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Sammanfattning 

Titel: Kundens val av bank 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Sanna Westling och Angelica Kjellin 

 

Handledare: Lars-Johan Åge 

 

Datum: 2012- januari 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som påverkar kunden i valet av 

bank och jämföra dessa med bankernas syn på vilka faktorer som avgör kundens val av bank. 

Målet är att presentera ett resultat som kan vara till nytta för bankerna i deras framtida 

marknadsföring. 

 

Metod: En kvantitativt inriktad enkätundersökning har via metoden snowballing spridits till 

respondenter. Resultat har mätts och presenterats empiriskt via staplar och diagram. 

Kvalitativa intervjuer har skett med bankerna där resultatet har kopplats till 

enkätundersökningen och en diskussion förts med kopplingar till teorierna vi presenterat och 

bearbetat med inhämtad sekundärdata. 

 

Resultat & slutsats: Vår studie utmynnade i att de tre viktigaste faktorerna för val av bank är 

kunskap, kundbehandling och säkerhet. Det visade sig att bankerna var på ungefär samma 

linje men att det fortfarande finns några kunskapsluckor här att fylla ut. 

 

Förslag till fortsattforskning: Vi har bara skrapat på ytan bland alla de orsaker som kan 

finnas till valet av bank. Förslaget är att gå djupare och använda sig av fler faktorer i 

undersökningarna. 

 

Uppsatsens bidrag: Bidraget som vår studie har resulterat i är att den presenterar ny data som 

komplement till liknande undersökningar som har några år bakom sig. Den har även fyllt den 

kunskapslucka som existerar idag genom att omfatta kundsegment i alla åldrar. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, bank, kundbehandling, köpprocess och konsumentbeteende, 

kundens val av bank, kundlojalitet. 
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Abstract 

Title: The customer’s choice of bank 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Angelica Kjellin och Sanna Westling  

 

Supervisor: Lars-Johan Åge 

 

Date: 2012- - January 

 

Aim: The main objective of this study us to elucidate the factors that influence a customer’s 

choice of bank and compare and identify this with the banks to see if they have knowledge of 

the factors that determines a customer’s choice of bank. The aim is to present a result that can 

be of use for the banks in their future marketing process. 

 

Method: A quantitatively oriented survey that has been spread to our respondents through the 

method snowballing. Results are measured and presented empirically through stacks and 

graphs. Qualitative interviews have taken place with the banks, where the outcome has been 

linked to the survey results and the theories we presented.  

 

Result & Conclusions: The result of our study led to the facts that the three most important 

factors when choosing a bank are a bank’s knowledge, customer treatment and security. The 

interviews with the banks were much the same but with still some gaps to be filled in.  

 

Suggestions for future research: We have only scratched on the surface among all the 

reasons that may be when you choose a bank. Our proposal is to go deeper and use more 

factors in the surveys. 

 

Contribution of the thesis: The contribution that our study has resulted in is that it presents 

new data that is complementary to similar studies in the past. It has also filled in the gap of 

knowledge that exists regarding the ages of respondents in the past.  

 

Key words: Marketing, bank, customer treatment, buying process, consumer behavior, 

customer’s choice of bank, customer loyalty.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag präglas vårt ekonomiska samhälle av finanskriser som avlöser varandra, chefer inom 

värdepappersmarknaden som plockar ut stora bonusar, valutor som står nära att falla och 

börser som pendlar. Som konsument kan det vara svårt att få grepp om den internationella 

ekonomin som indirekt påverkar den egna privatekonomin. Vi vill alla att våra pengar ska 

ligga i trygga händer, inlåningen ska ge maximal avkastning med så lite riskexponering som 

möjligt och utlåningen får med fördel sättas till en minimal ränta. Det är ett drömscenario som 

sällan går i uppfyllelse. Till konsumenternas förfogande finns bankerna som tävlar med 

varandra på en konkurrenskraftig marknad om vem som bäst kan förvalta deras kapital. För 

bankerna gäller det att ligga i framkant för att vinna kunder, behålla befintliga tillfredsställda 

och på så vis vinna marknadsandelar. Men vad är det egentligen som påverkar kundernas val 

av bank i ett samhälle där Sveriges fyra största bankerna är jämbördiga i antalet kunder? 

Tidigare studier i ämnet har belyst kundens val av bank ur studenters perspektiv men det 

saknas en generell syn där man ställer frågan till varierande kundsegment. Det saknas även en 

frågeställning mot bankerna som visar hur de resonerar kring vad som lockar kunderna till 

dem. Vi har valt att studera tre av de historiskt sett största bankerna på den svenska 

marknaden. På det sättet kan vi säkra ett gott resultat i de enkäter som kommer ligga som 

underlag till studien. Swedishbankers, 2010, presenterar i en rapport från samma år en siffra 

som visar på att under 2010 fanns 114 banker i Sverige. Att valet föll på de fyra största är med 

anledning av att det är där den största kunskapen om kunderna bör finnas då det är dessa 

banker som funnits under den längsta tidsperioden och har det största antalet kunder. 

Finansmarknaden är idag långt ifrån en stabil sfär. Banker tävlar på en konkurrentutsatt plan 

och kunderna söker en trygghet och tjänster av kvalité. Bankernas viktigaste uppgift i en 

finansiell marknad som pendlar snabbt och där kunderna blir alltmer kräsna i sitt 

kvalitétssökande är att bestämma vilka faktorer det är som är grundläggande för kunderna 

(Boyd, Myron och White, 1994). 
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1.1.1 Banker i Sverige 

När vi i dagligt tal talar om banker så är det inte många som vet att detta är ett 

samlingsbegrepp som inrymmer fyra underkategorier. Dessa omfattas av svenska 

bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. Enligt statistik från 

Svenska Bankföreningen så fanns det 2010 144 banker representerade i Sverige. Geografiskt 

fanns dessa utspridda på 1883 kontor och 140 000 personer tjänar sitt levebröd inom sektorn. 

Detta ger ett litet perspektiv till branschens omfattning. Banker fyller en vital funktion för alla 

individer. Det behövs en plats att förvara sina tillgångar på, någon som kan erbjuda utlåning 

när köp behöver göras och bistå med kunskap och kompetens. . 

2009 skakades världen av en finanskris som påbörjades i USA men efterskalven spred sig 

globalt och trots att Sverige var ett land som klarade sig relativt oskadd så hade kundernas 

förtroende för banker fått sig en törn. Sveriges Bankförening som årligen presenterar färsk 

statistik och rapporter om finanssektorn påvisar att det förtroendet som sjönk under 2009 har 

2011 nått samma nivå som den hade innan krisen och 80 % anser sig vara nöjd med sin bank. 

Funktionen som banker fyller för allmänheten är att de erbjuder en förmedling och rådgivning 

angående inlåning, utlåning, en kanal att betala och överföra pengar via och rådgivning 

angående riskhantering (swedishbankers.se, 2010). Det har börjat en förändringsprocess på 

finansmarknaden. Vi kan idag, som ett resultat av den starka konkurrensen, se att banker 

börjar kliva in i andra branscher. Typiskt för detta är att försäkringsförmedlingen och 

pensionsrådgivning har etablerat sig som ett självklart område hos många banker. Det kan 

vara svårt att få perspektiv på bankernas betydelse i Sverige idag. De finansiella företagens 

totala balansomslutning uppgick 2010 till 14 940 miljarder kronor och av dessa stod bankerna 

för 39 %. Som jämförande punkt hade vårt land ett BNP samma år på motsvarande 3 300 

miljarder kronor (swedishbankers.se, 2010). 

Trots den stora geografiska spridningen av kontorsnätet som bygger upp de ledande bankerna 

så har tekniken möjliggjort för kunderna att förenkla sin ekonomiska vardag. Från renodlade 

kundmöten är det idag en självklarhet att kunna genomföra en överföring med ett knapptryck 

på telefon och betala en faktura via autogiro. Den fysiska kontakten är inte längre lika 

nödvändig för kunderna idag som den tidigare har varit. 60 % tar kontakt med sin bank via 

Internet i form av e-postformulär eller inloggning på Internetbank (swedishbankers.se, 2010). 



8 

 

1.1.2 Sveriges ledande banker 

I Sverige finns det idag fyra svenska banker som tillsammans delar på den största 

marknadsandelen. Dessa omnämns storbanker. I ledningen återfinns Nordea vars finansiella 

verksamhet återfinns i Nordens alla länder och sammantaget har de 30 000 anställda. Men det 

är inte bara den siffran som placerar dem i toppen. Deras balansomslutning och utlåning är 

mer än dubbelt så stor som SEB som återfinns som tvåa i rangordningen. Nordeas styrka 

ligger i fondförvaltning och en omfattande bolåneverksamhet. Två faktorer som gör dem 

konkurrenskraftiga då bankkunderna i stor utsträckning någon gång under sitt liv kommer att 

köpa en bostad och många väljer idag ett tryggt sparande i fonder framför det mer riskfyllda 

alternativet som aktier innebär. På andra plats återfinns Svenska Enskilda Banken (SEB). 

Deras gren har sträckt sig till Tyskland och Baltikum där de har en stark position och två av 

deras starkaste sidor är livförsäkring och fondförvaltning. Svenska Handelsbanken med sina 

460 representerade kontor återfinns på en tredje plats tätt bakom SEB i sin balansomslutning. 

De har nischat sig till att driva en omfattande bostadsutlåning med deras helägda 

bostadsinstitut Statshypotek. Sist men inte minst och även de tätt bakom övriga banker i 

statistik återfinns Swedbank som med sitt stora samarbete med sparbanker runt om i Sverige 

är en stark konkurrent till Handelsbanken i bostadsutlåningen (swedishbankers.se, 2010). 

En artikel på di.se (2011): ”Småbankernas kunder är mest nöjda” visar på en fallande 

kundnöjdhet för storbankerna och en ökande för de mindre bankerna såsom Icabanken och 

Länsförsäkringar. Av de fyra största bankerna, de så kallade storbankerna, visar 

Handelsbanken på det bästa resultatet från privatkunder och företagskunder. Det borde på 

grund av en fallande kundnöjdhet vara intressant för dessa banker att kartlägga vad som 

faktiskt gör att kunderna lockas till dem. 

1.2 Syfte 

Vi vill i detta arbete belysa de faktorer som påverkar kunders val av bank. I Sverige finns det 

idag fyra kategorier av banker. Vi kommer att studera tre av Sveriges idag största banker vilka 

placeras i kategorin svenska bankaktiebolag. Målsättningen är att kunna presentera ett resultat 

som bankerna ska kunna ta del av i sitt arbete att ständigt sträva efter förbättring och en 

exponentiellt ökande kundstock, i en verklighet där konkurrensen är förrädisk mellan Sveriges 

ledande banker där det vinnande konceptet är en strategi som lockar flest kunder och får dem 

att tillfredsställda stanna kvar. Genom att identifiera och rangordna faktorer kan man ur detta 
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få en tydlig bild av hur kunderna resonerar och utifrån det bygga en affärsplan som fokuserar 

på kundernas förhållningssätt till sin bank. Valet av banker föll på Swedbank, Nordea och 

Handelsbanken. 

