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Sammanfattning

Idag karakteriseras den svenska bankmarknaden av hård konkurrens på en mättad marknad 

vilket gör det viktigt att ha behålla kunderna. För att lyckas med detta informerar bankerna 

kunderna kontinuerligt om nya och befintliga tjänster och produkter, oftast i brevform. Fler 

kunder gör fler affärer i dagens samhälle vilket leder till ytterligare brev till kunderna. Ovan 

resulterar i att bankerna överexponerar sina egna kunder med brev. Kunden upplever att den 

får för många brev och kan därmed tappa intresset för att läsa breven och kan därmed missa 

viktig information. Om kunden upplever det som en belastning finns risken att kunden blir 

missnöjd och känner ett minskat värde med att vara kund hos sin bank. För att få kunden 

involverad är det viktigt att kunden får bestämma hur och vad för information kunden vill ta 

del av. Det är även bra om kunden själv kan välja vilken kontaktyta som skall användas. Detta 

tyder på att bankerna inte använder sina informationskanaler på ett tillfredsställande sätt för 

kunden vilket ger både kunden och banken ett lägre värde i deras relation.

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera bankernas brevinformation till 

kunderna utifrån ett kund- och kanalperspektiv. Detta har gjorts genom en kvantitativ 

undersökning med 50 stycken respondenter.

Den slutsats som författarna kommit framtill är att med dagens system av brevflödet, kan inte 

bankerna ge kunderna ett mervärde. Detta resulterar i att bankerna ej kan skapa kundlojalitet 

med hjälp av brev som informationskanal. Idag kan bankerna ej erbjuda kunderna den 

kundanpassning och delaktighet som kunderna vill ha. Kunderna vill själva välja vilken 

information de skall få och på vilket sätt de skall få den. Författarna tror att de finns en klar 

möjlighet att skapa bättre kundlojalitet, men då krävs det att bankerna ser över hela 

informationskanalen till kunderna. 

Om banken lyckas skapa intressanta och kundanpassade brev som kunden tar sig tid till att 

läsa och förstår innehållet i, så ökar chansen avsevärt att kunden blir lojal emot sin bank. 
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Förord

Författarnas arbete har fungerat bra under arbetets gång. De problem som uppstått har på bästa 

sätt lösts mellan författarna eller med hjälp utav opponenter och handledaren. 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under arbetets gång och gett oss goda idéer och tips. 

Särskilt vill vi tacka:

Vår handledare Hans Zimmerlund på Södertörns Högskola som gett oss kreativ feedback under 

uppsatsen gång.

Vi vill även tacka våra opponenter som kommit med bra idéer och förslag gällande vår uppsats.

Södertörns Högskola

2007-01-16

_____________________

Jakob Frändberg

_____________________

Björn Sundberg
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1. Inledning

Inledningen avser att redogöra för den verklighet inom vilken författarnas problemområde 

föreligger. Problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsning, perspektivdiskussion 

och till sist en begreppsdefinition kommer att redovisas under inledningen.

Bakgrund

År 1986 blev det möjligt för utländska banker att etablera sig på den svenska bankmarknaden 

genom dotterbolag. Innan dess dominerades den svenska bankmarknaden av fyra stora 

banker, Nordea, SEB, Swedbank (Föreningssparbanken) och Handelsbanken. Dessa fyra 

banker gjorde stora vinster utan att i större utsträckning effektivisera sin verksamhet. Övriga 

banker, så kallade nischbankerna var, och är idag ganska få men de växer i antal och i 

marknadsandelar. (www.konkurrensverket.se 2002) Avgifter mellan bankerna varierar stort. 

Förmånligast villkor får man hos nischbankerna. De stora banker tar numera ut en avgift på 

40-50 kr på en betalning över disk, detta är en tjänst som bankerna inte längre vill 

tillhandahålla. Även betalkorten är billigare hos nischbankerna. (www.ttspektra.se 041118)

Storbankernas dominans är på väg att försvinna, mycket beroende av uppköp och envisa 

utmanare. Sydafrikanska Old Mutuals och de isländska bankernas förvärv av svenska 

finansföretag har tillsammans med nya aktörer satt press på storbankerna. Den svenska 

bankmarknaden är inte längre en fredad plats för lokala dominanta finansaktörer. Tittar man 

på utvecklingen de senaste åren är trenden tydlig. Alla storbankerna har tappat 

marknadsandelar inom utlåning, fonder och bolån mellan 2001 och 2005. Inom dessa 

områden var det riskfria miljarder rakt ner i fickan för bankerna, innan konkurrensen ökade. 

(www.affarsvarlden.se 060315) Idag håller SEB på med ett sparprogram för att öka 

lönsamheten på sikt. Deras mål är att bli norra Europas ledande bank. För att lyckas med detta 

måste de minska sina kostnader med cirka 3 miljarder kronor. (www.di.se 061102) 

Ovan visar tydligt att den svenska bankmarknaden utsätts för hårdare konkurrens på en mättad 

marknad. För att överleva måste bankerna därför öka sin lönsamhet på längre sikt.
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Enligt lag måste banker och företag skicka kontrolluppgifter till privatpersoner, som de ska 

använda i sin självdeklaration. Detta är viktigt för att självdeklarationen ska bli korrekt och att 

felaktiga uppgifter kan korrigeras i tid. (http://rixlex.riksdagen.se) Vid köp och försäljning av 

aktier och fonder ska kunden få information gällande affären, antingen i brevform eller i 

elektronisk form. Om kunden får det i elektronisk form har kunden rätt att begära ut det i 

pappersform utan kostnad. (http://rixlex.riksdagen.se) Ovan belyser att information gällande 

kontrolluppgifter och vid fond- eller aktieaffärer måste skickas till privatpersoner från 

bankerna, detta sker oftast med brev. 

Enligt fond och aktiemäklarfirman Avanza görs det fler affärer av kunder. Handeln ökade 

med 35 procent under november 2001 och ökningen förväntas fortsätta i framtiden.  

(www.gp.se 011126) Under 2003 var ökningen av kundernas affärer på börsen fortfarande 

stabil. (www.privataafffarer.se 031001). Under september 2006 ökade privathandeln på 

börsen till 32000 aktieaffärer per dag och det är 26 procent mer än året innan. 

(www.dagensfinans.se 060903)

Detta visar på att kunder gör fler och fler affärer i dagens samhälle. När en affär är gjord 

måste banken sända information till kunden angående detta. Vilket har resulterat i att 

mängden brev har ökat för privatpersoner som gör affärer. 

Den svenska brevmarknaden hade en kraftig tillväxt i antalet skickade brev mellan 1970-

1990. Under den tiden ökade volymen från 1.6 miljarder till 3 miljarder. Mellan 1993-2005 

var volymerna tämligen stabila runt 3.3 miljarder försändelser. Under 2005 skickades det lite 

över 3.2 miljarder brev och 95 % av dessa skickades från företag. (www.pts.se 060327) 

Det ovan belyser att brev är en viktig informationskanal för att förmedla information till sina 

kunder.

En undersökning som en nischbank har gjort visar att andelen kunder som läste ett brev från 

banken var cirka 30 procent. Undersökningen visar också på att viktigast inte är mängden, 

utan kvaliteten och hur relevant informationen i breven är för kunden. Risken är att tid stjäls 

från kunderna, och tid är kundernas bristvara. (www.internetworld.idg.se 060203) 

Ovan visar på att det idag skickas en stor mängd brev till kunderna. Men många av breven 

läses inte av kunden då de har svårt att välja vilka eller vilket som är viktigt för just dem. 
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Detta ökar risken att bankernas viktiga information till kunderna inte läses och därmed 

minskar vikten av brevkanalen som informationskälla för bankerna.

Idag är Internet en stor del i bankernas verksamhet och står för en stor del av bankernas 

kontakt med kunderna. Det är billigare för kunderna att göra sina affärer via Internetbank. 

Många upplever att det är långa köer på bankkontoren och att det är en medveten strategi av 

bankerna för att folk ska sluta använda bankkontoren. Under 2004 lade de fyra storbankerna 

ner 263 lokalkontor till följd av att Internetbankerna tagit över många av kundernas ärenden 

som tidigare gjordes på bankkontoren. Nu anser storbankerna däremot att nerläggningen har 

gått för långt och att Internetbanker inte är tillräckligt för att tillgodose kundernas behov. För 

att möta kundens behov har bankerna insett att de måste erbjuda kunden en kombination av 

personliga möten på bankkontor, telefonkontakt, Internetbank och brevkontakt. 

(www.privataaffarer.se 050831)

Ovan visar på att det inte enbart går att använda en informationskanal med kunden. 

Storbankerna har insett att de har gått för långt i sina rationaliseringar av bankkontor och på 

grund av detta tappat kontakt med sina kunder och därmed kan inte banken tillfredställa det 

värde som kunden vill ha. Kunden vill ha en kombination av kontaktytor med banken, för att 

känna ett högre värde. Det är viktigt att banken tillfredsställer kundens behov. 

