihet eftersom den är lätt att ta med sig och har 
lång batteritid, men samtidigt kan hen kanske känna sig ofri eftersom hen alltid förväntas bära den 
med sig och svara om det ringer. 

Dabholkar (1996) visar i sina studier av den nya self-service-tekniken att användare som har en mer 
positiv inställning till en ny teknik också är de som kommer att använda den mest. 

Baserat delvis på denna tidigare forskning tog Parasuraman (2000) sedan fram det mätinstrument som 
skulle användas för Technology Readiness Index, TRI. 36 frågor i fyra kategorier sållades fram 
genom en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Kategorierna var optimism, 
uppfinningsrikedom (innovativeness), obehag (discomfort) och osäkerhet (insecurity). På samma sätt 
som Mick och Fournier (1998) använder Parasuraman både positiva och negativa spektrum för att 
fånga upp användarens attityd gentemot ny teknik. 

● Med optimism avses en positiv syn på teknologi och en övertygelse att den bidrar till ökad 
kontroll, flexibilitet och effektivitet i användarnas tillvaro. 

● Uppfinningsrikedom speglar om en användare är en pionjär inom det tekniska och därmed en 
som hjälper andra användare ta till sig teknologin. 

● Obehag avser en upplevd oro hos användaren att inte ha kontroll över tekniken, att känna sig 
överväldigad och att vara i underläge. 

● Osäkerhet speglar en skepsis och en känsla av att inte kunna lita på tekniken, och att inte tro 
att tekniken gör ens arbete mer effektivt. 

Optimism och uppfinningsrikedom påverkar teknikmognaden positivt medan obehag och osäkerhet 
påverkar negativt (Parasuraman 2000). 

2.4.3.TRI 2.0 

2015 lanserades ett uppdaterat index, kallat TRI 2.0, av Parasuraman och Colby (2015). Det gamla 
indexet döptes för tydlighets skull om till TRI 1.0. Man hade tagit till sig av kritiken och justerade 
indexets frågor genom att lägga till frågor, ta bort frågor, gruppera om dem och modernisera språket. 
Dock behöll man de ursprungliga huvudkategorierna optimism, uppfinningsrikedom, obehag och 
osäkerhet (Parasuraman och Colby 2015).  
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En intressant aspekt som lades till var frågan om hur personer upplevde sig ha blivit för beroende av 
teknik, och att teknik i någon mening ersatt personliga relationer. En frågeställning som 
uppenbarligen inte hade varit aktuell 15 år tidigare men som nu var relevant. 

Författarna undersöker och validerar att det nya måttet överensstämmer med det äldre måttet trots att 
man har moderniserat det. 

2.4.4.Sambandet mellan teknikmognad, bank och lojalitet 

Teknikmognad (technology readiness) som mätts enligt modeller som TRI 1.0 och TRI 2.0 kopplas 
ofta till faktorer som avsikt att använda (intention to use), dvs att individer som ser positivt på en ny 
teknologi också är intresserade av att använda den. Steget från teknikmognad till lojalitet är längre 
eftersom lojalitet inte bara handlar om att prova på och att använda, utan att faktiskt fortsätta använda 
tjänsten. Detta kan vara ett skäl till att så lite forskning har gjorts för att utreda sambandet mellan 
teknikmognad och lojalitet. 

Curran och Meuter (2005) testade ATM (automatic teller machine), telefonbank och internetbank 
2005 och visar att kunder har olika attityder gentemot de olika sätten att utföra transaktioner, och att 
attityden styr hur mycket kunderna sedan faktiskt använder tjänsten. 

Karjaluoto, Mattila och Pento (2002) tittar på faktorer som påverkar lojalitet hos kunder i finska 
internetbanker och ser i sina resultat att kunder med bättre teknikkunskap och med en positiv attityd 
gentemot datorer är mer sannolika att vara positivt inställda till online banking och att faktiskt 
använda den. 

Parasuraman och Colby (2015) konstaterar på liknande sätt att teknikmognad korrelerar med en högre 
acceptans (adoption rate) för ny teknik, mer intensivt användande och högre upplevd nytta. 

Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón García (2010) ämnade i sin studie studera i vilken utsträckning 
återförsäljares Information Technology (IT) initiativ och lösningar hade en påverkan på kundfaktorer 
som attityder och engagemang och hur dessa faktorer i sin tur som mellanfaktorer, påverkade 
kundlojaliteten. Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón García (2010) utförde studien i Spanien på 400 
konsumenter utanför 51 olika butiker som sålde matvaror, kläder, skor, elektronik, möbler, träd och 
dekoration. 

Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón García (2010) menar att attityd (attitude) är hur man enligt 
lärdom konsekvent reagerar på något, positivt eller negativt. När det handlar om företagsverksamhet, 
pratar man om att attityder hänger ihop med anknytningen till företaget. (Bove och Johnson 2000 se 
Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón García 2010 s. 359). I artikeln nämns också att engagemang 
(commitment) tidigare har definierats som i vilken mån konsumenten på lång sikt har för avsikt att 
bibehålla en relation med företaget (Morgan och Hunt 1994 se Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón 
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García 2010 s. 359). I åldershypotesen, utgick man ifrån Simon och Usunier (2007); att äldre 
förmodligen är mer motvilliga mot tekniska lösningar än yngre (Simon och Usunier 2007 se Gil-
Saura, Ruiz Molina och Calderón García, s. 362). Hypoteserna kring skillnader mellan unga och äldre 
byggde således på att unga värderar IT-lösningar högre än äldre samt att faktorerna attityd, 
engagemang och därmed lojalitet i högre grad hängde ihop med IT (Gil-Saura, Ruiz Molina och 
Calderón García (2010). 

Resultatet visade att det var essentiellt för återförsäljare att investera i IT-lösningar, då det visade sig 
att det inverkade positivt på lojaliteten genom bättre kundattityder och kundengagemang. Däremot 
hittade man inget samband mellan ålder och IT-lösningar och unga och äldres kundvärderingar (Gil-
Saura, Ruiz Molina och Calderón García 2010). 

Om unga anses generellt vara mer teknikintresserade än äldre människor, bör det därför enligt denna 
studie inte finnas ett samband mellan lojalitet och teknikmognad? 

Då teknikmognad och lojalitet inte studerats inom en bankkontext i högre uträckning är litteraturen 
begränsad. Det finns dock studier ifrån andra branscher som undersökt detta samband. Då teknikens 
betydelse för bankerna ständigt ökar anses sambandet trots detta intressant att studera utifrån den 
svenska banksektorn. Utifrån Parasuraman et al TRI-index kommer följande hypotes att prövas: 

H4: Upplevd teknikmognad korrelerar positivt med lojalitet. 

2.5.Demografiska faktorer 

I detta avsnitt presenterar vi några demografiska faktorer och deras samband (eller icke samband) med 
lojalitet. Först redogör vi för tidigare forskning inom ålder och lojalitet för att sedan visa några studier 
som gjorts på sambandet mellan kön och lojalitet samt utbildning och lojalitet. I studien undersöker vi 
eventuella skillnader i demografiska faktorer (exempelvis skillnaden mellan män och kvinnor) i 
relation med CSR, servicekvalitet, teknikmognad och lojalitet.  

2.5.1.Ålder 

I nedanstående studier har ålder utmärkt sig som en avgörande faktor för graden av kundlojalitet. Här 
presenterar vi två exempel på studier i två olika kontexter, där sambandet mellan ålder och lojalitet 
har påvisats.  

Audrain och Vanhuele (2016) beskriver i sin studie hur ålder kan påverka lojalitet. Man undersökte 
över 32.000 kunder i 50 olika livsmedelsbutiker i samma europeiska butikskedja. Här kom man fram 
till att åldern efter 35 års ålder hade en positiv effekt på lojalitet. I tolkningen av sitt resultat använder 
sig författarna sig av en redan existerande förklaring, nämligen att äldre människor kanske avstår från 
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att köpa det de skulle vilja köpa på grund av sämre rörlighet och minskad kognitiv förmåga. Däremot 
har man ingen förklaring på varför sambandet redan börjar vid 35 års ålder (Audrain och Vanhuele 
2016). 

I en artikel skriven av Gil-Saura, Ruiz Molina och Calderón García (2010), undersökte man hur 
graden av återförsäljares IT lösningar var viktigt för kundernas attityder och engagemang gentemot 
återförsäljaren. Mer viktigt, undersökte man också skillnaden mellan unga och äldre och hur IT 
lösningar hade någon inverkan på skillnader i unga och äldres lojalitet samt variationer i deras 
attityder och engagemang. Resultatet visade på att konsumenter i åldrarna mellan 36-45 år, tenderade 
att vara mer lojala än andra åldersgrupper. Som en tänkbar anledning som föreslås ligga bakom 
skillnaden, är att unga människor har större behov att söka variation i olika butiker, medan äldre 
människor över 45 år påverkas mer av marknadsföringsåtgärder av konkurrenterna (Gil-Saura, Ruiz 
Molina och Calderón García 2010). 

Med ovan nämnda studier ser vi att det finns forskning som visar för skillnader mellan åldersgrupper 
och vad som påverkar deras lojalitet. Vi avser att undersöka om det finns liknande mönster inom 
banker, där åldern blir en oberoende variabel gentemot den beroende variabeln lojalitet. 

2.5.2.Kön 

Det har visats i åtskilliga studier att det finns skillnader mellan män och kvinnors kundlojalitet. Hur 
män och kvinnor förhåller sig lojala mot exempelvis enstaka anställda eller mer mot hela företag har i 
tidigare forskning påvisats. Utifrån en bankkontext hittades också könsskillnader i hur kunder i 
Malaysia höll sig lojala mot banker. I detta avsnitt redogör vi för några skillnader mellan hur män och 
kvinnor har visat på lojalitet i olika situationer.  

Audrain och Vanhuele (2016) undersökte variationer mellan demografiska faktorer och lojalitet i 50 
olika butiker i samma europeiska butikskedja. Här hittade man inget direkt samband i skillnaden 
mellan män och kvinnors kundlojalitet. Däremot påvisade man att från och med 35 års ålder, fanns det 
skillnader i hur män och kvinnor förhöll sig lojala mot butiker. Båda könen var lika lojala mot den 
enskilda butiken, men män var mer benägna att vara lojala mot hela butikskedjan än kvinnor. 
(Audrain och Vanheule 2016). Kundnöjdhetsfaktorn som i denna studie hängde ihop med 
kundlojalitet, varierade också mellan män och kvinnor. Kvinnors kundnöjdhet och därmed lojalitet 
påverkades av interaktionen med butikspersonalen, medan mäns kundnöjdhet och lojalitet påverkades 
av så kallade ”bekvämlighetsfaktorer” (Audrain och Vanheule 2016, s. 800).  

En studie kring lojalitet av Melnyk, Osselaer och Bilmolt (2009) gjordes i ett shoppingcenter i en 
medelstor stad i Nya Zeeland. Här påvisade man liknande ovanstående studie att män tenderade att 
vara mer lojala mot företag medan kvinnor var mer lojala mot enskilda anställda (Melnyk, Osselaer 
och Bilmolt 2009).  
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I en studie (Fry et al. 1973), påvisades det att män var mer lojala mot banker än kvinnor. Här 
definierar man lojalitet som ett mått på hur länge en kund är kvar i en bank. Författarna talar om 
händelsen mellan inledande äktenskap och kvinnors bytande av bank till männens bank, som en 
förklaring till att män i högre grad stannande kvar som kund och därför kunde anses vara mer lojala 
mot banken (Fry et al 1973). 

I en studie av Nelson Oly Ndubisi (2006) gjord på kunder i banker Malaysia hittade man skillnader i 
hur män och kvinnor var lojala mot banker när dessa visade på olika nivåer av förtroende. Förtroende 
(trust) i studien definierades utifrån sex faktorer med hjälp artikeln skriven av Churchill and 
Surprenant (1982), med dimensioner som “reliable in words and promises” (tillförlitlighet i ord och 
löften), “concern for security” (oro för säkerheten) och “fulfilling obligation to customer” (uppfylla 
skyldigheter gentemot kunder) (Churchill och Surprenant 1982 se Nelson Oly Ndubisi 2006 s. 51). I 
studien visade det sig att kvinnor var mer lojala mot banker som visade på ett högt förtroende. 
Samtidigt var män mer lojala än kvinnor, om banken skulle anses ha lågt förtroende. Författarna 
menar att män tenderade att värdera banker utifrån mer subjektiva uppfattningar än kvinnor, men när 
banken verkligen uppvisade ett trovärdigt agerande övergick kvinnorna till att bli mer lojala. (Ndubisi 
2006). 