Huvudsyftet i vår studie är att undersöka vilka tre faktorer som avgör kundens val av bank 

och jämföra detta med bankernas syn på vilka tre faktorer som de anser är de viktigaste för 

kunderna. Genom detta utreder vi om bankerna har kunskap inom ämnet eller om det finns 

förbättringar att göra. 

Huvudsyfte; Vilka faktorer påverkar en kunds val av bank sett ur kundens och bankens 

perspektiv? 

1.3 Problemformulering 

Det finns många faktorer som kan avgöra kunders val av bank. Exempel på sådana är 

tillgänglighet, öppettider och kundservice. Med allt fler banker som driver sin verksamhet via 

internet och telefon hårdnar konkurrensen eftersom en bank utan kontor generellt sett kan 

erbjuda mer generösa villkor på grund av exempelvis avsaknaden av kostnad för kontor och 

personal som bemannar dessa. Mols (1998) anser att i framtiden så kommer internetbanken 

vara den mest väsentliga distributionskanalen. I artikeln ”Lönsamt att välja bank efter behov” 

(Flores, 2004, dn.se) så hävdar man även att det kan löna sig att använda sig av flera olika 

banker beroende på vad man vill få ut av banken. Man kan ha en bank på grund av en 

förmånlig avkastning på inlåning, en annan för att räntan på bolån är lägst hos dem i samband 

med att villkoren binds och en tredje för att arbetsgivaren har samma bank och lönekontot 

upprättas hos den banken för att underlätta överföring. Oavsett på vilka preferenser som en 

kund väljer sin bank på så anser Babakus, Eroglu och Yavas (2004) att de finansiella 

institutionerna måste vara medveten om att detta val inte är självklara. Val av bank med alla 

de produkter de erbjuder anses vara förenat med en viss risk och är ett komplext område. 

Det har även blivit allt vanligare med banker som satsar på specifika områden, så kallade 

nischbanker. Boyd, Leonard och White (1994) understryker vikten av att dessa banker har, 

om de kan etablera sig nationellt och internationellt, skalfördelar att vinna. Dessa får ett 

försprång i prissättning och kan erbjuda stor kundservice genom den spetskompetens som 

skapas. Som exempel har vi Forex som erbjuder ränta på sina lönekonton och Skandiabanken 

som planerar att låta kunderna ha en möjlighet att samla alla sina fonder på en och samma 
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bank (sydsvenskan.se 2011). Detta återkopplar till det vi tidigare nämnt; att det kan löna sig 

att ha olika banker. Likväl kan det fortfarande vara fördelaktigt att samla allt på en bank för 

att få förmånligare villkor och många eftersöker även den personliga kontakten med banken 

som man kan få på ett kontor.  

Som vi tidigare skrivit så kan det finnas många faktorer som avgör kundens val av bank, 

varav vissa vi nämnt ovan, och det är med anledning av detta vi valt att fördjupa oss i detta 

område. För att erhålla en generell frågeställning men ändå med en viss avgränsning så har vi 

ur detta brutit ut följande problemformulering; 

”Vilka är de faktorer som avgör en kunds val av bank?” 

”Vad vet bankerna om de faktorer som kunden baserar sitt val av bank på?” 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till generella faktorer för kundens val av bank och kommer inte 

gå djupare in på detaljer angående bankernas tjänster och produktutbud. 

En inledande grupp av respondenter har till en början startat den kvantitativt inriktade 

enkätundersökningen vi valt att arbeta med. Vald metodiken som närmare beskrivs nedan har 

gett oss möjligheten att sprida enkätunderlaget vidare. Skriftliga intervjuer har genomförts 

med ett kvalitativt förhållningssätt med tjänstemän på Handelsbanken, Nordea och Swedbank. 

Fokus kommer att riktas mot den marknadsföring de bedriver mot kunderna. Öppna frågor i 

ett formulär har skickats till dessa via erhållna mailadresser. 
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2 Metod 

2.1  Litteraturstudier  

Studien bygger på en deduktiv ansats (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s 83) där avsikten är 

att jämföra bankernas teorier med de faktiska resultaten från enkätundersökningarna. Med 

hjälp av empiriska undersökningar och primärdata har vi arbetat fram en slutsats med 

personliga reflektioner kring resultatet (Eriksson, Wiedersheim-Paul 2006, s 120). Eftersom 

sekundärdata kan ge information som man själv inte begrundat så inkluderas även detta i vårt 

arbete.  

För att skapa en stadig grund inledningsvis av ett arbete är det avgörande att lägga mycket tid 

och fokus på studier i befintlig litteratur. I studien har vi valt att använda oss av böcker som vi 

tidigare har haft användning av i vår utbildning, exempelvis litteratur i ämnet marknadsföring. 

För att arbetet ska bli lättöverskådligt och mer trovärdigt har vi även valt att inkludera 

litteratur som presenterar forskningsmetoder och hur man arbetar praktiskt och teoretiskt i 

uppsatsskrivande. Vi har även fått mycket information via vårt dagliga arbete på två av 

Sveriges banker vilket gjort att vi inte behövt leta efter exempelvis teori kring bank. 

Via Högskolan i Gävle så har det funnits fri tillgång till databasen Discovery där nyttig och 

lärorik information runt bankkonkurrens, selektion och konsumentkriterier finns publicerat. 

För att se till att denna information är en tillgång i arbetet bedöms dokumenten utifrån 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening (Bell & Bryman 2010, s 444) beroende 

på vilken typ av dokument det rör sig om. 

Sekundärdata i form av tidigare arbeten ger en tydlig bild av brister i hur man lagt upp 

undersökningar, behandlat sina data och tolkat dessa (Backman 2008, s 29) vilket har hjälpt 

oss i vårt arbete genom att kunna undgå tidigare gjorda misstag. Det har även sparat tid när vi 

samlat in samma information på egen hand och bearbetat dessa (Bell & Bryman 2010, s 247). 

Referenslistor från tidigare uppsatser har gett oss nyttig information när det kommer till 

användbara böcker och artiklar. Genom att gå direkt till användbara källor har vi undvikit att 

spilla tid på att läsa irrelevant information. I tidigare arbeten har det framgått vilka författare 

som tidigare berör ämnet och vilka artiklar och undersökningar som publicerats och med den 

informationen har vi kunnat avgränsa vår sökning. De arbeten vi funnit nytta av är: 
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Avgörande faktorer vid val av bank (Hole, E. & Peterson, A. 2003) och Kundens val av 

fastighetsmäklare (Aynsley, A. & Holmqvist, A. 2009).  

2.2  Datainsamling 

2.2.1 Enkätundersökning 

Respondenterna för våra kvantitativa intervjuer har valts ut i alla åldrar och båda könen för att 

få en så bra spridning på svaren som möjligt. Tidigare forskning har i många fall avgränsat sin 

studie till en viss målgrupp. Målet med denna studie är delvis att fylla ut den kunskapslucka 

som existerar idag. Metodiken vi tillämpat för att sprida vårt enkätunderlag är snowballing. 

2.2.1.1 Snowballing 

”Snowballing samples emerge through a process of reference from one person to the next, 

quickly building up and enabling the researcher to approach participants with credibility 

from being sponsored by a named person” (Streeton, Cooke och Campbell, 2001) 

Snowballing är en relativt ny form av metodik som syftar till att nå ut till människor genom 

att utnyttja en kedjereaktion. Det är en tidseffektiv form som lämpar sig väl till studier av 

denna form med begränsad period att utnyttja. När man arbetar med detta sätt att samla 

information på krävs en viss kunskap om de respondenter man avser att starta processen med 

för att förlita sig på att de väljer rätt människor att föra förfrågan vidare till (Streeton, Cooke 

och Campbell, 2001). Det som initierade processen i vår studie var att tillräckligt många 

enkäter skrevs ut för att tillsammans skapa ett trovärdigt antal svar att bearbeta. Respondenter 

valdes ut av oss och de fick en genomgång av vårt arbete och vad enkäternas syfte var. Med 

sig fick de 10-15 stycken av dessa enkäter för att föra de vidare till personer som de ansåg 

kunde bidra med givande svar på enkäterna. Kedjereaktionen var igång och slutdatumet för 

insamling var satt till tre veckor efter att första enkäten var påskriven. Streeton, Cooke och 

Campbell (2001) framhäver att en av denna metods starkaste fördelar är att komma i kontakt 

med målgrupper som andra metoder inte gör.   

2.2.1.2 Testgrupp 

Genom att först testa enkäten på några få utvalda upptäckte vi tidigt vilka brister det fanns och 

kunde sedan åtgärda dessa för att till sist få en färdig enkät som vi ansåg täckte vår 

frågeställning. Enkäten är uppbyggd genom att först ta upp de kriterier som man anser mest 
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väsentlig i kundens val av bank. Vidare är det ett område med frågor om den bank kunden har 

idag och hur nöjd man är med denna och avslutningsvis har vi bett respondenterna svara på 

vad som skulle få dem att byta bank idag. Anledningen till att vi valt detta upplägg är för att 

få en mer riktad slutsats då målet är att kunna presentera vårt resultat mot befintliga bankers 

om deras marknadsföring. Vi har inte satt några avgränsningar avseende kön, ålder och 

geografisk boplats. Syftet var snarare att få en så stor bredd på respondenterna som möjligt så 

att vi kan undersöka om faktorerna är desamma eller olika beroende på vilket segment man 

tillhör. 

2.2.1.3 Valet av enkätfrågor 

Nedan har vi presenterat valet av frågor till enkäterna och motiveringen till dessa. 

Hur viktigt är en välkänd bank vid valet av bank?  

I en studie som presenterades i Journal of Strategic Marketing, (2002), skriven av James F 

Devlin diskuteras vikten av att välja en välkänd bank att placera sin ekonomi hos.  Det är en 

intressant frågeställning då Sverige idag domineras av fyra storbanker med djupt rotade 

förgreningar och en lång historia att vila på. Förvånande så visade just den enskilda studien att 

det kriteriet ramlade in som sjunde plats av tolv möjliga. Avsikten att inkludera den i vår 

enkätundersökning är att se om det finns ett mönster mellan våra svenska respondenter och de 

brittiska som deltog i Devlins studie. 

Hur viktigt är avgifter vid valet av bank? 

Devlin och Gerrard presenterade 2005 en studie i Journal of Retailing and Consumer Service 

som behandlar frågan om vad en kund anser om bankernas avgifter. Kostnadsfrågor har en 

omfattande betydelse i konkurrensen mellan verksamheter för att vinna kunder så det faller 

sig naturligt att infoga det som en fråga i en studie av en kunds beslutskriterier i valet av bank. 

I den studien visade det sig att avgifterna inte fanns med bland som ett av de väsentligaste 

kriterierna. Denna fråga återfinns i denna enkätstudie för att undersöka hur kostnadsmedvetna 

de svenska bankkunderna är. 

Hur viktigt är kundbehandling och en snabb hantering av ärenden vid valet av bank? 

Zineldin (1996) har i International Journal of Bank Marketing presenterat en studie av 

svenska kunders prioriteringar när de väljer sin bank. Precis som i detta arbete har författaren 

undersökt en rad frågor som analyseras skalenligt. Den högsta siffran motsvarar ett värde som 
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anses som viktigt för kunden. Inte oväntat så utmynnande frågan om hur banktjänstemännen 

behandlar sina kunder som en viktig punkt som nästan nådde fram till toppen av skalan. 

Avsikten att använda denna fråga i vår enkätundersökning är att se om svaret blir detsamma 

15 år senare. 

Hur viktigt är kunskapen kring bankfrågor vd valet av bank? 

I tidigare rapporter som har legat till grunden för utformningen av denna enkätstudie fanns 

många kriterier som vi fann som vägledning i vår utformning. Men inte alla fanns att läsa om 

i tidigare vetenskap. Angående frågan om kunskapen och kompetensen hos 

banktjänstemännen i denna studie så är den tagen från vår egen nyfikenhet då detta inte 

funnits att läsa om i vår litteraturstudie. Det är en intressant fråga att inkludera för att påvisa 

om kunderna kräver en erfaren banktjänsteman över någon som inte sitter på samma kunskap. 

Hur viktigt är tillgänglighet (geografiskt läge, öppettider m.m.) vid valet av bank? 

Frågan som avslöjar vad blivande kunder anser om bankernas tillgänglighet är en punkt som 

behandlats i tidigare studier av bland andra Devlin och Gerrard (2005). Det är en 

intresseväckande frågeställning när det idag finns internetbanker och mobilapplikationer som 

kan utföra många av de bankärenden som tidigare krävde ett fysiskt besök på en bank. I 

Devlin och Gerrards (2005) studie fann man detta kriterium som det viktigaste för kunderna. 

Detta visades för 6 år sedan. Tekniken rusar idag och mycket har hunnit hända sedan dess. Vi 

vill se om bankkundernas svar är densamma nu som då innan bankerna var så flexibel som de 

är idag.  

Hur viktigt är släkt och vänners rekommendationer vid valet av bank? 

Om man som kund tvekar eller är osäker vilken bank som passar just det individuella behovet 

kan en objektiv åsikt vara det som avgör. Banktjänstemän kan inte erbjuda detta för i grund 

och botten är de säljare som vill öka kundsstocken. Släkt och vänners rekommendationer kan 

vara en hjälpande hand i ett beslut som inte är självklart. I Devlin och Gerrards studie (2005) 

återfinns rekommendationer från närstående som en av de fyra viktigaste punkterna. Avsikten 

är att korsjämföra om svenska bankkunder är lika villiga att lyssna på rekommendationer som 

de brittiska kunderna är. 

Hur viktigt är ränta vid valet av bank? 

Räntor på in- och utlåning och tillfälliga erbjudanden kan vara ett lockande kriterium för den 
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kostandsmedvetna kunden. Det kräver en del att jämföra mellan banker och förstå vad det är 

som kan påverka räntan och vad som krävs av kunden för att ta del av erbjudanden. Det är 

också ett område som bankerna kan använda som en konkurrensfördel då de i viss 

utsträckning kan påverka räntorna och välja vad de ska erbjuda sina kunder som inte 

konkurrenterna gör. Zineldin (1996) visar i en studie gjord på svenska bankkunder att priserna 

på lån, erbjudanden och produkter faller in som en av fem viktigaste punkter. Intressant är att 

se om det existerar någon skillnad mellan åldersgrupperna. Detta för att vi tror att man är mer 

intresserad av räntor på exempelvis bolån när man blivit lite äldre, generellt sett, då man 

kanske har barn och vill ha ett hus. 

Hur viktigt är inrednings och atmosfär vid valet av bank? 

En undersökning gjord i USA (Levesque et al 1996) visade på att inredning och atmosfär var 

av mindre viktig betydelse vid valet av bank. Samma resultat bekräftas också av en liknande 

undersökning (Boyd, W.L., Myron, Leonard & White, Charles 1994) dock med en liten 

skillnad mellan könen. Frågan är om vi kan se liknande resultat i Sverige. För kunder som 

besöker banken tror vi att inredning kan vara av liten betydelse men inte så viktig att den 

avgör vilken bank vi väljer. 

Hur viktigt är information och utbud av tjänster vid valet av bank? 

Frågan om information och utbud av tjänster är viktigt vid val av bank finner vi intressant då 

en undersökning gjord i Sverige om bankkunders preferenser visade på att utbud och 

information om tjänster är en mindre viktig faktor i kundens val av bank (Zineldin 1996). Det 

intresseväckande i den här frågan är om det kan visa sig i vår undersökning också då vi anser 

att brist på information kan leda till missnöje.  

Hur viktigt är marknadsföring vid valet av bank? 

Marknadsföring är ett begrepp som rymmer mycket men när det kommer till bankväsendet 

handlar det främst om att ge människor information om tjänster och erbjudanden och är en 

grundläggande del i lanseringen av nya produkter. Det gäller att snabbt komma ut med en ny 

produkt för att tillskansa sig marknadsandelar innan konkurrenterna får upp ögonen. För 

kundernas del visade det sig vara på neutral nivå när det kommer till val av bank (Zineldin 

1996) och många ser nog åt andra hållet om man är nöjd med sin bank. Dock tror vi att detta 

är en viktig del när det kommer till nya kunder men också för att befintliga kunder ska få 

information och samla så mycket som möjligt på en och samma bank. 
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Hur viktigt är säkerheten vid valet av bank? 

Att pengarna ska kännas trygga är en avgörande del i vårt val av bank. För att ha ett drägligt 

liv idag kräva betalmedel och det ska därför också vara av vikt att de placeras hos en bank 

som kan erbjuda trygghet. Frågan om säkerhet på din bank visade sig i en undersökning i 

USA (Zineldin 1996) vara av stor vikt och känns nog ganska självklart för gemene man. I 

samma undersökning visade det sig att tillförlitlighet var en av de tre viktigaste faktorerna vid 

val av bank, något som hör samman med säkerhet. Eftersom detta var en så betydelsefull del i 

tidigare undersökningar avser vi kartlägga om samma resultat kan visa sig i denna 

undersökning. 

Hur viktigt är anseendet vid valet av bank? 

I en studie gjord i USA (Boyd et al 1994) var resultatet att bankens rykte och anseende var 

den mest avgörande orsaken till val av bank. För huvuddelen av kunderna kan detta nog 

stämma men när man väl börjar intressera sig för vad bankerna erbjuder och är mer 

kapitalstark så ser bilden förmodligen annorlunda ut. I vår enkät har vi frågat respondenterna 

om deras ålder och det är intressant att jämföra hur lite äldre personer ställer sig gentemot lite 

yngre vid val av bank.  

Vilken bank använder du huvudsakligen idag? 

För att få en bild av hur många som använder sig av de banker vi valt att intervjua så har även 

en fråga kring vilken bank de huvudsakligen använder sig av i dagsläget infogats. Detta var 

främst av nyfikenhet men även för att ge en bra bild till bankerna angående vilken fördelning 

på respondenter vi har. Detta för att kartlägga fördelningen över vilken bank respondenterna 

idag tillhör. 

Vad fick fick dig att välja din bank? 

Frågan om vad som fick dig att välja din bank har en stor bredd och täcker in studiens 

fullständiga syfte. Det kan bland annat kopplas till bankernas rykte och hur villig man är att 

rekommendera sin bank till närstående. För att se hur effektiv den påkostade 

marknadsföringen är i dagens läge vill vi se hur kunden kom i kontakt med sin bank. Zineldin 

(1996) presenterar exempelvis i sin undersökning att ett gott rykte kan kompensera för brist 

på utbud hos banken och att detta låg högre upp än marknadsföringen.  
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Hur nöjd är du med din bank idag och vad skulle få dig att byta bank? 

De två avslutande frågorna om hur nöjd man är med sin bank idag och vad som skulle få dig 

att byta bank har vi tagit med för att se om man är tillfreds med sin bank idag och för att det 

skulle kunna visa på alternativa faktorer än de vi tidigare tagit upp. Den sista kvalitativa 

frågan gör att det tar lite längre tid att sammanställa men kan visa på andra möjligheter i vårt 

mål att presentera ett resultat till bankernas fördel i kommande marknadsföring och 

erbjudanden. 

2.2.2 Intervjuer med bankerna 

När vi diskuterade hur intervjuerna med tjänstemän på bankerna skulle utföras så var det 

första valet genom fysisk kontakt. Detta med anledning av att man på plats kan bygga vidare 

på diskussionen och kunna svara på följdfrågor som respondenterna har. Men valet visade sig 

inte vara vårat. Gemensamt för bankerna var tidsbristen. De ville erhålla frågorna via mail för 

att ges möjligheten att svara på dem när de själva ansåg sig ha tid. SEB var den bank som 

inledningsvis fanns med som ett intervjuobjekt. Tyvärr så fanns inte tiden till att ens svara på 

mail så de föll bort i vår undersökning. Respondenterna för dessa intervjuer har varit allt från 

banktjänstemännen i kundservice till marknadsföringsansvarig. För att undvika skevhet och 

felaktigheter i resultaten fick bankerna samma frågor (Bell & Bryman 2010, s 160). 

2.2.2.1  Valet av frågor till bankerna  

För att få en lättöverskådlig bild presenteras frågorna från intervjuerna i turordning och 

frågeställningen som skickades till bankerna är kursiverade. De återfinns i sin helhet som en 

bilaga. Vi har även valt att inte upprepa oss i teorin som återfinns under enkätfrågorna utan 

intervjuerna är sammankopplade med det vi förväntas komma fram till genom svaren och den 

tidigare teori som utnyttjats. 

Hur marknadsför ni er mot olika kundgrupper eller kundsegment på marknaden?  

Denna fråga är motiverad att ta med i intervjuerna då det sammanflätas med teorierna som 

diskuteras i studien. Avsikten är att reda ut hur man gör för att dela upp marknaden och hur 

man effektivt marknadsför sig mot dessa segment. Eftersom vi riktar in oss på tre storbanker 

är det desto mer intressant eftersom man är en stor aktör på marknaden med stora 

marknadsandelar och därför krävs en uppdelning med en marknadsföring mot många 

varierande segment. Kopplaa detta till teorin om marknadssegmentering finner vi det 
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intressant att undersöka om de har speciella erbjudanden till exempelvis studenter eller om det 

finns särskilda förmåner eller erbjudanden för mer kapitalstarka kunder för att nämna några 

exempel. 

Är metodiken varierande beroende på vilket kundsegment ni avser att locka till er? Kan ni 

beskriva metodiken när ni marknadsför er mot nya kunder? 

Frågan som berör marknadsföring mot nya kunder går in under teorin om 

kundtillfredsställelse, lojalitet och köpprocess. Fångar bankerna in kunder under behovsfasen 

och informationssökningen eller har de andra mer effektiva sätt att locka nya kunder? Som 

Leslie och Segal-Horn (2003) påpekade så är förståelse för behov en viktig del i framgångsrik 

marknadsföring. Vi är också nyfikna på om bankerna ser en vinst i att befintliga kunder lockar 

nya kunder eller om de helt uteslutit den möjligheten.  

Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna när en kund väljer bank? 

Nyckelfrågan i vårt arbete är den nästkommande: Vilka tre faktorer är de viktigaste för en 

kund vid val av bank? Detta kopplas till större delen av frågorna i enkäterna och vi uppfyller 

därmed en del av syftet att veta vad bankerna anser är de viktigaste faktorerna. Kärnan i en 

bra marknadsföring är att känna sina kunder och vad som är viktigt för dem. 

Hur skiljer ni er från andra banker i sättet att locka nya kunder? 

Nästkommande fråga handlar om sättet bankerna använder för att locka till sig nya kunder 

och marknadsföra sig. För att se om strategin kanske skiljer sig gentemot andra banker ser vi 

också ett intresse i att se om bankerna vet hur de står sig gentemot konkurrenterna i sättet att 

arbeta med marknadsföring. Kopplingen till enkäterna är frågan om kunden anser 

marknadsföring och annonsering som viktig vid valet av bank. 

Hur arbetar ni för att behålla era kunder?  

Frågan om hur bankerna jobbar för att behålla sina kunder handlar om att se om bankerna har 

en strategi för detta i dagsläget eller om det finns utrymme för förbättringar när det kommer 

till att uppehålla ”förtjusningen” hos sina kunder. Denna fråga är viktig när det kommer till 

kundlojaliteten och viljan att rekommendera banken till andra (Reichheld 2003).  

Genomför ni marknadsundersökningar av era kunder angående deras tillfredsställelse av er 

bank? Hur viktig tror ni att marknadsföringen är för att locka nya kunder respektive behålla 

nuvarande kunder? Vilka informationskanaler marknadsför ni er via? 



19 

 

Av samma anledning kommer vi till nästkommande frågor om undersökningar till befintliga 

kunder om deras tillfredsställelse av banken och hur viktig bankens marknadsföring är för att 

locka nya samt behålla kunder. Automatiskt berör vi den sista frågan som handlar om hur de 

marknadsför sig eftersom erbjudanden ska nå ut till kunder, befintliga såväl som till nya.  

2.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetodiken utgår från positivistiska undersökningar vilket kortfattat innebär 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten (Bell & Bryman 2010, s 

26). Vi anser att detta är det mest effektiva sätt att få fram ett tillförlitligt resultat när det 

kommer till enkätstudierna. Intervjuerna har ett kvalitativt angreppssätt med anledning av att 

dessa svar inte kan mätas statistiskt. 

Den huvudsakliga delen av våra undersökningar bygger på kvantitativa enkätstudier. Vissa 

har hävdat att empirism faller inom en egen ram men generellt placeras den under ett 

kvantitativt angreppssätt inom studier och forskning (Clark M. A, 1998) Anledningen till 

valet av kvantitativa studier beror på att det resultat vi uppnått ska kunna generaliseras vilket 

innebär att resultatet ska kunna hänföras även till de personer som inte svarat på enkäten (Bell 

& Bryman 2010, s 100). I den kvantitativa delen av datainsamlingen har vi använt oss av 

slutna frågor då registrering och bearbetning av svaren blir lättare och mer tidseffektiv (Bell 

& Bryman 2010, s 194). Presentation av resultatet sker i form av diagram vilket ytterligare 

förstärker vårt val av att utföra kvantitativa undersökningar av konsumenterna eftersom det 

blir lättare att få fram konkreta siffror med hjälp av detta. 

Intervjuerna som skedde med bankerna utformades med ett kvalitativt angreppssätt. Detta 

med anledning av att bankerna har olika förhållningssätt och en kvalitativ utgångspunkt kan 

ge ytterligare information som vi inte haft i åtanke när vi skrivit frågorna. Målet är inte att 

kunna mäta svaren empiriskt utan vi söker en djupare mening med hjälp av frågor som kan 

vidareutvecklas (Backman 2008, s 33). Som tidigare nämnt får tjänstemännen på bankerna 

samma frågor med anledning av att kvalitativa undersökningar ofta genererar stora 

informationsflöden (Bell & Bryman 2010, s 465) så avgränsar vi oss till tre av de ledande 

bankerna i Sverige. 
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2.4 Analysmetod 

Analysen av det resultat vi kommit fram till har skett i form av en jämförelse mellan 

bankernas egna teorier av kundernas val av bank och de svar som enkätstudierna utmynnat i. 

För våra kvantitativa data har vi gjort diagram för att lättöverskådligt få en bild av hur stor 

procentfördelningen av de erhållna svaren och vad de respektive kundsegmenten svarat. 

Dessa diagram har vi gjort i Ms Excel då vi båda känner oss bekväma med hjälpmedlet. 

Våra kvalitativa data består av en sammanfattning av svaren som erhållits från tjänstemännen 

vid bankerna. Då fokus inte ligger på dessa utan de endast berör en del av vårt syfte och ett 

mindre område av arbetet presenteras svaren kortfattat i textformat. En presentation i diagram 

och staplar är inte rimligt att ta sig an då intervjuerna är av kvalitativ art och svaren är 

individuella. 

Vi har undersökt validiteten i arbetet (Bell & Bryman 2010, s 48) för att klargöra om 

slutsatsen är sammanlänkad med teorin som i huvudsak hämtas från bankerna med 

komplettering från den berörda teorin. 

2.5 Metodproblem 

All metodik innehåller svagheter. Det finns ingen som är komplett och det gäller att man 

hittar den metod som bäst lämpar sig för den studie man driver. Vi insåg tidigt att det fanns 

svagheter i den enkät vi upprättat genom den testgrupp som fick verka som försökskanin. 

Detta gav oss ett försprång och en möjlighet att i ett tidigt skede ändra de delar som inte var 

optimal. 

Vi har varit medvetna om vikten av att inte använda ledande frågor i vår kvalitativa studie och 

har därför försökt undvika detta genom att vi själva kontrollerat intervjufrågorna. Enkäterna 

har utformningen så att svaren ges på en skala där ett anses oviktigt och fem anses vara av 

högsta vikt. Detta för att kunna stapla svaren i diagram och ange procentandelar i respektive 

grupp. 

Validiteten i ett arbete avgörs av att man bara mäter det man har för avsikt att mäta, alltså att 

man inte lägger till frågor för att fylla ut arbetet (Bell & Bryman 2010). Frågorna i enkäterna 

har utformats utifrån vårt syfte och genom att vi använt oss av frågor som stämmer överens 



21 

 

med frågor hämtade ur vetenskapliga artiklar från tidigare liknande undersökningar, för att 

öka relevansen och validiteten i vårt arbete. 

Reliabiliteten i vårt arbete har tillkommit genom att en testgrupp provats på enkäterna med 

efterföljande diskussion efter sammanställning för att se om det var vad gruppen förväntade 

vara viktiga faktorer vid val av bank. Reliabiliteten kan också undersökas genom att man i ett 

senare skede gör om undersökningen och det ska då visa på liknande resultat. 

Kritik som har riktats mot kvantitativ forskning har varit att kopplingen mellan vardag och 

forskning försvåras när man förlitar sig på mätprocedurer och att man inte alltid kan förlita sig 

på att respondenterna besitter kunskap nog för att svara på frågorna (Bell & Bryman 2010, s 

105). Vi anser dock att kvantitativ forskning i detta fall har gett goda resultat och när man 

kopplar detta till kvalitativa metoder så överbryggas dessa hinder. När det handlar om 

respondenterna och deras kunskap var vårt största hinder att få rätt banktjänsteman att svara 

på frågorna. Detta var något vi inte kunde kontrollera annat än att ange önskemål i vår 

förfrågan.  Men vi är i efterhand nöjd med de svar vi erhållit och anser att det går att få en bra 

bild av bankernas teorier med hjälp av dem. Utifrån svaren vi fått från intervjuerna kan vi 

tolka det som att bankerna har sänt intervjuerna till tjänstemän på bankerna som jobbar med 

just det område som vi studerar.  
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3 Teori 

3.1 Konsumentbeteenden 

Konsumentköpbeteenden är ett svårdefinierat begrepp eftersom det inkluderar alla hushåll och 

individer på marknaden. I ”Principles of marketing”( Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 

2008, s 278) finns det däremot en modell som kallas “stimulus-response” som är ett enklare 

sätt att beskriva begreppet på. Den grundar sig på fyra faktorer som påverkar 

konsumentbeteenden; kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Även om dessa 

faktorer är svåra att påverka är det ett väsentligt steg för att förstå varför en kund fattar det val 

den gör.  

Den kulturella delen grundar sig i basvärden, preferenser och beteenden som konsumenten får 

under sin uppväxt, genom exempelvis familj och skola (Kotler et al, 2008, s 279). En av de 

första kontakterna ett barn får med sin framtida bank är dels genom att familjen redan har en 

gemensam bank och bygger vidare på det genom att upprätta ett sparande till barnet via 

fonder eller ett sparkonto. En studie gjord i Usa, Taiwan och Ghana i ämnet visade också på 

att rekommendationer från familj och vänner var en stor anledning till att man valde den bank 

man har idag (Tan, CT och Chua, C 1986). 

Den sociala biten liknar den kulturella men lutar mer åt att konsumentens referensgrupp, det 

vill säga familj, vänner, sociala organisationer starkt påverkar märkesvalen (Kotler et al, 

2008, s 279). När det kommer till sociala faktorer så är det ganska självklart att man blir 

påverkad av vad man hör och ser runt omkring sig. Mycket av detta har inverkan också i valet 

av bank och man präglas av familj och vänners val. 

Personliga faktorer inrymmer kundens ålder, stadie i livscykeln, boende och ekonomiska 

omständigheter (Kotler et al, 2008, s 279). Om vi tar ett exempel på en 20-åring så kanske 

inte val av bank har så stor betydelse på grund av att man har annat att koncentrera sig på i det 

skedet av livet och tillgångar har ännu inte börjat växa då man är i ett tidigt stadium av sitt 

yrkesverksamma liv. Att i ett tidigt skede locka till sig yngre människor har dock visat sig 

vara effektivt för bankerna eftersom när de uppnått vissa målstolpar i livet får ett mer 

mångfacetterat behov (Focht et al 2010).  
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Den sista faktorn är den psykologiska delen som omfattar motivation, uppfattning, lärande, 

föreställningar samt attityd (Kotler et al, 2008, s 279). En marknadsföring på grundval av 

attityd och förväntad nytta skulle kunna förbättra en banks förmåga att hantera en konflikt 

mellan individuell service och kostnadsbesparande standardisering (Machauer & Morgner 

2001). Det handlar helt enkelt om att vissa är mer benägna att sätta sig in i allt som har med 

bankväsendet att göra medan andra kanske är mer trygga med att låta andra ta hand om sina 

placeringar och pengar. Det är heller inte alla som har intresse till att sätta sig in i allt och det 

kan därför vara bra att välja en bank som känns stabil och kunnig. 

3.2 Köpprocess 

Det finns flera olika sorters köp; komplext, disharmoni-reducerande, stadigvarande och 

varianssökande (Kotler et al, 2008, s 279). Den komplexa delen handlar om när konsumenten 

har stor kunskap om vilka tjänster som erbjuds och kan se stor skillnad mellan märkena. 

Disharmoni-reducerande är det motsatta och konsumenten har vissa svårigheter att skilja 

mellan de olika alternativen. Stadigvarande omfattar de köp som utförs med begränsat 

engagemang och liten märkbar skillnad mellan märken. Varianssökande kopplas till de köp 

där det är lite engagemang men skillnaden mellan märkena är märkbar (Kotler et al, 2008, s 

279). Det har visat sig att en högre grad av engagemang har stor inverkan på konsumenters 

köpbeteende (Petty, R E, Cacioppe, J T & Schumann, D 1983). Det ultimata för en bank bör 

vara en blandning mellan ett stadigvarande och komplext köp. Alltså köpen där kunden ändå 

är något involverad men kanske inte söker sig någon annanstans om kunden anser sig vara 

nöjd och tillfreds med sin bank. 

Stegen som kunden upplever när den gör ett köp är: 

Behovsuppkomst  informationssökning  utvärdering av alternativen  köpbeslut  

efterköpsbeteende (Kotler et al, 2008, s 279). 

Att förstå sina kunders behov och orsaken till dessa är en viktig del i en framgångsrik 

marknadsföring (Leslie & Segal-Horn 2003). För bankerna gäller det här att i de första stegen 

förstå behoven och fokusera på dessa och sedan förekomma kunden under 

informationssökningen. Alltså att man fångar upp kunden när denne söker efter information 

om tjänster och utbud och övertala denne om att välja just din bank.  Har kunden väl fått upp 

ögonen betyder det att konsumenten är intresserad och nästan beslutat sig redan för att skaffa 
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varan eller tjänsten. När detta steg är uppnått handlar det om kundens efterköpsbeteende. Man 

vill få kunden att stanna kvar och bli en lönsam affär och det är därför upp till banken att hålla 

kunden nöjd. Detta uppnås genom att ha god kunskap om vad en kund efterfrågar och behöver 

av sin bank. Har man detta kartlagt är inte arbetet stort med att få dem att stanna. Utmaningen 

ligger i att klargöra de avgörande faktorerna. 

3.3 Marknadssegmentering 

När det handlar om en kunddriven marknadsstrategi så är de största elementen segmentering, 

inriktning, differentiering och positionering (Kotler et al, 2008, s 445). Den senaste tiden har 

det tillkommit vad man i dagligt tal kallar nischbanker. Ett område på finansmarknaden som 

väljer en specifik inriktning att fokusera på i sin verksamhet. Marknaden börjar mer och mer 

inse att man inte kan vända sig till alla konsumenter utan man väljer att fokusera de på 

kundgrupper man vet med säkerhet eftersöker vad man har att erbjuda. Man får dock vara 

beredd på att kunna tillgodose ett stort behov för den nisch man väljer. Macquaire Bank är ett 

bra exempel på detta; deras framgång ligger i deras pensionssparande. De har effektivt inriktat 

sig bara på den nischen och på så sätt tillskansat sig de kunder som önskar detta (Gordon 

2011). Man tror att deras framgång beror på att de inte nöjt sig med att tillhandhålla expertis 

kring pensionssparande utan de har även valt att tillhandahålla de tjänster som kan komma att 

behövas runt omkring pensionssparandet såsom tillgångsvärdering, affärsstruktur, 

driftmöjligheter och portföljförvaltning. 

Genom segmentering delar man upp marknaden i grupper beroende på behov, kännetecken 

och beteende som gör att man eftersöker olika produkter (Kotler et al, 2008, s 445). Inom 

finanssektorn finns det banker som har högre räntor beroende på summa insatt kapital och 

banker som har låneskydd på sina lån ifall man någon gång skulle få svårt att betala eller det 

skulle uppstå ett dödsfall i ett gemensamt lån. När banken sedan har delat upp marknaden så 

bestämmer den sig för vilka segment man ska fokusera sina krafter på (Kotler et al, 2008 s 

445).  

De två sista elementen; differentiering och positionering handlar om att erbjuda den produkt 

som ger högst kundvärde och att bli förknippad med den produkten (Kotler et al, 2008, s 445). 

Dagens banker har en förmåga att snabbt ta efter varandra med nya och likvärdiga produkter 

och det är därför avgörande att komma ut så snabbt som möjligt med en ny idé så att man når 
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så många marknadsandelar som möjligt innan en konkurrent får nys om detta och hinner före 

att presentera produkten eller tjänsten för marknaden.  

Bankerna försöker alltid att skaffa nya kunder för att tillskansa sig marknadsandelar. Därför 

kan det vara en bra idé att inrikta sig olika beroende på vilken kund man vill fånga in till sin 

bank. När det kommer till kundmarknader kan det vara svårt att hitta rätt indelning, några av 

de största indelningarna görs enligt Kotler et al (2008, s 446) utefter geografi, demografi, 

psykografi och behaviorism. För bankerna handlar geografi om den lokala marknadsföringen. 

Demografi handlar om att marknadsföra sig mot exempelvis studenter med billigare 

erbjudanden för dessa. Psykografi är en indelning utefter social klass och livsstil och till sist 

behavioristiska kundmarknaden där man riktar sig mot exempelvis kunder som har stor 

kunskap och stort behov av banken. När det kommer till bland annat geografisk indelning 

visade en jämförelse mellan faktorer som påverkade val av bank i USA och Ghana att i USA 

var tillgänglighet viktigast medan i Ghana spelade kundservice en större roll (Blankson, C, 

Omar, O E & Cheng, J M.-S, 2009).  

En annan forskare har efter kvalitativa studier kommit fram till indelningen utefter; 

ekonomiskt förvirrade, apatiska minimalister, kapital-ackumulatorer och försiktiga placerare 

(Harrison, 1994). Ekonomiskt förvirrade omfattar de kunder med begränsad kunskap och liten 

finansiell mognad, apatiska minimalister har också liten kunskap men större finansiell 

mognad. Kapital-ackumulatorer har höga nivåer både vad gäller kunskap och finansiell 

mognad och till sist har de försiktiga investerarna samma nivå som kapital-ackumulatorer 

men är mer försiktiga när de väljer risknivå på placeringar. Här gäller det alltså att 

tillfredsställa behoven hos dessa fyra grupper, exempelvis kanske en kapital-ackumulerare är 

mer intresserad av aktier med högre risk medan en försiktig investerare föredrar låg risk i 

form av vanligt sparande. 

Den bästa strategin för banken beror på vilka resurser man har tillgång till, vilken 

produktvariation man har, hur produkternas livscykel och konkurrensen ser ut (Kotler et al, 

2008, s 446). Man skulle kunna säga att de större bankerna har större möjlighet att positionera 

sig mot fler segment då de har större marknadsandelar och större resurser för detta. Processen 

ser ut som följande; man väljer segment att inrikta sig på och vilket behov som finns, vidare 

måste banken effektivt kommunicera ut och leverera den valda positionen till marknaden 

(Kotler et al, 2008, s 446). Det gäller alltså som vi tidigare nämnt att vara först för att nå ut till 
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kunderna. Segmenteringens nackdelar är främst att man går för mycket på ytan och att man 

skulle kunna gå djupare och mer komplext in på segmenten (Machauer & Morgner, 2001), 

man bör vara införstådd med att marknadsföringen anpassad för ett segment kanske inte 

passar alla som ska inkluderas i det segmentet. Den kan leda till missnöjdhet istället för den 

tänkta nöjdheten. 

3.4 Kundtillfredsställelse och lojalitet 

Tillfredställda konsumenter och lojalitet går hand i hand med marknadsvinst och 

marknadsandelar (Flint, Boutin, Jr & Blocker, 1963, Reichheld, 2003). För att bankerna ska 

vinna marknadsandelar krävs ett omfattande arbete med att hålla befintliga tillfredsställda 

parallellt med att locka till sig nya. Dock är kostnaden större att skaffa nya kunder än vad det 

kostar att behålla sina existerande (Flint et al 1963). Detta beror till stor del på den process 

som krävs för att vinna nya kunder. Marknadsföringen är det första steget mot att nå ut till 

potentiella kunder. Detta är ett ständigt pågående moment som aldrig slutar. Kostnaden är stor 

och arbetet omfattande på alla plan. Då marginalerna alltid är tunn gentemot de likvärdiga 

storbankerna på marknaden så måste arbetet med att fånga in fler kunder ständigt utvecklas 

och gå vägar som konkurrenterna ännu inte upptäckt. 

Kundtillfredsställelse beror på produktens upplevda prestanda och kundens förväntningar på 

produkten (Kotler et al, 2008, s 26). Skulle produkten inte uppfylla förväntningarna får man 

en missnöjd kund. Något som man i största mån måste undvika då dominoeffekten av detta 

blir att man som kund verbalt ofta uttrycker det missnöje som upplevts. Detta är viktigt att ta 

hänsyn till när kunden påbörjar användningen av en produkt men också vid det fortsatta 

användandet av denna. Serviceproblem och återhämtningen vid ett problem är särskilt viktigt 

när man talar om begreppet kundnöjdhet (Levesque & McDougall, 1996). Säg till exempel att 

du har ett sparkonto med fast ränta där pengarna är bundna under en viss löptid, skulle kunden 

inte förstå att pengarna är bundna och behöver dem leder det till en missnöjd kund som 

kanske avslutar sitt engagemang i samband med att kapitalet frigörs. Ger man dock kunden 

tillfredsställande information och ser till att kunden verkligen förstår villkoren och de 

förutsättningar som denne skriver på slipper man troligtvis en missnöjd kund. 

Efter kundtillfredsställelsen är uppnådd har man förhoppningsvis en lojal och trogen kund. 

Kotler et al (2008, s 26) har en intressant teori: ”Smarta företag skulle uppnå tillfredsställelse 

genom att bara lova vad de kan leverera men sen leverera mer än vad de lovat”. Man kan 
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resonera hur man själv reagerar när man får mer än man förväntat sig, för oss är det en positiv 

upplevelse som gör att man anser att servicen är bra och kundbehandlingen är god. 

Efterföljande påpekar Kotler et al (2008) att företagen bör sträva efter att ha hög 

tillfredsställelse hos sina kunder men inte en maximal då en verksamhet som ständigt sänker 

priser eller utökar sin service i längden får en lägre vinstmarginal. En utökning av detta kan 

vara att kunderna blir positivt överraskade när de får en bättre produkt, men att en kund som 

ständigt tilldelas fördelaktiga villkor kanske söker sig någon annanstans på grund av att 

kunden är uttråkad eller känner att banken inte gör tillräckligt för att få behålla kunden.  

En vilja att rekommendera andra företaget är ett starkt mått på kundlojalitet- och nöjdhet 

(Reichheld, 2003). I enkätundersökningen kopplat till denna studie finns ett avsnitt som 

undersöker hur kunden inledningsvis kom i kontakt med sin huvudbank. Det har också visat 

sig att lojala kunder inbringar nya kunder till nästan ingen kostnad alls för företaget vilket är 

en effektiv marknadsföring, särskilt vid nystart men också senare då man slipper kostnaderna 

för marknadsföring och andra erbjudanden (Reichheld, 2003) Minsta lilla snedsprång från 

komplett nöjdhet kan göra att man talar illa om ett företag och leda till en stor dipp i 

kundlojaliteten (Kotler et al 2008, s 28). Målet är alltså inte bara att upprätthålla 

kundnöjdheten utan också en förtjusning hos kunden (Levesque, & McDougall, 1996). 
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4. Resultat 

4.1 Kundens val av bank ur bankernas perspektiv 

Som tidigare nämnts i studien så har kontakt med Swedbank, Handelsbanken och Nordea 

skett via mailkontakt. Metodiken var inte ett val utan ett villkor från banktjänstemännen som 

de alla hade det gemensamma argumentet att tidsbrist förekom. Svaren skickades mellan oss 

tills vi fann att svaren var tillfredsställande för det resultat som studien avser att uppnå. Syftet 

med dessa intervjuer var att se vad bankerna tror sig veta om på vilka kriterium en kund väljer 

sin bank. Bonus till detta och som komplement till den teoretiska studien var att utröna hur de 

arbetar för att locka till sig dessa nya kunder och påvisa om det förekommer någon skillnad i 

metodiken mellan bankerna att attrahera nya kunder. En del av studien behandlar det faktum 

att det idag är en kraftig konkurrens mellan storbankerna i Sverige och för att växa måste de 

alltid ligga steget före varandra. Förhoppningen är att denna studie ska fylla en funktion på 

det området.  

Frågan som behandlade marknadsföringen till olika kundsegment besvarades som väntat av 

de tre bankerna med liknande svar. Informationskanaler är trots allt begränsade och de hade 

alla det gemensamma att de inte separerar kunderna i olika segment utan reklamen och 

informationen riktar sig till alla. De nämnare som var samfällda var att i den mån det går så 

besöker de mässor och pratar med kunderna via fysisk kontakt. En banner i lokaltidningar är 

en stående process som aldrig tycks ändras likaså med utskick i brevlådor. Nordea var den 

bank som hade det enda avvikande svaret. De har anammat den trend som många nu följer. 

Att finnas och synas i ett socialt nätverk. Nordea finns på det populära nätverket Facebook 

som för få personer är en okänd sida. Detta påvisar hur vitalt det är att spåra trender och följa 

kunderna dit de för sig. Metodiken för att ta sig via informationskanalerna till rätt kunder 

underströk de alla att det varierade men valde att inte gå in djupare på. Frågan var en risk för 

oss att ställa. Mellan raderna kunde läsas att detta var något som inte skulle avslöjas. För att 

spinna vidare på detta så var avsikten att utröna om de visste sin ställning ur ett 

marknadsföringsperspektiv mot de andra bankerna. Swedbank och Nordea svarade båda 

trevande att de misstänkte att de alla tre låg relativt nära varandra i kampen om att locka nya 

kunder. Svaret som representerar Handelsbanken levererade ett svar snabbt och säkert. De var 

uppdatering om konkurrenterna och konstaterade att de båda andra bankerna annonserade mer 

centralt än vad Handelsbanken valt att göra.  
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När kunderna är inne i systemen så finns ingen anledning att slappna av. Bankerna medger att 

marknadsföringen är viktig. Till vår förvåning så anser både Swedbank och Handelsbanken 

att den har betydelse men är inte det väsentligaste att fokusera på. Det är dock ett hårt jobb att 

öka kundstocken men lika mycket krävs för att hålla de befintliga kunderna nöjda och 

tillfredsställda. För att säkerhetsställa kvalitén på det jobbet så utför de tre bankerna årliga 

marknadsundersökningar där de ställer frågan till kunderna om de är nöjda med sin bank. 

Befintliga kunder uppmuntras av Swedbank med personliga kundmöten så att de skapar en 

personlig kontakt med varandra. Kunden ska känna att den har en egen kontakt på banken 

som bara är ett telefonsamtal bort om några funderingar skulle väckas. Handelsbanken och 

Nordea nämner även dem vikten av att skapa trygga och personliga relationer med sina 

kunder men påvisar även hur viktigt det är att vara tillgänglig. Snabba svar på mail, 

återkoppling via telefon och snabba besked på posten.  

Diskussionen knyts samman av kärnan som denna studie bygger på. Vilka faktorer är det som 

bestämmer till vilken bank en kund väljer att gå; 

- Swedbank spinner vidare på relationen mellan bank och kund. De ska känna ett förtroende 

och en trygghet med den bank de valt. 

– Handelsbanken tror att ett komplett utbud är en grundbult som måste fungera. Oavsett om 

du är ny-, befintlig- eller företagskund så ska man känna att kompetensen finns och även här 

är tryggheten viktig. 

– Nordea strävar efter tillgänglighet genom olika informationskanaler. De tror även på att 

söka sig till andra områden genom att täcka en kunds hela behov. Här spelar erbjudande och 

kunskap stor roll. 

4.2 Kundens val av bank ur kundens perspektiv 

Vi skickade sammanlagt ut 100st enkäter och fick tillbaka 71st kompletta enkäter. Bortfallet 

berodde på att baksidan inte fylldes i på några av enkäterna samt att några inte återkom till oss 

över huvudtaget. Totala antalet svar blev 71 svar vilket ger oss en svarsfrekvens på 71 %. 

För att ge en lätt överblick presenterar vi våra data i form av diagram med en fördelning efter 

ålder och hur viktig faktorn är på en skala från 1-5 där 1 är oviktigt och 5 är mycket viktigt. 

Vi har fördelat utefter ålder för att se om det har förändrats mellan generationerna samt för att 

se vilken vikt man lägger vid olika delar beroende på hur gammal man är. Diagrammen har 

utformats efter procentsats eftersom vi mottog olika antal svar från åldergrupperna, från 
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gruppen 18-29 år mottog vi 17 svar, 30-39 år fick vi in 18 svar, 40-49 år mottog vi 16 svar 

och till sist från 50 år och uppåt fick vi in 20 svar.  

4.2.1 Välkänd bank 

 

Sett till totala antalet svar ligger största delen på nivå fem, alltså viktigt vid valet av bank 

(46,5%). Fördelningen mellan åldergrupperna är utspridda mellan de fem svarsalternativen. 

Välkänd bank 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt    5,00% 

Ganska oviktigt 5,88%  6,25% 20,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 41,18% 33,33% 31,25% 5,00% 

Ganska viktigt 47,06% 33,33% 31,25% 15,00% 

Viktigt 5,88% 33,33% 31,25% 55,00% 

 

4.2.2 Avgifter (för kort, internetbank mm)?  

 

För större delen av det totala antalet respondenter (35,2%) låg avgifterna på nivå 4/5 som 

ganska viktigt vid valet av bank. Nivå 5 kom på andra plats med 29,5%. 

Avgifter 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 5,88%  6,25%  

Ganska oviktigt 5,88% 16,67% 12,50% 5,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 17,65% 11,11% 37,50% 25,00% 

Ganska viktigt 41,18% 44,44% 25,00% 30,00% 
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Viktigt 29,41% 27,78% 18,75% 40,00% 

 

4.2.3 Snabb hantering av ärenden? 

 

Sett till totala antalet svar ansåg drygt 50% att en snabb hantering av ärenden var väldigt 

viktigt. Samma fördelning gäller för de olika åldersgrupperna. 

Snabb hantering av ärenden 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt    5,00% 

Ganska oviktigt     

Varken viktigt eller oviktigt 11,76% 27,78% 18,75% 20,00% 

Ganska viktigt 29,41% 27,78% 25,00% 35,00% 

Viktigt 58,82% 44,44% 56,25% 40,00% 

 

4.2.4 Kundbehandling? 

 

78,8% av det totala antalet respondenter anser att kundbehandling är avgörande i valet av 

bank. Likaså är det om man ser till fördelning över åldersgrupper. 

Kundbehandling 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt    5,00% 

Ganska oviktigt 11,76%    

Varken viktigt eller oviktigt 5,88% 11,11%  10,00% 
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Ganska viktigt 5,88% 16,67% 12,50% 5,00% 

Viktigt 76,47% 72,22% 87,50% 80,00% 

 

4.2.5 Bra kunskap kring bankfrågor? 

 

För det totala antalet respondenter ansåg 73,3% att kunskapen kring bankfrågor var viktigt vid 

valet av bank. Åldersfördelat ser vi liknande resultat, som diagrammet också utvisar.  

Kunskap 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt    5,00% 

Ganska oviktigt     

Varken viktigt eller oviktigt   12,50% 5,00% 

Ganska viktigt 35,29% 16,67% 12,50% 20,00% 

Viktigt 64,71% 83,33% 75,00% 70,00% 

 

4.2.6 Tillgänglighet (geografiskt läge, öppettider mm)? 

 

För vikten av tillgänglighet är det relativt jämnt fördelat mellan nivå 2-5 vid valet av bank. 

Den största delen, om än utan större skillnad mellan nivåerna, ligger på varken oviktigt eller 

viktigt (26,76%). 

Tillgänglighet 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 11,76% 11,11% 12,50%  
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Ganska oviktigt 23,53% 5,56% 6,25% 20,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 23,53% 27,78% 18,75% 35,00% 

Ganska viktigt 29,41% 16,67% 43,75% 15,00% 

Viktigt 11,76% 38,89% 18,75% 30,00% 

 

4.2.7 Släkt och vänners rekommendationer? 

 

Den största delen av det totala antalet respondenter anser att släkt och vänners 

rekommendationer varken är viktigt eller oviktigt vid valet av bank, 32,4% svarade detta. 

Rekommendationer från släkt och vänner 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 11,76% 5,56%  10,00% 

Ganska oviktigt 11,76% 5,56% 12,50% 30,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 23,53% 66,67% 25,00% 15,00% 

Ganska viktigt 35,29% 16,67% 50,00% 25,00% 

Viktigt 17,65% 5,56% 12,50% 20,00% 

 

4.2.8 Ränta (på lån och sparande mm)? 

 

Angående räntan på banken anser 62% av totalen att ränta på lån, sparande med mera är 

viktigt vid valet av bank. Liknande fördelning ser vi utefter åldersgrupp, sett till diagrammet. 

Ränta 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt     
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Ganska oviktigt 5,88%   10,00% 

Varken viktigt eller oviktigt  16,67% 12,50%  

Ganska viktigt 29,41% 22,22% 25,00% 30,00% 

Viktigt 64,71% 61,11% 62,50% 60,00% 

 

4.2.9 Erbjudanden? 

 

För det totala antalet respondenter svarade 35,21% att erbjudanden varken är viktigt eller 

oviktigt vid valet av bank. 

Erbjudanden 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 11,76% 11,11%   

Ganska oviktigt 17,65% 22,22% 31,25% 15,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 41,18% 22,22% 25,00% 50,00% 

Ganska viktigt 23,53% 33,33% 31,25% 25,00% 

Viktigt 5,88% 11,11% 12,50% 10,00% 

 

4.2.10 Utbud av tjänster? 

 

Utbudet av tjänster visade sig vara ganska viktigt vid valet av bank sett till det totala antalet 

svar. 36,6% svarade detta. 

Tjänsteutbud 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 11,76% 5,56%   
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Ganska oviktigt 11,76% 5,56% 12,50% 5,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 17,65% 27,78% 18,75% 35,00% 

Ganska viktigt 29,41% 38,89% 43,75% 35,00% 

Viktigt 29,41% 22,22% 25,00% 25,00% 

 

4.2.11 Inredning/atmosfär? 

 

29,57% av det totala antalet svar angav att inredning och atmosfär varken bar oviktigt eller 

viktigt vid valet av bank. Fördelningen skiljer sig lite mellan de olika åldersgrupperna vilket 

syns i tabellen.  

Inredning/atmosfär 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 35,29% 27,78% 31,25% 10,00% 

Ganska oviktigt 23,53% 16,67% 31,25% 35,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 23,53% 38,89% 25,00% 30,00% 

Ganska viktigt 17,65% 16,67% 6,25% 15,00% 

Viktigt   6,25% 10,00% 

 

4.2.12 Information av tjänster? 

 

39,44% anser att tjänsteinformationen är ganska viktigt vid valet av bank. Liknande 

fördelning syns mellan åldersgrupperna med undantag för åldrarna mellan 40-49 år. 

Tjänsteinformation 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 
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Oviktigt 17,65%    

Ganska oviktigt  5,56% 6,25% 15,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 29,41% 33,33% 50,00% 35,00% 

Ganska viktigt 41,18% 61,11% 18,75% 35,00% 

Viktigt 11,76%  25,00% 15,00% 

 

4.2.13 Marknadsföring? 

 

Av det totala antalet respondenter anser 43,66% att marknadsföringen varken är viktigt eller 

oviktigt vid valet av bank. Fördelningen mellan åldersgrupperna är relativt jämnt fördelat. 

Marknadsföring 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 5,88% 11,11% 12,50% 5,00% 

Ganska oviktigt 17,65% 16,67% 31,25% 20,00% 

Varken viktigt eller oviktigt 47,06% 38,89% 37,50% 50,00% 

Ganska viktigt 17,65% 33,33% 18,75% 25,00% 

Viktigt 11,76%    

 

4.2.14 Säkerhet? 

 

76% av det totala antalet anser att säkerheten är viktig vid valet av bank. Fördelningen för 

åldersgrupperna visar på liknande resultat. 

Säkerhet 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 
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Oviktigt    5,00% 

Ganska oviktigt     

Varken viktigt eller oviktigt 5,88% 5,56%   

Ganska viktigt 17,65% 27,78% 25,00% 10,00% 

Viktigt 76,47% 66,67% 75,00% 85,00% 

 

4.2.15 Anseende? 

 

För 61,97% är anseendet viktigt vid valet av bank, sett till det totala antalet respondenter. 

Liknande fördelningen har också de olika åldersgrupperna.  

Anseende 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Oviktigt 0%    

Ganska oviktigt 11,76%    

Varken viktigt eller oviktigt 11,76% 16,67% 12,50% 15,00% 

Ganska viktigt 5,88% 27,78% 18,75% 30,00% 

Viktigt 70,59% 55,56% 68,75% 55,00% 

 

4.2.16 Vilken är din huvudsakliga bank idag? 

 

Största andelen av våra respondenter har Swedbank som sin huvudsakliga bank idag. 

Fördelningen syns tydligt i diagrammet nedan.  

Vilken är din huvudsakliga bank idag?  
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SEB 5,63% 

Nordea 16,90% 

Swedbank 40,85% 

SHB 25,35% 

Annan 11,27% 

 

4.2.17 Vad fick dig att välja din bank? 

 

För 54,93% av respondenterna är släkt och vänners rekommendation av stor betydelse vid 

valet av bank. 

Vad fick dig att välja din bank  

Släkt och vänner 54,93% 

Kampanjer/Erbjudanden 4,23% 

Annonsering 1,41% 

Annat 39,44% 

 

Under valet ”annat” kunde respondenterna skriva i exempel på andra skäl till att de valde sin 

bank. Svaren vi mottog var: placering, anseende, jobbrelaterat, på hemorten, missnöje med 

gamla banken, bra räntevillkor, bolåneränta, bemötande och på grund av huslån. 

4.2.18 Hur nöjd är du med din bank idag? 1 är icke nöjd och 5 är nöjd 
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Största andelen, 49,49%, är nöjda med sin bank idag. Åldersgruppsfördelningen visar på 

liknande siffror. 

Hur nöjd är du med din bank idag? 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-uppåt 

Missnöjd    0% 

Ganska missnöjd    5,00% 

Varken nöjd eller missnöjd 17,65% 16,67% 31,25% 20,00% 

Ganska nöjd 29,41% 38,89% 31,25% 15,00% 

Nöjd 52,94% 44,44% 37,50% 60,00% 

 

4.2.19 Vad skulle få dig att byta bank? 

Denna fråga var av kvalitativ karaktär och en sammanställning gav oss flera alternativ till 

varför kunderna skulle kunna byta bank. Utan inbördes ordning var svaren följande: 

- Bättre bemötande på annan bank 

- Bättre villkor 

- Bättre ränta på in- och utlåning  

- Bättre tillgänglighet  

- Om nuvarande bank delade ut bonusar till ledning  

- Om banktjänstemän misskötte sig 

- Låga avgifter 

- Missnöje 

- Slipper extra avgift för internetbank 

- Bättre erbjudanden någon annanstans 

- Lokalt kontor stänger 

- Har spridda tillgångar 

- Mindre bra internettjänst 

- Dålig förvaltning av aktiefonder 

- Dålig behandling 

- Bolåneräntan 

- Om jag skulle ta större lån och får bättre ränta nån annanstans 
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5. Analys och Diskussion 

5.1 Resultatet 

Här presenteras resultatet av enkätundersökningarna kopplat till teori, banktjänstemännens 

svar, tidigare undersökningars resultat samt egen tolkning av svaren. Vi har valt att lägga 

analys och diskussion under samma rubrik för att undvika upprepningar och skapa en mer 

lättöverskådlig bild. 

5.1.1 Välkänd bank 

Det är intressant att sätta ett svar i perspektiv till ett existerande resultat i liknande studier. 

James F Devlin presenterade 2002 en studie som innehöll denna fråga och riktade sig till 

brittiska medborgare. I rangordningen landande denna på plats sju. Vi kan se ett mönster 

bland de som deltog i vår studie. 46,7% ansåg att en välkänd bank var ett viktigt kriterium. 

Det segment som fann denna faktor som mest viktig var 50 år och uppåt. Tankarna som 

spontant vill kontra det resultatet är att dessa kunder är uppvuxen med de storbankerna som 

idag trängs med ett större antal småbankerna som är en tillväxt som kommit under de senaste 

två decennierna. Resultatet är något i underkant med vad vi innan förutspådde. Kotlers (2008) 

studie av konsumentbeteende inrymmer fyra faktorer som styr detta. Studerar man denna så 

återfinns en kunds uppfattning om en bank som en av de psykologiska faktorerna som 

inrymmer vad en kund uppfattar och vilka föreställningar denne har. Detta tyder på att 

marknadsföringen som våra tre banker fokuserar intensivt på inte har den slagkraft som är 

nödvändig. Bakom en ansedd logga och ett starkt varumärke så vill kunderna se att det finns 

något mer än en välkänd yta.  

5.1.2 Avgifter (kort, internetbank, mm) 

Som förväntat så blev resultatet av denna fråga att kunderna anser att avgifter är ganska 

viktigt när valet av bank ska avgöras. Vi har tidigare diskuterat att storbankerna idag ligger 

stadigt sida vid sida i kampen om kunderna. Beslutet kan stå och väga mellan hur man väljer 

att tillämpa avgifter och på vilken nivå dessa ligger. Petty, Cacioppe och Schumann (1983) 

påvisar att en hög grad av engagemang hos en kund påverkar dennes köpbeteende. En kund 

som intresserar sig för ett kommande köp eller betydande val är medveten i en högre 

utsträckning om vilka valmöjligheter som finns på marknaden. Denne är troligen mer 



41 

 

kostnadsmedveten och kommer därför att jämföra mellan bankerna för att utvärdera vem som 

kan ge honom det bästa utbudet baserat på dennes behov. Om erbjudandena är likvärdiga så är 

det troligt av avgörandet kan stå och falla på vem som är dyrast på produkterna de erbjuder. 

Detta är något som flitigt tillämpas som lockmedel av bankerna i sin marknadsföring. För vad 

är inte ett bete annat än att framhäva hur billig man är på sina produkter och hur mycket en 

kund sparar på att välja den specifika banken.  

5.1.3 Snabb hantering av ärenden 

Hälften av våra respondenter ansåg att snabb hantering av deras ärenden på 

banktjänstemännens bord ska ske snabbt. Fördelningen var jämn mellan åldersgrupperna 

vilket kan tolkas som att oavsett vilket segment du tillhör så är behovet av ett resultat av 

värde. Idag är besöksfrekvensen lägre genom fysiska besök på bankerna. Många ärenden kan 

kunden själv sköta via Internetbanker och smartphones. Gemensamt för storbankerna är att 

alla idag tillhandahåller detta. Tempot är för många högt i vardagen och vi vill ha resultat 

snabbt. För kunden som lämnar ifrån sig en fråga till en bank är det god service att snabbt få 

en återkoppling på detta. Som vi såg i Handelsbankens resonemang har de insett vikten av att 

vara tillgänglig och snabbt finnas kunden till hands.  

Likaså Nordea som finns på Facebook dygnet runt och kan vara behjälplig med frågor.  

Detta går hand i hand med en tillfredsställd kund. Om denne förväntar sig att hanteringen ska 

ske snabbt och motsatsen istället drabbar kunden kommer denna att känna ett missnöje som 

inte gynnar bankerna. Reichfield (2003) presenterar i sin studie resultat som visar att 

tillfredsställda kunder och lojalitet flätas samman. En lojal kund som upplever 

tillfredsställelse av bankernas hantering kommer att sprida det goda ordet vidare och stanna 

som kund.  

5.1.4 Kundbehandling 

Resultatet som denna fråga utmynnande i visade att 78,8% jämnt fördelat mellan 

åldersgrupperna ansåg det som viktigt att få rätt behandling som kund för att valet skulle falla 

på den banken som kunde ge detta. 

Lika viktigt som det är att locka nya kunder och vinna marknadsandelar är det för bankerna 

att behålla befintliga. Det kostar mer att marknadsföra sig mot nya kunder än vad det är att 

bearbeta befintliga. Reichfield (2003) understryker att lojala kunder är en del av en, för 
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bankerna, kostnadsfri del av marknadsföringen. Ordet sprids av de nöjda kunderna som fått 

bra kontakt och service med en bank och detta når nya kunder som får upp intresset. Bankerna 

bör sätta stort fokus på kundvärde då resultatet av detta visar att detta är något som alla 

åldersgrupper prioriterar. Hellre kvalitet på befintliga kunder än kvantitet bara för att öka 

kundstocken. 

5.1.5 Bra kunskap kring bankfrågor 

Resultatet på denna fråga som visar att 73,3% totalt sett över de olika åldersgrupperna kopplas 

samman med föregående fråga om kundbehandlig. Att banktjänstemännen innehar rätt 

kompetens till sina arbetsuppgifter kommer att skapa ett effektivt arbetssätt vilket leder till att 

kunderna får en bättre behandling av sina ärenden.  

Bankerna har det gemensamma målet att säkra god kvalitet på sitt arbete och att kunderna är 

nöjd och tillfreds. Kunskap och kompetens är två av de faktorer som bygger kvalité. Bankerna 

utför, enligt uppgift, årligen undersökningar som utvärderar kundtillfredsställelsen för att 

kunna påvisa brister och åtgärda dessa och stärka de områden som visar sig ge framgång. 

Levesque och McDougall(1996) menar att om en kund upplever att servicen är dålig, som är 

ett led i bristande kompetens, så är återhämtningen från detta väldigt kritiskt. En kund som 

står inför valet att välja sin bank kommer inte att gå till den som har presterat i underkant i sin 

hantering av kunder. Pengar är något majoriteten vårdar ömt och det är viktigt, som resultatet 

visar, att vi känner trygghet i förvaltningen och hanteringen av detta. Bankerna gör helt rätt i 

att kvalitetssäkra sitt arbete genom årliga undersökningar. Skulle dessa inte genomföras så 

finns inget vetskap om existerande brister och då kommer dessa inte heller att kunna åtgärdas. 

Zineldin (1996) presenterade en studie av svenska kundernas prioriteringar när de väljer bank. 

För att sätta vårt resultat i perspektiv till en studie som gjordes för 15 år sedan så kan vi se att 

rankningen faller på samma nivå. Lika viktigt då var det då som det är nu med att en kund ska 

känna att den blir behandlad som förväntningarna kräver. Kompetensen härleds till detta 

genom att effektiviteten på ärenden stärks och kunderna får den service de efterfrågar. 

5.1.6 Tillgänglighet (geografiskt läge, öppettider, mm) 

Det här är en intressant frågeställning på många plan. Devlin och Gerrard (2005) fann denna 

faktor som den viktigaste för kunderna i deras studie. Mycket har hunnit hända på 7 år sett ur 

ett tekniskt perspektiv. Vårt resultat visade sprida skurar mellan svarsalternativen. 

Fördelningen var jämn både över åldersfördelningen och nivån på svaren. Nämnas kan att de 
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två äldsta grupperna fann att tillgängligheten var viktig när man tittar på vilken bank man ska 

välja. Tänkvärt om detta är att det är den yngre generationen som inte anser detta var en viktig 

faktor. Anledningen till detta kan kopplas till tidigare diskussion om att det finns möjligheter 

idag som är nya på marknaden. Nu finns tekniken som tillåter oss att vara flexibel. Vi har 

Internetbanken som har de majoriteten av de tjänster en kund behöver för att utföra sina 

dagliga ärenden. Telefonbankerna är inte mer än ett samtal bort för den som bär med sig 

telefon. Nytt är att alla storbankerna idag har utvecklat en applikation som kunden 

kostnadsfritt laddar hem på sin smartphone och med några knapptryck har utfört sitt ärende. 

Den yngre åldersgruppen är uppväxt med vad tekniken har att erbjuda och med anledning av 

det så tror vi att det är därför som resultatet av denna fråga fick en låg svarsnivå. 

Sett till antal öppna timmar så är storbankerna likställda. Swedbank vinner kampen om störst 

antal fysiska kontor medan Handelsbanken får en eloge för att de tagit fasta på vikten av att 

vara tillgänglig för kunderna och implementerar detta i sin skapade av kundvärde. Tekniskt 

sett så finns de tillgängliga via samma kanaler. Där har de alla anammat den mobila trenden 

som förutspås bli den kanal via kunderna i framtiden utför majoriteten av sina ärenden. 

5.1.7 Släkt och vänners rekommendationer 

Inte oväntat så landade svarsfrekvensen på blygsamma 32,4% på denna fråga. För visst är det 

så att vi lyssnar på nära och kära i mångt och mycket. Men den enes behov behöver inte vara 

den andres. Och kulturen i Sverige tillåter inte att man sitter och diskuterar sin privata 

ekonomi i olika sammanhang.  Så om ämnet sällan kommer på tal så finns ingen anledning att 

rekommendera och tala om banker. Tittar vi på de enskilda åldersgrupperna så kan man se att 

det finns en mindre avvikelse, i den annars jämna fördelningen, hos åldersgruppen 40-49 år 

där majoriteten ansåg att rekommendationer från närstående är ganska viktigt.  

Personliga rekommendationer är en pjäs i den dominoeffekt som kundnöjdhet och 

tillfredsställelse skapar och som vi diskuterat tidigare. En kund står inför sitt val att välja 

bank. En jämförelse av olika aspekter leder denne till en specifik bank. Där presenteras vilka 

ärenden denna önskar att få hjälp med. Sker detta snabbt och uppfyller förväntningar får 

banken en nöjd kund. Reichfield (2003) visar att kunder som rekommenderar sin bank till 

närstående kan användas som mått på kundlojalitet- och nöjdhet. Löper denna process smidigt 

och effektivt kommer banken troligen ha en lång relation med denne kund och 

marknadsandelar kan vinnas kostnadsfritt genom att ordet sprids vidare.  

Även Kotler (2008) visar genom sin modell stimulus-response hur konsumentbeteende kan 
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beskrivas. Denna består av fyra faktorer varav den sociala biten är en av dessa. I den beskrivs 

hur människor påverkas av familj, vänner och sociala sammanhang i sitt val av köp. 

5.1.8 Ränta (på lån och sparande) 

Resultatet av denna fråga visade en nästan identisk fördelning mellan åldersgrupperna. 62% 

ansåg att räntan var viktig när de väljer sin bank. Detta påvisar hur kostnadsmedveten 

kunderna är idag och mån om att de får bra avkastning på sina pengar och betala minimalt på 

sina lån. Zineldin (1996) gjorde på 90-talet en liknande studie på svenska bankkunder. Där 

ramlade denna faktor in som en av de fem viktigaste. Resultatet är inte oväntat då vi genom 

denna studie sett att det finns en stor medvetenhet och en vilja att jämföra sina val. Räntor är 

något som bankerna kan påverka till en viss grad. Banktjänstemännen ges ett visst mandat att 

rabattera och det finns varierande möjligheter att lägga sina lån på. Bankerna använder detta 

flitigt i sin marknadsföring. Har de för tillfället den mest gynnsamma räntan så är det något de 

snabbt gör sina kunder medveten om. Det förhåller sig på samma vis som i frågan om hur 

viktig avgifterna är där Petty, Cacioppe och Schumann (1983) menar att engagemanget hos en 

kund kommer att påverka vilket beteende denna uppvisar. Kotler (2008) delar upp 

köpprocessen i olika delar. En engagerad kund faller inom ramarna för den komplexa delen 

där kunskapen ger möjligheten att förstå marknaden och kunna kalkylera och jämföra mellan 

bankernas räntor. 

5.1.9 Erbjudanden 

Andelen som ansåg att erbjudanden var en viktig faktor i valet av bank var endast 35,21%. En 

parallell kan dras till resonemanget angående avgifter där andelen var nästan likvärdig. 

Erbjudanden och avgifter är ofta tillfälliga. De används under begränsad tid för att locka till 

sig nya kunder och försvinner ofta efter en tid. Exempel på detta kan vara att studenter som 

har relativt låg inkomst undkommer kortavgifter. Detta regleras senare när de inte längre är 

studerande. I studien så ser vi ett klart samband att kundvård och god service trumfar en 

mindre avgift och ett kortlivat erbjudande. Leslie och Segal-Horn (2003) skriver i sin artikel 

att det är av yttersta vikt för bankerna att förstå kundernas behov och vad som är orsaken till 

dessa. Marknadsföringen som bankerna arbetar med bör fokusera på vad en kund efterfrågar i 

sitt val av bank. I denna studie har vi påvisat att avgifter och erbjudanden inte har en stor 

betydelse. Kunderna är medvetna om att det är lockmedel som troligtvis kommer att försvinna 
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efter en tid. Fokus bör ligga på att göra kunderna införstådd med att bankerna kommer att ge 

god service och hantera deras ärenden effektivt och med den kompetens det kräver.  

5.1.10 Utbud av tjänster 

36,6% av vår grupp av respondenter ansåg i denna fråga att en bankernas utbud av tjänster har 

betydelse i valet av bank. Åldersfördelningen av resultatet var jämnt fördelat. Reflektionen 

runt det är att oavsett om man är 18 år eller om man är över 50 år så har man liknande behov 

att uppfylla hos en bank. Räkningar ska betalas även om det sker över Internetbanken eller 

med ett besök på ett kontor. Kontanta insättningar behöver göras eller en valutaväxling. Sett 

till storbankerna så erbjuder de samma tjänster. Detta för att kunna konkurrera med varandra 

om kunderna. Kotler (2008) presenterar en kedja av upplevelser som visar hur en kund beter 

sig när ett köp ska göras. