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Abstract  

 
Titel: Val av Tjänsteföretag – Inriktning Bank och Försäkring 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jonas Dahlgren 

 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

 

Datum: 2009-mars 

 

Syfte: Att studera vilka faktorer kunder tycker är viktiga vid val av bank och 

försäkringsbolag. Att se hur väl företagen känner till kundernas preferenser vid val av 

respektive tjänsteföretag samt att se vilka likheter och skillnader det finns vid val av 2 

tjänsteföretag inom den finansiella sektorn.  

 

Metod: Undersökningen gentemot kunderna genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning och personliga intervjuer vid respektive tjänsteföretag. 

Enkätundersökningen har redovisats i form av diagram och tabeller medan intervjuerna har 

redovisats i löpande text. 

 

Resultat & slutsats: Kunderna ansåg pris, räntor, ett bra bemötande och engagemang samt 

personalens kompetens vara viktigast vid val av både bank och försäkringsbolag. 

Bankkunderna ansåg att närhet till banken och att ha en bra relation till banken var viktigare 

än vad försäkringskunderna tyckte. Tjänsteföretagen hade bra insikt i hur kunderna väljer 

respektive företag, dock fanns vissa överskattningar och underskattningar.      

 

Förslag till fortsatt forskning: Undersökningen genomfördes innan finanskrisen och en 

intressant forskning skulle vara att jämföra skillnaderna kring val före respektive efter 

finanskrisen och se om kunderna förändrats. Även att studera hur olika kundgrupper, som 

exempelvis grupper i olika åldrar, men även se om det är någon skillnad vid val beroende på 

kön.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till en klarare syn på hur kunder väljer 

tjänsteföretag och har även visat att det finns likheter mellan val kring två tjänsteföretag inom 

den finansiella sektorn. Uppsatsen har bidragit till att fylla upp en kunskapslucka som tidigare 

fanns. 

 

Nyckelord: Kundval, tjänsteföretag, bank, försäkring, val och kundrelationer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 
Title: Choice of Service company – Direction towards Bank and Insurance 

 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 

 

Author: Jonas Dahlgren 

 

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

 

Date: 2009-march 

 

Aim: To study which factors that is more important to customer when they choose bank and 

insurance company. To se how well aware the companies are about their customers 

preferences when they choose respective service company. And also see which differences 

and similarities there is between these 2 service companies in the financial sector. 

 

Method: The studies towards the customers were done with a survey, while personal 

interviews were made with the personal at respective service company. The survey is 

represented in the text by diagrams and tables while the interviews are presented with texts 

and quotes.  

 

Result & Conclusions: The customer found price, rates, good efforts and involvement, but 

also the personals competence to be very important factors when choosing bank and insurance 

company. Bank customers found closeness and good relations important as well, while the 

insurance customers did not. The service companies had good knowledge about their 

customers but had a few smaller underestimates and overestimates.     

 

Suggestions for future research: My study was done just before the financial crises and it 

would be interesting to see after the crises if the customers choose banks and insurance 

companies after other factors. To study under groups as age and gender and see how they base 

their choices would also be interesting.  

 

Contribution of the thesis: This thesis has filled up a knowledge gap that I find existed in 

how customer bases their choices and how companies think they choose. It has also given a 

clearer view how bank and insurance customer reason when they choose service company in 

the financial sector.    

 

Key words: Customer choice, choice, bank, insurance, service company and customer 

relations.   
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1. Inledning 
Inledningen innehåller bakgrunden till mitt val av område att forska kring, följt av en 

problemdiskussion och problemformulering. Därefter förklaras syftet med uppsatsen, hur 

uppsatsen är disponerad och vilka avgränsningar som varit nödvändiga att göra i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Denna del kommer att beskriva situationen på de marknader som jag kommer att forska kring 

och är viktig för att förstå och känna till hur situationen för företagen är idag.  

1.1.1 Finansmarknaden idag  

Mitt val av studieområde har riktats till en del av finansiella sektorn, mer konkret bank och 

försäkring. Andra aktörer tillhörande den finansiella sektorn är: kreditmarknadsföretag, 

värdepappersbolag och värdepappersfonder www.konkurrensverket.se (1.) (siffran inom 

parentes återfinns i källförteckningen och anger direktlänken till källan). Anledningen till 

mitt val av område är mitt intresse för branschen och en förväntan på en karriär inom detta 

verksamhetsområde efter mina avslutade studier.  

 

Finansmarknaden är en viktig sektor i Sverige och står för nästan 4 procent av Sveriges 

bruttonationalprodukt (BNP) www.bankforeningen.se (5.). Svenska bankföreningen är för 

övrigt alla bankers gemensamma organisation och är en viktig instans vid bland annat 

lagstiftningsfrågor enligt Adlercreutz (2004). Med BNP menas det sammanlagda värdet av de 

tjänster och varor för slutlig användning som produceras för marknaden och för den offentliga 

sektorn under en period, vanligtvis ett år i ett land www.ne.se (8.). Omkring 100 000 personer 

arbetar inom den finansiella sektorn enligt www.bankforeningen.se (5.), vilket motsvarar 2 

procent av Sveriges arbetskraft. Att det är betydelsefull sektor gör området intressant och 

relevant att forska kring.    

1.1.2 Bankmarknaden  

Bankmarknaden i Sverige består av närmre 130 banker, varav 4 är stora aktörer med stor 

marknadsandel, vilket innebär att det råder oligopol på den svenska bankmarknaden 

www.konkurrensverket.se (2.). De 4 stora bankerna är: Swedbank, Nordea, Handelsbanken 

och SEB, som innehar omkring 75 % av inlåningen från allmänheten. Vidare förklaras att 

finansmarknaden kännetecknas av en branschglidning mellan försäkrings-, bank- och 

detaljverksamhet. Med branschglidning menas att vissa grenar av näringslivet börjar 

marknadsföra vissa av varandras tjänster exempelvis bank erbjuder försäkringstjänster och 

försäkringsföretag erbjuder banktjänster www.ne.se (9.)  

 

Bank och försäkringsbolag samarbetar numera och detaljhandeln erbjuder privatpersoner 

finansiella tjänster. Med dessa nya aktörer har kundrörligheten ökat och ett och samma 

hushåll är kunder i flera finansiella bolag. De vanligaste tjänsterna som erbjuds konsumenter 

inom bankområdet är utlåning, inlåning, fondsparande, betaltjänster och finansiell rådgivning 

www.konkurrensverket.se (1.). Nischbankerna har ökat på marknaden, ett exempel på det är 

Skandia som endast erbjuder sina tjänster via Internet enligt www.skandia.se (3. 

 

 

 

 

 

 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.bankforeningen.se/
http://www.ne.se/
http://www.bankforeningen.se/
http://www.konkurrensverket.se/
http://www.ne.se/
http://www.konkurrensverket.se/
http://www.skandia.se/
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Ett exempel på hur marknadssituationen förändrats beträffande inlåning på den svenska 

marknaden år 2005 jämfört med hur konkurrenssituationen såg ut fem år tidigare år 2000: 
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Figur 1. Visar hur inlåningsmarknaden förändrats mellan år 2000 och år 2005. Källa: 

www.konkurrensverket.se (1.) bearbetad av författaren. 

 

Det är uppenbart att de stora bankerna har tappat marknadsandelar under den senaste tiden. 

Figur 1 visar en minskning på inlåning för storbankerna på cirka 8 procent. Utlåning har även 

det förändrats, hela 10 procent har storbankerna tappat under samma tidsperiod. Dock förelåg 

den största minskningen i fondsparande, där 12 procent har minskat för dem. Den största 

minskningen var det för den största aktören Swedbank, som förlorat från 32 till 24 procent. 

Detta i takt med att det på senare tid har etablerats ytterligare banker och växt på den svenska 

marknaden, bland annat: Danske Bank, Länsförsäkringar bank, ICA Banken och 

SkandiaBanken www.bankforeningen.se (5.). Tabell 1 visar de olika bankernas utbud och det 

är tydligt att fler banker etablerar sig och erbjuder likartade tjänster. Under 2008 och framåt 

har en finanskris påverkat marknaden markant, men denna undersökning och forskning har 

genomförts innan den. Detta innebär att ingen hänsyn kommer att tas till detta och den tid 

efter finanskrisens genombrott.  

 

 

Bank 

Produkt Handelsbanken Swedbank Nordea       SEB 
 
Danske Bank 

ICA-
Banken Forex 

Bankkort           Ja       Ja    Ja         Ja          Ja     Ja   Ja 
Inlåning           Ja      Ja    Ja         Ja          Ja     Ja   Ja 

Utlåning           Ja       Ja    Ja         Ja          Ja     Ja   Ja 
Försäkring           Ja      Ja    Ja Nej(vårdförs.)          Ja     Ja  Nej 

Internetbank           Ja      Ja    Ja         Ja          Ja     Ja   Ja 
Värdepapper           Ja      Ja    Ja         Ja          Ja     Ja  Nej 

 

Tabell 1. Visar vilka produkter de olika bankerna erbjuder kunderna. Källa: 

www.trygghansa.se, www.danskebank.se, www.nordea.se, www.swedbank.se, www.seb.se, 

www.forex.se, www.sbab.se och www.icabanken.se Bearbetad av författaren 2008-03-09  

 

 

 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.bankforeningen.se/
http://www.trygghansa.se/
http://www.danskebank.se/
http://www.nordea.se/
http://www.swedbank.se/
http://www.seb.se/
http://www.forex.se/
http://www.sbab.se/
http://www.icabanken.se/
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1.1.3 Försäkringsmarknaden  

Under år 2006 uppgick livförsäkringsbolagens samlade premieinkomst till 143 miljarder 

kronor, detta medan skadeförsäkringsbolagens premieinkomst för de individuellt tecknade 

försäkringarna uppgick till 57 miljarder kronor enligt www.bankforeningen.se (6.). 

Försäkringsbolagen förvaltade i årsskiftet 2006/2007 cirka 2 397 miljarder kronor. En privat 

försäkringsverksamhet är viktigt för att ge stabilitet och säkerhet åt företagen, men även 

ekonomisk trygghet åt enskilda personer. I Sverige är drygt 4.5 miljoner hem försäkrade, 

278 000 båtar, 580 000 fritidshus och cirka 6.5 miljoner bilar försäkrade enligt 

www.bankforeningen.se (6.).  

 

Det senaste som visar antalet tecknande försäkringar visar i mitt tycke på stora siffror och 

många inblandade. Detta är en stor industri med många parter. Det höga antalet torde påvisa 

en stor betydelse för försäkringsbolagen att förstå sina kunder och för att kunna skapa nöjda 

kunder. Tabell 2 nedan visar att en del försäkringsbolag har börjat inrikta sig mot bank, där 

både Länsförsäkringar och Skandia har lika utbud som storbankerna. Nischbolagen finns även 

inom denna sektor, där exempelvis Atava endast erbjuder försäkringar via nätet enligt 

www.atava.se (4.).   

  

Försäkring 
Produkter    Folksam Länsförsäkringar   TryggHansa    If Skandia 

Bankkort Nej           Ja  Nej Nej     Ja 

Inlåning     Ja           Ja  Nej Nej     Ja 

Utlåning     Ja           Ja  Nej Nej     Ja 

Försäkring     Ja           Ja         Ja   Ja     Ja 

Internetbank Nej           Ja  Nej Nej     Ja 

Värdepapper    Ja (Fonder)           Ja  Nej Nej     Ja 

 

Tabell 2. Visar vilka produkter de olika försäkringsbolagen erbjuder kunderna. Källa: 

www.lansforsakringar.se, www.folksam.se, www.skandia.se, www.trygghansa.se och 

www.if.se Bearbetad av författaren 2008-03-09 

1.1.4 Bank och försäkring 

Finansmarknaden visar en hårdnande konkurrens och de stora marknadsaktörerna tappar 

kunder. Detta visar på ett behov av att förstå kunderna för att kunna bevara dem, oavsett om 

det är en bank eller försäkringsbolag. Att attrahera en ny kund till företaget kostar fem gånger 

mer än att bevara en existerande kund enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) och beroende 

på vilken industri företagen agerar på, kan företag öka sin vinst med mellan 25-85 procent 

genom att enbart behålla fem procent mer av sina kunder och dessa är enbart några exempel 

på de fördelar som existerar genom att ha lojala kunder. Tabell 1 och 2 visar att 

branschglidningen har påbörjats, där bank har försäkringar och försäkringsbolagen har 

bankkort med mera. Banker har ofta långa relationer med kunder enligt Al-Marri, Baheeg 

Ahmed & Zairi (2007), med det är nu relevant för företagen och andra att förstå hur kunderna 

väljer bank, eftersom enligt Echverri & Edvardsson (2002) ökar andelen kunder som byter 

bank samtidigt som det sedan 2007 även blivit lättare att byta bank www.bankforeningen.se 

(5). Detta ställer högre krav på företagen för att behålla sina kunder eller att attrahera nya 

kunder.    

 

Efter att ha beskrivit bankmarknaden och försäkringsmarknaden har det framgått att 

branschglidningen är ett faktum eftersom bankerna och försäkringsbolagen erbjuder dylika 

tjänster, vilket framgår av tabell 1 och 2 (se exempelvis raden försäkringar). Mot bakgrund av 

inledande beskrivning skall nu återges en kort beskrivning av marknadssituationen för att visa 

http://www.bankforeningen.se/
http://www.bankforeningen.se/
http://www.atava.se/
http://www.lansforsakringar.se/
http://www.folksam.se/
http://www.skandia.se/
http://www.trygghansa.se/
http://www.if.se/
http://www.bankforeningen.se/
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vilka problem som föreligger på området innan vi går vidare. Finanssektorn är en viktig i 

Sverige och står för en stor del av Sveriges BNP och arbetskraft enligt 

www.bankforeningen.se (5). Gammal forskning av Zineldin (1996) visar bland annat att 

trevlig och hjälpsam personal är viktigt för kunderna. Bankmarknaden i Sverige karakteriseras 

av en oligopol marknad, vilket betyder att ett fåtal aktörer har en stor marknadsandel, men 

dessa har på senare tid tappat marknadsandelar enligt www.konkurrensverket.se (2.).  

1.2 Val av tjänst   

Vid val av tjänst finns det vissa skillnader som gör det svårare att göra ett val i jämförelse en 

vara. Tjänster har olika kännetecken som skiljer sig från produkter, en tjänst är: immateriell, 

en aktivitet eller en process, konsumtion och produktion sker i stor utsträckning samtidigt och 

kunden är delaktig i produktionen som både konsument och produktionsresurs enligt 

Grönroos (1996). En tjänst definieras av Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) som gärningar, 

processer och prestationer.  

 

I en tjänsteverksamhet, såsom bank och försäkring är en viktig faktor som styr 

kvalitetsupplevelsen tjänsteproducentens behandling av kunden, vilket ofta sker mellan 

frontpersonalen och kunden enligt Echverri & Edvardsson (2002). Detta medför att det är 

viktigt att frontpersonalen har en beslutsfattande auktoritet eftersom beslut rörande tjänster 

bör bli tagna av dem som är nära kunden enligt Grönroos (2000). För att kunna erbjuda och 

utforma tjänster för de potentiella kunderna krävs en förståelse för hur kundernas val och 

utvärdering av tjänster ser ut, men även hur inköpet går till och hur upplevelsen ser ut enligt 

Echverri & Edvardsson (2002). Köp processen (inköpet) börjar med att kunden känner ett 

behov eller en vilja att ha en tjänst enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006).  

 

Att en tjänst håller hög kvalitet är viktigt och om en tjänst kostar mycket är sannolikheten att 

förväntningarna är högre och därmed ökar även kvalitetskraven. Ting (2004, s. 408) förklarar 

kvalité som:”… a result of the difference between perceived an expected service”. Det vill 

säga skillnaden mellan upplevd och förväntad tjänst. För att analysera källorna till 

kvalitetsproblemen och för att hjälpa ledare och chefer att förstå hur kvaliteten kan förbättras 

förklarar Grönroos (2002) hur Gap-modellen fungerar. Det är kundens upplevelse av en tjänst 

som utgör grunden för kvalitetsupplevelsen och kundtillfredsställelse enligt Edvardsson mfl. 

(2000).      

   

Trots att alla företag skulle vilja behandla alla kunder lika är det nödvändigt att segmentera 

(indela) kunderna efter det värde de tillför i relationerna enligt Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Företag idag i den hårda globala konkurrensen förstår betydelsen av att bevara och 

skapa långa kundrelationer. För att skapa dessa kundrelationer måste de sätta kunden i fokus 

och ha fördelaktiga och lönsamma relationer för både kunden och företaget enligt Donaldson 

& O’Toole (2007). De har gått från traditionellt transaktionsfokus, till det mera 

relationsfokuserade. Som tidigare nämnt sker produktionen och konsumtionen samtidigt och 

detta utgår till viss del relationsperspektivet från, enligt Grönroos (1996). Företag kan 

utveckla aktiviteter som gör att kunder vill vara kvar i relationen. En del stannar kvar hos sin 

bank på grund av svårigheter i och med att byta bank, detta bekräftas av 

www.konkurrensverket.se (1.). Det är dessutom svårt att göra rationella val på grund av 

svårigheter att jämföra de olika produkterna, avseende både pris och tjänsteinnehåll. Från och 

med första juni 2007 har det dock blivit lättare att byta bank och ett bankbyte ska inte ta mer 

än tre dagar www.konkurrensverket.se (2.).  

 

http://www.bankforeningen.se/
http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen ovan leder fram till följande problemformulering: 

 

 Vilka faktorer styr kundernas val av bank och försäkringsbolag och vilka tongivande 

faktorer tror företagen styr kunderna? 

 

 Vilka skillnader och likheter finns det kring val av bank och försäkringsbolag?  

 

1.4 Syfte 

I denna uppsats har jag undersökt vad kunderna anser är viktigt i sitt val av bank och 

försäkringsbolag. Jag har även granskat om det föreligger skillnader i valet mellan bank och 

försäkringsbolag samt vad respektive företag trodde låg bakom valet av sitt område för att se 

hur väl insatta företagen är i deras kunders val av tjänsteföretag.  

 

Anledningen till jämförelsen mellan vad som styr valet av försäkringsbolag och bank är för att 

se vilka eventuella skillnader som låg bakom valen av en tjänsteproducent när båda befinner 

sig inom den finansiella sektorn.  

1.5 Forskning 

Denna del kommer att redovisa vad som tidigare gjorts inom mitt område av forskning och 

även redogöra för vad min forskning kommer att bidra med samt varför min forskning är 

relevant.   

1.5.1 Tidigare forskning  

Vad som styr valet av tjänsteföretag finns det mycket forskning om. Det jag saknar är 

forskning kring ämnet: val av tjänsteföretag med fokus på bank och försäkringsbolag, där har 

det inte bedrivits mycket forskning. Något som gör den finansiella sektorn annorlunda jämfört 

med andra tjänstesektor är att kundernas relation tenderar att vara långvariga, detta på grund 

av strukturella bindningar kunderna har med bankerna, exempelvis: fonder, aktier, 

lönekonton, pensionssparande och lån. Zineldin (1996) undersökte vilka faktorer som var 

viktiga för kunderna. De mer viktiga faktorerna som framkom ur Zineldins (1996) forskning 

visade sig vara: trevlig och hjälpsam personal, noggranna beräkningar vid transaktioner, 

effektiva i att rätta till misstag, snabb service och beslutsfattande. 