Författarna har belyst olika kanaler som bankerna kan använda sig av för att nå ut med 

information till kunderna, oftast via brev. Bankerna skickar många brev till sina kunder vilket 

leder till att de har svårt att sortera ut vilka brev som är viktiga. Detta gör att kunderna kan 

missa viktig information från banken. Bankerna utnyttjar inte sina kanaler på ett effektivt sätt 

för att få kunderna involverade.

Ett gammalt uttryck som lyder “Ett brev betyder så mycket” myntades på 1980-talet. Men 

detta gäller än idag. Fler affärer sköts via Internet men många vill ändå få bekräftelse på ett 

papper hem i brevlådan. När Internet kom skulle vi bli det papperslösa samhället. Inga 

räkningar, lönebesked eller liknande skulle komma i brevform utan komma via Internet. Men 

enligt Sifos undersökning har det inte alls blivit så. Människor vill få hem denna information 

via brev. Enligt studien ”Från Internetfantaster till försiktiga traditionalister” anser 92 procent 

av svenskarna att det är viktigt att kunna få räkningar i pappersform hem i brevlådan. 

Samtidigt tycker 56 procent av befolkningen att det är mycket irriterande när företag, 
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myndigheter och organisationer försöker bestämma på vilket sätt de ska ge information till 

dem. (www.dn.se 061112) Trots att vi använder Internet i stor utsträckning vill vi få en 

bekräftelse via brev, ju viktigare det är för ens egen ekonomi desto viktigare att det kommer i 

brevform. Fyra av fem har tillgång till Internet och tre av fyra av dessa betalar räkningar via 

Internet. (www.dn.se 060421) Många vill fortfarande läsa information på papper istället för 

via datorn. (www.idg.se 060120)

Det visar på att brev fortfarande måste skickas till kunderna. Viktig information vill kunden 

fortfarande ha i pappersform för att det känns tryggare. Enligt ovan vill kunder välja vilken 

information de ska få och på vilket sätt.

Drygt en halv miljon bankkunder byter bank varje år, det är knappt 10 % av den totala 

privatmarknaden. Samtidigt säger 55-65 % av privatkunderna att de kan tänka sig att byta 

bank. Det är idag de små nischbankerna som har de nöjdaste privatkunderna. Banker som Ica 

Bank, Länsförsäkringar Bank, Danske Bank och Sparbanken har nöjdare privatkunder än 

samtliga storbanker. (www.svd.se 061002) 

Ovan belyser att många kunder kan tänka sig att byta bank, därför måste bankerna göra 

kunderna mycket nöjda för att de ska stanna kvar som kund.  För detta krävs att banken ger 

kunden ett ökat värde av att vara kund hos banken.

Enligt ovan kan urskiljas att kunder gör fler affärer idag och därmed erhåller dessa fler brev 

från bankerna än tidigare. Eftersom mängden brev har ökat har kunderna svårt att urskilja 

vilka som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Detta gör att kunden tappar 

engagemanget och risken för att missa viktig information ökar. Kunden upplever att han 

dränks i information vilket kan leda till ett missnöje med sin nuvarande situation. Risken finns 

att en kund som är missnöjd och inte känner ett ökat värde av att vara kund hos sin bank, till 

sist byta till en annan bank. Banker som inte kan tillfredställa sina kunders behov tappar på 

sikt kunder och lönsamhet, detta leder i förlängningen att dessa banker kommer att gå under. 
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1.1.1 Problemdiskussion

Då den svenska bankmarknaden karakteriseras av hård konkurrens på en mättad marknad är 

det viktigt att behålla sina kunder. För att lyckas med detta informerar bankerna kunderna 

kontinuerligt om nya och befintliga tjänster och produkter, oftast i brevform. Samtidigt gör 

kunder fler affärer i dagens samhälle vilket leder till ytterligare brev till kunderna. Ovan 

resulterar i att bankerna överexponerar sina egna kunder med brev. Kunden upplever att den 

får för många brev och tappar då engagemang och därmed kan missa viktig information. Då 

banken överexponerar sina kunder med brev och kunden upplever det som en belastning finns 

risken att kunden blir missnöjd och känner ett minskat värde med att vara kund. För att få 

kunden involverad är det viktigt att kunden får bestämma hur och vad för information kunden 

vill ta del av. Det är även av vikt att kunden själv kan välja vilken kontaktyta som skall 

användas. Detta tyder på att bankerna inte använder sina informationskanaler på ett 

tillfredsställande sätt för kunden vilket ger både kunden och banken ett lägre värde i deras 

relation.

1.1.2 Problemformulering
Utifrån den problemdiskussion som författarna fört ovan har ett problem framhävts. 

Vilka faktorer är viktiga inom informationsflödet mellan banken och dess kunder för att skapa 

kundlojalitet?

1.1.3 Syfte
Syftet är att analysera och utvärdera bankernas brevinformation till kunderna utifrån ett kund-

och kanalperspektiv. 

1.1.4 Avgränsning

Författarna har valt att avgränsa sig till att göra enkätundersökningar med privata bankkunder, 

om hur de ser på bankernas informationsflöde utifrån ett kundperspektiv. 

1.1.5 Perspektivdiskussion

Det fokus denna uppsats har, är kundens lojalitet gentemot sin bank. Författarna har valt att 

analysera och utvärdera problemet utifrån ett kundperspektiv. Ett kundperspektiv lämpar sig 

väl för denna uppsats då det är kundens lojalitet som skall analyseras och utvärderas. För att 

författarna skall kunna analysera och utvärdera kundernas lojalitet måste även uppsatsen 
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behandla hur informationen förmedlas, och detta görs teoretiskt med kanalperspektivet. 

Därför ställer denna uppsats kund- och kanalperspektivet mot varandra.

1.1.6 Begreppsdefinitioner

I denna uppsats definierar författarna följande begrepp som:
 ”Storbanker”; består av fyra banker dessa är; Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank.

 Kund är i denna uppsats är enbart privatpersoner. 
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2 Metod

Författarna avser att med metoddelen redogöra för det tillvägagångssätt som författarna valt 

för att analysera och utvärdera bankernas brevinformation till kunderna utifrån ett kund- och 

kanalperspektiv. 

2.1 Angreppssätt

Uppsatsförfattarna har valt att genomföra en kvantitativ undersökning av problemområdet. 

Ett kvantitativt angreppssätt passar bättre än en kvalitativt, då en kvantitativ undersökning 

lättare går att göra generaliserbar.  

Data till en kvantitativ ansats samlas vanligen in genom frågeformulär. Före datainsamlingen 

utformas ett frågeformulär där frågor och svar redan är formulerade. Svårigheten med denna 

ansats är att hitta så exakt formulerade frågor som möjligt som belyser de teoretiska fenomen 

som forskarna vill. I kvantitativa ansatser arbetar man med kvantitativa eller hårda data. Hård 

data är i form av operationaliserade indikatorer som mäts på ett sådant sätt att de lämpar sig 

för räkneoperationer. (Johannessen m.fl. 2003 ss 67-78)

Kvantitativa ansatser har sämre flexibilitet än kvalitativa ansatser och präglas av liten 

flexibilitet. Det är viktigt att göra ett gediget förarbete för att ta hänsyn till bristen på 

flexibilitet. Största fördelen med en kvantitativ ansats gentemot en kvalitativ är att den 

kvantitativa går att göra statistisk generaliserbar. Med ledning av resultatet från ett urval 

personer, dras slutsatser som gäller även personer som inte har intervjuats. För att detta skall 

kunna göras krävs ett slumpmässigt urval med tillräcklig storlek. (Johannessen m.fl. 2003 ss 

262-265)

Författarna har genomfört en enkätundersökning med bankkunder. Data består av 

operationaliserade variabler på ordinalnivå eller intervallnivå. Värden på ordinalnivå har 

variabler som kan klassificeras och rangordnas. Om variabeln är på intervallnivå kan den 

rangordnas, det är lika avstånd mellan värdena, men det finns ingen naturlig nollpunkt. 

(Johannessen m.fl. 2003 ss 262-265) Data har samlats in genom en enkätundersökning, som 

bankkunder har svarat på. 
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2.2 Datainsamling    

Författarna har i denna uppsats samlat in primär data genom enkätundersökning. Primärdata 

innebär att data insamlas från den ursprungliga källan. 

Sekundärdata är data producerad i externa källor och som är lagrad och framställd för något 

annat sammanhang. (Johannessen m.fl. 2003 ss 148-150) Författarna har införskaffat 

sekundärdata genom skriven litteratur och genom informationssökning på Internet. 

2.3 Enkät

Författarna har genomfört en enkätundersökning bland bankers kunder. Enkäten var utformad 

med prestrukturerade frågor. Fördelar med att använda prestrukturerade frågor är det är lätt 

för respondenten att fylla i formuläret och för forskarna är det enkelt att registrera svaren som 

tal och presentera i diagram och tabeller. (Johannessen m.fl. 2003 ss 149-151) Innan 

enkätundersökningen genomfördes gjordes en testundersökning i syfte att identifiera 

eventuella brister och oklarheter i formuläret. 

2.4 Urval

Man kan antingen göra en totalundersökning och undersöka alla, eller så kan man göra en 

urvalsundersökning, vilket innebär att man undersöker en del av den totala populationen. För 

att kunna dra slutsatser är det bra om urvalet är så representativt som möjligt för den totala 

populationen. (Johannessen m.fl. 2003 ss 84-85) Författarna har i denna uppsats genomfört

undersökningen på individer i författarnas närhet. Författarna har subjektivt valt ut 

resopndenterna. Denna undersökning bygger på ett bekvämlighetsurval. 

2.5 Forskningsansats

Uppsatsen är grundad på en deduktiv ansats. En deduktiv ansats är att dra slutsatser från 

generella principer (teorier) till att gälla konkreta sammanhang. En induktiv ansats är inte 

aktuell då undersökningen kommer att utgå ifrån allmänna principer och teorier. (Johannessen 

m.fl. 2003 ss 35 och 258) Författarna utgår med andra ord ifrån teorin och försöker applicera

teorin på verkligheten. 

2.6 Reliabilitet och Validitet

Reliabilitet är hur tillförlitlig/pålitlig undersökningen är. Om man gör om en undersökning 

med hög reliabilitet skall man komma fram till samma slutsats. Reliabilitet rör 
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undersökningens data, vilken data som används insamlingssätten och hur data bearbetas. 

(Johannessen m.fl. 2003 ss 28-29)

Validitet är hur bra eller relevant data representerar det fenomen som undersöks. Det finns två 

olika former av validitet, en inre och en yttre. Den inre validiteten handlar om hur bra 

undersökningen stämmer överens med verkligheten. Den yttre validiteten handlar om i vilken 

grad resultatet av undersökningen kan generaliseras. (Johannessen m.fl. 2003 ss 47-48)
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3 Teori

I detta område ges en beskrivning av författarnas val av teorier. Dessa teorier slås sedan ihop 

i en teoretisk syntes. Slutligen har författarna framställt en teoretisk referensram som ligger 

till grund för analysen av den undersökning författarna gjort.

3.1 Teoretisk utgångspunkt

Uppsatsen har följande problem: Vilka faktorer är viktiga inom informationsflödet mellan 

banken och dess kunder för att skapa kundlojalitet? Författarna har valt att analysera 

problemet utifrån ett kundperspektiv. För att författarna skall kunna analysera och utvärdera 

kundernas lojalitet måste även uppsatsen behandla hur informationen förmedlas, och detta 

görs teoretiskt med kanalperspektivet. Därför ställer denna uppsats kund- och 

kanalperspektivet mot varandra.

Den svenska bankmarknaden karakteriseras idag av en mättad marknad med hård konkurrens. 

Kunderna får idag väldigt mycket information från sina banker. Därför är det viktigt för 

bankerna att utforma informationen så att kunden finner den intressant och förståelig. Brev är 

den viktigaste kanalen som bankerna använder sig av för att nå ut med information till 

kunderna. Därför är det viktigt att breven fångar kundens intresse. Detta behandlas i 

teoriområde A som tar upp teorier om hur information ska utformas för att den ska bli 

intressant och förståelig för mottagaren.

Kunder gör fler affärer idag än tidigare vilket har resulterat i att kunderna får fler brev. 

Kunden har svårt att urskilja vilka brev som är viktiga eftersom de får många brev från banker 

och andra organisationer. Trots att kunden får mycket information via brev vill de fortfarande 

ha viktig information i pappersform. För att kunden ska känna ett ökat värde med ett brev från 

banken är det viktigt att kunden blir engagerad och tar sig tid och läser brevet annars har 

banken misslyckats med brevutskicket. Under teoriområde B kommer teorier tas upp som 

behandlar hur kunden vill ha informationen för att ta sig tid och läsa informationen. Men först 

börjar författarna att övergripande förklara hur bankerna kan sända brev till sina kunder. 

Antingen centraliserat, det vill säga att bankerna bestämmer vad kunden ska få för brev eller 

decentraliserat och då är kunden delaktig i vilka brev kunden vill ha.
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3.2 Perspektivval, centraliserat eller decentraliserat

Centralisering berör frågan om på vilken nivå i en organisation besluten tas. I en centraliserad 

organisation tas nästan alltid de slutliga besluten högt upp i organisationen. Man förväntar sig 

att medlemmar på en lägre nivå ska följa ledningens beslut. Detta gör att medlemmarna i en 

centraliserad organisation är lite delaktiga i besluten. I en decentraliserad organisation fattas 

besluten av de individer som närmast berörs av dem. Att många medlemmar deltar i 

beslutsprocessen är en del i en decentraliserad organisation. 

Det svåra med att mäta graden av centralisering och decentralisering är att vissa delar kan 

vara centraliserade och vice versa. Till exempel kan frågor som rör arbetat vara 

decentraliserad men centraliserad när det gäller de strategiska besluten.

Studier visar att mängden kommunikation, engagemang och arbetstillfredsställelse brukar 

vara högre i decentraliserade organisationer. Det visar även på att det är svårare att uppnå 

samordning och kontroll i en decentraliserad organisation. Centraliserade organisationers 

kommunikation är ofta mer effektiv eftersom den kommer direkt från ledningen. 

Formalisering styr i vilken utsträckning som regler, föreskrifter, procedurer och policys styr 

organisationens verksamhet. Olika undersökningar visar att det är mer formalisering i en 

decentraliserad organisation. Bristande formalisering brukar kallas för informalitet och det 

betecknar flexibilitet och spontanitet. Formalisering gör oftast att personalen gör mindre 

misstag men engagemanget sjunker. (Hatch 2002 ss 198-199)

Det som författarna anser är viktigt ur detta perspektivval är att se hur kunderna vill ha sina 

brev. Centraliserat, det vill säga att banken skickar ut information som banken anser att 

kunden bör ha eller decentraliserat det vill säga att kunden själv får välja vad den vill ha för 

information. (Se syntes)

3.3 Teoriområde A

Bankerna måste utforma meddelanden som är intressanta och förståeliga för mottagaren. 

Nedan har de tre teorierna; linjär modell om kommunikation, kognitiv teori – förståelse för 

hur kunderna hanterar information och sedan teorin om uppbyggnad av 
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informationsmeddelanden valts ut eftersom de handlar om just detta. Dessa teorier behandlar 

hur information skall utformas och förmedlas till kunden, så att kunden uppfattar det på rätt 

sätt. Teorierna är sammankopplade genom att de behandlar uppbyggandet av information till 

kunden samt hur informationen skall utformas för kunden skall ta den till sig. 

3.3.1 Uppbyggnad av informationsmeddelandet

Effekten av information är beroende av vissa delar. Från mottagarens perspektiv är det två 

element som är signifikanta. Det första är kvalitén på informationen och det andra hur 

bedömningen som varje individ gör för hur informationen är kommunicerad. Detta visar på att 

balansen mellan behovet av information och behovet av tillfredsställelse eller nöje genom att

ta del av informationen. Information kan antingen vara produktorienterad och rationell eller 

kundorienterad baserad på känsla. Höginvolverande information är ofta produktorienterad och 

fokus läggs på informationen och attributen. Är det låginvolverande är den mer 

kundorienterad och man försöker nå ut med information genom känslor.  

Information och meddelande som individerna gillar innehåller ofta följande komponenter:

 Annonsen är underhållande, detta gör individerna nyfikna.

 Individer gillar annonser som de kan identifiera sig med och som visar att dem är bra.

 Individer verkar gilla annonser som visar en ny produkt och som belyser hur den ska 

användas.

Det är viktigt att individerna gillar annonsen och dess information och att de kan associera 

med den. 

Informationsstrukturen är en viktig del i utformandet. Det är viktigt att nå ut med poäng eller 

kärninformationen till mottagarna. Ibland kan det vara effektivt att låta mottagarna fundera 

och själv komma på lösningen. På så sätt får de själva tänka och många vill bli utmanade på 

det sättet. Men ibland om det till exempel är en komplicerad produkt är det bättre om 

informationen berättar lösningen för mottagaren. 
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Information kan presenteras på flera olika sätt för att få uppmärksamhet. Man kan använda en 

känd person för att få uppmärksamhet eller en forskare, tandläkare etc. som visar att det är 

pålitligt. 

Presentationen av information kan antingen ske på ett produktorienterat sätt eller anspela på 

känslor. Ibland kanske en produkt visas för att mottagaren ska förstå hur den används. De kan 

även visa på ett annat sätt till exempel att om du använder denna produkt kommer männen att 

uppmärksamma dig. Då anspelar man mer på känslor. Man kan även anspela på rädsla, humor 

eller göra det i tecknad form. Musik och sex kan också användas i presentationen av 

informationen. (Fill 2002 ss. 509-527)

För denna uppsats anser författarna att det viktiga ur denna teori är att analysera om kunden 

upplever att informationen i brev är av vikt för kunden, så att kunden tar del av informationen 

och blir engagerad. 

3.3.2 Linjär modell om kommunikation

Linjära modellen om kommunikation har sju stycken komponenter. Dessa är källan, kodning, 

signal, avkodning, mottagare, feedback och brus. Modellen förklarar hur information 

översätts från en person, grupp eller organisation till en annan. 

Figur 1Linjär modell om kommunikation (Fill 2002 sid 32) omarbetad av Frändberg/Sundberg

Källan kan vara en person eller en organisation som identifierar att ett meddelande behöver 

sändas. Källan ska sedan välja hur meddelandet ska utformas med hjälp av ord, bilder, 

Källan Kodning

Meddelande

Avkodning Mottagare

Brus Feedback
Brus
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symboler eller musik för att meddelandet ska förstår av mottagaren och detta kallas för 

kodning. Det är viktigt att mottagaren har förtroende för källan och att meddelandet är väl 

utformat, om något av dessa inte finns kommer inte mottagaren att läsa meddelandet. 

När meddelandet sedan väl är kodat och klart gäller det att använda rätt signal för att nå ut till 

mottagaren. Ska det vara muntligt, skriftligt, symboler eller i någon annan form. Det viktiga 

är att det passar mottagaren och att mottagaren kan avkoda signalen. Meddelanden person till 

person är ofta mer trovärdig än till exempel massmarknadsföring. Det är flexiblare och det är 

lättare att förstå kunden och vad kunden vill ha. Vid massmarknadsföring går det inte att ha 

flexibilitet.  

Avkodning gör mottagaren av meddelandet från källan. Detta görs utifrån mottagarens 

erfarenheter, attityd, uppfattning som mottagaren har gentemot källan. Ju mer mottagaren 

förstår källan desto lättare avkodar mottagaren källans kodning. 

Feedback ges av mottagaren till källan efter att meddelandet erhållits. Det är viktigt för källan 

att kunna få feedback för att veta om meddelandet avkodats på rätt sätt. Om inte måste 

kodningen ändras så att mottagaren avkodar på rätt sätt och förstår meddelandet. Det lättaste 

sättet att få feedback på, är via personlig kontakt, då kan motfrågor ställas. Via 

massmarknadsföring är det svårare.

Brus finns alltid när ett meddelande ska avkodas. Brus är faktorer som är störande för 

informationen. Det kan vara att telefonen ringer precis när mottagaren läser meddelandet och 

tappar fokuseringen för en stund. (Fill 2002 ss 31-35)

För denna uppsats anser författarna att linjär modell om kommunikation visar på hur viktigt 

det är att avsändaren kodar meddelandet på ett sätt så att mottagaren kan avkoda 

informationen på rätt sätt. Det viktigt att veta om kunderna kan avkoda all information de får, 

med andra ord förstår de informationen. Då kunder erhåller en stor mängd information från 

olika källor, har de svårt att sortera ut och ta till sig viktig information. Enligt teorin ovan 

kallas detta för brus. Författarna anser att brus är viktigt att analysera för denna uppsats. 
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3.3.3 Kognitiv teori – Förståelse för hur kunderna hanterar information

Kognitiv teori är baserad på informationshantering, problemlösning och resonerande. Den 

kognitiva orienteringen avser att kunden är en problemlösare som använder olika sätt att 

resonera, forma koncept kunskap. Det är flera determinanter som behövs för att förstå den 

kognitiva orienteringen om hur information hanteras av individerna.  Dessa är lärande, 

uppfattning, personlighet, attityder och omvärldsinfluenser.  

Personligheten är unik för varje person. En del använder rädsla för att kunder ska påverkas, 

detta för att komma åt kundernas känslor. Många använder även hoppet i sin information, för 

att kunden ska känna att det finns något att se fram emot. Många försöker att titta på olika 

grupper för att dela in individerna efter deras egenskaper i grupper. 

Uppfattning baseras på individens omgivning. Varje dag utsätts individer för olika stimulans 

från omgivningen. När individen utsätts för så många olika stimulanser, kan individen inte 

avkoda och ta åt sig all information. Individen blir tvungen att välja vilken information som 

den anser vara viktig för just den individen. Företag använder olika sätt för att nå kunden och 

att de ska se just deras information. Viktigt att kunden inte uppfattar deras info som 

ointressant. För att kunden ska tycka att deras information är intressant kan företagen använda 

musik, kända personer med mera för att kunderna ska uppfatta deras information som 

intressant. 

Lärande baseras på tre faktorer: associationer, förstärkning och motivation. Lärande tar plats 

mellan kontakten av stimulans och respons. Oftast försöker marknadsförare stimulera 

kunderna genom informationen och tack vare det ge en respons om att få veta mer. Ett känt 

exempel är Pavlovs hundar som lärde sig att utsöndra saliv när de såg mat. Det blev deras 

naturliga respons på stimuli. Sedan ringde Pavlov i en klocka samtidigt som hundarna fick se 

mat. Vilket sedan gjorde att så fort hundarna hörde en klocka utsöndrade de saliv. Detta gör 

att hundarna associerar ringandet av klockan med mat. Det är detta som marknadsförare 

försöker göra idag, det vill säga att få kunderna att associerar vissa saker med deras vara eller 

varumärke.
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Uppfattningar och lärande kan leda formandet av attityder hos individer. Attityder får man 

från tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter kan relatera till produkten eller till själva 

informationen som getts via olika kanaler. Det finns tre attitydkomponenter: 

Kognitiva komponenten (lära)

Denna refererar till nivån av kunskap och vad kunden tycker om produkten och attributen.  

Det representerar den lärande aspekten om attitydsformande.

Emotions komponenten (känsla)

Känslan refereras till produkten. Vad tycker jag? Bra, dålig, nöjd eller missnöjd? En 

utvärdering görs och utifrån den skapar jag en känsla.

Att göra komponenten (göra)

Detta är aktions komponenten av attityd byggandet och refererar till de individuella 

intentionerna hur man uppför sig i situationer. 

Problemet med dessa tre komponenter är de inte lyckas förklara varför individer har just den 

attityden som de har. 

De omvärldsinfluenser som finns är kultur, grupper, socialklass, kommunikationssituation, 

situationsinfluenser.  Det finns många olika kulturer och de uppfattar information på olika 

sätt. De kan skilja i värderingar och normer mellan kulturerna. Vilken klass man tillhör spelar 

också roll. Är man rik eller tillhör man arbetarklassen? Då skiljer också värderingar och vad 

man värdesätter mellan klasserna. Beroende på vilken grupp man är i och tillhör kan man få 

olika influenser ifrån. Situationsinfluenser som kan uppstå är vid själva köpet, 

kommunikationssituationen och när vi använder informationen eller produkten. ( Fill 2002 ss 

58-86)

För denna uppsats anser författarna att kognitiv teori skall användas för att se att alla kunder 

inte är likadana, alla uppfattar informationen på olika sätt. Utifrån denna teori anser 

författarna att uppfattning och kundens syn på banken är viktiga. Uppfattning är viktigt för att 

få vet hur kunden uppfattar informationen. Kundens syn på banken, för att analysera kundens 
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inställning gentemot information i stort men även kundens inställning gentemot den enskilda 

banken. 

3.4 Teoriområde B

I teoriområde B har författarna valt att titta på mervärdesteorin, involveringsteorin och teorin 

om service. Dessa är viktiga för att förklara hur kunden blir involverad och känner ett 

mervärde när de erhåller service från banken som i detta fall är information. Dessa tre är nära 

besläktade med varandra, för att en kund ska känna ett mervärde krävs det ofta att kunden har 

hög involveringsgrad och erbjuds något mer än bara kärnservicen. Detta måste banken ge till 

kunden, annars finns risk att kunden blir missnöjd.

3.4.1 Mervärde

Traditionellt sett har den externa kontakten mellan företag som arbetar tillsammans varit 

uppbyggt så att företaget har en kontakt med den före och efter sig i värdekedjan. 

Återförsäljaren har haft kontakt med sina leverantörer och sina kunder. Detta gör att alla 

parter som faktiskt är inblandade i hur slutkonsumenten upplever produkten inte har någon 

kontakt mellan varandra. När flera aktörer agerar tillsammans skapas en samproduktion. Detta 

kan leda till högre värde än om var och en skulle arbeta själva. Den dialog som uppstår mellan 

olika parter, hjälper de olika företagen att utveckla värdet på produkten hos sig. Den 

kommersiella kontakten består inte endast i att sälja, utan i ett givande utbyte för båda parter. 

Detta gäller även för den interna organisationsstrukturen. Där har det varit dålig förståelse 

mellan avdelningarna. Marknadsavdelningen har generellt ansett att det är 

produktionsavdelningens ansvar att producera det som de säljer. I från produktionens håll har 

det varit tvärtom det vill säga marknadsavdelningen ska sälja det som produktionsavdelningen 

har producerat. Detta glapp i samarbete leder inte till ett konstruktivt sätt att arbeta på, 

lönsamheten tar stryk av detta synsätt. 

I dagens företagsklimat har flera företag ett matristänkande för att organisationen ska vara 

konkurrenskraftig. Det vill säga att man sätter ihop människor från flera olika funktioner i 

arbetslag och där diskuterar hur företaget ska agera. På detta sätt samproducerar de olika 

avdelningarna ett värde för företaget och har rätt fokus vilket leder till lönsamhet. Detta gäller 
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oavsett om det gäller att utveckla en produkt eller om det har kunden i centrum för 

uppmärksamheten.

Alla avdelningar bör vara involverade eller åtminstone ha en förståelse för vad kunden eller 

produkten behöver. Ledning måste vara med på noterna annars kommer inte resten av 

organisationen att känna sig involverade med företaget. Ekonomiavdelningen måste kunna 

förstå hur kunderna tänker när de skapar fakturorna. Transportavdelningen måste få säga sitt 

eftersom varorna annars inte kommer att nå kunden på ett bra sätt. Marknadsavdelningen har 

ofta ett finger med i spelet också eftersom de är bra på att kommunicera. 

Även om det förefaller som om detta är endast är riktat mot kunden så är det interna 

perspektivet avgörande för hur företaget ska lyckas. Om företaget inte har en struktur som är 

anpassad för den nya tidens ekonomi så kommer det inte att bli framgångsrikt. (Normann R & 

Ramirez 1995 ss 51-60)

För denna uppsats anser författarna att det viktigaste ur mervärdes teorin är att om kunderna 

upplever att ökat värde av relationen med banken. Det är viktigt att banken gör så att kunden 

känner delaktighet i vilken information som kunden får från banken. 

3.4.2 Involveringsteorin

I involveringsteorin tittar på graden av kundengagemang, om hur pass engagerad 

konsumenten är antingen i själva produkten eller under köpprocessen. En kund kan vara mer 

eller mindre engagerad i en produkt och detta är viktigt att veta för att företaget ska kunna 

anpassa marknadsföringen efter detta. Enligt Fill (2002) finns det två typer av involvering, 

hög och låg involvering.

Hög involvering

Hög involvering uppstår när en konsument genomför ett planerat köp som inte bara är av hög 

personlig relevans utan även representerar en hög grad av risk. Risk kan vara av finansiell 

karaktär. Det finns även en form av risk som bygger på omgivningens uppfattning om köpet. 

Därför tillägnar konsumenten en hel del tid åt att söka efter information och skapa en 

uppfattning om produkten för att reducera graden av risk. Den höginvolverade konsumenten 

är inte heller särskilt priskänslig.
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Låg involvering

I låginvolveringsprocessen är det inte fråga om hög risk utan avser istället lågprisprodukter 

som kännetecknas av begränsad och passiv informationssökning. Konsumenter stimuleras av 

att prova på en produkt genom en kombination av pris, förpackning, försäljningsplats och 

reklam. Under denna köpprocess kommer attityden till produkten/företaget efter köpet då 

kunden redan har testat objektet. Är kunden nöjd återkommer han/hon, de låg involverande 

objekten får däremot svårt att skapa lojala kunder.

Bekvämlighetsprodukter är ofta lågengagemangsvaror dvs. kunden känner ingen större 

ekonomisk risk vid köpet och engagerar sig ej i reklam och information om produkten. 

Beroende på om produkten är en hög eller lågengagemangsvara så använder företaget sig av 

olika metoder vid marknadsföringen.(Fill 2002 ss 96-99)

Ur involveringsteorin anser författarna att det är viktigt för denna uppsats att undersöka 

kundernas involvering. Detta är viktigt för att se kundens engagemang i informationen som 

kommer ifrån banken.  

3.4.3 Service

Det finns två olika typer av service, nämligen kärnservice och perifer service. Leverans av en 

beställd vara vid en viss avtalad tidpunkt är den kärnservicen som kunden tar för givet. Det är 

inget konkurrensmedel. Perifer service kan exempelvis bestå i att man som kund får låna bil 

när man har sin bil på verkstad. En sak som är viktig är att ta reda på vad kunden uppfattar 

som service. (Storhagen 2003 s169)

Företagen bör alltid försöka hitta nya kreativa lösningar för kunden, som kunden uppfattar 

som något positivt. På det sättet skapas mervärd för kunden. Men kunden vänjer sig snabbt 

med den nya servicen och ser den snart som en kärnservice, och då måste företagen ta nästa 

steg.(Storhagen 2003, s.170)

För att lyckas öka värdet för kunden bör företaget ha en nära kommunikation med kunden. 

Alla kunder har olika behov och krav på service. Det är viktigt att få fram de faktorer som är 
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viktiga för kunden. Det är bra om det finns rutiner på företaget för hur man ska ta fram dessa 

uppgifter, det lättaste är att ta kontakt med kunderna. Stora skillnader mellan den verkliga 

servicegraden och det intryck som kunderna har av den kan noteras. (Björnland, Persson & 

Virum red. 2003, s 62-64).

För denna uppsats anser författarna att kundens upplevda värde är det viktigt att förstå att 

olika kunder har olika behov, engagemang och därför krävs det att kunden får den 

informationen som kunden vill ha från banken. 

3.5 Syntes

Figur 2 Syntes skapad av Frändberg/Sundberg

   Mervärde Uppbyggnad av 
information

Centralisering / 
Decentralisering

Involvering Linjär-
modellKognitiv-

teori
Service

Kundlojalitet



KAN BANKER SKAPA KUNDLOJALITET MED 

HJÄLP AV BREVUTSKICK?

C – Uppsats Södertörns Högskola HT: 2006

25

Syntesen som författarna skapat visar att huvudteorierna för denna uppsats är mervärde och 

uppbyggnad av information. Utifrån teorin om service anser författarna att den perifera 

servicen är viktigt, för det är med den banken kan skapa ett mervärde till kunden. Hög 

involvering är viktigt för ett mervärde skall kunnas skapa till kunden. För att kunna skapa ett 

kundanpassat brevflöde så att kunden får ett mervärde måste banker decentralisera sitt flöde 

av brev. Dessa tre teorier kan skapa ett mervärde till kunden. 

Det viktigaste i den kognitiva teorin är för denna uppsats hur kunden uppfattar och skapar en 

attityd gentemot bankens information. Det är av stor betydelse att kunden förstår innehållet i 

informationen på det sättet som det är avsett utifrån bankens perspektiv. Detta behandlas i den 

linjära modellen. Dessa två teorier är viktiga vid uppbyggnaden av information. 

Banken måste skapa ett mervärde för att kunna få lojala kunder. Samtidigt måste 

informationen som ges till kunden vara utformad på rätt sätt. Mervärde och uppbyggnad av 

information är även sammanlänkade genom att korrekt uppbyggd information kan skapa ett 

mervärde. För att kunna få lojala kunder är det av avgörande betydelse att informationen 

byggs upp på rätt sätt så att ett mervärde kan skapas för kunden. 
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3.6 Teoretisk referensram

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera bankernas brevinformation till 

kunderna utifrån ett kund- och kanalperspektiv. Författarna har genom litteraturstudier skaffat 

sig en teoretisk referensram för att få god kunskap om de aktuella teorierna i teoriområdena A 

och B. Författarna har valt ut nedanstående variabler som visas i nedanstående förteckning.

Varibelförteckning 

-Förståelse
-Attityd
-Brevmängd
-Intressant information via brev

-Kundanpassning

-Delaktighet
-Tid
-Informationssökning

Figur 3 Variabelförteckning. Skapad av Frändberg/Sundberg

Från de ovan beskriva teorierna har författarna framtagit ovanstående variabler. Dessa 

variabler kommer att ligga till grund för analys av undersökningen. Författarna har valt dessa 

variabler för att de är bra instrument för att undersöka hur kunden uppfattar information de får 

via brev från sin bank och hur de vill ha brevinformationen. Den beroende variabeln är 

kundlojalitet. 

3.6.1 Motivering till val av variabler

Brevmängd

Denna variabel har författarna med för att mäta om kunderna upplever att brevmängden är 

tillräcklig, eller om de vill ha mer eller mindre brev. 

Det är viktigt att kunden får så många brev som kunden själv vill, då ökar chanserna att 

kunden blir lojal.

Kundlojalitet
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Intressant information via brev

Variabeln är viktig att undersöka för att se om kunderna läser breven som de får från sin bank. 

Om kunden upplever att breven innehåller intressant information är det troligare att kunden 

läser breven och därmed förmodligen blir lojal mot sin bank.

Tid

Författarna anser att variabeln tid är intressant att mäta för att se om kunderna tar sig tid till att 

läsa breven. Om kunderna inte tar sig tid att läsa breven är det inte heller troligt att de är lojala 

mot sin bank. 

Informationssökning

Om informationen som kunden får inte uppfyller kundens alla krav, söker då kunden efter mer 

information? En kund som själv söker information betyder en involverad och lojal kund. 

Attityd

Denna variabel är med i uppsatsen för att belysa kundernas generella bild gentemot banken. 

En kund som har en negativ inställning mot banken är förmodligen inte en lojal kund. 

Förståelse

Det är intressant att mäta variabeln för att se om kunderna förstår all information som de får 

av banken. Om de inte förstår den finns det risk att de missar viktig information. Gör de det 

blir de förmodligen mindre lojala.

Delaktighet

Får kunden vara delaktig i vilka brev kunden ska få från sin bank. Om kunden har möjlighet 

att välja vilka och hur kunden ska få breven ökar chanserna för att kunden blir lojal.

Kundanpassning

Anser kunderna att bankerna tillhandahåller kundanpassade lösningar. Vill kunden ha hög 

eller låg kundanpassning gällande information från sin bank? Om kunden vill ha det och 

banken klarar av att leverera det skapas en grund för kundlojalitet.
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Nedanstående modell har författarna skapat för att illustrera hur de oberoende variablerna 

hänger ihop och tillsammans påverkar den beroende variabeln kundlojalitet. Modellen skall 

ses som ett möjligt scenario på hur kunder kan bli kundlojala. Beroende på hur stor mängd 

brev kunden får från sin bank och om kunden upplever dem som intressant, tar sig kunden tid 

för att söka mer information från banken. Om kunden upplever sig ha möjlighet att påverka 

och vara delaktig i processen med att bestämma vilka brev som skall förmedlas till kunden, 

och om banken kan erbjuda en kundanpassad tjänst. Detta gör att kunden kan lägga ner 

mindre tid på att själv söka information, då kunden får den informationen kunden själv vill ha.

Om kunden förstår informationen som kunden har fått i brevlådan och sedan själv sökt mer 

information om, skapas en positiv attityd gentemot banken. Om dessa variabler blir 

tillfredställda ökar chansen kraftigt för att kunden blir lojal utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

Figur 4  Modell för att skapa kundlojalitet. Skapad av Frändberg/Sundberg

Tid
Info-sökning

Brevmängd
Intressant info.

Förståelse

Attityd

Delaktighet
Kundanpa-
ssning

KUNDLOJALITET
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Nedan följer fyra stycken modeller som behandlar två oberoende variabler vardera. 

Modellerna är uppbyggda som ”fyrfältare” där författarna utifrån teorierna beskriver vad varje 

fält innebär, för den beroende variabeln kundlojalitet

Figur 5 Fyrfältare, brevmängd/intressant info. Skapad av Frändberg/Sundberg

Figur 6 Fyrfältare, tid/Info.sök. Skapad av Frändberg/Sundberg

som kunden uppfattar som onödig. 

Brevmängd

Intressant info.

Tid

A: Tyder på att banken sänder många 

brev som är onödiga då informationen 

anses ointressant och risken för låg 

kundlojalitet finns

B: Kunden får många brev som kunden 

anser är intressanta. Hög grad av 

kundlojalitet.

C: Kunden får få och ointressanta brev. 

Tyder på låg kundlojalitet

D: Kunden får få men intressanta brev. 

Risk för att kunden är neutral i sin

lojalitet

A: Kunden tar sig tid, men söker ingen 

egen information. Kunden är inte 

engagerad och lojal.

B: Kunden tar sig tid och söker 

information. Kunden är lojal.

C: Kunden tar sig inte tid och söker ingen 

information. Kunden är inte lojal.

D: Kunden har inte tid men han söker 

information ändå. Lojal kund som vill ha 

kundanpassning. 

Info. sök
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Figur 7 Fyrfältare, attityd/förståelse. Skapad av Frändberg/Sundberg 

Figur 8 Fyrfältare, delaktighet/kundanpassning. Skapad av Frändberg/Sundberg

Dessa teoretiska fyrfältare kommer att ställas emot undersökningens empiri i analysen. 

Attityd

Förståelse

Delaktighet

A: Bra attityd, men låg förståelse av 

informationen. Har neutral lojalitet.

B: Bra attityd och hög förståelse. En 

lojal kund.

C: Dålig attityd och förståelse. 

Kunden är inte lojal

D: Dålig attityd, men hög förståelse. 

Stor risk att kunden byter bank, 

kunden vill ha mer än vad kunden får.

A: Hög delaktighet, låg kundanpassning. 

Kunden vill ha mer än vad den får. Risk för 

att kunden byter bank.

B: Hög delaktighet, hög kundanpassning. 

Detta ger hög kundlojalitet.

C: Låg delaktighet, låg kundanpassning. 

Kunden bryr sig inte, är ej lojal.

D: Låg delaktighet, hög kundanpssning. 

Kunden är neutral i sin lojalitet.

Kundanpassning
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Hur ofta läser du breven?

4. Empiri

Författarna har valt att under empirin redovisa undersökningen som gjorts. 50 respondenter 

har svarat. Inget bortfall har skett. Respondenterna bestod av 25 män och 25 kvinnor. 

Undersökningen belyser de variabler som författarna redovisat i den teoretiska 

referensramen.

Författarna har utifrån variablerna valt att presentera ett urval av resultatet av frågorna från 

undersökningen i empirin. Hela undersökningen med resultat finns i bilaga ett och två. Då 

antalet respondenter är få, har författarna valt att behandla alla respondenter som en 

population. 

Brevmängd & Intressant information

Under det första avsnittet i undersökningen som behandlar allmänna frågor är det 82 procent 

av respondenterna som får 0-20 brev från olika företag i månaden. Enbart 18 procent får mer 

än 20 stycken brev. Av respondenterna är det 38 procent som läser breven ofta eller mycket 

ofta, som de får från olika företag och 64 procent anser att de får för många brev. (Se bilaga 2 

diagram 4)

Diagram 1Brevmängd

Diagram 2 Läser brev

48

34
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4
0

0

5
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20
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35

40

45

50

Procent

0-10 11-20 21-30 31-40 41-

Brev

Hur många adresserade brev får du i genomsnitt per 
månad från olika företag?
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Vilken är din huvudbank?

92%

8%

Storbank

Annan bank

Det andra avsnittet i undersökningen rör 

frågor gällande brevutskick från kundens 

bank. 92 procent av respondenterna har någon 

av de fyra storbankerna och 84 procent 

använder bankens Internetfunktioner ofta eller 

mycket ofta. (Se bilaga 2 diagram 6)

60 procent menar att de får information via 

Diagram 3 Huvudbank

Internet och 32 procent genom besök på ett bankkontor. (Se bilaga 2 diagram 7) Av alla 

respondenter är det 24 procent som gör fond- och aktieaffärer via sin bank ofta eller mycket 

ofta. (Se bilaga 2 diagram 8)

Tid, Informationssökning & Förståelse

Hälften av alla respondenter får 0-2 brev i månaden från sin bank, resterande får mellan 3-10 

brev i månaden från sin bank. (Se bilaga 2 diagram 9) Breven läses 34 procent mycket ofta av 

respondenterna. 

4

22 20 20

34

0

10

20

30

40

Procent

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket
ofta

Hur ofta läser du breven från din bank?

Diagram 4 Läser bankens brev

Av de som inte läser mycket ofta svarade 36 procent att de inte hinner och 55 procent att 

informationen från banken är ointressant och tre procent läser inte breven för att de inte 

förstår dem.
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36
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Procent

Hinner inte Ointressant
information

Svårt att
förstå

innehållet

Annat

Om du inte läser breven mycket ofta, varför gör du inte det?

Diagram 5 Varför läser du inte breven?

På frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att få hushållets alla brev från en bank i 

ett samlat brev svarade 42 procent ja alltid och 42 procent ja, vissa av mig utvalda delar. (Se 

bilaga 2 diagram 14) Detta visar att 84 procent vill att breven från banken samkörs till det 

egna hushållet. 

I undersökningen finns det två frågor om informationssökning. Den ena frågan är om kunden 

anser att bankens information är bristfällig, söker de då efter mer information. 24 procent 

söker vidare ofta eller mycket ofta efter mer information medan 68 procent gör det ibland 

eller sällan. (Se bilaga 2 diagram 17) Om informationen i brevet är intressant är det 30 

procent som ofta eller mycket ofta söker vidare efter mer information. 64 procent gör det 

ibland eller sällan. (Se bilaga 2 diagram 18)  

Delaktighet & Kundanpassning

Idag kan inte 74 procent av respondenterna välja vilka brev de vill få ifrån sin bank. Av dessa 

74 procent vill 92 procent kunna välja själva vilken information de ska få ifrån sin bank. 66 

procent av alla tillfrågade vill helst ha information via Internet, 22 procent vill ha det via brev.

(Se bilaga 2 diagram 21) Om kunderna själva fick välja hur de ska få sin information i banken 

skulle 56 procent känna ett ökat värde ofta eller mycket ofta. (Se bilaga 2 diagram 22)  
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Kan du tänka dig att byta bank?

8
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Kan du välja vilka brev som du ska få från din bank?

26%

74%

Ja

Nej

Diagram 6 Kan du välja brev?

Om nej, skulle du vilja kunna välja vilka brev som skall förmedlas till 
dig?

92%

8%

Ja

Nej

Diagram 7 Vill du kunna välja vilka brev som skall förmedlas?

Attityd

Det sista avsnitt i undersökning är frågor som rör kundens allmänna bild av sin bank. 74 

procent har en positiv eller mycket positiv bild av sin bank. (Se bilaga 2 diagram 23) 48 

procent kan inte tänka sig att byta bank medan 52 procent sa ja eller kanske. 26 procent av 

respondenterna har bytt bank senaste fem åren och därmed är det 74 procent som inte gjort 

det. (Se bilaga 2 diagram 25)  

Diagram 8 Byta bank?
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5. Analys

Författarna kommer att analysera empirin och det kommer att ske utifrån den teoretiska 

referensramen. Analysen kommer att ske utifrån de oberoende variablerna; förståelse, attityd, 

brevmängd, intressant information via brev, kundanpassning, delaktighet, tid och 

informationssökning. Författarna kommer att analysera dessa oberoende variabler och se hur 

de påverkar den beroende variabeln kundlojalitet.  

Analysen av valda variabler utifrån teorierna kommer att behandlas i fyrfältarna som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Analysen av fyrfältarna kommer slutligen att 

sättas in i författarnas teoretiska modell (fig. 4), för att se om det finns kundlojalitet bland 

respondenterna. 

Brevmängd & Intressant information

Författarna har genom undersökningen kommit fram till att respondenterna anser att de får för 

många brev från olika företag. Cirka fyra femtedelar av respondenterna får noll till fem brev 

per månad från sin bank. Detta betyder att bankens relativt få brev, dras med i den negativa 

spiralen som kunden generellt känner gentemot sin brevmängd. Trots det låga antalet brev 

som kunden får från sin bank, är det enbart en tredjedel som läser breven mycket ofta. Drygt 

hälften av de som inte läser breven från sin bank mycket ofta, gör inte detta på grund utav att 

de anser att informationen i breven är ointressant. Författarna placerar respondenterna utifrån 

denna analys i fältet C i figuren nedan. Detta tyder på att banken sänder få brev som är 

ointressanta utifrån kundens perspektiv, och detta tyder på låg kundlojalitet.   

Figur 9 Fyrfältare, brevmängd/intressant info. Skapad av Frändberg/Sundberg

Brevmängd

Intressant information via brev
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Tid & Informationssökning

Undersökningen visar att av de respondenter som inte läser bankens brev mycket ofta, är det 

drygt en tredjedel som inte gör detta på grund av tidsbrist. Tidsbrist är ingen stor andledning 

till varför respondenterna inte läser breven ifrån bankerna. Däremot visar undersökningen att 

respondenterna enbart i ett av fyra fall ofta eller mycket ofta söker mer information om 

informationen i breven är bristfällig. Om informationen i breven uppfattas som intressant är 

det knappt en tredjedel som ofta eller mycket ofta söker efter mer information. Detta tyder på 

att kunderna inte anser att informationen är tillräckligt involverande för att de ska söka efter 

mer information. Författarna placerar utifrån ovanstående analys respondenterna i fältet A. 

Fält A karakteriseras av att kunden har tid, men söker inte efter mer information. Detta visar 

att kunden inte är engagerad och lojal. 

Figur 10  Fyrfältare, tid/Info.sök. Skapad av Frändberg/Sundberg

Attityd & Förståelse

Respondenterna har en bra uppfattning av sin bank. Tre fjärdedelar har en positiv eller mycket 

positiv generell bild utav sin bank. Enbart en av respondenterna anser att innehållet i 

informationen som förmedlas via brev är svår att förstå. Detta visar att förståelsen i breven 

inte är en anledning till att respondenterna inte läser breven. Författarna placerar 

respondenterna i fält B utifrån analysen ovan. B tyder på att kunden har en positiv attityd och 

en hög förståelse, vilket författarna tolkar som att kunden är lojal. 

Tid

Infoformationssökning
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Figur 11 Fyrfältare, attityd/förståelse. Skapad av Frändberg/Sundberg

Delaktighet & Kundanpassning

Författarna har genom undersökningen fått fram att tre fjärdedelar av respondenterna inte kan 

välja vilka brev de skall få ifrån sin bank. Detta visar på att enbart en fjärdedel av kunderna är 

delaktiga i beslut som berör vilka brev de skall få ifrån sin bank. Nio av tio som idag inte kan 

välja vilka brev de skall få ifrån sin bank, vill ha möjlighet till kundanpassning och därmed 

själva kunna välja vilka brev de skall få. Kunderna vill ha hög kundanpassning och känna en 

stor delaktighet, men kunderna upplever inte att de får en kundanpassad tjänst.  

Respondenterna blir placerade i fält C utifrån ovanstående analys. Fält C tyder på låg 

delaktighet och låg kundanpssningsgrad, detta resulterar i en kund som ej är lojal.

Figur 12  Fyrfältare, delaktighet/kundanpassning. Skapad av Frändberg/Sundberg

Enligt analysen ovan av fyrfältarna har författarna kommit fram till att enbart en av fyrfältarna 

möjliggör kundlojalitet bland respondenterna. Den fyrfältaren som bankerna lyckas skapa 

Förståelse

Kundanpassning

Attityd

Delaktighet
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kundlojalitet med, består av variablerna förståelse och attityd. I de övriga fyrfältarna uppnås 

inte kundlojalitet utifrån analysen. Enligt författarnas figur 4 (modell för att skapa 

kundlojalitet) bör alla fyrfältare bidraga med att skapa kundlojalitet. Då alla dessa inte skapar 

kundlojalitet, visar det på att respondenterna inte har en hög kundlojalitet gentemot sin bank. 

Undersökningen visar att drygt hälften av respondenterna kan tänka sig att byta bank, och 

detta stämmer överens med författarnas figur 4. 
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6. Resultat

I detta avsnitt kommer författarna att visa resultatet av analysen på empirin, med avsikt att 

besvara uppsatsen syfte.  Syftet är att analysera och utvärdera bankernas brevinformation till 

kunderna utifrån ett kund- och kanalperspektiv. 

 Respondenterna i undersökningen får få brev från bankerna, men finner ändå dessa i 

stor utsträckning ointressanta. 

 Respondenterna har tid, men söker ändå ingen egen information av bankerna. 

 Den generella bilden hos respondenterna i undersökningen av deras bank är positiv, 

samtidigt som förståelsen av informationen som förmedlas är hög. 

 Respondenterna känner sig inte delaktiga i valet av vilken information de skall få 

tillhandahålla. De har också låg möjlighet till att få kundanpassad information.  

Av analysen har författarna kommit fram till att bankerna inte utnyttjar sin 

brevinformation på ett tillfredsställande sätt för kunden. De flesta kunder anser att de 

idag får för många brev från olika organisationer och företag. Kunderna får relativt få brev 

från sin bank, men kunderna anser i många fall att innehållet i breven är ointressant. Däremot 

har kunderna en hög förståelse av informationen i breven och en positiv attityd gentemot sin 

bank. Kunderna har i dagsläget få möjligheter att kundanpassa brevflödet från banken. 

Däremot skulle 92 procent av kunderna i undersökningen vilja kunna välja vilka brev de skall 

få från banken. 



KAN BANKER SKAPA KUNDLOJALITET MED 

HJÄLP AV BREVUTSKICK?

C – Uppsats Södertörns Högskola HT: 2006

40

7. Slutsats/diskussion

I detta avsnitt kommer problemformuleringen att besvaras av författarna. 

Problemformuleringen är: Vilka faktorer är viktiga inom informationsflödet mellan banken 

och dess kunder för att skapa kundlojalitet? Författarna kommer även att föra en diskussion 

runt ämnet och komma med förslag på fortsatt forskning. 

Slutsats

Den slutsats som författarna kommit framtill är att med dagens system av brevflödet, kan inte 

bankerna ge kunderna ett mervärde. Detta resulterar i att bankerna ej kan skapa kundlojalitet 

med hjälp av brev som informationskanal. Idag erbjuder inte bankerna, kunderna den 

kundanpassning och delaktighet som kunderna vill ha. Kunderna vill själva välja vilken 

information de skall få och på vilket sätt de skall få den. Författarna tror att de finns en klar 

möjlighet att skapa bättre kundlojalitet, men då krävs det att bankerna ser över hela 

informationskanalen till kunderna. 

Kunderna i undersökningen får i dagsläget inte så många brev ifrån banken per månad, men 

däremot uppfattar kunderna att de får för många brev generellt från olika företag och 

organisationer. Breven från banken blir en i mängden vilket resulterar i att kunden har svårt 

att urskilja vilka av alla brev som är viktiga. Kunderna har en generell negativ inställning till 

brev, vilket drabbar även bankens relativt få brev.   

Idag lyckas bankerna med att skapa information som kunderna förstår, samt har de flesta 

kunder en allmän positiv bild av sin bank. Dessa två områden lyckas bankerna väl med, men 

det är viktigt att bankerna fortsätter att jobba med och utveckla dessa. Variablerna tid och 

informationssökning påverkas starkt av hur intressant och hur kundanpassad informationen är. 

Idag anses bankens brev inte vara tillräckligt intressanta för att kunden skall ta sig tid och 

kraft att läsa alla brev. Om banken gör kunden mer delaktig och erbjuder kundanpassad 

information som kunden själv vill ha och finner intressant, kommer kunden att ta sig tid att 

läsa breven.
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Om banken lyckas skapa intressanta och kundanpassade brev som kunden tar sig tid till att 

läsa och förstår innehållet i, så ökar chansen avsevärt att kunden blir lojal emot sin bank. 

Diskussion

För att banken ska lyckas skapa kundlojalitet med hjälp av information till sina kunder tror 

inte författarna att enbart brev som informationskanal är det bästa. Enligt undersökningen vill 

66 procent ha information från banken via Internet och enbart 22 procent vill ha det via brev. 

Detta visar att det är viktigt att kunderna kan få informationen på det sättet som de själva vill 

ha den. Kan bankerna kundanpassa hur och vilken information kunderna ska få efter kundens 

önskemål finns det större möjligheter att skapa kundlojalitet.

Fler och fler kunder vill ha information via Internet. Om bankerna börjar använda Internet i 

större utsträckning istället för brev, kan bankerna spara stora summor i form av kuvert- och 

portokostnader. Givetvis kommer en Internetsatsning att kosta pengar till en början, men 

bankerna kommer att spara på det i det långa loppet.

En annan möjlig sparåtgärd är att samköra ett hushålls alla bankbrev per dag i ett och samma 

kuvert. 84 procent i undersökning kan tänka sig att om hushållet får mer än ett brev per dag att 

samköra alla brev i ett och samma kuvert. Detta skulle leda till att banken sparar pengar 

genom minskade kuvert- och portokostnader. 

52 procent i undersökningen kan tänka sig att byta bank. Detta tyder på att kunderna inte är 

lojala. En faktor i att kunderna inte är lojala är att bankerna inte utnyttjar sina 

informationskanaler på rätt sätt och skapa ett mervärde till kunden som gör att kundlojalitet 

byggs upp. Författarna tror att om bankerna lyckas kundanpassa sin information till kunderna 

så att de upplever ett mervärde kommer deras kundlojalitet att öka.

Ur denna undersökning är det svårt att dra några generella slutsatser. Vidare forskning inom 

området anser dock författarna behövas och då med ett större och bättre urval. Fler och fler 

kunder använder bankens Internettjänster. Ett undersökningsområde kan vara hur bankerna 

ska skapa ett mervärde till kunden när den personliga kontakten med kunden blir mindre och 
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mindre. Hur ska banken göra för att lyckas sälja kringtjänster till kunden när den personliga 

kontakten minskar med kunden?

En annan undersökningsmöjlighet är att undersöka vad för information som kunderna 

verkligen får ifrån sina banker och hur denna är uppbyggd. Detta bör göras genom en 

kvalitativ studie med ett flertal bankkunder. 
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8. Kritisk granskning

8.1     Validitet

Den inre validiteten anser författarna vara relativt god. Undersökningen stämmer väl överens 

med verkligheten. Något svarsalternativ kan eventuellt ha misstolkats av respondenterna, men 

resultatet ligger ändå i linje med vad som kan förväntas med tanke på de aktuella teorierna. 

8.2     Reliabilitet

50 stycken kundenkäter har författarna fått svar på, inget bortfall har förekommigt. 

Samstämmigheten bland respondenterna var relativt tydlig, de avvikelser som finns kan 

eventuellt bero på misstolkning av frågan. Författarna anser dock att undersökningen på ett 

bra sätt belyser verkligheten, men på grund utav det låga antalet respondenter är det svårt att 

bevisa att samma resultat skulle uppnås om man gjorde om undersökningen.

8.3     Generalisering

De svar som erhållits anses vara pålitliga men undersökningen kunde i mån av tid ha 

genomförts på annat sätt, tillexempel genom att använda en annan typ av urval och en större 

population. Eftersom antalet enkätsvar är relativt få men samstämmiga har de använts för att 

tolka en trend. Det går inte att utifrån undersökningen som genomförts dra några generella 

slutsatser. Generaliserbarheten är alltså låg. Detta beroende på att urvalet är ett 

bekvämlighetsurval.
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Bilaga 1 Enkätundersökning

Denna undersökning görs i syfte för att ta reda på vad kunder anser om breven som de 
får ifrån sina banker. Undersökningen är en del i en C-uppsats som görs hösten 2006 på 
Södertörns högskola i Stockholm i ämnet Företagsekonomi. 

Ringa in ett svarsalternativ på varje fråga.

Allmänna frågor

Kön
Man Kvinna

Ålder
18-30 31-40 41-50 51-60 61-

Hur många adresserade brev får du i genomsnitt per månad från olika företag? (Bortse 
från adresserad reklam)

0-10 11-20 21-30 31-40 41-

Hur ofta läser du breven?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Vad anser du om antalet adresserade brev som du får från olika företag?

För få Lagom För många

Frågor om brevutskick från din bank

Vilken är din huvudbank?

Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Annan 

Använder du bankens Internet funktioner?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Förutom brev, hur får du information från banken? Ange den informationskällan som 

försett dig med information högst antal gånger.

Internet Telefon Personlig kontakt på bankkontor
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Gör du aktie- och fondaffärer via din bank?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Hur många brev får du i genomsnitt per månad från din bank?

0-2 3-5 6-10 11-15 16-

Hur ofta läser du breven?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Om du inte läser alla brev, varför gör du inte det?

Hinner inte Ointressant information Svårt att förstå innehållet Annat

Händer det att du får fler än ett brev per dag från din bank?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Händer det att ditt hushåll får fler än ett brev per dag från samma bank?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Skulle du kunna tänka dig samköra så att ditt hushåll får alla bankbrev i ett och samma 

kuvert?

Ja alltid Nej aldrig Ja vissa av mig utvalda delar

Anser du att du får brev som du inte vill ha från din bank?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Anser du att breven du får från din bank innehåller relevant information?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Om informationen i brevet är bristfällig, söker du då vidare själv efter mer 
information?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Om informationen i brevet är intressant, söker du då vidare själv efter mer 
information?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta



KAN BANKER SKAPA KUNDLOJALITET MED 

HJÄLP AV BREVUTSKICK?

C – Uppsats Södertörns Högskola HT: 2006

III

Frågor om kundanpassning

Kan du välja vilka brev som du ska få från din bank?

Ja Nej

Om nej, skulle du vilja kunna välja vilka brev som skall förmedlas till dig?

Ja Nej

På vilket sätt vill du helst ha information från din bank? Fyll i ett alternativ.

Brev Internet Telefon Personlig kontakt på bankkontor?

Om du får välja hur du ska få din information från din bank, skulle det ge ett ökat 

värde för dig?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

Frågor om din allmänna bild av din bank

Hur är din generella bild av din bank?

Negativ Lite negativ NeutralPositiv Mycket positiv

Kan du tänka dig att byta bank?

Ja Nej Kanske

Har du bytt bank senaste fem åren?

Ja Nej

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 Övriga diagram
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Å r

Diagram 1

Hur många adresserade brev får du i genomsnitt 
per månad från olika företag?
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Diagram 2

Hur ofta läser du breven?

4

30 28 30

8
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Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

P
ro
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n

t

Diagram 3
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V

Vad anser du om antalet adresserade brev som du 
får från olika företag?

0
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För få Lagom För många
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Diagram 4

Vad anser du om antalet adresserade brev som du 
får från olika företag?
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 Diagram 5

Använder du bankens Internet funktioner?
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Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta
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 Diagram 6
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Förutom brev, hur får du information från banken?

60

8
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Internet Telefon Personlig kontakt
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n
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 Diagram 7

Gör du aktie- och fondaffärer via din bank?

28 28
20 20
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Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

P
ro

c
e
n

t

 Diagram 8

Hur många brev får du i genomsnitt per månad från 
din bank?

50
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 Diagram 9
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VII

Hur ofta läser du breven?
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 Diagram 10

Om du inte läser breven mycket ofta, varför gör du 
inte det?

36

55

3 6

0

20

40

60

80

100

Hinner inte Ointressant
information
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Diagram 11

Händer det att du får fler än ett brev per dag från din 
bank?
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 Diagram 12
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Händer det att ditt hushåll får fler än ett brev per dag 
från samma bank?
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 Diagram 13

Skulle du kunna tänka dig samköra så att ditt hushåll får 
alla bankbrev i ett och samma kuvert?
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 Diagram 14

Anser du att du får brev som du inte vill ha från din bank?
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 Diagram 15
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Anser du att breven du får från din bank innehåller 
relevant information?

0
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 Diagram 16

Om informationen i brevet är bristfällig, söker du då 
vidare själv efter mer information?

8

42

26 24

0
0

20

40

60

80

100

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

P
ro

ce
n

t

 Diagram 17

Om informationen i brevet är intressant, söker du då 
vidare själv efter mer information?

6
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 Diagram 18
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X

Kan du välja vilka brev som du ska få från din bank?
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Ja Nej
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 Diagram 19

Om nej, skulle du vilja kunna välja vilka brev som skall 
förmedlas till dig?
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 Diagram 20

På vilket sätt vill du helst ha information från din bank? 
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 Diagram 21
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XI

Om du får välja hur du ska få din information från din bank, 
skulle det ge ett ökat värde för dig?
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 Diagram 22

Hur är din generella bild av din bank?
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Negativ Lite negativ Neutral Positiv Mycket positiv
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Diagram23

Kan du tänka dig att byta bank?
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Ja Nej Kanske
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Diagram 24
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XII

Har du bytt bank senaste fem åren?
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Ja Nej
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Diagram 25