Då det har påvisats att det finns skillnader i hur lojalitet skiljer sig mellan könen, kommer denna 
studie jämföra om det finns skillnader i en svensk bankkontext, där kön fungerar som en oberoende 
variabel mot den beroende variabeln lojalitet.  

Även om skillnader har påvisats mellan hur könen förhåller sig lojala, är det också viktigt att ta 
kritiskt ställningstagande till vetenskapliga artiklar. Artiklar som exempelvis är skrivna för många år 
sedan är också skrivna under en tid där samhället såg annorlunda ut. Fry et. al. (1973) påvisade 
exempelvis att män var mer lojala än kvinnor mot banker eftersom kvinnor i större utsträckning bytte 
bank till mannens bank när de gifte sig. Denna form för bankbyte existerar förmodligen i mindre 
utsträckning idag i Sverige. 

2.5.3.Utbildning 

Vi ämnar med nedanstående studier att redogöra för skillnader vi har hittat i vetenskapliga artiklar och 
använda utbildning som en kontrollvariabel precis som med kön och ålder. 

Caruna (2002) undersöker kundlojaliteten inom banksektorn genom att studera ett samband mellan 
upplevd servicekvalitet och lojalitet med kundnöjdhet som ”mellanfaktor”. Studien visade på ett 
samband men att det inte gick att se skillnader i de demografiska grupperna kön och civilstånd medan 
skillnader kunde fastställas inom grupperna utbildningsnivå och ålder. Caruna (2002) konstaterar ett 
primärt samband mellan lojalitet och utbildningsnivå medan åldersvariabeln enbart påverkade 
sekundärt.  
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Det finns även författare som inte kunnat fastställa ett samband med lojalitet och utbildningsnivå. 
Alrubaiee och Al-Nazer (2010) undersökte i sin studie hur relationsmarknadsföring påverkar 
bankkunder och dess lojalitet men kunde inte påvisa något samband mellan lojalitet och 
utbildningsnivå. Vi har alltså kunnat hitta forskning som både stödjer och motbevisar sambandet 
mellan utbildningsnivå och lojalitet. Det är viktigt att ha i åtanke att olika lojalitet har definierats olika 
och olika parametrar har använts i de olika forskningsstudier, vilket kan vara en förklaring till de olika 
resultaten. 

Suh et. al. (2015) genomförde en studie inom lojalitet genom att sprida en undersökning bland 
universitetsstudenter i Sydkorea (Suh et. al. 2015). Författarna ämnade undersöka hur kundutbildning 
hängde ihop med kundlojalitet genom en rad faktorer länkade till varandra. Faktorerna var: 
kundutbildning, kundexpertis, tillit, teknisk servicekvalitet, funktionell servicekvalitet och 
kundlojalitet (Suh et. al. 2015). 

Hypoteserna var utformade genom att länka varje faktor mot en annan faktor: kundutbildning sattes 
som första faktor gentemot tillit och kundexpertis som sedan länkade med teknisk servicekvalitet och 
funktionell servicekvalitet. I slutändan kom man fram till vad man förmodligen skulle kunna kalla för 
ett indirekt samband mellan kundutbildning och lojalitet: genom att kundutbildning kunde fastslås att 
ha ett positivt samband med kundexpertis och tillit, som hade ett positivt samband med teknisk och 
funktionell servicekvalitet- kunde man genom att bekräfta det positiva sambandet mellan de två 
former för servicekvalitet med kundlojalitet, kunde man i slutändan fastställa sambandet mellan 
utbildning och kundlojalitet (Suh et. al 2015). 

2.6.Hypoteser och Utveckling av 

undersökningsmodell 

Figur 3 nedan illustrerar den hypotetiska kausalmodellen för denna studie och har utvecklats utifrån 
resonemanget i ovanstående teorikapitel. Undersökningsmodellen utgörs av studiens fyra utvalda 
faktorer, nämligen CSR, teknikmognad (TM) och servicekvalitet, som i sin tur är uppdelad i två 
dimensioner, teknisk servicekvalitet (SQ-T) och funktionell servicekvalitet (SQ-F). Anledningen till 
dessa fyra faktorer valts är att de anses relevanta i dagens svenska bankkontext och att det i tidigare 
forskning visat sig kunna inverka på lojalitet.  
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!  

Figur 3 - Kausalmodellen för undersökningen 

H1: Upplevd CSR korrelerar positivt med lojalitet. 

H2: Upplevd teknisk servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

H3: Upplevd funktionell servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

H4: Upplevd teknikmognad korrelerar positivt med lojalitet. 
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3.Metod 

I detta kapitel kommer tillvägagångssätt och upplägg för studien att presenteras. Kapitlet omfattar 
vilka forskningsansatser och vilken forskningsdesign som studien utgått från samt hur vi valt att göra 
studiens datainsamling. Kapitlet behandlar också metoden för analys av data och hur de statistiska 
uträkningarna genomförts. 

3.1.Studieobjekt 

Denna undersökning syftar till att ge en inblick i konsumenters syn på lojalitet gentemot svenska 
banker. En anledning till att vi valde att studera banker, var att bankengagemang är något som de 
flesta samhällsmedborgare kan relatera till. Därav uppkom intresset för att studera lojalitetsbegreppet 
närmare i en bankkontext, där avseendet var att testa fyra attitydmässiga faktorer tillsammans med tre 
demografiska faktorer för att mäta deras inverkan på kundlojalitet. 

Undersökningen tar utgångspunkt i alla typer av bankengagemang. Kriteriet som uppkommer för att 
kundens bankengagemang ska vara av relevans för undersökningen, blir att det finns någon form av 
internettjänst anknutit till banken.  

3.2.Val av forskningsansats - deduktiv ansats 

I denna undersökning tillämpas en deduktiv ansats för att bilda hypoteser grundad på teori. Den 
deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i existerande teorier och tidigare forskning inom ett visst 
område. Utifrån dessa teorier formuleras hypoteserna, som sedan jämförs mot empirin som tagits fram 
med hjälp av en datainsamling (Bryman och Bell 2013, s. 31). Hypoteserna kommer antingen att 
bekräftas eller förkastas efter analys av det insamlade materialet.  

Den andra formen av forskningsansats är en induktiv ansats, som skiljer sig gentemot den deduktiva 
ansatsen, då studien tar utgångspunkt i observationer och därefter bildas egna teorier om verkligheten 
(Bryman och Bell 2013, s. 34). Denna form av metod är mest använd i kvalitativa uppsatser (Bryman 
och Bell, s. 34) och vi kommer att tillämpa den deduktiva ansatsen då vi anser kvantitativ 
undersökning med dess egenskaper lämpar sig mest för vårt studieområde.  

Vi har hittat tidigare forskning inom områdena CSR, servicekvalitet, teknikmognad och deras 
inverkan på lojalitet. Inom området CSR och servicekvalitet finns en rad olika studier inom området 
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medan sambandet mellan lojalitet och teknikmognad inte varit lika välstuderat inom forskningen. Vi 
har även studerat studier kring hur lojaliteten skiljer sig mellan de demografiska grupperna: kön, ålder 
och utbildning. Det finns tidigare forskning på att vissa åldersgrupper tenderar att vara mer lojala och 
skillnader mellan hur män och kvinnor förhåller sig just lojala. Vi har inte genom tidigare forskning 
har kunnat påvisa lika tydliga skillnader i grupper med olika utbildningsnivå. 

3.3.Forskningsmetoder - kvantitativ och kvalitativ 

metod 

Inom företagsekonomisk forskning brukar två typer av forskningsstrategier förekomma; den 
kvantitativa respektive kvalitativa forskningsmetoden (Bryman och Bell 2013, s.15). Den kvantitativa 
metoden är en standardiserad metod där samtliga deltagare i undersökningen får svara på exakt 
samma frågor (Halvorsen 1992, s. 87) I denna typ av undersökning förhåller sig forskaren och 
respondenten med en relativt hög distans (Halvorsen 1992, s. 82). 

Kvantitativ metod innefattar olika för- och nackdelar. Med den kvantitativa metoden är svaren enkla 
att tolka då frågorna är standardiserade och möjligheten att jämföra svaren mellan respondenter, 
uppkommer i högre utsträckning (Halvorsen 1992, s. 88). Halvorsen nämner att en nackdel med 
kvantitativ metod är att bortfallet brukar bli större än vid kvalitativa undersökningar. Detta för att 
intervjuaren som står mittemot en tillfrågad intervjuperson vid kvalitativa undersökningar också har 
möjligheten att övertala de som förhåller sig skeptiska till att bli intervjuad (Halvorsen 1992, s. 89). 
Denna möjlighet skulle kunna tänkas minska för kvantitativa undersökningar som kanske ofta ställs 
via webben över telefonen.  

3.3.1.Val av kvantitativ metod 

Den kvantitativa undersökningsmetoden har bedömts som den mest lämpliga forskningsmetoden för 
denna studie. Detta då det sedan tidigare finns en del forskningsunderlag att utgå från, speciellt inom 
CSR, servicekvalitet och lojalitet och därför ansågs det lämpligt att använda en kvantitativ metod som 
grund för denna undersökning. Vi har hittat tidigare studier där vi i många fall kunnat använda frågor 
direkt från relevanta forskningsartiklar. Enligt resonemanget i Bryman och Bell (2013 s.177) är det 
relevant att samla in en stor mängd data från många olika demografiska grupper för att kunna 
generalisera ett eventuellt samband mellan lojalitet och våra utvalda lojalitetsfaktorer till en större 
grupp (exempelvis svenska bankkunder). För att kunna mäta hur exempelvis CSR inverkar på 
lojalitet, ställer vi fasta frågor, där svaren lätt går att jämföra (Halvorsen 1992, s. 88). I likhet med 
resonemanget som Holme och Solvang (1997) för, om att samtliga tillfrågade ska tolka innebörden av 
frågorna identiskt (Holme och Solvang s. 175), avser vi utforma enkätfrågorna tydligt utan krångliga 
meningar eller svåra fackord för att minska risken att de tillfrågade uppfattar frågorna olika.  
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Holme och Solvang (1997) menar att anonymiteten är ett viktigt löfte som måste hållas för 
respondenter (Holme och Solvang 1992, s. 174). Undersökningsfrågor gällande bankengagemang kan 
möjligen uppfattas som känsliga för människor i allmänhet. Svaren blir flera och mer ärliga i enkäter 
än vid personliga intervjuer om frågorna är av känslig karaktär (Halvorsen 1992, s. 89). För att 
respondenten ska få en känsla av trygghet kan en enkätundersökning därför vara mer lämplig för vår 
undersökning.  

3.4.Val av forskningsdesign – tvärsnittsdesign 

I denna undersökning har det tillämpats en tvärsnittsdesign; en forskningsmetod som karakteriseras av 
att man samlar in många fall för att undersöka variation och samband mellan variabler (Bryman och 
Bell 2013, s.77). I en tvärsnittsdesign undersöks en grupp av individer vid en viss tidpunkt (Bryman 
och Bell, s. 77, 78) till skillnad från exempelvis experimentella undersökningar som kan sträcka sig 
upp till flera år (Bryman och Bell s. 78). För vår undersökning beräknade vi att insamlingen av data 
skulle kunna ske rimligen över några dagar med endast ett mättillfälle per respondent.  

I tvärsnittsdesignen är det centralt att man använder en standardiserad metod för att kunna upptäcka 
kopplingar mellan undersökningsvariabler (Bryman och Bell 2013, s. 78). I denna undersökning 
använder vi oss av en enkätundersökning som är utformad på ett systematiskt sätt, där respondenten 
ringar in sitt svar på en utvald svarsskala. 

3.5.Litteratursökning 

I sökande efter forskningsartiklar var Lubsearch (Lunds Universitets vetenskapliga databas) och 
Google Scholar våra främsta verktyg. Med hjälp av dessa sökmotorer och nyckelord hittades relevant 
forskningslitteratur. Detta kompletterades med forskningslitteratur som lånades på biblioteken 
tillhörande Lunds universitet och Malmö Högskola. Vi har också använt oss av webbsidor tillhörande 
banker, myndigheter och ekonomirelaterade nyhetssajter som Dagens industri. Detta för att kunna ge 
en korrekt bild av nuläget för de svenska bankerna och vad som tidigare hänt. 

Den teoretiska referensramens för denna studie, har stöd i en rad vetenskapliga artiklar och böcker 
och har således baserats på sekundärdata. Primärdatan, det vill säga information som vi själva tar fram 
genom studien (Halvorsen 1992, s. 63) utgörs av enkätinsamlingar, både elektroniskt och i 
pappersform.  

Majoriteten av teorin som använts i undersökningen är skriven på 2000-talet eller nära på, men det 
finns även använda artiklar som är betydligt äldre så, där ett kritiskt förhållningssätt har tagits till 
äldre teorier. Ett exempel på en teori, där det lämpar sig att vara kritisk, är Fry et. als artikel från år 
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1973, där det nämns att män tenderade att vara mer lojala än kvinnor mot banker. En teori som 
förklarades med att kvinnor ofta bytte bank när de gifte sig och därmed inte ansågs vara lika lojala 
(Fry et. al 1973). 

Även om detta samband kanske stämmer delvis idag, existerar det förmodligen inte i samma 
utsträckning i dagens samhälle och därmed har det varit viktigt att hitta stöd andra i artiklar som 
publicerats i senare år.  

3.6.Urval 

Urval är stickprov av den av totala populationen, som ska vara representativt för hela gruppen. 
(Bryman och Bell, s.189). För undersökningens mål och syfte i relation till studiens tidsram och 
kostnadsutrymme, bedömdes 200-300 enkäter vara en tillräckligt stor urvalsram, för att kunna hitta 
eventuella mönster i attityder hos svenska bankkunder. 

Obundet slumpmässigt urval definieras enligt Holme och Solvang, som när alla inom populationen 
har lika möjlighet att ta del av urvalet (Holme och Solvang 1997, s. 184). För att upprätthålla urvalet 
som slumpmässigt är det nödvändigt att förhålla sig neutral i undersökningen, d.v.s. att undvika 
subjektiva förhållningssätt när man väljer ut respondenter. Att vidhålla objektiviteten, innebär att det 
är essentiellt att inte låta urvalet av respondenter avgöras av vilka som råkar finnas i närheten av de 
som utför undersökningen, samt att de tillfrågade på förhand inte får vara informerade kring 
undersökningen (Bryman och Bell 2013, s.193). Målet för datainsamlingen var att sprida urvalet i den 
utsträckning det var möjligt. Några enkätundersökningar genomfördes bl.a. i ett köpcenter där den 
demografiska spridningen antogs vara stor, till skillnad från om denne hade delats ut exempelvis i en 
universitetsbyggnad. Facebook och LinkedIn användes som primära insamlingskällor, vilket är ett s.k. 
bekvämlighetsurval som kan användas om man avser att hitta respondenter på ett mer lättåtkomligt 
sätt (Holme och Solvang, 1997, s. 183). Vi bedömde att tidsramen skulle räcka till för att samla in 
200-300 enkäter och därför valde vi att samla in största delen av svaren genom kontakter vi hade 
tillgång till på ovan nämnda sociala medier. Det är därför viktigt att ta ställning i analysen till hur 
resultatet kan ha påverkats av urvalet, då det finns risk att en viss grupp blir överrepresenterad när 
man inte väljer respondenter helt slumpmässigt (Bryman och Bell 2013, s.190). Inom gruppen har vi 
tillsammans tillgång till många olika demografiska grupper på Facebook och Linkedin, vilket 
förmodligen hjälpte oss att sprida enkäten till en mer heterogen grupp av respondenter.  

3.7.Enkätutformning 

Krosnick och Presser 2010, skriver i sin artikel “Question and Questionnaire Design”, att man bör se 
över eller låna frågor från andra artiklar inom ämnesområdet, med anledningen att inte själv behöva 
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uppfinna frågor på nytt samt att det öppnar möjligheten för att jämföra med tidigare studier. Enkäten 
är utarbetad för att spegla studiens valda ramverk och ska efter bearbetning av datan utgöra underlag 
för att besvara studiens frågeställning. Totalt innehöll enkäten 42 olika frågor exklusive enkätens 
första demografiska frågor kring kön, ålder och utbildning. Dessutom tillkom tre kontrollfrågor 
utformade direkt till att besvara hur väl respondenten själv uppfattar sig vara lojal gentemot sin bank 
(enkätfrågor i Appendix, Tabell 11). Bryman och Bell menar att enkäten varken ska vara för lång eller 
kort i dess utformning (Bryman och Bell 2013, s.252). Vi beräknade att enkäten skulle ta cirka fem till 
sju minuter att fylla i, vilket vi uppfattade vara en lagom tidsmängd man kan tänka sig offra. Enligt 
Holme och Solvang ska: “frågorna ställas på så sätt, att alla respondenter så långt som möjligt får 
samma associationer utifrån frågeställningen” (Holme och Solvang 1997, s. 175). I enkäten 
förenklades och operationaliseras begreppen CSR, servicekvalitet, teknikmognad och lojalitet för att 
samtliga respondenter skulle ha lika möjlighet att uppfatta frågeställningen korrekt. Holme och 
Solvang menar också att anonymiteten av frågeformuläret, bedöms vara viktigt för svarsfrekvensen 
(Holme och Solvang 1997, s. 174). Känsliga frågor som exempelvis inkomst har av denna anledning 
också uteslutits från undersökningen.  

Frågorna i enkäten är skrivna som påståenden där en sju-gradig svarsskala har valts ut som 
svarsmetod. Enligt Krosnick och Presser, (2010) är den sju-gradiga skalan optimal i många lägen. I 
artikeln hänvisar Krosnick och Presser (2010) bl.a. till boken “Personality in the Depression” där en 
undersökning som gjorts av Rundquist och Sletto (1936), där man upptäckte att reliabiliteten var 
högre hos sju-gradiga skalor än hos fem-gradiga skalor (Rundquist och Sletto 1936 se Krosnick, 
Presser 2010, s. 273).  

3.8.Datainsamlingsmetod 

Bryman och Bell (2013) menar att homogenitet och heterogenitet måste beaktas i undersökningar, då 
det är viktigt att vara medveten om att vissa grupper skiljer sig mer åt än andra och urvalsstorleken 
ska anpassas efter graden av heterogenitet. Om gruppen som ska undersökas är mycket heterogen, 
behövs ett större urval för att det ska bli representativt (Bryman och Bell 2013, s .203). Denna 
undersökning tar utgångspunkt i samtliga svenska bankkunders attityder, där urvalet ska representera 
alla demografiska grupper av bankkunder. Därför har vi som tidigare nämnt spridit enkäten mellan 
män och kvinnor mellan olika åldersgrupper i den mån det var möjligt.  

Innan vi började samla in svar från respondenterna genomfördes en mindre pilotstudie för att 
kontrollera att enkäten var tydlig. Enkäten skickades ut till ett antal personer som fick uttala sig om 
hur de uppfattade enkäten. 

Majoriteten av enkätsvaren erhölls genom webbenkäten som spreds på Facebook och LinkedIn och i 
riktade mailutskick. Därefter valde vi också att trycka upp några pappersenkäter och dela ut på tre 
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olika ställen: Väla köpcentrum i Helsingborg, i en schackklubb i Malmö (där samtliga svaranden var 
män) samt till några enstaka personer på Media Evolution i Malmö. På Väla centrum tilldelades vi en 
namnskylt så att folk kunde se att den som delade ut enkäter tillhörde Lunds Universitet och så att de 
tillfrågade tydligt fick reda på ändamålet för enkäten; vilket vi tror kan ha medverkat till ökat 
medgivande från respondenter, jämfört med om vi hade frågat utan namnskylt. Vi delade ut enkäter 
till folk som redan satt ner, exempelvis till dem som åt lunch. Därefter återvände vi och hämtade 
enkäten efter cirka fem minuter för att inte respondenten skulle känna sig stressad. Varje enkät tog 
cirka fem minuter att besvara och många var positivt ställda till att fylla i undersökningen. Vi noterade 
dock i efterhand i samband med inmatningen av enkätsvaren, att en del avstod från att uppge sin ålder 
på pappersenkäterna. Ett möjligt sätt att lösa detta problem och därmed minska utebliven 
svarsinformation, vore möjligen att formulera åldersfrågan mer indirekt som “nämn ditt födelseår”. 

3.9.Operationalisering 

I följande avsnitt beskrivs hur lojalitet och de fyra lojalitetsattributen CSR, tekniskt respektive 
funktionell servicekvalitet samt teknikmognad har operationaliserats för att kunna testa studiens 
hypoteser. Operationalisering görs i syfte att konkretisera teoretiska begrepp till den grad att de går att 
mäta kvantitativt. 

Utgångspunkten för detta har varit studiens teoretiska referensram och de definitioner som används. 
Utifrån detta har 42 påstående har tagits fram som legat till grund till studiens enkät. Detta har i sin tur 
möjliggjort att mäta de samband i hypoteserna som studien ämnat undersöka. I samband med 
litteraturstudien har en noggrann övervägning av olika operationsmöjligheter för varje variabel gjorts. 
Med hänsyn till studiens kontext har det tillvägagångssätt som ansetts lämpligast fastställts. 

Lojalitet mättes genom Ribbink et al.:s (2004) mått för lojalitet som Ghane, Fathian och Gholamian 
(2005) sedan anpassat till ett mått för en e-bankkontext. Lojalitetsmåttet har anpassats till studien 
ytterligare genom att översättas till svenska samt ersätta webbsida med bank då vi vill undersöka 
svenska privatkunders lojalitet både i en online- och offlinekontext. 

I Ribbink et al.:s (2004) artikel definieras lojalitet utifrån Olivers definition av lojalitet som 
presenterades tidigare i teoriavsnittet. Som tidigare nämnts har Olivers lojalitetsteori använts i en 
traditionell lojalitetskontext, men även i studier av e-lojalitet. Att måttet kan täcka båda dessa 
dimensioner är väsentligt då lojalitetsbegreppet i denna studie omfattar båda dimensionerna. Måttet 
anses också lämpligt då detta tidigare använts i liknande studier och innehåller en bra mix av 
indikatorer på både den attitydmässiga och den beteendemässiga dimensionen och ansågs täcka in 
både Olivers och Reichheld synsätt på lojalitet. Måttet mätte bland annat viljan till återköp och viljan 
att rekommendera, vilket visat sig i flera tidigare studier både vara de mest lämpade indikatorerna för 
attitydmässig lojalitet och vara de mest använda (Hawkins, Best och Coney 1989; Jones och Sasser 
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1995 se Chi och Qu 2008 s. 627). Viljan att rekommendera till andra brukar mätas genom net 
promoter score (NPS), ett mått som Reichheld (2003) introducerade där konsumenten svarar på hur 
troligt det är att hen ska rekommendera företaget till någon annan. Även Reichheld (2003) lyfter fram 
viljan att rekommendera som den viktigaste indikatorn på lojalitet. 

CSR mättes genom åtta påståenden som speglade de tre utvalda dimensionerna för att passa en svensk 
bankkontext, den finansiella, den miljömässiga och den sociala. I samband med undersökningens 
litteraturstudie studerades olika forskningsartiklar som behandlade CSR och lojalitet i såväl en 
bankkontext som för andra branscher. Samtliga av dessa mått var väldigt kontextspecifika och ansågs 
inte lämpade för att mäta upplevd CSR i en svensk bankkontext 

De tre dimensionerna valdes ut utifrån Dahlsruds fem dimensioner av definitionen av CSR-begreppet 
där den legala samt frivilliga ansågs mindre relevanta utifrån en svensk bankkontext och därför 
utelämnades. Detta gjordes efter att ha studerat hur sex av de största traditionella bankerna och 
nischbankerna i Sverige presenterade sitt hållbarhetsarbete på respektive webbsida. Utifrån detta 
kunde det fastställas att huvudfokus låg på de finansiella, miljömässiga och sociala dimensionerna. 
Därefter utformades åtta frågor som inspirerades av andra författares frågor i största möjliga 
utsträckning. Några frågor formulerade vi själva utifrån det teoretiska ramverket och den svenska 
bankkontexten. Precis som Carrolls venndiagram illustrerar går dessa frågor in i varandra vilket 
resulterar i att de totalt åtta frågorna inte behandlar varje dimension separat utan att vissa frågor kan 
spegla mer än en dimension. 

Måttet för servicekvalitet delades upp enligt Grönroos kvalitetsmodell i en teknisk respektive 
funktionell aspekt (Grönroos 1984). Att servicekvalitetsbegreppet delades i två dimensioner gjorde det 
möjligt att mäta kundens uppfattning av värdet hur servicen levererades i relation till vad banken 
levererar till kunden. Detta för att tydliggöra skillnaderna och jämföra konsumenternas värdesättande 
av den mer abstrakta subjektiva servicekvaliteten gentemot de mer korrekta jämförbara 
serviceattributen i ett försök att göra resultatet mer lättöversatt i praktisk kontext för bankerna. 
Modellen ansågs göra det möjligt att på ett bra sätt gruppera den mera traditionella servicekvaliteten 
med personlig service i spetsen och mäta detta gentemot servicekvalitet utifrån ett mer tekniskt 
perspektiv med fokus på vad de digitala tjänster levererar och vilken inverkan bankens produktutbud 
har. 

Då upplevd servicekvalitet är beroende av bransch fylldes Grönroos kvalitetsmodell med frågor 
utifrån Jun och Cais (2001) tre dimensioner som behandlar servicekvalitet i en internetbaserad 
bankkontext. De 14 enkätfrågorna speglade de tre kategorierna kundservicekvalitet, online-system 
kvalitet och bankens produktkvalitet. Utgångspunkten var Jun och Cais kortversion med 6 av deras 17 
dimensioner, 11 valdes ut till enkätfrågor (se Tabell 11). Jun och Cai visade att några dimensioner var 
viktigare och mer kritiska för både nöjdhet och missnöjdhet, än andra dimensioner; både inom 
internetbanker och traditionella banker. I diskussionen togs upp sex gemensamma dimensioner som 

  40



båda typer av banker rekommenderades att ta hänsyn till med tanke på att brist på resurser begränsar 
banker att beakta alla 17 dimensioner (Jun och Cai 2001). Vi utgick först från de viktigaste 
dimensionerna från Jun och Cai i vår frågeutformning. För att passa studiens ändamål kompletterades 
kortversionen med ytterligare tre aspekter då Jun och Cai kortversion ansågs för ”tunn” för att på ett 
bra sätt kunna undersöka den tekniska kvalitetsdimension utifrån Grönroos definition. Den tekniska 
kvalitetsdimensionen ansågs främst behövas kompletteras med mer specifika frågor om funktioner 
och upplevd kvalitet utifrån internettjänsten och bankappens upplevda värde. Till den funktionella 
dimensionen adderades aspekten kompetens då detta ansågs nödvändigt för att få tillräckligt djup 
inom den funktionella servicekvalitetsdimensionen. 

Teknikmognad mättes med hjälp av måttet TRI 2.0 som ansågs som en lämplig utgångspunkt för 
studiens syften. I vår studie är frågorna översatta till svenska och reducerade till tolv frågor då dessa 
ansågs täcka samtliga aspekter utifrån studiens ändamål och för att inte riskera uttröttningssyndrom 
hos respondenterna. Måttet valdes då Parasuraman och Colbys TRI 2.0 är ett beprövat mått som har 
använts inom en rad olika studier att mäta teknikmognad hos konsumenter inom olika branscher 
(Parasuraman och Colby 2015) 

3.10.Bearbetning av data  

Då vi använde oss av två olika typer av insamlingsmetoder, hade två olika typer av material att 
sammanställa. Sammanlagt hade vi 47 pappersenkäter som kodades in i Excel och därefter lades in i 
SPSS tillsammans med resultaten från webbenkäten. Till vår hjälp för att analysera resultaten 
användes en regressionsanalys för att upptäcka eventuella samband mellan lojalitet och de beroende 
variablerna (CSR, teknisk- och funktionell servicekvalitet och teknikmognad) samt de demografiska 
kontrollvariablerna (kön, ålder och utbildning). 

För att få fram resultatet summerades alla svaren från frågorna på varje område. Exempelvis 
summerade vi svaren från de åtta frågorna inom CSR, där genomsnittet av alla svaren utgjorde ett 
samlat mått på faktorn. Detta samlade måttet användes efterföljande för att sättas i relation till den 
samlade lojaliteten. 

Bortfall innebär att vissa respondenter bara svarar på vissa frågor eller inga alls (Bryman och Bell 
2013, s. 202). Detta togs hänsyn till under insamlingen genom att samla in fler enkäter (över 200 
enkäter) än beräknat antal som ansågs tillräcklig data för undersökningen. Vi fick in ett antal 
pappersenkäter som var ofullständigt ifyllda samt en del svar på webbenkäten som var ofullständigt 
besvarade. Dessa sorterades bort då det ansågs saknades för mycket information. Frågan om ålder var 
den fråga som flest hade underlåtit att svara på. Om respondenten dessutom hade underlåtit att svara 
på flera av resterande frågor, slopades enkäten.   
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Svarsfrekvensen beräknas med ungefärliga uppskattningar, d.v.s. förhållandet mellan antalet svarande 
och antalet personer som bedömts haft möjlighet att delta i undersökningen. Författarnas kontakter på 
Facebook och LinkedIn och alla tillfrågade på Väla köpcenter, medlemmar på schackklubben i 
Malmö och tillfrågade på Media Evolution beräknas tillsammans utgöra cirka 2350 personer. Om alla 
Facebookvänner och LinkedIn-kontakter har haft möjligheter att kunna se inlägget, skulle 
svarsfrekvensen på hamna på cirka 10 procent (237/2350). Ett inlägg når dock inte ut till alla men å 
andra sidan publicerade vi flera inlägg för att nå så många som möjligt. Ett rimligt antagande är att 
inlägget nått fram till mellan 20 och 40 procent av kontakterna vilket skulle resultera i en 
svarsfrekvens på mellan 24 och 44 procent. 

3.11.Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten ifrågasätter resultatet av undersökningsmåttets tillförlitlighet. En viktig faktor inom 
reliabilitet utgörs av stabilitet som betyder huruvida det framtagna resultatet i undersökningen är 
representativt för verkligheten. Med det menas om studien hade visat ungefär samma resultat om 
denna hade genomförts andra gånger (Bryman och Bell 2013, s. 62, 63,). Urvalet i undersökningen är 
framtaget både slumpmässigt och icke slumpmässigt. Majoriteten av urvalet kan dock sägas vara icke 
slumpmässigt, då vi använt nätverk på sociala medier för att sprida enkätundersökningen. Vi noterade 
efter enkätundersökningens genomförande, att några åldersgrupper visade sig vara högre 
representerade än andra medan spridningen mellan män och kvinnor var mycket god.  

Vi noterade också att relativt många av de tillfrågade svarade att de hade en avslutad 
universitetsutbildning (totalt 129 stycken utav 237, d.v.s. 54,4 %). Enligt Statistiska centralbyrån har 
mer än var tredje svensk mellan 25 - 64 år en eftergymnasial utbildning (SCB 2013). Dock var kravet 
för att få fylla i enkäten att respondenten var över 18 år och ökar procentandelen större med 
universitetsutbildning men 54,4% är fortfarande i överkant för att kunna anses representativt.  

För att få urvalet att bli mer representativt för hela den svenska befolkningen, krävs förmodligen en 
större spridning mellan de demografiska grupperna. För en optimal spridning hade enkäten kunnat 
delas ut i flera olika större städer med stor demografisk spridning samt på flera olika offentliga platser. 
Utifrån studiens tidsram och kostnadsrestriktioner ansågs dock inte detta tillvägagångssätt mest 
lämpligt. 

Validiteten ifrågasätter om måttet som används i studien verkligen mäter det som ska mätas (Bryman 
Bell 2013 s.173). Bryman och Bell menar att problematiken kan uppstå i exempelvis intelligenstester, 
där man kan ifrågasätta om en hög intelligens verkligen är identiskt med många rätta svar (Bryman 
och Bell, s.173).  
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Begreppsvaliditet handlar om huruvida rätt mått har tillämpats för att mäta ett specifikt begrepp 
(Bryman och Bell, s. 63). Detta skulle möjligen kunna översättas med huruvida våra utformade frågor 
för lojalitet (med hjälp av tidigare forskning kring lojalitet), verkligen mäter om kunden är lojal eller 
inte. Att dessa frågor mäter kundens lojalitet är således ytterst centralt för uppsatsens syfte. Vi 
använde oss av Ribbink et. al. för att utforma våra frågor som således utgjorde vårt teoretiska mått för 
lojalitet. Artikeln är ganska välciterad med en bra bit över 700 citeringar enligt Google Scholar, vilket 
tyder på att måttet har använts tidigare (Ribbink et al. 2004). 

Några enstaka individer under pappersenkätinsamligen på Väla köpcentrum, frågade kring 
svarskalans rangordning; huruvida siffran 1 eller 7 värderades högst eller minst. Detta framkom som 
en instruktion längst uppe i enkätens början, men klargjordes självklart för respondenter som frågade. 
För majoriteten verkade det framgå utan problem att förstå både svarskalan och frågorna. Under 
insamlingen av pappersenkäterna gav vi respondenterna möjligheten att kommentera efter 
slutförandet, exempelvis om de fann några otydligheter i enkäten. Här verkade de flesta inte tycka 
frågorna var komplicerade att förstå, vilket kan tyda på att frågorna har ställts på ett tydligt sätt som 
bidrar till att måtten tolkas lika av de tillfrågade och därmed bidrar till att säkerställa uppsatsens 
validitet.  
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4.Resultat 

Undersökningen bestod av ett antal frågor som grupperats till samlade mått för att mäta lojalitet och 
de fyra faktorer vi valt. Frågorna återfinns Tabell 11 i Appendix. Därefter genomfördes 
undersökningen på två sätt med samma frågor. 

Den första insamlingen gjordes genom att dela en länk till datainsamlingstjänsten med vänner och 
bekanta på Facebook och LinkedIn, samt att dela länken till undersökningen i diverse intressegrupper 
på Facebook och LinkedIn. Slutligen skickades länken till ett antal bekanta direkt för att få upp antalet 
enkätsvar på ganska kort tid. 

Det andra sättet var att trycka upp ett antal pappersenkäter med exakt samma frågor och 
svarsalternativ och sedan be förbipasserande besvara enkäten dels på en schackklubb och dels på ett 
köpcentrum. 

Webundersökningen genererade 213 svar varav 190 (89,2 procent) ansågs vara kompletta nog att vara 
med i undersökningen, d.v.s. där minst 75 procent av frågorna var besvarade. Den fysiska 
enkätundersökningen genererade 52 svar av vilka 47 (90,4 procent) ansågs vara kompletta nog enligt 
samma princip. Total ansågs således 237 av 265 (89,4 procent) enkätsvar vara kompletta nog för att 
vara underlag i undersökningen. 

I undersökningen angav 119 av respondenterna att de var kvinnor och 118 angav att de var män, vilket 
ger en fördelning 50,2 procent kvinnor och 49,8 procent män. Åldersmässigt fördelade sig 
respondenterna mellan 19 och 83 år. De största åldersgrupperna i undersökningen var upp till 25 år 
(21.9 procent), 26 till 35 år (21.1 procent) och 46 till 55 år (29.5 procent). Medelåldern på de som 
svarade var 42,5 år. Utbildningsmässigt hade 5.1 procent slutfört grundskola som högsta utbildning, 
40.1 procent hade slutfört gymnasieskolan och 54.4 procent hade slutfört universitetsstudier. Mer om 
dessa demografiska mått finns i Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14 i Appendix. 

4.1.De samlade måtten 

I vår undersökning kombineras frågor som ställts av andra författare i tidigare studier med ett fåtal 
egna frågor. Frågor som tillhör samma kategori (t ex funktionell servicekvalitet) läggs samman i ett 
mått (eller construct på engelska) genom att man för varje respondent räknar fram medelvärdet för 
svaren på de ingående frågorna. Undersökningen använder sig således av fem samlade mått, varav 
lojalitetsmåttet är ett, som vart och ett innehåller frågor i samma kategori. De samlade måtten samt de 
individuella frågorna återfinns i Tabell 11 i Appendix. 
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För att kunna använda måtten analyserar vi de ingående frågorna med hjälp av ett Cronbach Alfa test 
som testar den interna konsistensen mellan frågorna. Intern konsistens betyder att de ingående 
frågorna mäter samma sak, vilket ju är meningen med ett samlat mått. Om frågorna mäter samma sak 
får man ett högre alfavärde där värdet 0,7 oftast anses vara tillräckligt för att visa på intern konsistens. 
Om frågorna är utformade så att de mäter olika saker eller om svarsskalorna inte är likriktade får man 
ett lågt alfavärde. Om man får ett lågt alfavärde bör man gå till baks och titta på sina frågor för att se 
vilken eller vilka frågor som inte mäter det man vill. I vår undersökning gjordes två justeringar i 
måtten efter att ha analyserat alfavärdena. 

Efter att ha säkerställt den interna konsistensen gjordes en korrelationsanalys mellan måtten och den 
samlade lojaliteten för att testa våra hypoteser. Denna analys visar dock bara på korrelationen mellan 
de individuella fyra måtten och måttet för lojalitet. Korrelationsmatriserna återfinns i Appendix. 

Slutligen görs en multipel regressionstest för att kunna analysera hur de olika måtten inverkar på 
lojalitetsmåttet när de verkar tillsammans. 

Signifikansnivå är ett centralt begrepp inom statistiken och uttrycks i procent, oftast 1 procent eller 5 
procent. En signifikansnivå på 1 procent markeras med två asterisker (**) medan 5-procentsnivån 
markeras med en asterisk (*). Om ett värde är signifikant på 1- eller 5-procentsnivån innebär detta att 
det finns en statistiskt säkerställd skillnad, dvs att nollhypotesen kan förkastas. Om man har en 
signifikans på över 5%, dvs större än 0,05, kan man inte säkert skilja resultatet från slumpen och 
analysresultatet har därför inget värde. Således vill vi ha signifikanta resultat, helst på 1-procentsnivån 
(**), för att kunna dra några slutsatser från våra analyser. 

De demografiska kontrollfrågorna kring kön, ålder och utbildning användes i regressionsanalysen för 
att testa om de hade någon inverkan på resultatet.  

4.2.Lojalitet (XLOJ) 

Lojalitetsmåttet behövs för att ha något att jämföra de fyra faktorerna med och detta mått kommer 
sedan att utgöra den beroende variabeln i regressionsanalysen. Fyra frågor (LOJ1-LOJ4) ställdes för 
att mäta lojaliteten hos respondenterna och de fyra frågorna sammanställdes sedan i ett mått (XLOJ) 
genom att beräkna medelvärdet av svaren på de fyra frågorna. 

Den interna konsistensen mellan frågorna i måttet XLOJ beräknades enligt Cronbach Alfa-test för det 
sammansatta måttet XLOJ och resultatet blev 0,898, vilket är över gränsvärdet 0,7 med god marginal. 
Korrelationen mellan de olika frågorna är hög och signifikant (0,596** till 0,779**), vilket visar att 
frågorna mäter samma sak och att inga justeringar behöver göras i måttet. 

Tabell 1 - Korrelationsmatris för Lojalitetsmåttet (XLOJ) 
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4.3.Corporate Social Responsibility (XCSR) 

Måttet XCSR baserades på samma sätt som tidigare på ett antal frågor som tagits från tidigare 
undersökningar, och delade upp i tre kategorier; social CSR (CSRS), miljömässig CSR (CSRM) samt 
finansiell CSR (CSRF). Det övergripande måttet XCSR beräknades genom att ta ett medelvärde av 
alla frågor inom CSR. 

Tabell 2 - Korrelationsmatris för CSR-måttet (XCSR) 

4.4.Funktionell Servicekvalitet (XSQF och XSQF2) 

Den funktionella servicekvaliteten kontrollerades med hjälp av sex frågor samt en extra fråga (SQF7) 
som lagts till för att se om närheten till ett fysiskt bankkontor spelar roll för lojaliteten hos 

XLOJ LOJ1 LOJ2 LOJ3 LOJ4

LOJ1 1 0.705** 
0,000

0.577** 
0,000

0.779** 
0,000

LOJ2 1 0.745** 
0,000

0.727** 
0,000

LOJ3 1 0.596** 
0,000

LOJ4 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Cronbach alfa: 0,898

 XCSR CSRS1 CSRS2 CSRM1 CSRM2 CSRM3 CSRF1 CSRF2 CSRF3

CSRS1 1 0.455** 
0,000

0.438** 
0,000

0.443** 
0,000

0.427** 
0,000

0.430** 
0,000

0.455** 
0,000

0.244** 
0,000

CSRS2 1 0.752** 
0,000

0.787** 
0,000

0.728** 
0,000

0.664** 
0,000

0.717** 
0,000

0.234**

CSRM1 1 0.764** 
0,000

0.743** 
0,000

0.566** 
0,000

0.651** 
0,000

0.248** 
0,000

CSRM2 1 0.802** 
0,000

0.659** 
0,000

0.783** 
0,000

0.202** 
0,000

CSRM3 1 0.670** 
0,000

0.768** 
0,000

0.239** 
0,000

CSRF1 1 0.799** 
0,000

0.174** 
0,008

CSRF2 1 0.221** 
0,001

CSRF3 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  Cronbach alfa: 0,906
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bankkunderna. Det totala måttet kallas XSQF och beräknades genom att ta medelvärdet av svaren 
inom denna kategori. 

Tabell 3 - Korrelationsmatris för SQF-måttet (XSQF) 

När man tittar på korrelationmatrisen för SQF (se Tabell 3) visar sig frågan SQF7 inte överensstämma 
med övriga måttet då det har låg korrelation med andra frågor (-0,056 till 0,195**) även om 
skillnaden är signifikant. SQ7 visar sig vara just frågan om bankkontoret och vi väljer därför att ta 
bort frågan ur undersökningen. Genom att göra om beräkningarna utan fråga SQF7 stiger alfavärdet 
till 0.910. Det nya måttet kallas XSQF2. 

Tabell 4 - Korrelationsmatris för SQF-måttet efter att ha tagit bort fråga SQF7 (XSQF2) 

 XSQF SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7

SQF1 1 0.783** 
0,000

0.660** 
0,000

0.703** 
0,000

0.500** 
0,000

0.451** 
0,000

0.195** 
0,003

SQF2 1 0.714** 
0,000

0.780** 
0,000

0.594** 
0,000

0.526** 
0,000

0.140* 
0,032

SQF3 1 0.769** 
0,000

0.655** 
0,000

0.552** 
0,000

0,090 
0,169

SQF4 1 0.656** 
0,000

0.568** 
0,000

0,029 
0,656

SQF5 1 0.624** 
0,000

0,077 
0,242

SQF6 . 1 -0,056 
0,391

SQF7 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). *. Cronbach alfa: 0,837

 XSQF2 SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6

SQF1 1 0.783** 
0,000

0.660** 
0,000

0.703** 
0,000

0.500** 
0,000

0.451** 
0,000

SQF2 1 0.714** 
0,000

0.780** 
0,000

0.594** 
0,000

0.526** 
0,000

SQF3 1 0.769** 
0,000

0.655** 
0,000

0.552** 
0,000

SQF4 1 0.656** 
0,000

0.568** 
0,000

SQF5 1 0.624** 
0,000

SQF6 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Cronbach alfa: 0,910
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4.5.Teknisk Servicekvalitet (XSQT) 

På samma sätt som den funktionella servicekvaliteten mättes den tekniska servicekvaliteten genom att 
ställa sju frågor till respondenterna. Frågorna hämtades främst från Jun och Cai (2001) och sattes ihop 
till det gemensamma måttet. Genom medelvärdesberäkning sammanställdes sedan svaren på dessa sju 
frågor i måttet XSQT.  

Tabell 5 - Korrelationsmatris för SQT-måttet (XSQT) 

4.6.Teknikmognad (XTR och XTR2) 

Frågorna i delen om teknikmognad hämtades från TRI 2.0 (Parasuraman och Colby 2015) och 
översattes till svenska. Totalt tolv frågor i fyra olika kategorier (optimism, uppfinningsrikedom, oro 
och osäkerhet) sammanställdes i ett totalt mått kallat XTR genom medelvärdesberäkning. Svaren på 
frågorna TRD2, TRD3, TRS1, TRS2 och TRS3 reverserades eftersom dessa frågor hade en negativ 
skala, dvs en sjua angav respondentens maximala missnöje med det vi frågade om. Se Tabell 6, nedan. 

Tabell 6 - Korrelationsmatris för TR-måttet (XTR) 

 XSQT SQT1 SQT2 SQT3 SQT4 SQT5 SQT6 SQT7

SQT1 1 0.556** 
0,000

0.704** 
0,000

0.603** 
0,000

0.588** 
0,000

0.542** 
0,000

0.681** 
0,000

SQT2 1 0.585** 
0,000

0.525** 
0,000

0.493** 
0,000

0.583** 
0,000

0.546** 
0,000

SQT3 1 0.666** 
0,000

0.700** 
0,000

0.525** 
0,000

0.684** 
0,000

SQT4 1 0.722** 
0,000

0.505** 
0,000

0.531** 
0,000

SQT5 1 0.562** 
0,000

0.622** 
0,000

SQT6 1 0.662** 
0,000

SQT7 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Cronbach alfa: 0,913

 TRO1 TRO2 TRO3 TRI1 TRI2 TRI3 TRD1 TRD2 TRD3 TRS1 TRS2 TRS3

TRO1 1 0.736** 
0,000

0.726** 
0,000

0.415** 
0,000

0.426** 
0,000

0.500** 
0,000

0.427** 
0,000

0.183** 
0,005

0,037 
0,578

0.253** 
0,000

0.245** 
0,000

0.210** 
0,001

TRO2 1 0.739** 
0,000

0.370** 
0,000

0.354** 
0,000

0.454** 
0,000

0.386** 
0,000

0,108 
0,101

-0,056 
0,398

0.204** 
0,002

0.151* 
0,022

0.153* 
0,020

TRO3 1 0.469** 
0,000

0.388** 
0,000

0.451** 
0,000

0.405** 
0,000

0.151* 
0,022

0,023 
0,726

0.201** 
0,002

0.148* 
0,025

0.167* 
0,012
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När man tittar på korrelationen mellan de olika frågorna visar det sig dock att frågan TRD3 har 
väldigt låg korrelation med de andra frågorna, och vi har därför valt att bortse från denna fråga. Fråga 
TRD3 handlar om tekniska manualer och huruvida de är svåra att förstå sig på. Kanske är det få som 
läser tekniska manualer idag. Det nya samlade måttet för teknikmognad kallar vi XTR2. 

Efter att ha tagit bort fråga TRD3 stiger den interna konsistensen till 0.818. Se Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 - Korrelationsmatris för TR-måttet efter att ha tagit bort fråga TRD3 (XTR2) 

TRI1 1 0.687** 
0,000

0.580** 
0,000

0.349** 
0,000

0,038 
0,565

-0,100 
0,132

0,089 
0,176

0,067 
0,307

0,068 
0,306

TRI2 1 0.762** 
0,000

0.293** 
0,000

-0,033 
0,618

-0,050 
0,451

0,113 
0,087

0,079 
0,230

0,051 
0,441

TRI3 1 0.350** 
0,000

0,067 
0,312

-0,003 
0,963

0.132* 
0,044

0,117 
0,077

0,101 
0,127

TRD1 1 0.157* 
0,017

0,017 
0,796

0,070 
0,291

0,031 
0,637

-0,008 
0,909

TRD2 1 0.474** 
0,000

0.332** 
0,000

0.338** 
0,000

0.282** 
0,000

TRD3  1 0.299** 
0,000

0.283** 
0,000

0.256** 
0,000

 TRS1  1 0.714** 
0,000

0.651** 
0,000

TRS2  1 0.764** 
0,000

TRS3  1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Cronbach alfa: 0,807

 TRO1 TRO2 TRO3 TRI1 TRI2 TRI3 TRD1 TRD2 
rev’d

TRS1  
rev’d

TRS2  
rev’d

TRS3  
rev’d

TRO1 1 0.736** 
0,000

0.726** 
0,000

0.415** 
0,000

0.426** 
0,000

0.500** 
0,000

0.427** 
0,000

0.183** 
0,005

0.253** 
0,000

0.245** 
0,000

0.210** 
0,001

TRO2 1 0.739** 
0,000

0.370** 
0,000

0.354** 
0,000

0.454** 
0,000

0.386** 
0,000

0,108 
0,101

0.204** 
0,002

0.151* 
0,022

0.153* 
0,020

TRO3 1 0.469** 
0,000

0.388** 
0,000

0.451** 
0,000

0.405** 
0,000

0.151* 
0,022

0.201** 
0,002

0.148* 
0,025

0.167* 
0,012

TRI1 1 0.687** 
0,000

0.580** 
0,000

0.349** 
0,000

0,038 
0,565

0,089 
0,176

0,067 
0,307

0,068 
0,306

TRI2 1 0.762** 
0,000

0.293** 
0,000

-0,033 
0,618

0,113 
0,087

0,079 
0,230

0,051 
0,441

TRI3 1 0.350** 
0,000

0,067 
0,312

0.132* 
0,044

0,117 
0,077

0,101 
0,127

TRD1 1 0.157* 
0,017

0,070 
0.291

0,031 
0,637

-0,008 
0,909

TRD2 
rev’d

1 0.332** 
0,000

0.338** 
0,000

0.282** 
0,000
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4.7.Korrelation mellan de olika måtten 

Efter att ha kontrollerat att de olika måtten är konsistenta gjordes en korrelationsanalys för att se hur 
de olika måtten förhåller sig till lojalitetsmåttet. Korrelation mellan två variabler uttrycks som ett tal 
mellan -1 och 1. Positiv korrelation innebär att variablerna följer varandra, d.v.s. om den ena ökar, 
ökar den andra. Eftersom våra hypoteser är ställda som de är kommer de att testas genom att 
kontrollera korrelationen, vilken alltså ska vara positiv och signifikant för att hypoteserna ska hålla. 
Korrelationsmatrisen visas i Tabell 8, nedan. 

Tabell 8 - Korrelationsmatris för de samlade måtten (korrelation, signifikans, N) 

Tabellen visar att alla de samlade måtten har en positiv och statistisk säkerställd korrelation till det 
samlade lojalitetsmåttet. 

TRS1  
rev’d

1 .0714** 
0,000

0.651** 
0,000

TRS2  
rev’d

1 0.764** 
0,000

TRS3  
rev’d

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Cronbach alfa: 0,818

 Samlad 
lojalitet

Samlad SQ-
F (utan 
SQF7)

Samlad SQ-T Samlad 
teknikmognad 
(utan TRD3)

Samlad CSR

Samlad lojalitet 1 .761** .527** .186** .130*

0,000 0,000 0,005 0,048
236 236 234 231 231

Samlad SQ-F (utan SQF7) 1 .739** .217** .175**

0,000 0,001 0,007
237 235 232 232

Samlad SQ-T 1 .319** .223**

0,000 0,001
235 232 232

Samlad teknikmognad (utan TRD3) 1 0,006
0,930

232 232
Samlad CSR 1

232
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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4.8.Regressionsanalys 

För att närmare undersöka hur de olika måtten påverkar det samlade lojalitetsmåttet gjordes en multi-
variat regressionsanalys med samlad lojalitet som beroende variabel. I första modellen användes de 
fyra samlade måtten funktionell servicekvalitet, teknisk servicekvalitet, teknikmognad och CSR som 
oberoende variabler. I den andra modellen lades de tre demografiska kontrollvariablerna kön, ålder 
och utbildning till för att se om dessa variabler påverkar regressionen. 

En regressionsanalys försöker skapa en matematisk funktion som beskriver sambandet mellan 
oberoende och beroende variabler. Interceptet eller konstanten är det värde som den beroende 
variabeln får om alla oberoende variabler är noll. Det intressanta är att se hur b-koefficienterna uppför 
sig i regressionen. Om en oberoende variabel har höga koefficienter betyder det att den påverkar den 
beroende variabeln mycket och tvärtom, givet att den är statistiskt signifikant. 
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Tabell 9 - Regressionsanalys, beroende variabel - samlad lojalitet (XLOJ). Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel 
inom parentes, signifikans i kursiv stil 

Variabel modell 1 modell 2

Funktionell servicekvalitet (justerad, XSQF2) 1,033** 
(0,082) 
0,000

1,034** 
(0,083) 
0,000

Teknisk servicekvalitet (XSQT) -0,131 
(0,086) 
0,129

-0,127 
(0,087) 
0,147

Teknikmognad (justerad, XTR2) 0,048 
(0,065) 
0,455

0,033 
(0,068) 
0,625

Corporate social responsibility (XCSR) 0,003 
(0,047) 
0,957

0,008 
(0,048) 
0,875

Kön 0,070 
(0,135) 
0,602

Ålder -0,001 
(0,005) 
0,908

Utbildning 0,077 
(0,112) 
0,491

Intercept 0,148 
(0,425) 
0,729

-0,116 
(0,566) 
0,838

N 225 225

Adjusted R2 value 0,571 0,567

Standardavvikelse 0,946 0,951

** p < 0,001 
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5.Analys 

För det första kan det konstateras att de fyra måtten som konstruerats för att mäta upplevd CSR, 
funktionell servicekvalitet, teknisk servicekvalitet samt teknikmognad var internt konsistenta efter ett 
par justeringar. Det samlade lojalitetsmåttet uppfyllde också konsistensvillkoret 0,7 med god 
marginal. Den konstruerade måtten mätte med andra ord samma sak, vilket är en bra förutsättning. 

Resultatet från korrelationsanalysen av de samlade måtten visar att samtliga fyra hypoteser kopplade 
till lojalitet kan bekräftas. Två av sambanden, funktionell servicekvalitet och teknisk servicekvalitet är 
starkt korrelerade med en signifikansnivå på 1 procent medan teknikmognad är något svagare 
korrelerad men ändå signifikant på 1%-nivån. Sambandet mellan upplevd CSR och lojalitet korrelerar 
svagt positivt på signifikansnivån 5 procent. 

Däremot har ingen statistiskt säkerställd korrelation hittats mellan lojalitet och de demografiska 
faktorerna kön, ålder eller utbildning. 

Regressionsanalysen visar att trots att alla de samlade måtten funktionell servicekvalitet (XSQF), 
teknisk servicekvalitet (XSQT), teknikmognad (XTR) och upplevd CSR (XCSR) uppvisat en tydlig 
positiv korrelation till lojalitetsmåttet (XLOJ), så finns det stora skillnader i hur mycket faktorerna 
påverkar. Adjusted R2-värdet visar hur stor del av variansen som kan förklaras av de ingående 
oberoende variablerna. I modell 1 där endast de samlade måtten är med som oberoende variabler 
uppnås ett adjusted R2-värde på 57,1 procent, och detta värde sjunker till 56,7 procent när de 
demografiska kontrollfrågorna läggs till i modell 2. De tillkommande variablerna hjälper alltså inte 
till. Analysen visar också att de andra faktorerna inte är statistiskt signifikanta. 

5.1.CSR 

H1: Upplevd CSR korrelerar positivt med lojalitet. 

Hypotesen håller. Korrelationen är svagt positiv, dock bara med 5% signifikans (0.130*). 

Den interna konsistensen för det övergripande måttet XCSR beräknades genom Cronbach Alfa-
metoden till 0.906, vilket visar på en hög intern konsistens. Korrelationsanalysen (se Tabell 2) mellan 
de ingående frågorna visar att på tydlig korrelation mellan de olika frågorna och att signifikansen är 
hög (0,174** till 0,802**). 

Regressionsanalysen visar att vi inte kan säga någonting om effekten av CSR på lojalitet eftersom 
denna variabel inte är statistiskt signifikant. 
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 Men ska bankerna sluta satsa på CSR-initiativ, då denna faktor inte visat sig påverka lojaliteten i 
någon större grad? Respondenterna i undersökningen svarade genomgående med höga medelvärden 
angående påståendena kring bankernas CSR-satsningar och vill att de ska vara goda 
samhällsmedborgare. Vad undersökningen visar är att respondenterna uppskattar CSR men att denna 
attityd inte driver lojalitet för bankerna. 

Vid en analys av de olika medelvärden går det konstatera att de tre högsta värden (5,57-5,84) alla 
tillhör de frågor som knyter an till den finansiella aspekten av CSR. Detta skulle kunna förklaras med 
Porter och Kramers resonemang om att bankens hållbarhetsarbete är något som bör vävas in i 
affärsmodellen istället för att adderas på toppen som någon form utav godhjärtad samhällsgärning. 

En förklaring till att CSR-hypotesen inte utföll som förväntat kan bero på att vi enbart valt att titta på 
det direkta sambandet. Många av de studier som presenterades i det teoretiska ramverket studerar 
sambandet CSR och lojalitet med en eller fler mellanvariabler. Ofta påverkar det indirekta sambandet 
även om det finns studier som också påvisat ett direkt samband. Därför kan CSR ha en rad andra 
positiva effekter på andra faktorer som vi inte studerat utifrån studiens teoretiska modell. 

Att analysera CSR utifrån data från konsumentundersökningar är inte heller helt oproblematiskt och 
därför gäller det att granska datan kritiskt. Detta då CSR faktiska betydelse för respondenterna kan 
skilja sig gentemot vad de väljer att svara. Viss forskning menar att respondenter tenderar att 
överskatta CSR-arbetets betydelse jämfört med dess betydelse i det faktiska beslutsögonblicket (Fearn 
et al 2005).   

5.2.Funktionell servicekvalitet 

H3: Upplevd funktionell servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

Hypotesen håller. Korrelationen med lojalitetsmåttet är starkt positiv och med hög signifikans 
(0.761**).  

Den interna konsistensen för måttet testades återigen med Cronbach Alfa och resulterade i ett värde på 
0.837, vilket även detta är över gränsvärdet 0,7. 

Den funktionella servicekvaliteten visar sig i regressionsanalysen vara den klart dominerande faktorn 
och dessutom den enda som är statistiskt säkerställd på 1%-nivån. Det är helt klart så att 
respondenterna värdesätter att banktjänsterna fungerar på ett tillfredställande sätt och att detta starkt 
påverkar deras lojalitet mot banken. 

En viktig dimension av den funktionella servicekvaliteten utgörs av den personliga servicen och 
utifrån ett lojalitetperspektiv går detta i linje med Schultz och Bailey (2000) syn på lojalitet. Detta då 

  54



författarna hävdar att relationen är det essentiella för att skapa lojalitet i dagens samhälle och att synen 
på kundrelationen måste skifta fokus. Just relationen mellan köpare, säljare och affärssystemet är det 
som är avgörande för lojalitetsgraden enligt författarna.  

Att mäta och definiera lojalitet enligt Oliver som ser den agerande lojalitet som den högsta graden 
behöver inte vara felaktigt men banken riskerar att börja fokusera på attribut som kanske egentligen 
inte det viktigaste när det gäller att skapa lojalitet. Detta då den funktionella servicekvaliteten är den 
subjektiva och mer abstrakta delen utav de två servicekvalitetsdimensionerna och speglas mer utifrån 
den attitydmässiga lojaliteten då den bottnar i personliga uppfattningar och attityder. 

Studiens resultat ger ett visst svar om vad som verkligen är upplevd servicekvalitet är och enligt 
studiens resultat genereras lojalitet utifrån värden som förtroendegivande, kompentent, snabb och 
enkel att få hjälp. Detta kan vara betydligt svårare att mäta på ett korrekt sätt jämfört med den 
tekniska servicekvalitetsdimensionen som handlar om uppfattningar om exempelvis internettjänstens 
utformning. 

5.3.Teknisk servicekvalitet 

H2: Upplevd teknisk servicekvalitet korrelerar positivt med lojalitet. 

Hypotesen håller. Korrelationen med lojalitetsmåttet är starkt positiv, och med hög signifikans 
(0.527**).  

Den interna konsistensen i måttet mättes genom Cronbach Alfa och resulterade i värdet 0.913 vilket 
visar att den interna konsistensen mellan frågorna är hög (0,493** till 0,722**). Detta visar sig också 
i korrelationsmatrisen för XSQT som visar upp hög korrelation mellan de olika frågorna (se Tabell 5). 

Inte heller den tekniska servicekvaliteten visar sig vara statistiskt signifikant i regressionsanalysen och 
man kan därför heller inte uttala sig om hur den påverkar lojaliteten. 

 Precis som för CSR så svarar respondenterna att de tycker att teknisk servicekvalitet är viktigt. Fler 
svarar med med högsta betyg på frågorna om teknisk servicekvalitet än på frågorna om funktionell 
servicekvalitet. Det studien visar är att även om frågorna är viktiga driver inte denna faktor upp 
lojaliteten hos bankerna. 

5.4.Teknikmognad 

H4: Upplevd teknikmognad korrelerar positivt med lojalitet. 
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Hypotesen håller. Den upplevda teknikmognaden korrelerar positivt med lojalitet, och med hög 
signifikans (0.186**).  

Den interna konsistensen beräknades med hjälp av Cronbach Alfa och resultatet blev 0.807, vilket 
visar att den interna konsistensen mellan frågorna är över gränsvärdet 0.7. 

Variabeln teknikmognad visar inte heller sig vara statistiskt signifikant i regressionsanalysen. 

Teknikmognaden är starkast i de yngre ålderskategorierna, vilket är ganska naturligt. Yngre 
generationer kommer att vara bättre på teknik och detta kan komma att ändra bankernas inställning till 
teknik i framtiden, men i nuläget indikerar studien att bankerna ska fokusera på att göra det de kan 
bäst hellre än att vara först med ny teknik. 

Att mäta teknikmognad är inget som görs speciellt ofta och det finns säkert andra och mer tillförlitliga 
sätt att göra det på. Historiskt sett har teknikmognad varit någon vanlig segmenteringsbas men den 
kan komma att bli det eftersom tekniken i någon mån polariserar samhället allt mer, där en del kan 
hantera teknik och andra inte kan eller inte vill. Dessa grupper borde rimligen vara ganska olika på 
andra sätt och skulle därför kunna utgöra olika målgrupper för marknadskommunikation. 

5.5.Demografiska skillnader 

När det gäller de demografiska variablernas inverkan i regressionsanalysen ser vi att varken kön, ålder 
eller utbildning har någon statistiskt säkerställd inverkan på den beroende variabeln lojalitet. Finns det 
möjligen skillnader inom t ex åldersgrupperna eller beroende på utbildningsnivå? 

Genom att dela upp underlaget efter demografiska grupper och köra korrelationsanalysen igen går det 
att hitta skillnad i hur stark korrelationen är i de olika demografiska grupperna. Till exempel visar 
Tabell 10 nedan att korrelationen mellan teknikmognad och lojalitet är stark för kvinnor men 
obetydlig för män, samt att det bara ålderskategorin upp till 25 år som har signifikant korrelation 
mellan teknikmognad och lojalitet. Det är också intressant att se att det bara är de som har genomfört 
en universitetsutbildning som har en statistiskt säkerställd korrelation mellan upplevd CSR och 
lojalitet.  
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Tabell 10 - Demografiska skillnader uttryckt i korrelation 

 Samlad SQ-F (utan SQF7) Samlad SQ-T Samlad teknikmognad (utan TRD3) Samlad CSR

Grundskola 0.778** 
0,003

0,402 
0,196

0,026 
0,935

0,159 
0,622

Gymnasieskola 0.794** 
0,000

0.560** 
0,000

0.254* 
0,015

0,069 
0,518

Universitet 0.740** 
0,000

0.532** 
0,000

0,137 
0,125

0.175* 
0,049

 

Man 0.743** 
0,000

0.530** 
0,000

-0,017 
0,861

0,152 
0,105

Kvinna 0.783** 
0,000

0.529** 
0,000

0.405** 
0,000

0,102 
0,274

 

upp t 25 0.651** 
0,000

0.422** 
0,002

0.298* 
0,036

0,109 
0,449

26-35 0.757** 
0,000

0.575** 
0,005

0,355 
0,105

0,146 
0,517

36-45 0.733** 
0,000

0.428** 
0,002

0,193 
0,184

0,200 
0,168

46-55 0.842** 
0,000

0.646** 
0,000

0,044 
0,727

0,177 
0,151

56-65 0.851** 
0,000

0.459* 
0,036

0,230 
0,315

-0,284 
0,212

66 och uppåt 0.713** 
0,001

0.536* 
0,026

0,076 
0,773

0,185 
0,478
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6.Slutsats 

6.1.Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR-
insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders 
lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. Genom att titta på tidigare studier som har 
gjorts och de artiklar som har skrivits i detta och relaterade ämnen, hittade vi de faktorer vi ville 
undersöka i en modern svensk kontext, nämligen CSR, funktionell servicekvalitet, teknisk 
servicekvalitet och teknikmognad. Vi formulerade fyra hypoteser baserade på de fyra faktorerna. 

Genom en kvantitativ enkätundersökning fick vi det dataunderlag som krävdes för att bekräfta eller 
förkasta våra hypoteser. Det visade sig att de fyra faktorer vi valt ut alla påverkade lojaliteten, vilket 
gjorde att alla fyra hypoteser bekräftades, men att en faktor, den funktionella servicekvaliteten, 
överskuggade de andra tre faktorerna i betydelse. 

Vidare kunde vi se att demografiska faktorer som kön, ålder eller utbildning inte tydligt korrelerar 
med lojalitet på ett signifikant sätt, och att de inte heller spelar så stor roll i en regressionsanalys. 
Utifrån dessa resultat har studien bidragit till ökade insikter om lojalitet och vad som driver denna på 
den svenska bankmarknaden. 

6.2.Praktiskt bidrag 

Så hur ska man som bank förhålla sig till detta resultat? Bankerna måste fortsätta satsa på att leverera 
tekniska lösningar i framkant och agera som goda samhällsmedborgare, men det är den faktiska 
tjänsten/servicen som spelar roll. Om banken har bra tjänster som man förstår och kan lita på samt 
personal som kan hjälpa till på kontor eller i telefon eller chatt är det mer värt att satsa på. 

Utifrån studiens resultat finns en del viktiga insikter att hämta för de svenska bankerna. 

Som presenterades inledningsvis beskrivs en trend där svenska konsumenterna plockar russinen ur 
kakan och väljer den bank som erbjuder det bästa alternativet för respektive banktjänst. Detta tyder på 
någon form utav beteendemässig falsk lojalitet där konsumenten jagar bästa pris/erbjudande. Utifrån 
denna studies resultat kan vi konstatera att den funktionella servicekvaliteten kan vara ett sätt råda bot 
på detta och bibehålla lojala kunder.   

Enligt vår studie är det inte utformning av eller attribut för banktjänsten i sig som påverkar kundens 
lojalitet mest utan hur servicen faktiskt levereras till kunden. Att då ta reda på hur banken kan leverera 
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bästa möjliga servicekvalitet utifrån konsumentens uppfattning kan vara av största vikt och är en 
viktig insikt på dagens svenska bankmarknad när bankkontor stängs ner, kundtjänstpersonal ersätts 
med robotar etc. För att behålla lojala kunder gäller det att bankerna inte rationaliserar bort det som 
upplevs som funktionell servicekvalitet.  

Fokus bör alltså ligga på hur banken levererar servicekvalitet på bästa sätt. Servicekvalitet genereras 
när den upplevda servicekvaliteten överträffar den upplevda servicekvaliteten. Tidigare studier har 
visat på att upplevd servicekvalitet är både bransch- och kontextstyrt.  Det lämpligaste sättet att 
leverera den funktionella servicekvaliteten kan därför skilja sig mellan en storbank och en nischbank. 
Detta då konsumentens förväntningar på hur servicekvaliteten ska levereras skiljer sig troligen en del 
mellan dessa två typer av banker. Därför kan det vara viktigt att inte försöka imitera konkurrenterna 
utan att hitta bankens eget koncept och egna position. 

Enligt Grönroos är den funktionella servicekvaliteten mer subjektiv och svårmätt än den tekniska som 
är den mer objektiva delen av den upplevda servicekvaliteten. Den subjektiva servicekvaliteten tar sin 
utgångspunkt i individen preferenser och förväntningar, vilket resulterar i att det är viktigt att 
kundanpassa utifrån individens behov. Tidigare har de fysiska kundmötena och relationerna varit 
bankens tillvägagångssätt för att kundanpassa sitt erbjudande men när dessa blir alltmer ovanligt 
gäller det att hitta nya former för att kundanpassade tjänsterna.  Den personliga servicen som utgör en 
stor del av den funktionella servicekvaliteten måste hitta nya sätt att nå kunden. Detta innebär inte att 
alla banker ska börja storsatsa på skräddarsydd personlig service och bli premiumbanker. 
Utgångspunkten måste alltid vara vad kunden upplever som en bra serviceleverans utifrån det pris 
kunden betalar eller de förväntningar konsumenten har.  

Om man ställer funktionell mot teknisk servicekvalitet är det uppenbart att det är viktigare för 
bankkunderna att tjänsten fungerar än att den är tekniskt avancerad, och detta kan vara en viktig insikt 
för bankerna, speciellt med tanke på den tekniska utvecklingen vi ser idag. Det kan med andra ord 
vara bättre för bankerna att vänta med nya tekniska lösningar tills de blivit etablerade snarare än att 
försöka ligga först. 

6.3.Begränsningar med studien 

Studien är avgränsad till privatkunder på den svenska marknaden och därför kan inga slutsatser dras 
huruvida resultatet är generaliserbart till andra geografiska områden och länder. Inga slutsatser kan 
heller dras för företagskunder av samma skäl. 

Det kan också diskuteras i vilken utsträckning studiens urval är representativt för populationen. 
Enkäten distribuerades huvudsakligen genom delning på Facebook och LinkedIn, vilket resulterar i 
urvalet är inte helt slumpmässigt eftersom det huvudsakligen delats ut till författarnas nätverk. För att 
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kompensera för detta och kunna få en jämnare fördelning mellan de demografiska variablerna togs 
beslutet att även dela ut enkäten i pappersformat på ett köpcentrum. En annan anledning var att vi inte 
ville riskera snedvridning av resultatet genom att undersöka teknikmognad enbart på sociala 
plattformar då resultat troligen blivit påverkat. Vi är dock medvetna om att de två olika sätten att 
samla in data på kan ge mätfel, eftersom omständigheterna vid insamlingarna varit olika. 

Fördelningen av respondenter efter ålder speglar av naturliga skäl författarnas nätverk med en 
överrepresentation i spannet upp till 25 år samt i spannen 36-45 och 46-55. Att 54.4 procent av 
respondenterna slutfört universitetsstudier är inte heller representativt för en svensk population. Ett 
större antal enkätsvar hade varit att föredra men medgavs inte på grund av den korta svarsperioden. 

Det kan också ifrågasättas om den kvantitativa metoden var lämplig för att undersöka 
lojalitetsattributen. Teknikmognad och dess inverkan på lojalitet är ett förhållandevis nytt 
forskningsfenomen och det kan diskuteras huruvida en kvalitativ metod hade varit mer lämpad för just 
denna faktor.   

Studien har också enbart tittat på direkta samband vilket var en del av studiens avgränsning. Detta har 
kritiserats av viss forskning exempelvis Lewis och Soureli (2006) som menar att lojalitetsattributen 
måste analyseras utifrån ett nätverk av faktorer som påverkar både lojalitet och varandra.  Det hade 
givetvis varit önskvärt att titta även på relationerna mellan faktorerna och indirekta sambanden men 
utifrån studiens omfång och givna tidsram ansågs detta tillvägagångssätt mest lämpligt. 

6.4.Förslag till vidare studier 

Vår studie har visat att kopplingen mellan banklojalitet och den funktionella servicekvaliteten är en 
intressant aspekt som borde studeras närmare Vilka element av den funktionella servicekvaliteten är 
viktigast för lojaliteten hos bankkunderna? 

En annan intressant aspekt är det faktum att frågor kring banker och deras CSR-insatser engagerar 
människor, men vår studie visar att CSR-faktorn inte har så stor påverkan på lojalitet. Vidare 
forskning skulle kunna studera hur CSR driver andra faktorer än lojalitet, t ex engagemang, 
varumärkesimage eller kundnöjdhet.  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8.Appendix 

Tabell 11 - Enkätens frågor, mått och ursprung 
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Fråga Faktor Mått Ursprung Dimension

Jag rekommenderar gärna min 
bank till mina vänner

Lojalitet Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning 
(XLOJ)

Ribbink et. Al.  2004 Loyalty

Min bank är mitt förstaval för 
framtida bankaffärer

Lojalitet Ribbink et. Al.  2004 Loyalty

Jag kommer att göra fler 
bankaffärer med min bank 
framöver

Lojalitet Ribbink et. Al.  2004 Loyalty

Jag föredrar min bank framför 
andra banker

Lojalitet Ribbink et. Al.  2004 Loyalty

Min bank uppfyller alltid sina 
löften

Funktionell 
servicekvalitet

Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XSQF)

Jun och Cai 2001 Reliability

Min bank utför sina tjänster på 
ett korrekt sätt

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Reliability

Min bank hanterar mina 
ärenden snabbt

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Responsivenes
s

Min bank är förtroendegivande 
och kompetent

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Competence

Det är enkelt att komma i 
kontakt med min bank för att 
få hjälp

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Access

Det är enkelt att utföra 
bankärenden när jag vill

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Access

Det är viktigt för mig att kunna 
besöka ett bankkontor

Funktionell 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Access

Min banktjänst har den 
information jag behöver för att 
kunna uträtta bankärenden på 
ett smidigt sätt

Teknisk 
servicekvalitet

Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XSQT)

Jun och Cai 2001 Contents

Jag upplever inga felaktigheter 
med mina banktransaktioner

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Accuracy

Jag upplever min banktjänst 
som användarvänlig

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Ease of use

Min banktjänst förser mig med 
uppdaterad information

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Timeliness

Min banktjänst är välgjord och 
snygg

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Aestetics

Jag upplever att min 
banktjänst är privat och säker

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Security

Min bank erbjuder de tjänster 
jag behöver

Teknisk 
servicekvalitet

Jun och Cai 2001 Product range

Ny teknik bidrar till en bättre 
livskvalitet

TRI 2.0 - 
Optimism

Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XTRO)

Parasuraman och Colby 
2015

Optimism

Ny teknik gör att jag kan 
utföra fler tjänster där jag vill

TRI 2.0 - 
Optimism

Parasuraman och Colby 
2015

Optimism
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Ny teknik hjälper mig att vara 
produktiv

TRI 2.0 - 
Optimism

(XTRO)
Parasuraman och Colby 
2015

Optimism

Jag hjälper ofta andra när de 
har tekniska problem

TRI 2.0 - 
Uppfinningsrik
edom

Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XTRI)

Parasuraman och Colby 
2015

Uppfinningsrik
edom

Jag brukar vara en av de första 
bland mina vänner med att 
använda ny teknik

TRI 2.0 - 
Uppfinningsrik
edom

Parasuraman och Colby 
2015

Uppfinningsrik
edom

Jag försöker hålla mig 
uppdaterad när det gäller ny 
teknik

TRI 2.0 - 
Uppfinningsrik
edom

Parasuraman och Colby 
2015

Uppfinningsrik
edom

Kundtjänsten förklarar på ett 
sätt som jag förstår

TRI 2.0 - Oro Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XTRD)

Parasuraman och Colby 
2015

Oro

Ibland känns det som att 
teknik inte är gjord för att 
användas av vanliga människor 
(reverse)

TRI 2.0 - Oro Parasuraman och Colby 
2015

Oro

Tekniska manualer är inte 
skrivna på ett sätt som vanligt 
folk förstår

TRI 2.0 - Oro Parasuraman och Colby 
2015

Oro

Människor är alltför beroende 
av teknik (reverse)

TRI 2.0 - 
Osäkerhet

Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XSQS)

Parasuraman och Colby 
2015

Osäkerhet

För mycket teknik distraherar 
människor på ett skadligt sätt 
(reverse)

TRI 2.0 - 
Osäkerhet

Parasuraman och Colby 
2015

Osäkerhet

För mycket teknik försämrar 
relationen mellan människor 
(reverse)

TRI 2.0 - 
Osäkerhet

Parasuraman och Colby 
2015

Osäkerhet

Jag tycker att det är viktigt att 
banker stödjer verksamheter 
och aktiviteter inom kultur, 
idrott etc

CSR - Social Kombineras 
till ett mått 
genom 
medelvärdes-
beräkning  
(XCSR)

Swaen och Chumpitaz 
2008

Social

Jag tycker att det är viktigt att 
banken arbetar för mänskliga 
rättigheter, goda 
arbetsförhållanden, mångfald 
och jämställdhet

CSR - Social Swaen och Chumpitaz 
2008

Social

Jag tycker det är viktigt att 
banken har en tydlig 
miljöpolicy

CSR - Miljö Swaen och Chumpitaz 
2008

Miljö

Jag tycker att det är viktigt att 
banker försöker minimera 
påverkan på miljön

CSR - Miljö Swaen och Chumpitaz 
2008

Miljö

Jag tycker att det är viktigt att 
banken inte lånar ut pengar till 
miljömässigt tveksamma 
verksamheter

CSR - Miljö Swaen och Chumpitaz 
2008

Miljö

Jag tycker det är viktigt att 
banker erbjuder ett etiskt 
fondsparande

CSR - 
Finansiell

Egen fråga Finansiell

Jag tycker det är viktigt att 
banker investerar hållbart

CSR - 
Finansiell

Egen fråga Finansiell
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Tabell 12 - Fördelning kön 

Tabell 13 - Fördelning ålder 

Tabell 14 - Fördelning utbildning 

Jag tycker att det är viktigt att 
banken ska klara sig utan hjälp 
från staten

CSR - 
Finansiell

Egen fråga Finansiell

Kvinna 119 50,2%

Man 118 49,8%

Total 237 100%

upp till 25 52 21,9%

26-35 22 9,3%

36-45 50 21,1%

46-55 70 29,5%

56-65 21 8,9%

66- 17 7,2%

inget svar 5 2,1%

Total 237 100%

Grundskola 12 5,1%

Gymnasieskola 95 40,1%

Universitet 129 54,4%

Inget svar 1 0,4%

Total 237 100%
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Tabell 15 - Frekvenstabell enkätsvar 
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 ‘ 

XLOJ
Samlat mått för lojalitet 
(Cronbach alfa: 0,898)

N Miss Mv Std.a
v

1 2 3 4 5 6 7

LOJ1
Jag rekommenderar gärna 
min bank till mina vänner

235 2 4,91 1,66 3,8 5,5 9,8 19,6 20,0 20,0 21,1

LOJ2
Min bank är mitt förstaval 
för framtida bankaffärer

236 1 4,87 1,70 5,1 5,1 9,7 19,1 21,2 18,2 21,6

LOJ3

Jag kommer att göra fler 
bankaffärer med min bank 
framöver

235 2 4,99 1,64 2,6 7,2 8,1 18,3 22,1 18,3 23,4

LOJ4
Jag föredrar min bank 
framför andra banker

236 1 4,92 1,62 3,4 5,1 9,7 19,5 24,2 16,1 22,0

XSQF

Samlat mått för 
funktionell servicekvalitet 
(Cronbach alfa: 0,910)

N Miss Mv Std.a
v

1 2 3 4 5 6 7

SQF1
Min bank uppfyller alltid 
sina löften

235 2 5,00 1,48 1,7 3,8 9,8 21,7 21,3 23,4 18,3

SQF2 Min bank utför sina tjänster 
på ett korrekt sätt

237 0 5,41 1,41 0,8 1,7 8,4 15,6 19,0 27,4 27,0

SQF3 Min bank hanterar mina 
ärenden snabbt

236 1 5,19 1,55 1,7 4,2 8,1 18,6 19,9 21,2 26,3

SQF4 Min bank är 
förtroendegivande och 
kompetent

237 0 5,32 1,48 2,1 2,1 7,6 15,6 21,5 24,5 26,6

SQF5 Det är enkelt att komma i 
kontakt med min bank för 
att få hjälp

237 0 5,14 1,60 1,7 5,1 10,5 16,9 17,7 22,8 25,3

SQF6 Det är enkelt att utföra 
bankärenden när jag vill

237 0 5,42 1,65 3,4 4,2 6,3 11,4 16,5 24,5 33,8

SQF7 Det är viktigt för mig att 
kunna besöka ett 
bankkontor (senare 
borttagen)

235 2 4,35 2,12 14,0 9,4 14,0 14,5 10,6 12,8 24,7

XSQT Samlat mått för teknisk 
servicekvalitet (Cronbach 
alfa: 0,913)

N Miss Mv Std.a
v

1 2 3 4 5 6 7

SQT1 Min banktjänst har den 
information jag behöver för 
att kunna uträtta 
bankärenden på ett smidigt 
sätt

235 2 5,49 1,38 0,9 3,4 5,1 10,2 24,7 28,5 27,2

SQT2 Jag upplever inga 
felaktigheter med mina 
banktransaktioner

235 2 6,09 1,18 0,4 1,3 2,1 6,8 13,2 27,2 48,9

SQT3 Jag upplever min 
banktjänst som 
användarvänlig

234 3 5,57 1,45 1,3 3,4 4,3 12,4 19,7 24,4 34,6
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SQT4 Min banktjänst förser mig 
med uppdaterad 
information

233 4 5,25 1,49 0,9 4,7 7,7 15,5 23,6 21,9 25,8

SQT5 Min banktjänst är välgjord 
och snygg

232 5 5,05 1,55 2,6 3,4 11,2 15,1 26,7 19,0 22,0

SQT6 Jag upplever att min 
banktjänst är privat och 
säker

233 4 5,72 1,34 0,4 1,3 5,2 13,7 16,7 24,0 38,6

SQT7 Min bank erbjuder de 
tjänster jag behöver

232 5 5,57 1,40 0,4 3,0 5,2 13,4 21,1 22,4 34,5

XTR Samlat mått för 
teknikmognad (Cronbach 
alfa: 0,807)

N Miss Mv Std.a
v

1 2 3 4 5 6 7

TRO1 Ny teknik bidrar till en 
bättre livskvalitet

232 5 5,45 1,45 0,9 3,0 4,7 18,1 21,1 19,0 33,2

TRO2 Ny teknik gör att jag kan 
utföra fler tjänster där jag 
vill

232 5 5,83 1,30 0,4 2,6 1,7 10,8 18,5 25,0 40,9

TRO3 Ny teknik hjälper mig att 
vara produktiv

230 7 5,58 1,50 1,3 3,0 5,2 14,3 17,4 20,0 38,7

TRI1 Jag hjälper ofta andra när 
de har tekniska problem

232 5 4,55 1,94 9,1 9,1 12,9 14,2 17,7 15,5 21,6

TRI2 Jag brukar vara en av de 
första bland mina vänner 
med att använda ny teknik

232 5 4,22 1,87 10,8 12,1 12,1 15,5 20,7 16,8 12,1

TRI3 Jag försöker hålla mig 
uppdaterad när det gäller 
ny teknik

232 5 4,72 1,77 6,5 7,3 10,8 15,9 19,0 23,3 17,2

TRD1 Kundtjänsten förklarar på 
ett sätt som jag förstår

230 7 4,96 1,46 2,6 2,2 8,7 23,9 27,0 17,0 18,7

TRD2 Ibland känns det som att 
teknik inte är gjord för att 
användas av vanliga 
människor

232 5 4,53 1,75 4,3 9,5 17,2 18,1 16,8 17,2 16,8

TRD3 Tekniska manualer är inte 
skrivna på ett sätt som 
vanligt folk förstår (senare 
borttagen)

229 8 4,01 1,77 11,8 9,2 15,3 25,3 16,6 11,8 10,0

TRS1 Människor är alltför 
beroende av teknik

232 5 3,63 2,00 20,7 11,6 19,4 14,7 11,2 10,3 12,1

TRS2 För mycket teknik 
distraherar människor på 
ett skadligt sätt

232 5 4,07 1,88 11,2 13,4 12,5 22,8 12,5 15,1 12,5

TRS3 För mycket teknik 
försämrar relationen 
mellan människor

231 6 3,68 1,92 18,2 13,9 14,7 17,7 15,2 11,3 9,1

XCSR Samlat mått för CSR 
(Cronbach alfa: 0,906

N Miss Mv Std.a
v

1 2 3 4 5 6 7
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CSRS1 Jag tycker att det är viktigt 
att banker stödjer 
verksamheter och 
aktiviteter inom kultur, 
idrott etc

230 7 4,67 2,07 13,5 7,8 4,3 13,9 20,4 13,0 27,0

CSRS2 Jag tycker att det är viktigt 
att banken arbetar för 
mänskliga rättigheter, goda 
arbetsförhållanden, 
mångfald och jämställdhet

229 8 5,43 1,80 5,7 3,9 5,7 11,4 13,5 19,7 40,2

CSRM1 Jag tycker det är viktigt att 
banken har en tydlig 
miljöpolicy

231 6 5,50 1,78 5,2 4,3 5,6 8,7 14,3 20,3 41,6

CSRM2 Jag tycker att det är viktigt 
att banker försöker 
minimera påverkan på 
miljön

230 7 5,22 1,91 7,0 6,5 5,7 10,4 17,0 16,1 37,4

CSRM3 Jag tycker att det är viktigt 
att banken inte lånar ut 
pengar till miljömässigt 
tveksamma verksamheter

230 7 5,57 1,69 4,8 2,6 4,8 10,4 15,2 20,4 41,7

CSRF1 Jag tycker det är viktigt att 
banker erbjuder ett etiskt 
fondsparande

231 6 5,29 1,81 5,6 3,9 5,6 17,7 13,0 16,0 38,1

CSRF2 Jag tycker det är viktigt att 
banker investerar hållbart

231 6 5,60 1,67 3,9 4,8 2,2 10,0 17,7 18,6 42,9

CSRF3 Jag tycker att det är viktigt 
att banken ska klara sig 
utan hjälp från staten

229 8 5,84 1,42 1,7 1,3 2,2 14,0 15,7 17,0 48,0
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