 

Konkurrensen ökar samtidigt som bankerna blir mer lika för kunderna vilket medför att 

bankerna nu mer än tidigare måste förstå kundernas behov och önskemål enligt Boyd, 

Leonard & White (1994). Forskningen Boyd, Leonard & White (1994) genomförde visade att: 

rykte, sparränta, låneränta, snabb service och placering i staden var de fem viktigaste 

faktorerna. Ytterligare en intressant sak de fann i undersökningen var att låginkomsttagare 

litade mer på word of mouth (muntliga rekommendationer se 3.3.2) än andra. 

Anmärkningsvärt är att vänlig personal kom lågt till i denna forskning.  

 

År 1997 fanns 2522 bankkontor i Sverige och hade ett stort tapp i antal banker i slutet av 

1990-talet enligt www.bankforeningen.se (11.) I maj 2007 fanns enbart 1 947 traditionella 

bankkontor kvar i Sverige där personlig rådgivning och andra typer av bankärenden är 

möjliga enligt www.bankforeningen.se (10.). Under tio år har Sverige därmed tappat cirka 

550 bankkontor trots att Zineldins (1996) forskning visade att faktorer som hade med personal 

och service var viktiga. Forskning av Kiser (2002) visar att den främsta anledningen till att 

http://www.bankforeningen.se/
http://www.bankforeningen.se/
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kunder byter bank är på grund av att de flyttar. Detta tyder på att det är viktigt att finnas på 

många orter, det vill säga lokalt.       

1.5.2 Ny era 

Utvecklingen på finansmarknaden är i ett tidigt skede på en ny era, med det syftar jag på den 

nya konkurrensen bland försäkringsbolag, banker och detaljister om samma kunder enligt 

www.konkurrensverket.se (1.). Som figur 1 visar byter kunderna bank i allt större 

utsträckning och de nya bankerna tar allt större marknadsandel, vilket innebär att kunderna nu 

väljer bank efter andra premisser vilket är intressant att forska kring och se vad som påverkat 

kunderna att ändra sitt beteende. Nya nischbanker har uppkommit som till exempel Skandia 

som enbart erbjuder Internettjänster, samt att ett flertal försäkringsbolag även har banktjänster 

att erbjuda kunderna och även det motsatta, där banker erbjuder kunderna försäkringar. Som 

tabell 1 och 2 visar är det likartade tjänster de olika företagen erbjuder och det är svårt att 

sticka ut med annorlunda tjänster på denna marknad.  

 

Nedanstående citat visar hur Swedbank lockar sina kunder på nätet och visar klart och tydligt 

att de ger helhetslösningar utifrån en kunds privatekonomi www.swedbank.se (6.). 

  

”Hos oss får du det allra bästa för din privata ekonomi, utifrån dina specifika 

behov. Din personliga rådgivare hjälper dig med allt från enklare vardagstjänster 

till…” 

 

Swedbank nämner även att private banking bygger på att ta fram lösningar efter kundernas 

kontinuerliga behovsanalys. Palmer (2007) förklarar att desto längre en relation varat mellan 

en kund och ett företag desto större möjligheter har förelegat att skapa bättre kvalitet i 

relationen, när denna relation fortgår och kan modifieras eller anpassas efter den kontinuerliga 

relationen. Detta passar väl in med Swedbanks lösningserbjudanden då de skapa långvariga 

relationer med sina kunder. Palmer (2007) förklarar relationskvalitet som: tillit, engagemang, 

en vilja att investera i relationen och förväntan på en fortsättning och konflikter.  

 

Kunderna idag är välinformerade om erbjudandena och bankmarknaden, vilket har gjort att 

kunderna idag ställer allt högre krav på bankernas utbud och kunskap enligt Andersson, 

Forsén & Rylander (2004).  

1.5.3 Min forskning och mitt bidrag 

Denna uppsats ska hjälpa banker och försäkringsbolag att förstå hur kunderna väljer 

respektive företag, då tidigare forskning har ett kundperspektiv och ser från kundens 

synvinkel, se bland annat Narender & Seshaiah (2007) och Ferreira Haas & Taci (2007). 

Denna uppsats kommer genom att även inkludera ett företagsperspektiv vilket visar vad 

företagen tror styr kunderna visa vilka skillnader som finns vilket kan hjälpa företagen att inse 

att det kan vara skillnad mellan vad de tror styr kunderna och vad kunderna anser styra dem. 

Det är ett nytt skede på marknaden och att få information och kunskap är viktigt för att förstå 

kundernas beteende och vilka faktorer som styr val av bank och försäkring.  

 

Ytterligare ett intressant bidrag denna uppsats ger, är att forskningen är bedriven ur kundernas 

respektive företagens perspektiv, vilket ger en rättvis syn på marknadsläget idag. Det som 

skiljer mot andra är att jag gör en jämförelse mellan vad företagen tror styr kundernas val och 

vad kunderna säger styr deras val, men även jämförelser mellan 2 tjänsteföretag på 

finansmarknaden och om det är någon skillnad vid val av bank och försäkringsbolag.  

 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.swedbank.se/
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1.6 Disposition 

Dispositionen ger läsaren en inblick i hur uppsatsen är uppbyggd samt vilka delar uppsatsen 

omfattas av. Uppsatsens uppbyggnad illustreras nedan:  

  

Inledningen redovisar vilka anledningar som ligger bakom studien. 

Den kommer även ha en problemdiskussion, ett problem, ett syfte och 

en frågeställning som denna uppsats ska besvara genom teori och 

empiri. 

  

Andra delen, metod kommer att redovisa det tillvägagångssätt jag 

använder i min studie. Den kommer att ta upp fördelar och nackdelar 

samt beskriva hur intervjuerna genomfördes. 

  

 

 Teori avsnittet ska visa vad litteraturen förklarar är viktigt för val av 

tjänsteföretag och även vad som kännetecknar en tjänst. För att förstå 

vad en kund går igenom ska även köp processen redogöras.  

   

   

 I denna del är det fältarbetet som redovisas. Både 

kundundersökningen och intervjuresultaten kommer att redovisas i 

detta kapitel. Resultaten kommer att redovisas i form av diagram.    

 

 

I analysen kommer jämförelser mellan kundernas uppfattning och 

chefernas uppfattning om de viktigaste faktorerna vid val av ett 

tjänsteföretag. 

       

I denna avslutande del redovisas mitt resultat och slutsatser av 

studien. I denna del visar det vad som styr val av bank och 

försäkringsbolag, om det finns några skillnader mellan bank och 

försäkringsbolags val och hur medvetna företagen är om vilka 

faktorer som styr kundernas val av respektive tjänst.   

1.7 Avgränsning  

Jag har valt att enbart se på dem i åldern 20-60 på grund av att de troligtvis har fler affärer 

med bankerna och försäkringsbolagen. I mitt val av åldersgrupp tror jag valet av bank och 

försäkringsbolag medför en ökning i betydelse eftersom mer pengar att spara genom att välja 

rätt företag för sitt behov. Att intervjua äldre och yngre skulle medföra mer slumpmässiga fel 

i studien, då de skulle svara utan behövt gjort detta val innan.  Med detta val menar jag att på 

senare tid behövt undersöka vilka erbjudanden de olika bankerna och försäkringsbolagen 

erbjuder. Jag kommer att se på kunderna i stort och inte dela upp dem i undergrupper. Jag har 

valt att enbart se på privatpersoner och inte på företag, även det på grund av tidsbrist och detta 

gäller både bank och försäkring. Jag har valt att se på hur kunderna väljer de vanliga 

privatförsäkringarna. Detta för att ett stort antal försäkringar av dessa slag är tecknade i 

Sverige enligt www.bankforeningen.se (6.). Även en geografisk avgränsning har gjorts där 

enbart privatpersoner från Värmlands län och då främst Filipstads kommun har haft möjlighet 

att svara på enkäten. Bland respondenterna i företagen har jag valt att enbart intervju dem med 

kundkontakt eftersom det är dem som möter kunden och kan uppfylla deras förväntningar.  

http://www.bankforeningen.se/
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2. Metod 
Metodavsnittet innehåller de metoder som jag har använt i uppsatsen. Både det positiva och 

det negativa i mitt val av metod kommer att framföras och senare redogörs mitt 

tillvägagångssätt av insamling av data. 

2.1 Val av metod 

Metod kan förklaras som kopplingen mellan teori och empiriska data Edling & Hedström 

(2003) där syftet är att överbrygga klyftan mellan empirisk data och teori och erfarenheter. 

Det finns två olika vetenskapliga utgångspunkter vid val av metod och jag har använt mig av 

båda för att båda passar mitt syfte och frågeställning bra, men på olika sätt. De vetenskapliga 

utgångspunkterna bestämmer i hög grad de regler och motiverar varför de bör tillämpas i ett 

vetenskapligt arbete enligt Lundahl & Skärvad (1999). De två vetenskapsteoretiska 

plattformerna är positivism och hermeneutik, där grunden för den kvantitativa metodteorin är 

positivism respektive för kvalitativ metodteori hermeneutik. Nedan redogör jag för mitt 

metodologiska tillvägagångssätt samt vilka fördelar och nackdelar som medföljer. Denna 

uppsats kommer att innehålla de båda tillvägagångssättet kombinerade, eftersom jag kommer 

att genomföra personliga intervjuer med tjänsteföretagen (kvalitativ metod) och en 

enkätundersökning (kvantitativ metod) med kunderna, detta kallas triangulering enligt 

Bryman (1997). 

2.1.1 Trianguleringen  

Att använda flera metoder för att forska ger enligt Bryman (1997) större tilltro till resultatet. I 

denna uppsats blandas den kvantitativa enkätundersökningen och den kvalitativa 

intervjuundersökningen och resultatet blir därmed säkrare, trots att de olika metoderna riktar 

sig åt två olika håll. Med detta menar jag att den kvantitativa riktar sig åt kunderna eftersom 

det är dem som kommer att vara involverade i den kvantitativa enkätundersökningen och den 

kvalitativa intervjuundersökningen åt företagen, vars personal kommer vara respondenter. 

Men metoderna har dock samma syfte, att se vilka faktorer som styr kundernas val av bank 

och vilka likheter samt skillnader som finns.  

  

 
 

Figur 2. Visar hur den kvalitativa och kvantitativa metoden gemensamt skapar ett bättre 

resultat. Källa: egen modell och tolkning av triangulering. 

 

Att blanda dessa två olika metoder ger en intressantare framtoning, där intervjuerna kan läsas 

med siffrorna i baktanke för att sedan se hur väl informerade personalen är. Enligt Svenning 

(2000) har den kvantitativa undersökningen inte lika stor roll som den kvalitativa i en 

totalundersökning. Denna situation som utreds i denna uppsats är inte aktuell i det avseende 

Svenning diskuterar kring, utan får lika stor betydelse i empiriavsnittet som den kvalitativa.     

 

Kvalitativ     Kvantitativ 

Bättre resultat 
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2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersöknings syfte var att mäta vilka faktorer som har betydelse vid val av 

tjänsteföretag. Genom enkätundersökning gavs information hur människor agerande och hur 

deras situation såg ut. Detta syfte och användningsområde stämmer väl överrens med 

hermeneutiken enligt Boolsen (2007) och gör det därmed passande att använda för mig för att 

mäta vilka faktorer som styr val av tjänsteföretag. Enkätundersökningen ska besvara varför 

och hur kunderna går till väga för att välja försäkringsbolag och bank. Den kvantitativa 

metoden är tillämplig i mitt fall eftersom med en kvantitativ metod tenderar forskarna att 

använda sig av frågeformulär som redskap enligt Denscombe (2004). Enkätundersökningen i 

denna forskning går ut identifiera vilka faktorer som styr val av tjänsteföretag samt vilka 

andra faktorer som har betydelse vid valet av bank och försäkringsbolag. I min forskning vill 

jag finna de faktorer som styr val av tjänsteföretag och se vilka faktorer som är mer 

betydelsefulla än andra.  

 
Figur 3. Visar hur forskningsprocessen går till vid kvantitativa undersökningar. Källa 

Lundahl& Skärvad (1999, sid. 95).  

 

Enkätundersökning kommer att vara standardiserad och samtliga svarande, eller respondenter 

som intervjupersoner kallas i vetenskapliga sammanhang enligt Lundahl & Skärvad (1999) 

skall besvara samma frågor på likartat sätt. En anledning till att den är standardiserad är för att 

det ska vara lättare för mig att sedan sammanställa svaren och kunna få svar på problemet, det 

vill säga vilka faktorer som har störst betydelse vid val av bank och försäkringsbolag.  

 

Vid enkätundersökningar är det uppgiftslämnarna själva som skriftligen besvarar 

frågeformuläret. Detta kan ske genom flertalet sätt, men vanligast är genom postenkäter. Jag 

kommer dock inte ha möjlighet att skicka ut postenkäter på grund av dess höga kostnad och 

bortfallsproblem som enligt Svenning (2000) lätt uppstår. En annan typ av bortfalls problem 

är internt bortfall och dessa problem uppstår på grund av konstruktionsfel i frågeformuläret 

eller en otydlig fråga. Jag kommer att kontrollera frågorna noggrant samt skicka utkast till 

några nära bekanta för att se om det föreligger några brister och få feedback på mitt 

frågeformulär, detta kallas för pilotundersökning och är en effektiv strategi enligt Ruane 

(2006) för att ta reda på om respondenterna och forskaren är på samma nivå. Genom 

utdelandet av frågeformulären blir respondenterna slumpvis valda och genom att den är 

anonym tror jag medför att svaren blir rättvisande. Tyvärr genomfördes enkätundersökningen 

med ett fel som inte upptäcktes och detta var frågan om betydelsen av word of mouth. Denna 

fråga frågades bara till bankkunderna och inte till försäkringskunderna. Detta medför att det 

inte går att jämföra de olika tjänsteföretagen. Men syftet kring att se hur viktigt det är vid val 

av bank och hur viktigt bankerna tror word of mouth är kan fortfarande jämföras. Detta 

misstag genomfördes på grund av forskarens brist på erfarenhet kring enkätundersökningar.    

 

Vill man studera något är det ideala att studera en hel population, ordet population betyder 

enligt Svenning (2000 sid. 96) ”En specifik grupp av enheter vi är intresserade av att 

undersöka…”, men det är tyvärr inte möjligt och man måste göra ett urval ur populationen 

som kallas stickprov. Det som avgör stickprovets storlek, det vill säga antalet frågade avgörs 

av vilken precision som önskas i undersökningen enligt Svenning (2000). Desto större 

  Hypotes- 

formulering 

Undersöknings- 

planering 
Datainsamling 

Bearbetning och 

Analys av data  

Planeringsfasen Datainsamlingsfasen    Analysfasen 



 

10 

stickprov som tas, desto bättre resultat framgår och felmarginalen minskar. Mitt stickprov 

ligger på 45 personer och jag tror att det kan ge en god indikation på vilka faktorer som 

påverkar kunderna vid val av tjänsteföretag. Anledningen till det förhållandevis låga antalet 

beror på att undersökningen genomfördes i början av sommaren 2008 och var tänkt att 

fortsätta på hösten. Att jag valde att inte fortsätta på hösten beror på den finanskris som utbröt 

hösten 2008 och en fortsättning skulle riskera att ge ett felaktigt resultat. Detta är en av 

anledningarna till att ingen hänsyn tas till finanskrisen som bröt ut under 2008. 

 

Jag har valt att presentera resultatet från enkätundersökningen i form av diagram och tabeller 

eftersom det enligt Ruane (2006) är väldigt effektivt vid kommunicerande av information att 

använda diagram och ett fåtal tabeller. Jag har även valt att presentera mina resultat med hjälp 

av stapeldiagram, vilket Ruane (2006) påpekar är bra vid visandet av frekvenser med olika 

värden i en datamängd. Stapeldiagram är även lätt att tyda och gör det enkelt för läsaren att 

förstå. Inledningsvis i enkätundersökningen ville jag se hur många som kan tänka sig att byta 

bank för att sedan fråga varför de kan respektive inte kan tänka sig att byta bank. Sedan 

tillfrågades respondenterna att rangordna alternativen till varför de kan tänka sig att byta bank 

och försäkringsbolag.   

2.2.1.1 Insamlandet av enkäter 

Den ursprungliga tanken var att genomföra enkätundersökningen på olika banker medan 

kunderna väntade på betjäning. Detta skulle leda till att de personer som svarade var seriösa 

och hade tid på sig. Något bekymmersamt var dock det faktum att de kunde tro att det var 

deras bank som gjorde undersökningen men detta skulle ha förklarats vid undersökningen.  

 

Tyvärr fick jag inte tillstånd att genomföra undersökningen på bankerna på grund av policy. 

Detta gjorde att jag kontaktade några större företag i Filipstad genom bekanta som glatt 

mottog min undersökning och gjorde den möjlig att genomföra i vad jag tycker är viktigt i 

lugn och ro.  

2.2.2 Intervjuer 

Jag har även använt mig av kvalitativ forskning, detta genom personliga intervjuer med 

företagen. Kännetecknande för kvalitativ forskning är att den genomförs med deltagande 

observation och ostrukturerade djupintervjuer enligt Bryman (1997). Ett grundläggande drag 

att se saker och ting ur den studerandes ögon och detta kan kräva en speciell förståelse över 

språkbruket i denna krets. Ett sätt att lösa detta är att vistas i den miljö forskningen utspelar 

sig. I denna studie har jag studerat de olika bankerna och försäkringsbolagens hemsidor och 

det tillsammans med tidigare erfarenheter av båda branscher upplever jag att mina 

förberedelser är goda för intervjuer. Jag besökte även olika banker samt försäkringsbolag för 

att se hur miljön ser ut där tjänstemötet utspelar sig, det vill säga där personalen och kunden 

möts. Syftet med intervjuerna är att se vad företagen tror styr kundernas val av respektive 

företag. 

 

Den grundläggande idén och syftet med intervjuerna var att få företagens värderingar och 

antaganden utifrån deras perspektiv. Detta gör det enligt Bryman (1997) lämpligt med 

kvalitativa intervjuer. Det jag kommer att fokusera på i intervjuerna är vad bankerna och 

försäkringsbolagen upplever är viktiga faktorer som styr val av respektive tjänsteföretag. 

Eftersom finansmarknaden är i ett aktivt skede och flertalet förändringar har skett de senaste 

åren har jag valt att se om det påverkat bankerna och försäkringsbolagen. För att kontrollera 

detta har jag valt att genomföra intervjuer, vilket är en bra lösning för att se om 

förändringarna påverkat enligt Lundahl & Skärvad (1999).  
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De förändringar som är på marknaden idag gör det aktuellt att se hur kunderna känner sig idag 

och få fram vilka förhållanden som styr valen idag, vilket även är syftet i uppsatsen. Detta gör 

hermeneutiken lämpligt eftersom Lundahl & Skärvad (1999) menar att forskningsidealet av 

hermeneutiken är forskning om mänskliga och sociala förhållanden bara kan leda fram till 

kunskap som är bunden i rum och tid, vilket gör det svårt att generalisera och 

kunskapsförslitningen är snabb. Tyvärr uppkom finanskrisen som föråldrade min forskning 

tämligen omedelbart, om kunderna påverkats av situationen vid val av respektive 

tjänsteföretag. Detta visar hur snabb kunskapsförslitningen kan vara.   

2.2.2.1 Val av respondenter 

Valet av respondenter till enkätundersökningen var delvis slumpmässigt då undersökningen 

genomfördes på två större företag i Filipstad och det var frivilligt att svara. Det var 

slumpmässigt eftersom vem som helst på företagen fick svara men det är inte slummässigt 

eftersom urvalet var begränsat till två företag i en stad.  

 

Undersökningen genomfördes i början av sommaren 2008 och tanken från början som sagt 

var att fortsätta under hösten 2008. Då detta inte var möjligt på grund av den finanskris som 

bröt ut valde jag att använda mig av de 45 svar som inkommit istället för att samla in de 

tänkta 100 enkäterna. Detta innebär att bortfallet från det från början planerade uppgick till 55 

enkäter eller 55 %. Undersökningen genomfördes genom att det var frivilligt för de på 

företagen att svara på enkäten, vilket innebär att det är svårt att beskriva hur många som 

mottog enkätundersökningen, men det relevanta är att det ska vara respondenterna själva som 

frivilligt utan press själva ska få välja om de ska svara eller inte.   

 

Vid val av intervjupersoner har jag valt att intervjua 2 personer från försäkringsbolag och 2 

personer från bank. Kriterierna på respondenterna var att de ska ha jobbat inom respektive 

område i omkring tio år för att det ska vara möjligt för dem att se om det föreligger skillnader 

på marknaden nu jämfört med början av 2000-talet. De intervjuade ska jobba med kunderna, 

de kan vara frontpersonal eller personliga rådgivare på bank eller försäkringshandläggare på 

försäkringsbolag. Anledningen till att det ska vara personal som är nära kunden är att som 

nämnt i inledningen att det är dem som möter kunderna vid sanningens ögonblick och en del 

kunder ser mötet med företagets representanter som en viktig kvalitetsupplevelse. Därav är 

det mest intressant att se deras kunskap om kundernas val av tjänsteområde.  

 

För att inte respondenterna ska känna press och stress har jag valt att utelämna deras namn i 

arbetet och enbart skrivit fiktiva namn, det vill säga ett påhittat namn. Denscombe (2004) 

förklarar att använda ett annat namn även kallas pseudonymer. Denscombe (2004) anger även 

att det är praxis att forskaren inte nämner sina källors namn eller på annat sätt möjliggör att 

identifiera källan. Dock är det möjligt att använda källans namn om denne givit sitt 

godkännande. Jag hoppas att tack vare att namnen är konfidentiella att respondenterna vågade 

yttra sig utan att tänka på företaget de representerar. Alltså att de vågade svara utan att tänka 

att det drar ner på företagets rykte om de har låg kännedom eller annan låg kunskap kring 

marknaden.      

2.2.2.2 Intervjuprocessens genomförande 

Mina frågor grundas på min problemformulering samt syftet med forskningen. Med detta 

urval av frågor säkerställer jag ett problem som föreligger vid intervjuer, nämligen att ställa 

rätt frågor. Enligt Denscombe (2004) skall frågorna vara ändamålsenlig och inte naiva, dåligt 

informerande eller oviktiga (frågorna finns i slutet av uppsatsen som bilaga) vilket passar bra 

in på frågornas utformning.  
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För att intervjuerna skulle bli givande skickades frågorna i förväg, vilket gav respondenten tid 

att tänka efter och förbereda sig på bästa sätt. Det gav förhoppningsvis bättre och mer givande 

svar. Frågorna var även lätta och grundläggande och inte svårförståeliga. Det är viktigt att 

förbereda själva intervjun enligt Wengraf (2006). Några viktiga saker som användes under 

intervjuerna i denna forskning var: bandspelare med extra band och batterier, extra pennor 

och ett anteckningsblock. Intervjuerna bandades med tillåtelse från respondenterna.  

Anledning till detta är att en intervju bör bandas eftersom det är svårt att skriva ned intervjun 

samtidigt som den genomförs enligt Svenning (2000). Genom att jag bandade samtalet har jag 

även kunnat ge korrekta citat. Jag kunde även lyssna av materialet flertalet gånger för att 

säkerställa att jag inte missat viktiga delar.   

 

Vid analysen av intervjuerna var jag kritiskt till den information respondenterna har uppgett. 

Detta på grund av vad Svenning (2000) kallar för kronvittnessyndromet där det annars är lätt 

att kunna utse sina respondenter till kronvittnen från verkligheten och de intervjuade får stå 

för den sanna och enda skildringen av verkligheten. Svenning nämner också att ett 

kännetecken för detta kan vara långa citat, men jag kommer att använda mig av citat för att 

påvisa intressanta eller på annat sätt uppseendeväckande uttalanden.  

 

För att undvika missförstånd och felaktigheter har jag även skickat ut den del som involverar 

respondenterna för godkännande eller för att meddela eventuella felaktigheter och 

missförstånd. Genom att skicka ut underlaget kan tiden som gått samt läsandet av materialet 

ge de intervjuade fler tankar och idéer kring ämnet och frågorna.   

2.3 Analys av data 

I uppsatsen används en modell (se figur 4 nedan) för att lägga upp strukturen på teorin och 

empirin. Enligt Boolsen (2007) kan en modell vara till hjälp att reda ut kaoset i datamängder 

samt ge struktur att jobba efter. Syftet med modellen är att det är lättare att följa med kundens 

tänkande som läsare samt att det ger en logisk och bra struktur i uppsatsen. Det möjliggör 

också för den som är intresserad av ett visst fenomen se de orsaker och händelser kring den 

speciella situationen. Det som följer av figuren är kundens sätt att se på köp processen men 

jag kommer även att beskriva i teorin hur företagen kan påverka kunderna genom till exempel 

relationsskapande och kommunikation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Visar min teoretiska uppläggning som jag kommer att försöka utgå ifrån både i teorin 

och i empirin.  Källa: egen modell 
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2.4 Validitet och reliabilitet  

För att skapa bra kvalitet och trovärdighet i mina undersökningar studerade jag validitet och 

reliabilitet. Dessa begrepp har jag studerat för att forskningen och resultatet ska vara 

tillförlitliga och valida (mer om dessa begrepp senare) även för andra forskare. Det vill säga 

att om jag finner ett resultat som visar att kunderna väljer bank och försäkringsbolag efter 

pris, räntor och avgifter så skall en undersökning av en annan forskare få fram samma resultat, 

det vill säga att de väljer efter de nyss nämnda ekonomiska faktorerna. Denscombe (2004) 

förklarar att det inte är någon idé att producera resultat om de inte är riktiga och tillförlitliga.  

 

2.4.1 validitet  
Enligt Bryman (1997) är det viktigt för forskaren att studera validitet för att veta att det man 

studerar verkligen speglar eller mäter det område som är aktuellt. I mitt fall är det viktigt att 

studera kunderna för att få fram deras erfarenheter om vad som styr val och inte det som redan 

finns i teorin om val, även företagens tankar kring val är det jag vill lyfta fram i 

problemformuleringen och för att få svar på problem och få klargjort syftet är det viktigt att 

jag studerar källorna, nämligen kunderna och företagen.        

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999, sid. 150) är validitet i en mätning ”frånvaro av systematiska 

mätfel” och kan validitet delas in i två olika delar, nämligen i inre och yttre validitet. 

Svenning (2000, sid. 61) har illustrerat inre och yttre validitet på ett bra sätt:  

 

 
Figur 5. Visar förhållandet mellan inre och yttre validitet. Källa: Svenning (2000, sid. 61). 

2.4.1.1 Inre validitet  

I figur 5 ser vi sambandet mellan teori och empiri och inre validitet. Svenning (2000) 

förklarar att inre validitet avser själva projektet och den koppling som finns mellan empiri och 

teori. Genom att ha studerat inre validitet möjliggjorde det att lägga upp forskningen på ett bra 

sätt. Genom att studera teori och dess relevanta delar medförde att frågorna i min 

enkätundersökning samt intervjuerna kommer att överensstämma och lägga grunden för att 

skapa bra validitet.  

2.4.1.2 Extern validitet 

Efter att denna studie genomförts och ett resultat har framkommit vill jag naturligtvis veta om 

jag kan förlita mig på resultatet och om det kan tillämpas i andra situationer, till exempel vid 

val av andra tjänster och tjänsteföretag. För att kunna lita på detta är extern validitet viktigt 

enligt Ruane (2006). En av svårigheterna kan vara att fastställa orsakssamband. I denna studie 

är det så att säga den faktor som ligger till grund för val som ska avse sambandet mellan 

orsaken till att man väljer och sambandet med själva köpet. Ett exempel är på sin plats för att 

tydliggöra detta lite. Om resultatet av studien visar att priset är den mest betydande faktorn 

som styr val av försäkringsbolag, ska den även vara den faktor som styr valet av andra 

tjänsteföretag som till exempel bank. Tjänster varierar mycket och skillnaderna på bank och 
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försäkringsbolag gör att det intressant att se hur de skiljer sig åt, om det föreligger skillnader 

vid val av respektive område. Några orsaker till att dålig yttre validitet förekommer är enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) att folk minns fel, ljuger, inte alltid vet, etcetera. Om svaren på 

min enkätundersökning stämmer dåligt överrens med det förhållande jag försökte bedöma 

föreligger dålig yttre validitet, om inte dålig reliabilitet förelåg. I mitt fall finns ingen riktig 

anledning att ljuga, men risk för oseriösa svar är svårt att undkomma i en enkätundersökning  

2.4.2 Reliabilitet 

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet enligt Denscombe (2004), Lundahl & Skärvad 

(1999) beskriver reliabilitet som frånvaron av slumpmässiga mätfel. Alltså, om min 

undersökning har god reliabilitet påverkar den inte om andra utför samma mätning under 

andra förhållanden, det vill säga att undersökningen påverkas i liten utsträckning av 

tillfälligheter och innehåller få slumpmässiga fel. Om reliabiliteten saknas, påverkas 

validiteten negativt. För att öka reliabiliteten har jag valt att utföra undersökningarna genom 

standardisera mätningarna, med detta menas att de utförs på likadana sätt, detta ska enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) öka reliabiliteten.    

2.5 Metodreflektioner och källkritik  

Att granska ett nytt fenomen som den nya situationen med högre konkurrens bland banker, 

försäkringsbolag och nu även detaljister på den svenska marknaden kan vara ett svårt område. 

Resultatet av utvecklingen har ännu inte visat sig eftersom skedet fortfarande är en 

nyförändring. Det kan vara svårt att få ut något kvalitativt av kunderna eftersom de ännu inte 

vant sig vid situationen. Dock kan det ligga i intresse att nu se hur kunderna agerar i denna 

pågående förändring vi nu bevittnar på marknaden för att förstå kundbeteendet. Jag kommer 

även att fråga företagen om de märkt några skillnader på kundbeteendet under de senaste tio 

åren.  

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 

studerande och utnyttjande av sekundära källor eftersom de kan vara partiska, vinklade, 

ofullständiga med mera. Jag har försökt att vara kritisk till den information som sökts och 

använts, men är väl medveten om att en del information kan vara partisk, till exempel på vissa 

hemsidor. Att läsa statistik och tabeller som är bearbetade av författaren kan vara en källa för 

misstag. Jag har försökt att vara noggrann, men man bör vara kritisk till de tabeller och 

diagram som görs av författare. Vi är även inne i en tid med mycket förändringar och i takt 

med arbetets gång kan nya produkter, tjänster med mera erbjudas som kan ha missats i början 

av denna uppsats. Därmed ber jag er att kritiskt läsa och beakta dessa risker för felaktiga 

uppgifter.  

 

Mina källor är främst tagna av böcker och då främst kurslitteratur som jag funnit i Högskolan 

i Gävles bibliotek. De vetenskapliga artiklar är även de framtagna genom Högskolan i Gävle, 

men då genom deras databaser. Jag har dock inte kunnat granska författarna på annat sätt än 

att lita på mitt omdöme, men litteraturen bör vara trovärdig då den är inhämtad på ett 

kvalificerat område.  

 

Mitt sätt att samla in enkäter kan vara upphov till en felkälla genom att fel personer kan svara, 

de kan vara oseriösa och inte svara sanningsenligt. Ett misstag jag gjorde i 

enkätundersökningen var att jag glömde frågan om word of mouth till försäkringskunderna. 

Detta gör att jag inte kan jämföra tjänsteföretagen sinsemellan, men jag får ändå se om det har 

betydelse vid val av bank och om det har den stora betydelse många forskare anser.  
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Att göra intervjuer kan vara svårt och vara en källa för feltolkning. Enligt Bryman (1997) är 

det problematiska att se världen genom den intervjuades ögon. I mitt fall anser jag inte att 

detta borde vara en källa till problem, eftersom de fall Bryman (1997) diskuterar kring är det 

mer personliga omdömen som sviktar. I mitt fall har jag inga personliga intressen eller åsikter 

kring ämnet utan ser mig själv kunna vara objektiv i min bedömning.  

 

En stor del av den använda litteraturen är äldre, vilket kan göra dem mindre tillförlitliga om 

nya teorier och fakta uppkommit sedan de utgavs. Men genom att inbringa fakta från många 

håll, såsom vetenskapliga artiklar, intervjuer och flertalet böcker stärker trovärdigheten av det 

fakta som framkommer i denna forskning och får ändock ses som tillförlitlig. Många av 

författarna är välkända och ledande inom sina områden vilket kan vara intressant och viktigt 

att ha kännedom kring. Ytterligare en risk till fel är att merparten av litteraturen är skriven på 

engelska och med det tillkom svårigheter med översättningen då vissa ord är speciella och 

svåra att direkt översätta. Uppsatsen kunde med fördel ha skrivits på engelska av den orsaken.      
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3. Teori 
I denna del ska jag skriva om studier kring kundernas val av tjänsteföretag. Hur tjänster 

skiljer sig från varor, hur köp processen går till samt andra faktorer som har betydelse för 

konsumenter och företag, såsom relationer och kvalitet.  

3.1 Teori om val 

Enligt Cialdini (2005) finns det flera faktorer som styr val vi gör. Några som jag fastnade för 

och vill förklara och som även är aktuella i uppsatsen eftersom de kan tillämpas vid val av 

tjänsteföretag är: Reciprocitet, sympati och sociala bevis. Reciprocitet bygger på återgäldande 

och kan förklaras att man vill återgälda den som en annan person gjort för dig. Ett exempel 

som tjänsteföretag kan tillämpa denna regel på är att sända ut erbjudanden om gratistester 

eller lägre priser under en viss tid, detta gör att kunden känner sig återgäldningsskyldig. 

Beträffande sympati är det lättare att svara ja på en förfrågan av någon bekant som man tycker 

om, men även främmande använder denna regel genom att få sina kunder som tycker om 

produkten att övertyga sina vänner och bekanta. En attraktiv försäljare kan påverka sina att 

handla hos denne, denna effekt kallas haloeffekten och är en typ av reaktion som sker när ett 

positivt drag hos en människa dominerar intrycket hos denne. Slutligen sociala bevis, som 

handlar kring en särskild princip enligt Cialdini (2005 sid. 118):  

 

”Principen gäller särskilt när vi vill bedöma vad som är ett korrekt uppförande. 

Vi ser ett beteende i en given situation som korrekt när vi ser andra bete sig på 

samma sätt”    

 

Behov är en faktor som förklarar mänsklig aktivitet enligt Echverri & Edvardsson (2002) och 

kan ses som differensen mellan hur det är i nuet och hur viljan är att det skall se ut eller borde 

se ut. Ur kundens behov och önskemål kommer dennes förväntan som är ett viktigt begrepp 

när man analyserar tjänsters kvalitet. Kundens förväntan grundas på flera faktorer och 

däribland deras tidigare erfarenhet av företaget, företagets image och erbjudanden med flera.  

En kund väljer inte att köpa en vara eller tjänst, de väljer att köpa lösningen eller fördelen 

varan eller tjänsten ger dem enligt Grönroos (2000). En kund köper erbjudanden som består 

av tjänster, varor, information eller annat liknande som skapar värde för dem. Värdet skapas 

inte i fabriker eller på kontor, utan i kundens värderingsprocess. Ett viktigt mål enligt Bitner, 

Gremler & Zeithaml (2006) för tjänsteproducenterna och marknadsförare är att utveckla och 

erbjuda kunderna lösningar som tillfredsställer och uppfyller deras behov och förväntningar.   

3.2 Tjänsters karaktäristiker  

Som nämnt i inledningen skiljer sig tjänster åt i vissa avseenden jämfört med varor. En tjänst 

är immateriell, en aktivitet eller en process, konsumtion och produktion sker i stor 

utsträckning samtidigt och kunden är delaktig i produktionen som både konsument och 

produktionsresurs enligt Grönroos (1996). Den är även heterogen och förgänglig enligt 

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) och Echverri & Edvardsson (2002).  

 

 Själva tjänsten är det centrala i ett tjänsteerbjudande och den är immateriell enligt 

Grönroos (1996) och Armstrong & Kotler (2004). Med att den är immateriell menas att 

den är abstrakt, den är inte påtaglig och det går inte att röra eller se den, vilket medför att 

det är svårt att värdera och konkretisera en tjänst innan konsumtion. För att söka 

information om en tjänst letar kunder ofta ledtrådar för att bedöma tjänsternas egenskaper 

enligt Echverri & Edvardsson (2002). Att den är immateriell gör det svårare att bilda sig 

en kvalitetsuppfattning före köpet jämfört med varor som går att prova före ett köp enligt 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998).  
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 En tjänst är en aktivitet eller en process och inte ett ting enligt Grönroos (1996). En tjänst 

blir till i en produktionsprocess och när processen är slut upphör även tjänsten att existera.   

 

 Konsumtion och produktion sker samtidigt till skillnad mot varor där den först produceras 

för att sedan säljas enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) och Armstrong & Kotler 

(2004). Eftersom situationen är som sådan att kunden är närvarande när tjänsten 

produceras kan denne se det och även medverka i produktionen, vilket ofta innebär en 

interaktion mellan personalen och kunden som kan influera på kundens erfarenhet av 

tjänsten enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Exempelvis när en kund ska utföra 

bankärenden möter han flertalet tjänster som till exempel: bankpersonalen, 

uttagsautomater, tekniska hjälpmedel och flertalet blanketter och där förväntas kunden att 

utföra en del av aktiviteterna för att tjänsten ska komma till enligt Grönroos (1996).  

 

 Kunden är delaktig i produktionen som både konsumentresurs och produktionsresurs och 

detta skiljer sig från konsumtionen av varor där kunden enbart är konsument enligt 

Grönroos (1996).  

 

 En tjänst är heterogen eftersom en kund deltar i produktionsprocessen som medproducent 

med sina delvis unika krav och med sitt beteende som medför att processen och resultatet 

blir olika från gång till gång enligt Echverri & Edvardsson (2002). Detta medför att 

svårigheter för företagen att standardisera tjänster och styra tjänsteprocessen. På det sätt 

en kund upplever en tjänst är inte säkert att följande kund upplever tjänsten på lika sätt 

enligt Grönroos (2000). Kvaliteten varierar beroende på vem som erbjuder den och när, 

var och hur enligt Armstrong & Kotler (2004). 

 

 Förgänglig innebär att en tjänst inte kan lagras, säljas igen eller bli återlämnade enligt 

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) och Armstrong & Kotler (2004). Detta till skillnad 

mot en vara som kan lämnas tillbaka om kunden inte är nöjd, till exempel om en kund 

varit på banken och pratat med en rådgivare under en timme kan denna timme inte bli 

återkrävd, såld eller använd senare enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Detta 

medför problem för tjänsteföretagen eftersom de inte kan lagra varor till tider med högre 

efterfrågan.  

3.3 Köp processen 

Köp processen grundas på figur 4 som återses i metodavsnittet och förklarar hur köpet går 

till ur en konsument synvinkel från det att kunden känner ett behov tills efter köpet 

genomförts.     

3.3.1 Behov 

Köp processen inleds med att kunden känner till att det föreligger ett behov eller vilja att ha 

något för denne och detta behov kan karakteriseras på flera sätt men det mest kända är 

Maslow’s pyramiden enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Denna pyramid består av fem 

nivåer där bas behoven är längst ned och följs sedan upp till de högre nivåerna. De olika 

nivåerna är: fysiska-, säkerhets-, sociala-, egoistiska- och självförverkligade behov.  Tjänster 

kan fylla alla dessa behov och blir allt viktigare för de högre nivåerna. Kundbehov är en 

förutsättning för företags verksamhet enligt Echeverri och Edvardsson (2002).  

3.3.2 Informations sök och word of mouth  

Innan vi kollar på informationsprocessen finns det vissa faktorer som påverkar kunden och det 

är det kulturella, sociala, personliga och det psykologiska enligt Armstrong & Kotler (2004). 
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Det kulturella är de grundläggande orsakerna i en persons behov och vilja och styrs av en 

persons uppväxt, värderingar, uppfattningar och beteenden från viktiga institutioner och 

familjen. Det sociala kan vara familjen, roll och sociala status samt den tillhörande gruppens 

åsikter. De personliga faktorerna är de faktorer som karakteriserar konsumenten, kan var 

konsumentens ålder, ekonomiska situation och personlighet. De psykologiska faktorerna som 

påverkar konsumenten är fyra stora och dessa är motivation, lärande, uppfattning och attityder 

enligt Armstrong & Kotler (2004).      

 

Om en kund letar information eller inte kan bero på flera saker, om en upphetsad kund har en 

vara nära till hands är det stor risk att denne köper varan enligt Armstrong mfl. (2005). En 

konsument kan finna information från flera källor: 

 

 Personliga källor: vänner, familj, bekanta och grannar 

 Reklaminriktad: annonser, försäljare, förpackningar och Internet 

 Allmänna källor: massmedia, konsumentranknings organisationer 

 Experiment källor: behandling, undersökning och användande av produkten   

 

Vid köp av tjänst har kunderna en tendens att söka och lita på information från personliga 

källor i högre grad. De personliga källornas inflytande brukar kallas word of mouth enligt 

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) och har ett starkt inflytande. Det bästa sättet att skapa gott 

word of mouth är att skapa minnesvärda och positiva erfarenheter.    

3.3.3 Utvärdering av alternativ 

De alternativ som en konsument anser är väsentliga alternativ i en viss kategori är troligtvis 

färre beträffande val av tjänst jämfört med val av produkter enligt Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Utvärderingen av alternativen sker i flertalet processer. Först och främst ett antagande 

om att en kund vill tillfredsställa ett behov och att denne letar efter en fördel av en tjänst eller 

vara som kan tillfredsställa det behov enligt Armstrong mfl. (2005). Sedan kommer kunden 

att se att produkten har olika egenskaper för att sedan välja ut den produkt med de bäst 

passande egenskaperna. Därefter kommer kunden att ge de olika produkterna olika grader av 

betydelse. Sedan kommer varumärkets image som förklaras av Armstrong mfl. (2005, sid. 

282) som: ”The set of beliefs held about a particular brand… ”. Vilket betyder 

sammansättningar om tillit om ett särskilt märke. Sedan jämför kunden nyttan denne får av de 

olika produkterna för att slutligen se på de olika attityderna mot de olika varumärkena. Det är 

inte säkert att kunderna använder sig av alla dessa steg i utvärderingsprocessen, men beroende 

på köparen och beslutet används minst en enligt Armstrong mfl. (2005). 

3.3.4 Köpet och sanningens ögonblick  

Efter att konsumenten valt alternativ kommer köpet. Generellt sett köper kunden det högst 

rankade alternativet från utvärderingen, men två faktorer kan ha betydelse enligt Armstrong 

mfl. (2005). För det första kan attityden av andra spela roll, det vill säga om en närstående till 

exempel make/maka har invändningar, då kan dennes uppfattning ha betydelse. För det andra 

kan oväntade händelser ha betydelse, till exempel om köpet är baserat på en viss inkomst och 

denne förlorar sitt jobb eller liknande händelser. Innan konsumenten tar det avgörande 

beslutet att köpa, vill de gärna testa och se objektet de vill köpa enligt Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006).  

 

Uttrycket sanningens ögonblick härstammar från en av Hemingways romaner och beskriver 

när en matador möter en tjur på en tjurfäktningsarena enligt Echverri & Edvardsson (2002). 

Metaforen belyser det laddade och dramatiska mötet mellan kunden och producenten där 

tjänsten uppstår och kvaliteten realiseras. Det centrala är samspelet mellan parterna, men 
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metaforen vill också lyfta fram att mötet kan innehålla starka känslor som kan ge ett 

bestående intryck och även prägla kvalitetsuppfattningar.  

3.3.5 Kunderfarenhet  

Till skillnad mot köp av varor kan sannolikt köp av tjänster ge upphov för kunden att känna 

skuld om köpet misslyckas enligt Echverri & Edvardsson (2002). Detta beroende på att 

kunden är som nämnt delaktig i processen och kvaliteten kan bero på den information som 

kunden ger tjänsteproducenten. Det förekommer även andra saker som bidrar till kundens 

upplevelser, om till exempel andra kunder samtidigt ska betjänas enligt Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006). Ytterligare några faktorer som påverkar kundens erfarenheter är dennas 

humör och känslor, där humör är föränderliga faktorer som uppstår vid specifika tillfällen och 

i specifika situationer, medan känslor är något mera stabila, intensiva och genomgripande 

enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006).  

3.3.3.6 Utvärdering 

Efter att köpet genomförts och kunderfarenheter skapats bildar kunderna en utvärdering av 

tjänsten som är avgörande om denne återkommer eller inte enligt Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Denna utvärdering är även använd av företag för att mäta tjänstekvalitet, lojalitet, 

kundtillfredsställelse och ibland även känslomässiga engagemang. Denna utvärdering 

påverkar vad kunderna säger till andra (word of mouth) om tjänsten och för att skapa bra rykte 

är det bästa sättet att skapa minnesvärda och positiva erfarenheter.  

 

Det som påverkar om en kund är missnöjd eller nöjd med ett köp påverkas av dennes 

förväntan och av produktens prestation enligt Armstrong mfl. (2005). Om förväntan inte 

uppfylls blir kunden besviken, om förväntan uppfylls är kunden nöjd och om förväntan 

överskrids är kunden förtjust. Forskning i psykologi och kundbeteende visar att människor har 

en tendens att minnas negativa upplevelser och händelser mer än positiva och är även mer 

influerade av negativa än positiva enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Enligt Grönroos 

(2000) är dåliga erfarenheter kommunicerade till tolv personer medan positiva erfarenheter är 

kommunicerade till färre. Detta innebär att banker försäkringsbolag och andra företag bör 

försöka tillfredsställa sina kunder.  

 

Kunder kan bli märkes lojala beroende på en mängd faktorer: tillgång till substitut (andra 

liknande varor), den upplevda risken och om man tidigare varit nöjd med ett märke samt 

kostnaden att byta märke enligt Echverri & Edvardsson (2002). Genom att bli en ordinarie 

kund ger det företagen möjligheter att samla kunskap kring kundens smak och preferenser, 

bättre behandling samt ger mer uppmuntran till kundtillfredsställelse enligt Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006). Kundlojalitet har två effekter, nämligen att det är fördelaktigt för företaget 

och även önskvärt, men även att det blir svårare att erövra kunder från konkurrenterna.       

 

Enligt Grönroos (2000) ger word of mouth ett stort intryck och själva begreppet betyder 

meddelande om organisationen, dess trovärdighet, dess tjänster, dess tjänster med mera och är 

kommunicerad från en person till en annan. Grönroos (2000) menar att en lojal kund med 

erfarenheter kommunicerar deras reflektioner av relationens beskaffenhet och värde eller av 

tjänstemötet, men även hur psykiskt bekväm eller obekväm relationen är.  

3.4 Marknadsföring/Kommunikation  

Det förekommer tre olika typer av marknadsföring inom tjänsteföretag: intern 

marknadsföring, extern marknadsföring och interaktiv marknadsföring enligt Armstrong & 

Kotler (2004) och dessa illustreras nedan: 
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Figur 6. Visar de tre olika typerna av marknadsföring i service industrin Källa: Armstrong & 

Kotler (2004, sid. 300) 

 

De två första typerna kan förklaras som att genom att dela upp vem som är i centrum. Enligt 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) är kunden i centrum i den externa marknadsföringen 

medan medarbetaren är i centrum i den interna marknadsföringen. Inledningsvis skall en 

definition av begreppet kommunikation ges, kommunikation är enligt Echverri & Edvardsson 

(2002, sid. 219) ”meningsskapande i samhandling”. Kommunikation handlar om att skapa 

och utväxla mening eller betydelse mellan människor och detta kan ta uttryck genom tecken, 

symboler eller beteenden.  

3.4.1 Interaktiv kommunikation/marknadsföring 

Interaktion mellan företagets resurser och kunden kan ske genom tre olika sätt enligt 

Grönroos (1996), nämligen:  

 

1. Interaktioner med system 

2. Interaktioner med kontaktpersonal (interaktiv kommunikation)  

3. Interaktioner med fysisk-tekniska resurser 

 

Det är viktigt att dessa typer av samspel eller interaktioner fungerar bra och är under kontroll, 

annars riskerar den funktionella kvaliteten på tjänsten att bli lidande enligt Grönroos (1996). 

Det bör vara lätt och attraktivt för kunden att använda sig av företagets arbetssystem och 

rutiner annars kan det lätt orsaka kvalitetsproblem och missnöje. Den interaktiva 

kommunikationen är den under punkt två, interaktioner med kontaktpersonal.  

    

Interaktiv kommunikation sker ansikte mot ansikte och frontpersonalens bemötande är viktigt 

för att kundens ska känna sig tillfredsställd enligt Echverri & Edvardsson (2002) och 

Armstrong & Kotler (2004). Uttryck som: empati, vänlighet, en vilja att tjäna och 

professionalism har visat sig vara betydelsefulla faktorer i kundkontakten enligt Echverri & 

Edvardsson (2002). Den interaktiva kommunikationen handlar även om utformning av 

informationsmaterial, kundbemötande i telefon, fakturautformning, möten mellan 

frontpersonalen och kunden, men även den uppfattning och information som kunder för 

vidare till andra kunder (word of mouth) enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998). Till 

skillnad mot försäljning av varor är det extra viktigt för kvaliteten på tjänsten att tjänsten blir 

levererad på ett bra sätt vilket ställer höga krav på den som levererar den enligt Armstrong & 

Kotler (2004).    

3.4.2 Intern kommunikation/marknadsföring 

Inledningsvis ska en definition av begreppet intern marknadsföring ges. Intern 

marknadsföring definieras av Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998, sid. 221) som: 
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”… alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som motiverar 

medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid 

kundkontakter”  

 

Inledningsvis användes intern marknadsföring för att lösa uppkommande problem som 

grundades på när företag planerade och lanserade nya produkter eller kampanjer utan att ha 

förberett personalen ordentligt enligt Grönroos (2000). Kontaktpersonalen kunde inte agera 

som marknadsförare när de saknade kännedom om vad som var på gång och fick lära sig 

genom annonser, reklam eller i värsta fall från deras kunder.   

 

Personalen i ett tjänsteföretag har ofta en framträdande roll och kvaliteten på tjänsten avgörs i 

stor utsträckning av personalens kompetens och exponering enligt Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998). I tjänsteföretag har de anställda en större kundkontakt med kunden 

jämfört med varuproducerande företag och detta gör att det är viktigare att ha en intern 

serviceanda och kvalitet. Hur viktigt det är med bra intern kommunikation citerar jag ur 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998, sid. 219) som i sin tur citerade professor David Bowen:  

 

“Nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är att behandla sina kunder som 

medarbetare och sina medarbetare som kunder” 

 

Intern marknadsföring innebär att tjänsteföretagen måste lära och motivera frontpersonalen 

och stödja service personalen att jobba som team för att skapa kundtillfredsställelse enligt 

Armstrong & Kotler (2004). Människorna i företagen utgör i de flesta fall den centrala 

resursen i den interaktiva marknadsföringen och därmed är det väsentligt för företagen att få 

personalen marknadsföringsintresserad och kundinriktad enligt Grönroos (1996).Målet med 

den interna marknadsföringen är enligt Grönroos (2000) bland annat: 

 

 Att göra personalen medvetna om och försäkra sig om att de accepterar den nya 

externa marknadsföringskampanjen och aktiviteterna. 

 Att göra personalen medvetna om och försäkra sig om att de accepterar nya varor 

och tjänster som blir utvecklade och utbjudna på marknaden. 

 Att göra personalen medvetna om och försäkra sig om att de accepterar nya sätt 

att nyttja förnyade eller nya teknologier, rutiner, system etcetera. 

3.4.2.1 Empowerment 

Något som är nära relaterat till intern marknadsföring är empowerment enligt Grönroos 

(2000). Grönroos (2000, sid. 346) förklarar att:  

 

”Empowering people means to give, for example, customer contact employees the 

authority to make decisions and take actions in a large number of potential 

problematic situations”   

 

Detta betyder att frontpersonalen eller kundkontaktpersonalen som det även heter får 

befogenhet att ta beslut i problematiska situationer, vilket är aktuellt inom tjänsteföretag som 

bank och försäkringsbolag.  

 

Traditionellt sett är organisationsstrukturen en pyramid med företagsledningen i toppen och 

ett problem detta medför är att alla anställda arbetar för sin chef enligt Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998). De anställda vill bli framgångsrika och försöker imponera på sin chef som 

i sin tur försöker imponera på sin chef och detta resulterar i att alla inriktar sig på att 

tillfredsställa sin chef och kunderna får mindre uppmärksamhet. Empowerment är ett begrepp 
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som är väl använt i tjänsteverksamheter och med detta menas att ansvar och befogenheter 

flyttas ned i hierarkin till frontpersonalen.  

 

Genom att implementera empowerment som en del av intern marknadsföring kan det medföra 

en ökad jobbtillfredsställelse bland personalen enligt Grönroos (2000).  I mötet mellan kunden 

och tjänsteföretaget vore det bra om frontpersonalen hade auktoriteten att fatta direkta beslut. 

Om inte, kan möjligheter till försäljning, tillrättande av kvalitetsmisstag och problem inte bli 

använt på ett skickligt sätt. Att ge personalen befogenheter visar sig ha mer positiva intryck, 

där bland annat arbetsrelaterad stress minskade bland personalen, bättre anpassningsförmåga 

och bättre resultat för kunderna enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006).  

3.4.3 Extern kommunikation/marknadsföring  

Den externa kommunikationen är den kommunikation som sker utanför företaget, via 

mediebaserad kommunikation, såsom annonsblad, annonsering, hemsidor, telefoni och 

liknande enligt Echverri & Edvardsson (2002). Det förekommer svårigheter med att 

kommunicera tjänster jämfört med varor, eftersom den är immateriell till sin karaktär, men det 

är viktigt att försöka konkretisera tjänsterna i form av kunskaper, koncept och handling. De 

förväntningar som skapas genom marknadsföringen påverkar kundens utvärdering av tjänsten, 

ju högre förväntningar desto högre måste kvaliteten på tjänsten vara enligt Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006). Därmed är det viktigt att skapa realistiska förväntningar och inte lova bättre 

pålitlighet än vad som verkligen levereras.   

 

Idag har det blivit viktigt för kunderna att följa med i utvecklingen och däribland Internet. 

Internet har revolutionerat vår vardag och vårt sätt att se på medborgarna, läsarna, kunderna 

etcetera enligt Englund & Guldbrand (2004). Om ett företag inte följer med i det nya sättet att 

kommunicera genom Internet kommer företaget att hamna efter.  

3.4.3.1 Internet 

Denna rubrik skulle även kunna vara under interaktiv kommunikation på grund av att den 

används som ett instrument för interaktiv marknadsföring, då flertalet slags tjänsterelationer 

kan genomföras och inledas på Internet enligt Grönroos (2002). Genom att Internet används 

sker en kontakt mellan företaget och kunden, och om det utvecklas till en tjänsteprocess med 

interaktion mellan parterna, kan det leda till att en relation bildas.   

 

Internet och andra teknologier hjälper företagen genom att affärerna går snabbare, mer precisa 

och över en längre tids spann och över ett större område enligt Armstrong & Kotler (2004). 

Det ger fördelar både för konsumenten och för företagen. Några av kundernas fördelar: 

 

 Bekvämt, slipper köer, trafik, hitta parkeringsplats etcetera.  

 Större produkt utbud och bättre valmöjligheter. 

 Lätt att finna information om företaget, produkter etcetera. 

 

Några av företagens fördelar enligt Armstrong & Kotler (2004):  

 

 Bra verktyg att bygga relationer med. 

 Minskar kostnaderna och ökar farten och effektiviteten. 

 

Kunder får också tillgång till information om leveransen, när den ska levereras, om den blivit 

levererad och var leveransen befinner sig, men även om annan mer specifik information enligt 

Sterne (2000). Vid ett besök på en webbplats ligger kontrollen hos besökaren som enkelt kan 
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gå till en annan hemsida, vilket ställer krav på företagen att vara nytänkande och innovativ 

enligt Englund & Guldbrand (2004).  

3.4.3.2 Image  

Image är enligt Echeverri & Edvardsson (2002) hur målgruppen uppfattar företaget och detta 

kan bestå av vad kunden vet, så kallad bevisbara faktakunskaper och vad de tycker, som är 

värderande bedömningar. Företagets profil och/eller lokala image är väldigt viktigt för de 

flesta tjänsteföretag, eftersom i de flesta fallen vet kunden vilket företag det är, vilka resurser 

de har samt hur de arbetar och detta påverkar även kvalitetsupplevelsen på olika sätt enligt 

Grönroos (2002). Ett sätt det påverkar genom är om en kund har höga tankar om ett företag, 

vilket innebär att de har en positiv image, har kunden sannolikt lättare att förbise och förlåta 

mindre misstag.  Det som formar och förbättrar företagets image i ett långt tidsperspektiv är 

marknadsförings kommunikation, såsom reklam, hemsidor, försäljning och PR enligt 

Grönroos (2000).  

 

Ett företag kan differentiera sig, genom att skaffa sig en stark image då kan konkurrerande 

erbjudanden från andra företag se mindre attraktiva ut för kunder som som uppfattar en 

skillnad på grund av företaget eller dess varumärkes image enligt Armstrong & Kotler (2004). 

Ett företag bör lyfta fram dess fördelar och position genom deras varumärkes image.   

3.5 Relationer och värdeskapande 

Relationsmarknadsföring handlar om att vårda relationer med kunder och andra parter, ett sätt 

att kontrollera att en relation bildats är att mäta antalet besök en viss kund haft med företaget 

enligt Grönroos (2002). Har ett antal köp gjorts under denna tid kan man möjligtvis säga att 

det föreligger en relation.  Grönroos (2002, sid. 14) definierar relationsmarknadsföring som:  

 

”Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid 

behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla 

inblandade parters mål uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande 

och uppfyllande av löften ” 

 

För att en relation ska bli framgångsrik krävs det att parterna kommunicerar och samarbetar i 

en miljö som är öppen för debatt, gemensamma positiva förväntningar och intressen, tillit 

och ett ömsesidigt beroende enligt Zineldin (2000). I denna samproduktion skapas ett visst 

värde för kunden, så kallad värdeskapande som blir en central del i relationsperspektivet 

istället för enbart värdedistribution enligt Grönroos (1996).  

 

Kvalitén på en relation bestäms av nivån på tillit och engagemang, medan stabiliteten på en 

relation bestäms av sannolikheten att relationen kommer att fortlöpa enligt Palmer (2007).  

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) förklarar att kunder ibland kan bli tvungna att vara kvar i 

relationer mot sin vilja. Företag kan utveckla aktiviteter som gör att kunder vill vara kvar i 

relationen och de beskriver olika relationsnivåer som resulterar i att kunden kommer närmre 

företaget. Nämligen genom: finansiella, sociala, kundanpassade och strukturella band.    

 

Nivå ett, finansiella band grundas på finansiella initiativ som till exempel lägre priser för 

kunder som varit kunder en längre tid enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Denna nivå 

är svår att använda för att bygga långa relationer eftersom den inte differentierar företaget från 

deras konkurrenter i längden. Denna typ av relation karakteriseras på marknaden genom 

aggressiva företag som vill vinna till varje pris enligt Palmer (2007).      
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 Relations- 

 Perspektiv 

Transaktions- 

   perspektiv 

Den andra nivån är att skapa kundrelationer genom sociala relationer. Dessa relationer 

koncentrerar sig mer på relationer än på transaktioner och kärnan i detta är interaktionen 

mellan parterna enligt Donaldson & O’Toole (2007). Andra viktiga delar av sociala relationer 

är tillit och engagemang. Kunden upplever sociala fördelar av relationer, genom att de blir 

igenkända av personalen, de känner personalen och blir vän med personalen enligt Grönroos 

(2002).      

 

Nivå tre är den kundanpassade, genom att ge kunder en kundanpassad lösning som passar den 

individuella kundens behov kan man skapa kundlojalitet enligt Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Genom detta skapas vissa förmåner för kunden och denne upplever fördelar med 

relationen genom extratjänster, högre prioritet samt specialpriser enligt Grönroos (2002). Det 

centrala i relationsstrategin är att utveckla och öka långsiktiga kundförhållanden och att 

tillfredsställa existerande kunder vilket leder till bättre lönsamhet enligt Zineldin (2000).   

 

Den fjärde nivån strukturella bindningar är den svåraste för konkurrenterna att kopiera. Den är 

en blandning av de tre ovanstående nivåerna: finansiella, sociala och kundanpassade. Oftast är 

dessa strukturella bindningar skapta för kundanpassade tjänster, för de kunder som är teknik 

baserade, lösningen gör dem även mer produktiva enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). 

Genom att ingå i en relation känner kunden en viss säkerhet, vilket gör att kunden känner mer 

förtroende för leverantören, mindre oro och det ger även en känsla att det går att lita på 

leverantören enligt Grönroos (2002).     

     
                                                                       Process 

 
                             

                                                                              Resultat   

 

Figur 7. Visar skillnaden mellan transaktions- och relationsperspektivet. Källa Grönroos 

(2002, sid. 35) 

 

Målet med transaktionsmarknadsföringen är att åstadkomma enskilda transaktioner och köp, 

medan vid köp av tjänster där produktion och leverans sker samtidigt och innebär att företaget 

kommer i kontakt med kunden, i detta sker en samverkan mellan tjänsteproducenten och 

kunden och det uppkommer en relation enligt Grönroos (2002). Att vara omtyckt är det 

viktigaste för att skapa och bibehålla kunder, vilket leder till lojala kunder som sprider bra 

word of mouth, för att bli omtyckt har Gummesson (2004) listat några viktiga råd, bland 

annat: 

 

o Visa alltid ett genuint intresse för människor. 

o Passande klädsel till den miljö man besöker. 

o Var artig, charmig, glad och vänlig. 

o Uppriktig och ärlig, men inte överdriva och tappa trovärdighet. 

o Lyssna och få kunden att tala. 
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Avslutningsvis ska ett konkret förslag till att skapa relationer läggas fram. Genom att bilda 

kundklubbar kommer företaget att få kundinformation som de kan använda för att aktivera 

och skapa köplojalietet Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998).  

3.5.1 Kundtillfredsställelse 

För att illustrera hur viktigt det är att kunden är nöjd, ska jag nu citera Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998, sid. 279): 

 

”Vid förstagångsköpet av en tjänst är kundens upplevelse så avgörande för att få 

till stånd en varaktig och lönsam affärsförbindelse, att företaget måste förvissa 

sig om att allt fungerar. Första gången krävs nämligen att kundens förväntningar 

blir uppfyllda till 100%, ibland t.o.m. att förväntningarna överträffas. Man har 

inte en andra chans att ge ett första intryck.” 

 

Ökad kundnöjdhet har även externa effekter enligt Grönroos (2000). Kunden talar väl om 

företaget och därmed har ett positivt word of mouth skapats. Enligt Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998) har studier visat att en missnöjd kund sprider dåligt rykte, han talar med 

15-20 personer om hur dåligt företaget eller tjänsten är. En nöjd kund talar även han med 

andra, men inte till lika stor del. Trots det kommer kring 70-80 % av de nya kunderna till ett 

tjänsteföretag beroende på rekommendationer från någon som har ens förtroende.   

3.6 Kvalitet 

Till att börja med vill jag lyfta fram hur viktigt det är med hög kvalitet. Detta gör jag genom 

att citera Grönroos (2002, sid. 78)  

 

”Kvalitet anses ofta vara en nyckel till framgång. Ett företags konkurrensfördelar 

sägs bero på kvaliteten och värdet hos dessa varor och tjänster” 

 

Kundens kvalitetsuppfattning av en tjänst bildas vid konsumtionen och på lång sikt är 

totalkvalitet ett viktigt konkurrensmedel enligt Echeverri & Edvardsson (2002). 

Tjänstekvaliteten handlar mestadels om kundens upplevelse och bedömning och detta kan 

påverkas av flertalet faktorer, bland annat kundens behov, och tidigare erfarenheter. För att 

verkligen illustrera att hög kvalitet är viktigt för ett företag kommer jag nu visa en figur som 

visar en länk mellan kvalitet och ett finansiellt resultat enligt Gustafsson & Johnson (2000), 

men den visar även att kvalitet skapar kundlojalitet och återkommande kunder: 

 
 

Figur 8. Visar hur kvalitet kan bli linka till prestation. Källa: Gustafsson & Johnson (2000, 

sid. 7) 
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När det handlar om tjänsters kvalité är kvalitén på tjänsten vad kunden upplever att den är 

enligt Grönroos (2002), det är alltså kunden som avgör tjänstens kvalitet. Enligt Edvardsson 

mfl. (2000) kan hög kvalitet innebära att kundernas behov uppfylls tillfredsställande och deras 

förväntningar är uppfyllda eller är över förväntan. Att vara kvalitetsinriktade är enligt Al-

Marri, Baheeg Ahmed & Zairi (2007) nödvändigt för företagen i den finansiella sektorn, 

medan det är mer som ett konkurrensmedel bland andra tjänsteinriktade företag.  

3.6.1 Resultat och teknisk kvalitet  

Den tekniska kvalitén, är resultatet på tjänsteprocessen som kunderna erhåller i samspelet med 

företaget enligt Grönroos (2002). Detta kallas även resultatkvalitet och är vad köparen har när 

köp processen är avklarad. Echeverri & Edvardsson (2002) förklarar att resultatkvalitet 

uppstår genom de intryck och upplevelser kunden erhåller under processen, det vill säga i 

produktionen, konsumtionen och leveransen. Den tekniska utvecklingen har medfört att denne 

har en kritisk roll bland tjänsteföretag och har blivit en av de viktigaste faktorerna som 

medverkar både i tjänsten och i medverkan till tjänsten enligt Edvardsson mfl. (2000). 

Teknologin medför att information om kunderna kan lätteligen bli sparade och åtkommen av 

andra anställda för att öka värdet på deras kundmöte.  

 

Den tekniska utvecklingen är även till nytta för kunderna, som kan genom att använda den 

effektivt få en bättre erfarenhets uppfattning av tjänsten om de själva kan få producera 

tjänsten enligt Edvardsson mfl. (2000). Genom Internetbanken kan kunderna sköta sina egna 

affärer och genom avregleringar har nya banker tillträtt och ökat konkurrensen, jag ska nu 

citera vad Armstrong mfl. (2005, sid. 628) har citerat Bill Gates ”the world needs banking but 

it does not need banks”.     

3.6.2 Funktionell och processinriktad kvalitet 

Den funktionella kvalitén påverkar kunden på det sätt att det är hur tjänsten förmedlas, samt 

hur kunden upplever konsumtions- och produktionsprocessen enligt Grönroos (2002). Den 

kan påverkas genom hur tjänsteleverantören fungerar och hur tjänstemötena hanteras.  

 

Det är viktigt för tjänsteföretag att ha hög funktionell kvalitet, eftersom kvaliteten på tjänsten 

besdöms inte enbart på tjänstens kvalitet, utan även på tjänste leverantören enligt Armstrong 

mfl. (2005). Den funktionella kvaliteten påverkas hur leverantören exempelvis en servitör, 

bankpersonal eller bartender agerar, är han vänlig och trevlig påverkas kunden positivt.   

3.6.3 Gap-modellen 

Grönroos (2002) diskuterar hur Gap-modellen fungerar och förklarar att den består av fem 

olika kvalitetsgap och hur tjänstekvalitet uppkommer och hur företagen kan agera för att 

minska skillnaderna mellan kundernas förväntan på tjänsten och deras upplevelser av tjänsten. 

Om tjänsten inte lever upp till den förväntade standarden upplever kunderna kvaliteten som 

dålig och detta kan leda till bland annat uteblivna affärer och dåligt rykte. Det är en väldigt 

komplicerad figur men jag ska ändå presentera den, då den verkar mitt tycke vara en väl 

accepterad modell av bland annat Grönroos (2002), Echeverri & Edvardsson (2002) och 

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) där Zeithaml tillsammas med Berry och Parasuraman är 

grundarna till modellen: 
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Figur 9. Visar hur gapmodellen är uppbyggd. Källa: Bitner, Gremler & Zeithaml (2006, sid. 

46).   

 

Customer gap eller kundgapet som det heter på svenska förklarar skillnaden mellan kundernas 

förväntan och uppfattning om tjänsten enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006), Echeverri & 

Edvardsson (2002). Följande leder enligt Grönroos (2002) bland annat till:  

 

 Kunden upplever kvaliteten som dålig. 

 Dåligt rykte och word of mouth. 

 Företagets image får negativa effekter samt att affärer kan utebli. 

 

Gap 1 avser att företagen inte vet vad kunderna förväntar sig enligt Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006), eller som Echeverri & Edvardsson (2002) uttrycker det att ledningens 

uppfattningar om kundernas förväntningar inte överrensstämmer med kundernas 

förväntningar. Denna feluppfattning om den förväntade kvaliteten kan bero enligt Grönroos 

(2002) på bland annat: 

 

 Felaktig information från efterfrågeanalyser samt marknadsundersökningar eller att 

den är felaktigt tolkad. 

 Mindre bra information från företagets frontpersonal upp till ledningen eller förvrängd 

information på vägen dit. 

 

Gap 2 innebär att företagen inte väljer rätt tjänstespecifikationer och standards enligt Bitner, 

Gremler & Zeithaml (2006). Echeverri & Edvardsson (2002) tillägger att gapet avser 

skillnaden mellan de kvalitetsspecifikationer företaget sätter upp och ledningens uppfattning 

om konsumenternas förvänta på kvalitet. Detta gap beror på enligt Grönroos (2002): 

 

 Misstag i planeringen, dåliga rutiner eller dålig planeringsledning. 

 Tydliga mål saknas eller att kvalitetsplanerarna får dåligt stöd från ledningen. 

 

Gap 3 beror på att företagen inte levererar till de bestämda servicespecifikationerna och 

standards enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Detta kan bero på att det är svårt att 

leverera till det specificerade eftersom resultatet blir annorlunda i verkligheten enligt 

Echeverri & Edvardsson (2002). Men det kan även bero på enligt Grönroos (2002): 
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 För komplicerade specifikationer eller inte överrens stämmande med företagskulturen. 

 Ledningen för tjänsteverksamheten är inte tillräcklig eller bristande kommunikation. 

 

Gap 4 innebär att utlovad prestation i marknadsföringen inte överensstämmer med 

prestationen enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006). Det är vikigt enligt Echeverri & 

Edvardsson (2002) att inte lova kunden mer än vad företaget kan hålla. Att de utlovar mer än 

de kan behålla kan bero på bland annat enligt Grönroos (2002):  

 

 Marknadskommunikationsplaneringen har inte anpassats med verksamheten.  

 Marknadsföringen följer specifikationerna medan företaget inte följer dem. 

 

Genom att förstå kundernas förväntan och kan påverka denna förväntan till att vara nära den 

verkliga tjänsten kan företagen bidra till nöjdare kunder och därmed minska gap1. Men för att 

kunna göra detta är det viktigt att företagen är insatta i vad kunderna värderar vid val av 

företag och även i kontakt med företaget. Alltså, denna modell hjälper mig att se de olika 

misstag företagen kan göra till exempel vid sanningens ögonblick eller i detta fall gap 1 där 

kundens uppfattning om företaget besannas eller leder till missnöje. Relationer mellan bank 

och kund är tämligen stark och torde innebära att personkontakten är viktig, det vill säga att 

kontakten med företagets representanter i gap 3 är väldigt viktigt för att 

kundtillfredsställelsen.   

3.7 Litteratursammanfattning/reflektion 

Här ska kort en sammanfattning ges hur teori delen ska hjälpa till att svara på frågeställningen 

och syftet, samt hjälpa till i den förberedande delen till empirin. Det har redogjort för hur 

viktigt word of mouth är i ett flertal situationer, däribland i informationssökningen och i 

företagets rykte. Word of mouth ska undersökas för att se hur viktig den faktorn är vid val av 

bank och försäkringsbolag, men även om de omkringliggande faktorerna, såsom sociala och 

personliga orsaker. Till exempel om det är tradition att ha den banken och försäkringsbolaget 

och så vidare. Att relationer är viktiga för både företagen och kunderna framstår i texten, men 

har relationer mellan mina företag och dess kunder så stort inflytande att dels de väljer samma 

företag vid nya försäkringar och lån eller jämför de och kan tänka sig att byta?  

 

Hur väl möter företagen upp kunderna och vilken betydelse har personalen? Därmed 

inkluderas hur väl den interna marknadsföringen fungerar samt empowerment. Alltså, jag 

kommer att se hur stor betydelse personalen har vid valet. Men vid intervjun med företagen 

kommer även företagets personal att uppvisa vad de tror är viktigt. Detta gör det även 

intressant att se hur mycket de vet om sina kunder och om den interna marknadsföringen 

fungerar väl.  

 

Har kunderna sådana starka känslor till tjänsteföretagen att de lägger vikt till dessa vid val? 

Och finns det någon påtaglig skillnad i kvalitet som är avgörande mellan företagen? Kanske 

är det på det viset att kunderna idag inte kan tänka sig att välja någon annan bank eller 

försäkringsbolag, de är kanske väldigt nöjda och inte vill ha någon annan. Vad är det då som 

gör kunden nöjd? Enligt Söderlund (1997) kan man tänka sig kunden blir tillfredsställd på en 

aggregerad nivå, det vill säga samlad. Det gäller då hela den utbudsstruktur kunden möter och 

kommer i kontakt med. Alltså det handlar om alla erfarenheter kunden får av leverantören.  

 

Genom att se på hur kunden uppfattar olika delar som rykte, pris bemötande närhet till 

företagets kontor, relationen samt personalens kompetens hoppas jag kunna finna vilka delar 

som är viktigast vid val av bank och försäkringsbolag. Det är ur dessa kriterier jag bearbetat 

fram enkäten till undersökningen samt intervjufrågorna.     
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4. Empiri 
Empiri delen innehåller två former av redovisning av data. Inledningsvis redovisas 

kundundersökningen som gjorts genom en enkätundersökning följt av en redovisning av fyra 

personliga intervjuer varav två från bank och två från försäkringsbolag.  

4.1 Enkätundersökning 

I detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen att redogöras. Kommentarer som 

förklarar vad diagrammet illustrerar kommer att ges i anslutning till diagrammet eller 

figuren. I samtliga frågor var 45 tillfrågade och om avvikelser i svar finns kommer förklaring 

att ges i fotnoter (läs frågan ovan diagrammen för att lättare förstå diagrammen och 

tabellerna).     

 

Fråga 1 (bank): Skulle Ni kunna tänka er att byta bank? 

 

Andel som kan tänka sig att byta bank

Ja Nej

 
 

Diagram 1. Cirkeldiagrammet ovan visar att andelen som svarade ja och kan tänka sig att byta 

bank var 16 av 45 respondenter (35.5 %) och antalet som svarade nej och inte kan tänka sig 

att byta bank var 29 av 45 respondenter (64.5 %). Andelen som kan tänka sig att byta bank 

representeras av det blå mindre fältet i diagram 1.   

 

Fråga 2 (bank): Varför kan Ni tänka Er att byta bank? Rangordna alternativen där 1 är 

viktigast. 

Dåligt bemötande Höga priser/räntor Dåligt engagemang Dåligt Rykte Långt till banken 

2,357 1,714 2,615 4,154 3,538 

 

Tabell 3. Denna tabell visar varför kunderna kan tänka sig att byta bank. Respondenterna 

rangordnade alternativen från 1 till 5 där 1 är viktigast till varför de kan tänka sig att byta 

bank och av alla de svar som inkom har ett genomsnitt av samtliga svarande gjorts. Tabell 3 

kommer ifrån 14 personer
1
. Tabell 3 visar att höga priser/räntor och dåligt bemötande är de 

främsta anledningarna till att kunderna kan tänka sig att byta bank med ett genomsnitt på 1.7 

samt 2.6 jämfört med det mest oviktiga skälet dåligt rykte som har ett snitt på 4.15. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
16 personer svarade att de kan tänka sig att byta bank. 2 personer svarade på denna fråga under övrigt ”bara för 

att testa” och ”finns kanske något bättre. Vilket gör att de ej kan inräknas i tabellen. 
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Fråga 3 (bank): Varför kan ni inte tänka Er att byta bank? Rangordna alternativen där 1 är 

viktigast. 

 

Bra bemötande Låga priser/räntor Bra engagemang Bra rykte Närheten till banken Kompetent personal 

1,81 3,08 3,04 3,83 2,54 1,90 

 

Tabell 4. Denna tabell visar att anledningen till att kunderna inte byter bank, även här har 

respondenterna rankat de olika alternativen där 1 är viktigast. Siffrorna i tabell 4 är liksom i 

tabell 3 ett genomsnitt av samtliga respondenters svar. I tabell 4 antyds att de är främsta 

anledningarna till att de inte vill byta bank är personalens kompetens och ett bra bemötande. 

Bra bemötande har fått ett genomsnitt på 1,8 och kompetent personal har fått ett genomsnitt 

på 1.9. Även närhet till kontoren med ett genomsnitt på 2.5 har en viss betydelse. Lägg dock 

märke till att det finns 6 svarsalternativ i denna fråga medan det finns 5 svarsalternativ i fråga 

2 (bank, tabell 3), vilket innebär att genomsnittet är lite högre i tabell 4 jämfört med tabell 3. 

 

Fråga 1 (försäkringsbolag): Skulle Ni kunna tänka er att byta Försäkringsbolag? 

 

Andel som kan tänka sig byta 

försäkringsbolag

Ja Nej

 
 

Diagram 2. Visar att 25 av 45 respondenter (55.5 %) kan tänka sig att byta försäkringsbolag 

medan 20 av 45 respondenter (44.5 %) inte kan tänka sig att byta försäkringsbolag. Den ljusa 

sidan i cirkeldiagrammet representerar dem som kan tänka sig att byta försäkringsbolag. 

Samtidigt gjordes en jämförelse som visar att av de 16 som kunde tänka sig att byta bank 

kunde även 13 tänka sig att byta försäkringsbolag. Av de 29 som inte kunde tänka sig att byta 

bank kunde 12 tänka sig byta försäkringsbolag. 

 

Fråga 2 (försäkringsbolag): Om Ni kan tänka er byta försäkringsbolag, varför? Rangordna 

alternativen där 1 är viktigast. 

 

Dåligt bemötande Höga priser Dåligt engagemang Dåligt rykte Långt till kontoret 

2.76 1.35 2.36 3.4 4.20 

 

Tabell 5. Denna tabell illustrerar varför kunderna kan tänka sig att byta försäkringsbolag. 

Respondenterna rangordnade även här alternativen med 1 som viktigast och sedan gjordes ett 

medelvärde för samtliga alternativ som visas i tabellen. Tabell 5 visar att det är främst 

priserna med ett genomsnitt på 1.35 som är anledningen till att de vill byta bolag, samt att 

närheten till kontoret med ett genomsnitt på 4.2 inte har någon större betydelse. Efter priset är 

de främsta faktorerna dåligt engagemang 2.36 i genomsnitt följt av dåligt bemötande med ett 

genomsnitt på 2.76. 
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Fråga 3 (försäkringsbolag): Om Ni inte kan tänka er att byta försäkringsbolag, varför? 

Rangordna alternativen där 1 är viktigast. 

  

Bra bemötande Låga priser Bra engagemang Bra rykte Närheten till kontoret Kompetent personal 

2.89 1.68 3.81 3.53 5.28 2.56 

 

Tabell 6. Även i denna fråga rangordnade respondenterna varför de inte kunde tänka sig att 

byta försäkringsbolag med 1 som viktigast. Tabell 6 visar att låga priser med ett genomsnitt 

på 1.68 och kompetent personal med ett genomsnitt på 2.56 är de främsta anledningar till att 

kunderna vill stanna hos sina försäkringsbolag. Lägg dock märke till att det finns 6 

svarsalternativ i denna fråga medan det finns 5 svarsalternativ i fråga 2 (försäkringsbolag, 

tabell 5), vilket innebär att genomsnittet är lite högre i tabell 6 jämfört med tabell 5. 

 

Fråga 4 (bank & försäkringsbolag): Hur stor betydelse har rykte och image vid val av 

respektive tjänsteföretag? 

Rykte och imagens betydelse
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Figur 10. Staplarna i figur 10 samt i följande stapeldiagram anger hur viktigt respektive 

område är som frågan anger, området i detta fall är betydelsen eller hur viktigt ryktet och 

imagen har (området anges i frågan ovanför respektive stapeldiagram) val av bank och 

försäkringsbolag. Den gula stapeln till vänster anger hur försäkringskunderna svarat och den 

blå till höger anger hur bankkunderna svarat. Stapelns höjd visar hur många det är som svarat, 

antalet anges även i y-axeln. Hur stor betydelse respektive område har anges i x-axeln i 

kategorierna inte alls viktigt, lite viktigt, ganska viktigt och mycket viktigt.  

 

Figur 10 visar att vid val av försäkringsbolag har ryktet och imagen större betydelse än vid val 

av bank, men att ryktet har en stor betydelse för de flesta eftersom staplarna i figur 10 är 

högre desto längre bort till höger i diagrammet. Bland både försäkrings- och bankkunderna 

tycker 2 av 45 att det inte är alls viktigt med respektive tjänsteföretags rykte och image, 

medan 8 av 45 av försäkringskunderna ansåg det lite viktigt. Bland bankkunderna svarade 10 

av 45 att det är lite viktigt med bankens rykte och image. 16 av 45 försäkringskunder svarade 

ganska viktigt medan bland bankkunderna 18 av 45 svarade ganska viktigt. 

Försäkringsbolagens kunder ansåg mer att det är mycket viktigt med rykte och image i 

jämförelse med bankkunderna. 20 av 45 försäkringskunder anser att det är mycket viktigt 

medan 15 av 45 bankkunder anser att det är mycket viktigt.         
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Fråga 5 (bank & försäkringsbolag): Vilken betydelse har priserna och räntorna vid val av 

bank och försäkring?  
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Figur 11: Diagrammet ovan visar att vid val av bank och försäkringsbolag är betydelsen av 

priser och räntor jämbördiga och att priset och räntorna är viktiga för kunderna. Endast 4 av 

45 respondenter bland både bank och försäkring anser att priset och räntorna är ganska viktigt 

medan resterande del 41 av 45 anser att det är ganska eller mycket viktigt.  

 

Fråga 6 (bank & försäkringsbolag): Hur stor betydelse har personalens kompetens? 
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Figur 12. Diagrammet visar att personalens kompetens har mer betydelse vid val av bank än 

val av försäkringsföretag. Den gula högra stapeln visar betydelsen vid val av bank och den 

vänstra gråa betydelsen vid av försäkringsbolag. Vid val av försäkringsbolag har även där 

kompetensen bland personalen stor betydelse där de flesta 30 av 45 anser att det är mycket 

viktigt. Av de återstående visar figur 12 att 13 av 45 respondenter att personalens kompetens 

är ganska viktigt medan 2 av 45 svarande anser den vara lite viktigt. Detta medan 36 av 45 

respondenter vid val av bank anser att personalens kompetens är väldigt viktigt medan 8 av 45 

svarande anser det vara ganska viktigt medan 1 svarade lite viktigt.    
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Fråga 7 (bank & försäkringsbolag): Hur viktigt är det med närhet till kontoret? 

Betydelse av närhet till kontoret
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Figur 13: Diagrammet visar att det är viktigare för bankkunder än för försäkringskunder att ha 

nära till kontoret, där 25 av 45 bankkunder svarat mycket viktigt med närhet, 13 av 45 ganska 

viktigt och 7 av 45 lite viktigt. I figur 13 ser vi att bland försäkringskunderna anser 5 av 45 att 

det är mycket viktigt med närhet, 15 av 45 att det är ganska viktigt med närhet, 13 av 45 lite 

viktigt med närhet och resterande 12 anser att det inte alls är viktigt.  

 

Fråga 8 (bank & försäkringsbolag): Hur stor betydelse har engagemang och bra bemötande? 

Bemötande och engagemangets betydelse
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Figur 14. Diagrammet visar betydelsen av ett bra bemötande och engagemang vid val av 

respektive tjänstebolag. Figur 14 visar att det är lite mer viktigt för bankkunder att få ett 

trevligt bemötande och engagerad personal. Av både bank och försäkringskunderna anser 1 

svarande till respektive företag att det är lite viktigt med engagerad och ett bra bemötande, 

bland bankkunderna anser 11 att det är ganska viktigt med ett bra bemötande och engagemang 

medan bland försäkringskunderna är det 14 respondenter som anser det ganska viktigt. 33 av 

45 bankkunder tycker det är mycket viktigt med ett bra bemötande och engagerad personal 

medan bland försäkringskunderna 30 av 45 kunder tycker det är mycket viktigt.     
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Fråga 9 (bank & försäkringsbolag): Hur viktigt är det med en bra relation till respektive 

företag. 

Relationernas betydelse
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Figur 15. Detta diagram visar att det är mer viktigt för bankkunder att få en bra relation med 

banken. Det är dock fortfarande av stor betydelse även för försäkringsbolagens kunder. 4 

kunder till respektive tjänsteföretag anser det vara lite viktigt med en relation till respektive 

tjänsteföretag. Figur 15 visar att 21 av 45 försäkringskunder tycker det är ganska viktigt med 

en relation till försäkringsbolaget. Detta medan bland bankkunderna 13 av 45 anser det 

ganska viktigt med en bra relation. Som figur 15 visar är det en stor andel bankkunder (28 av 

45) som anser det mycket viktigt att ha en bra relation till banken, medan 20 av 45 av 

försäkringskunderna anser det vara mycket viktigt med en bra relation med 

försäkringsbolaget.   

 

Fråga 10 (bank & försäkringsbolag): Vilken faktor har störst betydelse för val av 

tjänsteföretag i framtiden? 

Vilken faktor som har störst betydelse för val i framtiden
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Figur 16. Diagrammet visar att räntor/priser är den viktigaste faktorn vid val av 

försäkringsbolag i framtiden, 22 av 31 svarade detta alternativ
2
. Bland bankkunderna var 

priser/räntor och kompetent personal likvärdiga grunder till val av bank i framtiden där 13 av 

                                                 
2
  I denna fråga svarade 14 stycken vid val av försäkringsbolag flera alternativ eller alla alternativ. Liknande var 

svaren vid val av bank där 12 personer svarade flera alternativ. Dessa tar jag ej hänsyn till i diagrammet och var 

medvetna om att det skiljer 2 stycken svar mellan försäkringsbolag och bank.  
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33 svarade priser/räntor som viktigast och 13 av 33 svarade kompetent personal som viktigast. 

Av de återstående försäkringskunderna svarade 1 av 33 gott rykte som viktigast, 4 av 33 

trevlig personal som viktigast och 4 av 33 kompetent personal som viktigast. Bland de övriga 

bankkunderna kan vi se i figur 16 att en liten del svarat andra alternativ, 3 av 33 anser gott 

rykte vara det viktigaste och 4 av 33 trevlig personal som viktigast. 

  

Fråga 11 (bank): Vilken betydelse har rekommendationer från vänner och bekanta? 
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Figur 17. Detta diagram visar betydelsen av word of mouth vid val av bank och resultatet är 

ganska normalfördelat där lite viktigt och ganska viktigt har ett litet mer antal svarande. 8 av 

45 anser det inte alls viktigt med rekommendationer, 14 av 45 anser det lite viktigt, 18 av 45 

tycker det är ganska viktigt och 5 av 45 anser det vara mycket viktigt med rekommendationer 

från vänner och bekanta vid val av bank.    

4.2 Intervju bank 

Både intervju 1och intervju 2 med bankerna är grundade på samma frågor som återfinns i 

bilagan. Svaren kommer att ske löpande i samband med frågeställningen. Texten grundas helt 

på respondentens svar och om någon avvikelse sker, kommer det att anges. 

4.2.1 Intervju 1 Bank 

Intervjun genomfördes i Gävle den 11 juni 2008 och pågick i ungefär 20 minuter. Den 

intervjuade kommer att kallas för Johan och har 25 års erfarenhet i bankbranschen och 

uppfyller väl kriteriet på erfarenhet. 

 

Kundernas val har delvis förändrats under tiden eftersom det finns både äldre och yngre 

kunder förklarar Johan. Förr förblev en kund trogen och lojal med den bank denne fick lån. 

Detta har att göra med att det var svårare förr att få lån jämfört med hur det är idag och att 

kunden ansåg att banken var generös som ställde upp vid fastighetsköpet. Nu på senare tid är 

kunderna mer prismedvetna och väljer bank därefter.  

 

En banks rykte och image kan ha viss betydelse beroende på vad kunden söker. Vissa kunder 

vill ha en storbank som de känner ger trygghet, medan andra vill ha en billigare nischbank. 

Johan tror ändå inte att ryktet och imagen tillhör de viktigaste faktorerna vid val av bank, men 

att flertalet tycker att det är viktigt att banken har ett bra rykte.  

 

Folk diskuterar gärna bankpersonalens bemötande och detta gör att rekommendationer har en 

ganska stor betydelse. Detta gäller främst vid lån där kunderna gärna följer rekommendationer 

(word of mouth) och går dit det anses vara bra.  
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Prisernas och räntornas betydelse vid val av bank är beroende på kunden. Storbankerna 

tillhandahåller likvärdiga priser och räntor medan nischbankerna har högre sparräntor och 

lägre låneräntor. Detta medför att betydelsen är större bland dem som överväger att välja 

nischbank och få högre sparränta, men sämre service än för dem som väljer mellan 

storbanker. 

 

Kunderna förutsätter att all bankpersonal bland de olika bankerna innehåller samma 

kompetens. För ungefär 10 år sedan när nischbanker växte fram upptäcktes en stor kompetens 

brist hos nischbankernas personal av kunderna. Detta har minskat men ibland kommer det in 

gamla kunder som bytt bank med frågor enligt Johan. Denna kompetensbrist har medfört att 

kunder har bytt tillbaka enligt Johan. 

 

Att personalen har ett bra bemötande och är engagerade i kunden tror Johan har en väldigt 

stor betydelse. De flesta bankerna har personal som är medvetna om hur viktigt det är med 

bemötande och engagemang. Skulle det brista i någon av dessa faktorer skulle troligtvis 

kunderna byta bank och välja någon annan. Ett gott bemötande är väldigt uppskattat främst 

bland äldre som gärna påpekar hur trevligt det är inne på banken. 

 

Hur viktigt det är med närhet kan delas upp i två olika kategorier. Det är mer viktigt för dem 

som är äldre och dem som är riktigt unga. De unga är oerfarna och osäkra och vill gärna 

komma in på kontoren och fråga mycket. De äldre som är födda på 50-, och 60-talet är de som 

är bäst på att använda Internetbanken. De kunder som väljer nischbanker är oftast omedvetna 

om den sämre personliga servicen som medföljer med brist på kontor.  

 

Att skapa en bra relation mellan bank och kund tror Johan är väldigt viktigt. Det ger en 

trygghet åt kunden och denne kan även ställa frågor och få hjälp av personalen. Det finns 

dock flertalet som söker information via Internet och får hjälp därigenom.   

 

Bland de viktigaste faktorerna tror Johan att priset är på både sparande och lån. Men även 

bemötande, service, rykte och engagemang har en viss betydelse. Under den senaste tiden har 

medveten ökat angående räntor och då speciellt sparräntan menar Johan. Men även att ha 

kontor är en fördel som medför att kunderna kan få hjälp och detta är något som 

nischbankerna saknar och kan ha betydelse för kunder.    

 

Konkurrensen har ökat och det har blivit mycket en prisfråga. Kunder väljer nischbanker 

eftersom de vill ha bättre lånevillkor och sparränta och inte för bättre service och liknande. 

Hög sparränta är det främsta konkurrens sätt som nischbankerna lockar kunderna på.  

4.2.2 Intervju 2 Bank 

Denna intervju genomfördes den 11 augusti 2008 i Filipstad och pågick i ungefär 20 minuter. 

Respondenten kommer att gå under pseudonymen Lena. Lena har 40 års erfarenhet i 

branschen och har därmed en väldigt stor erfarenhet.  

 

Att kundernas grunder vid val av bank har förändrats har Lena inte märkt utan att det är 

samma grunder som innan som ligger bakom val av bank ännu idag. Bankernas rykte och 

image är väldigt viktigt menar Lena, då negativa rykten sprids snabbt, exempel på rykten kan 

vara ändrade öppettider, förändringar och liknande menar Lena.  

 

Att rekommendationer är viktigt vid val av bank har Lena märkt vara väldigt viktigt då 

medarbetare har märkt att positiva rykten och rekommendationer har lockat flertalet kunder 
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att välja deras bank. Något som är mindre viktigt menar Lena är priser och räntor. Det är 

endast ett fåtal som engagerar sig i priser och räntor och ställer frågor, vilket de flesta inte gör.  

 

Att personalen besitter kompetens tar kunderna för givet menar Lena och när en medarbetare 

inte besitter kunskap om den exakta frågan kunden ställer blir de lite frågvisa om personalen 

kan eller inte. Det är svårt att besitta kunskap om allt när detta är en stor bransch, men genom 

samarbete med medarbetarna löser personalen tillsammans det mesta.  

 

Att personalen har ett trevligt bemötande och engagemang är väldigt viktigt, om inte 

personalen är engagerade och har ett trevligt bemötande utan uppfattas som griniga och sura 

gör att ryktet sprids snabbt om personalens beteende.  

 

Att banken finns i närheten av kunden tror Lena är mindre viktigt eftersom det mesta kan 

göras på Internet numera. Trots det förklarar Lena att en bra relation med kunden skapar en 

vänskap mellan kund och personal, vilket leder till att kunderna blir lojala till banken.  

 

Lena vill lyfta fram personalen som den främsta faktorn som ligger bakom val av bank. Detta 

eftersom om personalen missköter sig eller beter sig illa gör att kunderna byter bank och ett 

positivt rykte om medarbetarna gör att kunderna gärna väljer den banken.    

 

Marknaden har inte påverkats särskilt mycket av de olika nischbankerna, utan det är bara 

vissa få som engagerar sig i räntor och priser och byter till de nya nischbankerna. Det finns 

dem som bytt bank för att sedan bli missnöjda med servicen och tillgängligheten till 

nischbankerna då svårigheter med att ta ut pengar har visat sig, och de har därefter ändrat sig 

och bytt tillbaka. Det finns ett visst prat om dessa banker bland kunderna men det är endast ett 

fåtal som verkligen byter bank menar Lena.   

 

4.3 Intervju försäkringsbolag 
Både intervju 1och intervju 2 med försäkringsbolagen är grundade på samma frågor som 

återfinns i bilagan. Svaren kommer att ske löpande i samband med frågeställningen. Texten 

grundas helt på respondentens svar och om någon avvikelse sker, kommer det att anges. 

4.3.1 Intervju Försäkringsbolag 

Denna intervju genomfördes den 4 juni 2008 i Gävle och pågick i ungefär 25 minuter. 

Respondenten hade arbetat 15 år på företaget och har stor erfarenhet. Respondenten kommer 

att ha det fiktiva namnet Anders i texten.  

 

Att företagets image och rykte har en positiv samklang tror Anders är viktigt och framförallt 

det företagen står för, inte rent försäkringsmässigt utan som det företag som Anders jobbar på 

som har en inriktning mot trafiksäkerhet och miljö, vilket har ett positivt inflytande på 

speciellt de yngre kunderna. Att ha en positiv image kan göra att kunderna utvärderar och 

jämför deras företag som de annars utan den positiva imagen inte skulle ha gjort.   

 

Att ett försäkringsbolag blir rekommenderat har en stor betydelse, men det kan vara 

missvisande att jämföra sig med andra, eftersom exempelvis priset på en bilförsäkring 

bestäms till stor del av ålder, vart man bor i staden, vilket gör att det kan bli missvisande att 

jämföra sig med vänner och bekanta. 

 

Priset på försäkringen är jätteviktigt och om kunden har två försäkringsbolag att välja på och 

det skiljer 2000-3000 i pris är det klart de väljer det billiga. Många kunder kollar på priset och 

inte vad de får för priset det vill säga villkoren på produkten (produkten är detsamma som 
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försäkringen). Detta beskriver Anders som att: ”Man får alltid vad man betalar för”. Med 

detta menade Anders att om något händer, är det villkoren som avgör ersättning och hjälp 

med mera.   

Att personalen är kompetent tror Anders är oerhört viktigt och att när kunden vänder sig till 

personalen att han snabbt kan få den service och kunskap som behövs. Personalens 

bemötande och engagemang är extremt viktigt för att lyckas i branschen. Detta beskriver 

Anders ytterligare genom följande citat: 

 

”det kan faktiskt vara så att engagerad och serviceinriktad personal kan vara helt 

avgörande för att kunna lyckas på marknaden ” 

 

Att försäkringsbolaget har ett kontor nära kunderna tror Anders är viktigt främst för äldre 

kunder. De yngre är mer flexibla och söker information via Internet och andra 

informationskällor. Men att försäkringsbolagen bör ha kontor i de större städerna är 

nödvändigt så att kunderna kan komma in enligt Anders.  

 

Relationerna mellan företag och kund är viktigt enligt Anders. Detta har ett stort inflytande 

när en kund råkat ut för en olycka och fått ett proffsigt och engagerat bemötande. Genom att 

hjälpa honom på ett bra sätt kan detta stärka relationen och bidra till att kunden vill vara kvar i 

relationen med företaget. Detta kan vara viktigare än ett bra pris. Nedanstående citat visar 

betydelsen av att vårda kunderna vid en skada.    

 

”Det kan vara viktigare att få en sånt bemötande och service än ett lågt pris, man 

vet inte riktigt vad man får förrän det händer nånting när det gäller försäkring, 

det är då det visar sig vad man köpt för någonting, det är då det ställs på sin 

spets”  

 

Vilka faktorer som är viktigast för kunden är något av en generationsfråga, de yngre 25-30 år 

är mer inriktade på priset medan de äldre gillar mer närheten och det personliga bemötandet 

som de får när de kommer in till kontoren och diskuterar deras situation och liknande eller om 

man vill utöka försäkringar.  

 

Att bankerna numera även erbjuder försäkringar har Anders inte märkt speciellt mycket av, 

han finner inte att bankerna utgör något större hot mot försäkringsbolagen. Däremot har 

marknaden blivit mer flexibel och utländska Internetföretag har kommit in på marknaden och 

erbjuder försäkringar i Sverige. Detta ger kunderna en större valfrihet.         

4.3.2 Intervju 2 Försäkringsbolag  

Denna intervju genomfördes den 4 juni 2008 i Gävle och pågick i ungefär 20 minuter. 

Respondenten hade 9 års erfarenhet och har pseudonymen Anna i texten.   

 

Företagets rykte har en otroligt stor betydelse eftersom det är förtroende produkter som det 

handlar om och personalen har ett stort ansvar eftersom det är där tjänsten bedöms av kunden. 

Genom att jobba bra sprider sig ett gott rykte ”som ringar på vattnet”. Medan om personalen 

gör ett sämre jobb skapas negativa rykten som försämrar företagets rykte och image. 

Rekommendationer anser Anna hör ihop med ryktet och har en stor betydelse för om de inte 

blir rekommenderade är det kört och kunden vänder sig till ett annat försäkringsbolag. 

 

Anna skulle vilja säga att 60 % av kunderna väljer bolag efter priset medan resterande väljer 

efter bemötande och vilket bolag de har att göra med. Som exempel kan nämnas att om Anna 

märker att deras pris ligger nära konkurrenterna, men ändå över lyfter hon gärna fram det 
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positiva med att välja deras företag, exempelvis närhet och att vid olycksfall möjligheter till 

snabb service och hjälp.  

 

Det är väldigt viktigt med personalens kompetens och att de kan anpassa sig efter kunden, 

exempelvis om en kund vill ha en detaljerad beskrivning att personalen då kan ge denna och 

att leverera produkten på ett proffsigt sätt. Det är vid en skada som kvittot på 

försäkringsbolaget kommer och bestäms av hur noga personalen agerar då. Det är även viktigt 

att vid försäkringstecknandet att personalen förklarar för kunden vad försäkringen innebär.     

 

Personalens bemötande och engagemang är jätteviktigt, att personalen är tydliga och 

engagerar sig genom att se över vad kunden behöver. Det är svårt med försäkringar tycker 

många och när de kommer in på kontoret är det väldigt viktigt att då bemöta dem på ett bra 

sätt och förklara för kunden.      

 

Olika generationer uppfattar närheten olika viktigt tror Anna. Den yngre generationen 20-25 

år kollar på Internet och bryr sig inte så mycket om närheten till kontoren. Detta medan nästa 

generation barnfamiljer som köper villa och äldre tycker att det är mer viktigt med närhet.  

 

Att ha en bra relation där kunden kan känna förtroende och tillit till försäkringsmannen är 

jätteviktigt tror Anna. Kunden ska alltid kunna vända sig till sin försäkringsman och ställa 

vilka frågor som helst utan att känna sig besvärad.   

 

De viktigaste faktorerna vid val av försäkringsbolag tror Anna också är en generationsfråga 

där de yngre uppfattar priset som viktigast medan mellangenerationen eller barnfamiljer som 

det i sammanhanget är fråga om ser mer till villkoren och närheten, samt att kunna gå in till 

ett kontor. Även de äldre gillar att komma in på ett kontor och är väldigt noggranna med 

villkoren. Mellangenerationen ser även de lite mer på priset än de äldre.  

 

Anna förklarar att de har märkt av konkurrensen, men erbjuder i sin tur sina kunder 

banktjänster. De erbjuder även sina kunder fastighetstjänster, vilket innebär att de kan erbjuda 

förmånliga villkor om kunden tecknar alla sina affärer i företaget. Anna tror även att denna 

utveckling kommer att öka ytterligare i framtiden.    
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5. Analys 
I analysen ska teorin jämföras med min studie för att bekräfta eller motbevisa teorin om vilka 

faktorer som styr valet av tjänsteföretag och om det är skillnad på bank och försäkringsbolag. 

Jag ska även jämföra chefernas antaganden till kundernas val av tjänsteföretag med vad 

kunderna svarat i enkätundersökningen för att se hur väl chefernas teorier stämmer överens 

med min empiriska studie. Upplägget är att först redogörs vad kunderna anser och tycker 

följt av vad bankerna och försäkringsbolagen tror.   

5.1  Vad styr kunderna 

Anledningen till att det är viktigt för kunderna att förstå hur kunderna väljer är för att minska 

de olika luckorna som presenterades i gapmodellen i teorin av Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Detta var som presenterat en brett acceptabel modell, se Grönroos (2002), Echeverri 

& Edvardsson (2002). Genom att minska de olika gapen kan företagen påverka sitt agerande 

efter kundernas förväntningar och därigenom få kunderna mer nöjda.  

 

Inledningsvis vill jag redogöra hur lojaliteten bland kunderna ser ut för att veta andelen som 

kan tänka sig att byta bank respektive försäkringsbolag. Diagram 1 visade att bland 

bankkunderna kunde 16 av 45 tänka sig att byta bank. Samma siffra redogjordes bland 

försäkringskunderna i diagram 2 där 25 av 45 kan tänka sig att byta försäkringsbolag och 20 

av 45inte kunde tänka sig att byta bank. I båda fallen visade det sig att priser och räntor är den 

främsta anledningen att byta tjänsteföretag. Bland försäkringskunderna var även ett dåligt 

bemötande en anledning till att byta försäkringsbolag. Detta medan den andra starkaste 

anledningen till att byta bland bankkunder var dåligt bemötande. För att skapa långsiktiga 

kunder angavs i teorin vissa åtgärder som kunde binda kunderna till företaget och skapa en 

relation med dem och att stabiliteten i relation bestämmer om kunden stannar eller inte Palmer 

(2007) och i figur 15 är det tydligt att relationer har betydelse för kunderna. 

 

Av dem som inte kunde tänka sig att byta tjänsteleverantör var anledningen till detta bland 

bankkunderna främst ett bra bemötande som stämmer överrens med Echverri & Edvardssons 

(2002) diskussion kring att kvaliteten bestäms av bemötandet och närheten till bankkontoren. 

För försäkringskunderna var det låga priser och kompetent personal som gjorde att de ville 

stanna vid sina respektive företag.  

5.1.1 Ryktet och imagens betydelse 

Figur 10 visar vilken betydelse ryktet och imagen har för kunderna. Det har en väldigt stor 

betydelse för både bankkunder och försäkringskunderna hur bra respektive bolags rykte och 

image är vid val av företag. Kunderna till försäkringsbolagen lägger dock lite större vikt på 

den faktorn än bankkunderna. Att imagen är viktig stämmer väl överrens med Grönroos 

(2002).  

 

Vid intervjuerna med banken var Johan och Lena lite delade. Johan trodde inte det var bland 

de viktiga medan Lena förklarade att dåligt rykte sprids snabbt och kan avskräcka kunderna, 

dock var Johan inne på att ett gott rykte är viktigt för kunderna
3
.  

 

Bland försäkringsbolagen var Anders och Anna enigt om att ryktet och imagen har en väldigt 

stor betydelse och detta stämmer väl överrens med respondenternas svar i figur 10.   

                                                 
3
 Den låga siffran på bankens rykte som anledning att byta bank kan i den tid som var bero på att bankerna hade 

bra rykte och inte var något som oroade kunderna. I den finanskris som varit har allt fler bytt bank  (www. dn.se) 

(12).  
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5.1.2 Priserna och räntornas inflytande 

Priser och räntor visar sig ha en stor eller väldigt stor betydelse vid val av bank och 

försäkringsbolag, detta visar sig i figur 11 i empirin. Det är dock inga större skillnader av 

betydelse av priser och räntor vid val av bank och försäkringsbolag. Priset kan ses som den 

första av fyra nivåer för att skapa relationer med kunderna Bitner, Gremler & Zeithaml 

(2006). Detta innebär att priset är viktigt för att locka till sig kunderna till en början men att 

det inte fungerar i längden.   

 

Beträffande bankpersonalen delar sig deras uppfattningar lite, men grundpremissen för Lena 

och Johan verkar vara att priser och räntor inte har betydelse för alla kunder. Här skiljer sig 

kunderna och personalens tankar märkbart eftersom kunderna anser att priset har mestadels en 

ganska eller mycket viktig betydelse.   

 

När det kommer till försäkringspersonalen har Anders och Anna likartade antaganden kring 

priser och räntor, vilket är att de är oerhört viktiga. Detta passar väl in på vad kunderna anser 

där de flesta tycker det är ganska viktigt eller mycket viktigt, se figur 11.  

5.1.3 Kompetensens betydelse 

Betydelsen av kompetent personal har lite mer betydelse bland bankkunder än för 

försäkringskunder se figur 12. Merparten bland bankkunderna tycker att det är väldigt viktigt 

med kompetent personal. Siffran är även hög bland försäkringskunderna, men inte riktigt lika 

hög. Kundernas uppfattning av hur viktigt kompetensen är delas med Edvardsson mfl. (2000) 

och Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) som anser att kvalitetsupplevelsen bestäms dels av 

kompetensen.  

 

Att bankpersonalen är kompetent tar kunderna för givet menar båda respondenter. Med detta 

antar jag att de menar att personalens kompetens inte tas med i beräkningarna och därmed inte 

har stor betydelse vid val av bank, eftersom all bankpersonal har samma kompetens i 

kundernas uppfattning. Detta är en klar missvisning jämfört med kundernas svar där 

bankpersonalens kompetens rankas högt i betydelse vid val av bank, vilket påvisar att det 

finns skillnader mellan banker. En tanke som jag som författare har är att kunderna för att 

bedöma kompetensen hos bankerna kan vara att konsultera vänner och bekanta som är kunder 

i banken, genom så kallat word of mouth.    

 

Anders och Lena är ense om att det är viktigt för dem att ta hand om kunderna på ett väldigt 

kompetent sätt när kunderna vänder sig till dem med frågor eller annat. Kunderna och 

försäkringsbolagen har likartade åsikter om kompetensens betydelse, vilket är att den har en 

stor betydelse för val av försäkringsbolag. Ett sätt som företagen kan göra för att öka 

kvalitetsupplevelsen för kunden är att skapa intern marknadsföring enligt Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998) som leder till ökad kompetens bland personalen.  

5.1.4 Närhet    

Betydelse av närhet till företagens respektive kontor skiljer sig avsevärt, se figur 13. Att ha 

nära till bankkontoret är tämligen viktigt medan att ha nära till försäkringsbolagens kontor 

inte är lika viktigt. Bland försäkringsbolagens kunder är dock åsikterna ganska spridda med 

liten övervikt till de lägre betydelsegraderna. Zineldins (1996) forskning visade att betydelsen 

av lokala bankkontor hade minskat. Det är svårt att jämföra med dennes forskning när jag inte 

har några siffror att utgå ifrån, men de övriga faktorer överrensstämmer i betydelse med mitt 

resultat. 
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Respondenterna bland bankpersonalen är eniga om att det är viktigt för somliga men inte för 

alla. Internetbanken har minskat närhetens betydelse för vissa, men inte för alla. Det är ändå 

viktigt att finnas lokalt menar Lena och Johan eftersom kunder kommer in och ställer frågor 

och för att bygga relationer. Både kunderna och personalen är ganska överrens kring denna 

fråga. De flesta tycker det är ganska viktigt eller mycket viktigt samtidigt som en liten del 

anser det vara lite viktigt. Detta tror jag kan passa väl in med bankernas antaganden där de 

som använder Internetbanken kan finna det lite viktigt men inte mer. Att Internet bidrar till att 

kunderna inte längre behöver besöka kontoren för att hitta information med mera och ger en 

stor fördel för kunderna bekräftas av Armstrong & Kotler (2004).     

 

Bland försäkringsbolagen råder stor överenskommelse. Både Anders och Anna tror det är 

viktigt för de äldre med lokala bankkontor medan de yngre finner informationen på egen hand 

genom exempelvis Internet, dock med undantag av barnfamiljer som gärna vill komma in till 

kontoren enligt Anders. Hur väl detta stämmer överrens med mina respondenter i 

enkätundersökningen är svårt att svara på eftersom jag inte indelat dem i undergrupper. Dock 

syns likheter i figur 13 att försäkringsbolagen inte tror närheten är en väldigt betydelsefull 

faktor med det svar som enkätundersökningen visat.  

5.1.5 Bemötande och engagemang      

Figur 14 visar tydligt att bemötande och engagemang har en väldigt stor betydelse bland båda 

kunderna. Lite viktigare för bankkunderna, men inte mycket. Enligt Echverri & Edvardsson 

(2002) och Armstrong & Kotler (2004) är bemötandet viktigt för att kunden ska känna sig 

nöjd. Vikten av ett gott bemötande bekräftas i min undersökning.  

 

Att det är väldigt viktigt med ett bra bemötande och engagemang bekräftas av båda bankerna 

där Lena och Johan förklarar att kunderna troligtvis skulle byta bank respektive sprida dåligt 

rykte om bankerna sviktar i bemötandet och engagemanget. Företagen har i detta område god 

koll på kundernas uppfattning. Beträffande försäkringsbolagen anser de att det är oerhört 

viktigt samt jätteviktigt. Även försäkringsbolagen förstår värdet av ett gott bemötande och 

engagemang. Detta stämmer väl överrens med kundernas uppfattning. Kanske tror 

försäkringsbolagen att det är lite för viktigt med ett gott bemötande och engagemang.  

5.1.6 Relationer 

Att få eller att ha en bra relation har en större betydelse för bankkunder än försäkringskunder. 

Det är ändock viktigt för båda kunderna med relationer. Att ha en bra relation med kunderna 

skapar trygghet för kunden enligt Johan och detta anser han vara väldigt viktigt. Lena menar 

att relationer mellan kunden och banken bygger en vänskap vilket leder till lojala kunder. 

Detta stämmer väl överrens med vad Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) menar med den 

kundanpassade relationen för att skapa kundlojalitet (se avsnitt 3.5). Att bli igenkänd av 

personalen kan enligt Grönroos (2002) leda till att kunden känner positiva fördelar.  

 

Personalen i försäkringsbolagen tror att det är jätteviktigt respektive viktigt. Anna tror att 

kunden tycker det är viktigt med en bra relation för de vågar då ställa vilka frågor som helst 

till försäkringsbolagen. Anders menar att genom hjälpa kunden proffsigt och engagerande vid 

en olycka kan leda till att relationerna stärks och kunden vill vara kvar i bolaget. Detta 

stämmer ganska väl överrens med vad kunderna tycker se figur 15, lite svårt att veta vilka 

som svarade exempelvis väldigt viktigt. Med detta menar jag att de som kände att det är 

väldigt viktigt kanske är dem som råkat ut för en olyckshändelse och känner vikten av att 

känna försäkringsbolaget vid en eventuell ny olycka. Det är svårare att välja en tjänst än en 

vara enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) och detta tycker jag medför att det desto 
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viktigare för tjänsteföretag att ha bra relationer eftersom det är svårare att kopiera en relation 

som är strukturerad Bitner, Gremler & Zeithaml (2006).  

5.1.7 Mest betydelsefulla faktorn  

Här skiljer sig märkbart försäkrings- och bankkunderna sig åt, vilket tydliggörs i figur 16. 

Merparten av försäkringskunderna finner pris/räntor som den viktigaste faktorn, medan 

bankkunderna finner räntor och kompetent personal likvärdigt viktiga. Endast en liten del av 

försäkringskunderna tycker kompetent personal viktigt och lika stor andel finner trevlig 

personal som den viktigaste faktorn. Gott rykte tycker en liten del är den viktigaste faktorn. 

Anmärkningsvärt är att den tidigare viktiga faktorn närhet Zineldins (1996) har i denna 

undersökning visat sig vara minst viktig vid frågan viktigaste faktorn. 

 

Vilken som skulle vara den mest betydelsefulla faktorn var olika vid de olika bankerna. Johan 

uppfattade priset och räntorna som den viktigaste faktorn medan Lena trodde personalen var 

den mest inflytande faktor. Detta var ganska intressant eftersom dessa faktorer var de 

viktigaste faktorerna exakt lika mycket. Zineldins (1996) forskning visade att personalen var 

viktig och detta stämmer överrens med resultatet i denna undersökning. Det är även intressant 

i det perspektivet att två personer kan uppfatta olika saker olika viktigt när de i själva verket 

är exakt lika viktiga. Beträffande försäkringsbolagen uppfattar Anders och Anna vara en 

generationsfråga men att priset och kundbemötandet är de viktigaste. Här är 

försäkringsbolagen väldigt överrens, men kunderna uppfattar överlägset priserna viktigast. 

Endast en liten del av försäkringskunderna anser att personalens kompetens och trevliga 

bemötande är viktigast.  

5.1.8 Word of mouth 

Rekommendationer av vänner och bekanta är bland bankkunderna väldigt olika och figur 17 

visar en stor spridning i betydelse bland bankkunderna. En del uppfattar detta som oviktigt 

medan andra som väldigt viktigt. Bland Lenas kunder har flertalet valt deras bank på grund av 

rekommendationer. Även Johan tror att rekommendationer är viktigt, dock med tillägget att 

detta gäller främst vid låntagande. Dock skall enligt Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) 

personliga källor ha stort inflytande vid val av tjänst, detta bekräftas inte helt och hållet av 

undersökningen utan finner bara att rekommendationer har viss betydelse.    

5.2 Marknadssituationen 

Det som denna rubrik ska kort förklara den situation som råder på marknaden, den beskrivs i 

inledningen med försäkringsbolag som blir banker och banker som erbjuder försäkringar. 

Detta avviker från syftet med uppsatsen men jag finner det ändå nödvändigt och intressant att 

ha en kännedom kring detta eftersom det är bakgrunden till min forskning. 

 

Johan har uppfattat att bankmarknaden har hårdnat genom att främst genom prispressning. 

Nischbankerna försöker locka kunder genom att erbjuda en hög sparränta. Lena instämmer 

med Johans uppfattning att nischbanker lockar kunder genom höga sparräntor. Men att det 

endast är ett fåtal som byter bank, men även att en de som byter ofta byter tillbaka på grund 

av dålig service, vilket innebär att som Ting (2004) uttrycker det att kundernas kvalitets 

förväntan på företaget är högre än den kvalitet de upplever vilket leder till missnöje bland 

kunderna. 

 

Bland försäkringsbolagen är det enligt Anders främst utländska försäkringsbolag som har 

gjort marknaden mer konkurrensfull och bankerna har inte påverkat dem nämnvärt. Anna 

däremot förklarar att de märkt av konkurrensen men att de själva erbjuder banktjänster i sin 

tur. Anna berättar även om deras helhetslösningar med bank- försäkrings- och mäklartjänster.     
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6. Diskussion 
I denna del diskuteras undersökningen och lägger grunden för de slutsatser som presenteras i 

den avslutande delen.     

 

Tongivande faktorer vid val av bank 
Inledningsvis vill jag redogöra varför och varför inte kunder kan tänka sig att byta bank. Som 

det visade sig i undersökningen var den främsta anledning till att byta bank höga priser vilket 

även Boyd, Leonard & White (1994) forskning visade. Andra mindre betydelsefulla 

anledningar var kopplingar till personalen. Kopplingen till personalen framkom av Zineldin 

(1996) som viktiga faktorer. Anledningen till att kunderna inte vill byta bank är personalens 

egenskaper. Detta bekräftar det viktiga i att ha kompetent personal som är engagerade och 

trevliga. Detta visar även att de som är lojala mot kunden inte är lojala på grund av priser utan 

väljer att vara kvar med sitt företag på grund av deras relation. Detta visar på betydelsen av att 

skapa kundrelationer och bli omtyckt eftersom det enligt Gummesson (2004) leder till lojala 

kunder som sprider positivt rykte.  

 

Rykte och image är något som kunderna tycker är viktigt men inte avgörande vid val av bank. 

Då finns det andra faktorer som har större betydelse. Samma sak gäller word of mouth, det 

har inte den enorma betydelse som Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) förklarade tidigare.   

 

De faktorer som har mer betydelse än andra är:  

 

 Priser och räntor  

 Relationen  

 Personalens kompetens 

 Bemötande och engagemang  

 

Palmer (2007) forskning om relationernas betydelse visade sig tydligt i undersökning 

eftersom många viktiga faktorer handlar om personalen och relationen med banken. Banker 

har ofta långvariga relationer med kunderna enligt Al-Marri, Baheeg Ahmed & Zairi (2007) 

och detta tror jag kan vara en av anledningarna till att relationen är betydelsefull.   

 
Tongivande faktorer vid val av försäkringsbolag 
Även här vill jag redogöra varför respektive varför inte försäkringsbolagens kunder kan tänka 

sig byta bolag. Som nämnt kan 55 % av kunderna tänka sig byta försäkringsbolag. Den 

främsta anledningen är höga priser, men även här har personalens kvalitéer betydelse och då 

främst deras engagemang och bemötande. Detta visar på betydelsen av att skapa relationer 

eftersom det inger sociala fördelar Grönroos (2002). Som Gummesson (2004) förklarade leder 

relationer till lojala kunder som sprider positivt rykte. Anledningen till att 

försäkringskunderna inte vill byta bolag är främst att de är nöjda med priserna men även att de 

uppfattar personalen som kompetenta och har ett trevligt bemötande.  

 

De faktorer som har mest betydelse tenderar att vara: 

 

 Priser och räntor 

 Personalens kompetens 

 Bra bemötande och engagemang 
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De faktorer som har betydelse men inte lika mycket är rykte och image och relationen med 

företaget. Närheten till kontoret har inte alls lika stor betydelse som övriga faktorer. Att 

företagets rykte och image inte har särskild stor betydelse motsäger Grönroos (2002).   

 

Företagens antaganden 
Nedan kommer företagens antagande kring sina kunders val att redogöras.  

 

Bank 
Inledningsvis redogör för bankernas insikt vid val av bank med en början av den insikten som 

var bra följt av det som var lite sämre  

 

Bra insikt i kundernas val 
Företagets tankar kring betydelsen av rykte och image stämmer väl överrens med kundernas 

åsikter. Det har betydelse, men är inte bland de viktigaste. Enligt Grönroos (2002) är imagen 

viktigt eftersom kunderna då vet vilket företag det är och hur de agerar och arbetar. 

Anledningen till att det har mindre betydelse kan vara att vi har oligopol på marknaden (se 

1.1.2) och alla banker är mer eller mindre bekanta, vilket kan leda till att imagens betydelse 

reduceras.    

 

Bankerna inser betydelsen av att ha lokala kontor till vissa kunder. Detta stämmer överrens 

med respondenternas svar där somliga tyckte det var lite viktigt eller ganska viktigt. Internets 

betydelse tas upp av båda respondenterna och deras antagande om betydelse stämmer 

överrens med Englund & Guldbrand (2004) sätt att beskriva hur kunderna påverkats av 

Internet.  

 

Bankerna förstår vikten för kunderna av att få ett bra bemötande och engagemang. Bankerna 

har även en god förståelse för hur relationer kan skapa lojala kunder Bitner, Gremler & 

Zeithaml (2006) samt att den har en stor betydelse för kunderna. Lena och Johan hade bra koll 

på vad kunderna tycker är viktigt vid val av bank. Tillsammans valde de ut varsin faktor som 

båda var lika viktiga. Beträffande betydelsen av word of mouth placerar jag under denna 

rubrik eftersom motiveringen att vissa har valt deras bank på grund av personliga 

rekommendationer passar bra med resultatet av min undersökning där det är viktigt för vissa 

och mindre viktigt för andra.  

 

Mindre bra insikt i kundernas val 
Bankerna tenderar att underskatta betydelsen av priser och räntor. Kunderna ser mer på priser 

och räntor än vad företagen tror. Kanske är det så att bankerna överskattar 

relationsperspektivet som Grönroos (2002) förespråkar, där relationerna är centrala och inte 

transaktionerna. 

 

Båda respondenterna menar att kunderna tar personalens kompetens för given. Detta stämmer 

inte med kundernas svar, där kunderna rankar kompetensen högt. Vid försäljning av tjänster 

är det enligt Armstrong & Kotler (2004) ännu viktigare att den levereras på ett bra sätt och att 

detta ställer höga krav på den som levererar.        

 

Försäkringsbolag 
Nedan kommer nu försäkringsbolagens insikter att redovisas och diskuteras med en början 

med det som var bra följt av det som var mindre bra.  
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Bra insikt i kundernas val  
Försäkringsbolagen är väl insatta om hur viktigt ryktet är för deras verksamhet. Deras 

antaganden kring kunderna och kundernas val stämmer väldigt bra. Enligt Echeverri & 

Edvardsson (2002) är image hur kunden uppfattar företaget och detta kombinerat med att 

Anders förklarar att kunder ser på dem och utvärderar dem på grund av deras special 

inriktning på trafiksäkerhet kan de bli jämförda enbart på ryktet.   

 

Betydelsen av låga priser har försäkringsbolagen insett och har god koll på kundernas tankar. 

Av den höga siffran som kan tänka sig byta försäkringsbolag med anledning av priset och att 

både Anders och Anna förklarar att priset har stor betydelse vid tecknandet av en försäkring 

kan jag tänka mig att kundrörligheten är större inom detta område, det vill säga att kunderna 

byter försäkringsbolag ofta.  

 

Försäkringsbolagen är medvetna om personalens kompetens betydelse och har likartade 

åsikter som kunderna. Enligt Echverri & Edvardsson (2002) och Armstrong & Kotler (2004) 

är personalens bemötande viktigt för att kunden ska känna sig nöjd.    

 

Betydelsen av närhet till kontoret har jag valt att sätta under denna rubrik trots som tidigare 

nämnt är det svårt att avgöra vilka som svarat vad och varför. Resultatet indikerar ändå på 

som Anders och Anna menar att information kunden söker sker via andra källor, såsom 

Internet.  

 

Försäkringsbolagen har god koll på hur kunderna uppfattar betydelsen av ett trevligt 

bemötande och ett bra engagemang.  

 

Mindre bra insikt i kundernas val 
Beträffande relationerna var det svårt att placera dem under en rubrik, men jag har ändå valt 

att placera den här eftersom jag anser att försäkringsbolagen överskattar betydelsen av 

kundrelationer. Eftersom kunderna tenderar att leta information via Internet och andra källor 

är det svårt att bygga en bra relation eftersom den bygger på att parterna kommunicerar 

Zineldin (2000). 

 

Försäkringsbolagen uppfattar kundbemötandet som en av de viktigaste faktorerna. Detta är fel 

eftersom priset är den mest betydelsefulla faktorn.  

 

Skillnader och likheter 
Nedan kommer det som skiljer sig mellan val av bank och försäkring att redovisas och även 

de likheter som finns kommer att diskuteras och beskrivas. 

 

Skillnader 
En anledning till att relationen skiljer sig i betydelse och är viktigare för bankkunder än för 

försäkringskunder tror jag kan ligga i att bankkunder besöker oftare banken än 

försäkringsbolaget.  

 

Att kundbesöken är högre bland bankkunderna skulle förklara varför de anser att det är 

viktigare med närheten till kontoren. Ett sätt att kontrollera att en relation bildats är att mäta 

antalet besök en viss kund haft med företaget enligt Grönroos (2002). Detta stärker mina 

tankar kring att relationen är mer betydelsefull för bankkunder på grund av fler 

kundkontakter. Dock skulle en undersökning behövas för att verkligen se att bankkunder 

besöker försäkringsbolagen mer.    
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Likheter 
De likheter som finns och som är uppenbara och tydliga är följande: 

 

 Priser och räntor  

 Bemötande och engagemang 

 Personalens kompetens 

 

Den forskning som Zineldin (1996) genomförde visade att personalen har stor betydelse vid 

val av bank. detta gäller även här med tillägg av ytterligare ett tjänsteföretag, nämligen 

försäkringsbolag. I relationsskapande är den finansiella nivån den första enligt Bitner, 

Gremler & Zeithaml (2006) och den grundar sig på priset, men är svår att bygga långa 

relationer på. Detta är intressant eftersom den främsta anledningen till att byta bank är priser 

samtidigt som den främsta anledning att inte byta bank har anknytning till personalen. De som 

kan tänka sig att byta bank har pris som främsta argument och detta kan bero på att de inte fått 

någon stark relation till banken ännu.      

 

Andelen lojala kunder är högre bland bankkunderna än försäkringskunderna och en anledning 

till det kan vara att storbankerna i Sverige enligt Johan har likvärdiga priser, medan 

försäkringspriserna är mer olika. Det tycks även vara lättare att få en relation till sin bank och 

dess personal vilket är en anledning till att kunderna är lojala till sina banker, stämmer även 

överrens med Al-Marri, Baheeg, Ahmed & Zairi (2007) forskning där banker visas ha 

långvariga relationer med sina kunder. Denna relationsbetydelse är inte lika stor bland 

försäkringskunderna.  
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7. Slutsatser 
I slutsatsen besvaras syftet och problemformuleringen, det vill säga vad kunderna anser är 

viktigt vid val av respektive tjänsteföretag och om det finns skillnader och likheter kring val 

av bank och försäkringsbolag samt vad tjänsteföretagen trodde låg bakom kundernas val av 

respektive område för att se hur väl införstådda de är i sina kunders val.  
  
Bland försäkringskunderna var den dominerande faktorn vid val av försäkringsbolag priset, 

detta tydliggörs av figur 16 och figur 11 samt av tabell 6 i empirin följt av personalens 

bemötande och engagemang.   
 

Kunderna ser pris/räntor och personalens kompetens som de viktigaste faktorerna vid val av 

bank vilket tydliggörs i figur 16 följt av relationen med banken och personalens engagemang 

och bemötande. Även att ha en bra relation med banken anses viktigt för kunderna kompetens 

vilket stämmer överrens med tidigare forskning av Boyd, Leonard & White (1994).   
 

Dessa faktorer tror försäkringsbolagens representanter Anders och Anna (se 4.3.1 och 4.3.2) 

är viktigast för kunderna vid val av försäkringsbolag: 
  

 Pris 

 Personalens bemötande 
 

Försäkringsbolagen har helt rätt i att kunderna väljer försäkringsbolag efter priset främst, men 

deras uppfattning om personalens kompetens är mindre rätt och har ej någon avgörande 

betydelse vid val av försäkringsbolag, den har dock betydelse vilket tydliggörs i figur 12.   
 

Dessa faktorer tror bankens representanter Lena och Johan (se 4.2.1 och 4.2.2) är viktigast för 

kunderna vid val av bank: 
 

 Priser och räntor  

 Personalen 
 

Bankerna tror att priset respektive personalen som de viktigaste faktorerna vid val av bank. 

Johan som trodde priset var viktigast tror att efter priset är bemötandet, ryktet, servicen och 

engagemanget andra betydelsefulla faktorer. Bankerna tror att kunderna väljer bank främst 

efter personalen och pris och räntor. En av respondenterna valde pris och räntor och den andra 

valde personalen. Detta trots en viss skeptisk inställning om prisernas och kompetensens 

betydelse har ändå bankerna god kunskap kring detta, men underskattar dock priser och 

räntors betydelse samt kunders reflektioner över personalens kompetens. Att många faktorer 

är viktigt vid val av bank överrensstämmer med Zineldins (1996) forskning som även den 

visade att flertalet faktorer är viktiga vid val av bank. 
 

 Skillnader mellan val av respektive tjänsteföretag tycks vara att kunderna vid val av bank 

ser mer på följande än vid val av försäkringsbolag: en bra relation och närmre till kontoret 
 

 Likheter kring val av bank och försäkringsbolag: priser och räntor, personalens bemötande 

och engagemang samt personalens kompetens 
 

Många av de faktorer som är avgörande förutom priser och räntor kan förbättras av företagen 

genom frontpersonalen. Detta kan ske genom empowerment som enligt Grönroos (2000) och 

Bitner, Gremler & Zeithaml (2006) (se 3.4.2.1) kan leda till bättre resultat för kunderna och 

positiva signaler för de anställda.    
 

Enkätundersökningen visar att nästan 1 av 3 kunder (33 %) kan tänka sig att byta bank medan 

55 % av alla försäkringskunder kan tänka sig att byta försäkringsbolag. Detta visar att en stor 

del av alla kunder är villiga att byta företag om deras situation på marknaden påverkas av 

exempelvis: sämre service, ökade priser och räntor eller premier, vilket visar hur viktig den 

information denna uppsats givit är för företagen.  
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Fortsatt forskning 
Ett intressant område att forska kring kan vara vad som ligger bakom företags val av bank och 

försäkringsbolag, men även se vilka skillnader som föreligger jämfört med privatpersoner. 

 

Ett av mina tänkta val var att se hur bankerna försöker skapa långvariga relationer med 

kunderna, detta kan vara ett förslag till fortsatt forskning samt hur väl detta lyckas.    

 

Denna undersökning genomfördes innan finanskrisen och resultatet visade hur konsumenterna 

och företagen tänkte innan krisen. Har detta förändrats eller är det fortfarande samma faktorer 

som styr? Detta skulle vara väldigt intressant att följa upp.  
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9. Bilaga 
Enkätfrågor Bank 

1. Skulle Ni kunna tänka er att byta bank? Ring in rätt alternativ.     Ja Nej 

2. Om JA på fråga 1, varför skulle Ni kunna tänka er att byta bank. Rangordna alternativen från där 1 

är viktigast. 

Dåligt bemötande…..Höga räntor/priser…..Dåligt engagemang…..Dåligt rykte….Långt avstånd till  

banken….     Annat…… 

3. Om NEJ på fråga 1, varför inte? Rangordna alternativen där 1 är viktigast. 

Bra bemötande…..Låga priser/räntor…..Bra engagemang…..Bra rykte…..Närheten.....Kompetent  

personal.….Annat….. 

4. Hur stor betydelse har bankens rykte och image vid val av bank?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                  Ganska viktigt                  Mycket viktigt  

5. Hur viktigt är rekommendationer från vänner och bekanta för Er vid val av bank? Lite 

viktigt   

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

6. Hur viktigt är bankernas priser och räntor för Er vid val av bank?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

7. Hur viktigt är bankpersonalens kompetens för Er vid val av bank? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt  

8. Hur viktigt är personalens bemötande och Engagemang för Er vid val av bank? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

9. Hur många banker har Ni idag?                     1                  2-3                      Fler än 310. Om fler än 

1 bank, vilka ärenden har Ni vid de olika bankerna?............................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Är det viktigt att bankkontoret finns i närheten för Er vid val av bank? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt  

12. Hur viktigt är det att ha en bra relation med banken för Er vid val av bank? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt  

13. Vilket av följande är viktigast för Er vid val av bank i framtiden?  

Närhet      Räntor/priser     Gott rykte     Trevlig personal        Kompetent personal     

Övrigt…………… 

  

Enkätfrågor Försäkringsbolag 

1. Skulle Ni kunna tänka er att byta Försäkringsbolag?     Ja                  Nej 

2. Om Ja på fråga 1, varför? Rangordna alternativen där 1 är viktigast. 

Dåligt bemötande…...Höga priser…...Dåligt engagemang…….Dåligt rykte…...                          

Långt till kontoret…… Annat…… 

3. Om NEJ på fråga 1, varför? Rangordna alternativen där 1 är viktigast 

Bra bemötande…....Låga priser…....Bra engagemang…....Bra rykte…....Närheten…....       

Kompetent personal…...Annat…… 

4. Hur stor betydelse har Försäkringsbolagets rykte och image vid val av försäkringsbolag?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

5. Hur viktigt är försäkringsbolagens priser för Er vid val av försäkringsbolag?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

6. Hur viktigt är personalens kompetens för Er vid val av försäkringsbolag?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

7. Hur viktigt är personalens bemötande och engagemang för Er vid val av försäkringsbolag?  

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

8. Hur många försäkringsbolag har Ni idag?       1                          2-3                         Fler än 3 

9. Om fler än 1, ange vilka affärer Ni gör vid varje försäkringsbolag?.................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 
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10. Är det viktigt att försäkringsbolagen finns i närheten för Er vid val av försäkringsbolag? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt  

11. Vilket av följande är viktigast för Er vid val av försäkringsbolag i framtiden? 

Närhet      Räntor/priser     Gott rykte     Trevlig personal        Kompetent personal     

Övrigt…………… 

12. Är det viktigt för Er att ha en bra relation med försäkringsbolagen? 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt                   Ganska viktigt                  Mycket viktigt 

 

Intervjufrågor bank 

1. Har Ni sett att kundernas grunder för val av bank har förändrats under den senaste tiden      

tiden? 

2. Hur viktigt tror Ni bankens rykte och image är för kunderna vid val av bank?   

3. Hur viktigt tror Ni rekommendationer från vänner och bekanta är för kunder vid val av 

bank? 

4. Hur viktigt tror Ni priser och räntor är för kunder vid val av bank? 

5. Hur viktigt tror Ni personalens kompetens har för kunderna vid val av bank? 

6. Hur viktigt tror Ni personalens engagemang och bemötande har för kunderna vid val av 

bank? 

7. Hur viktigt tror Ni närheten till banken är för kunderna vid val av bank? 

8. Hur viktigt tror Ni att det är för kunderna att ha en bra relation med banken vid val av 

bank? 

9. Vilken/vilka faktorer tror Ni är viktigast för kunderna vid val av bank? 

10. Hur har marknaden påverkats av de olika nischbankerna (ICA-banken och enbart 

Internetbanker ex. Skandia, och även försäkringsbolag som blivit bank)? 

 

Intervjufrågor Försäkringsbolag 

1. Hur stor betydelse tror Ni företagets image och rykte har för kunderna vid deras val av 

försäkringsbolag? 

2. Hur viktigt tror Ni rekommendationer från vänner och bekanta är för kunder vid val av 

försäkringsbolag? 

3. Hur viktigt tror Ni priset på försäkringen har, när kunder väljer försäkringsbolag? 

4. Hur viktigt tror Ni personalens kompetens är för kunder vid val av försäkringsbolag? 

5. Hur viktigt tror Ni personalens bemötande och engagemang är för kunder när de väljer 

försäkringsbolag? 

6. Hur viktigt tror Ni närheten av försäkringsbolaget är för kunderna vid val av 

försäkringsbolag? 

7. Hur viktigt tror Ni relationen är för kunderna vid val av försäkringsbolag? 

8. Vad tror Ni är den viktigaste faktorn vid val av försäkringsbolag? 

9. Har Ni märkt om marknaden ändrats mycket på senare tid, med tanke på att bankerna ofta 

även erbjuder försäkringar? 


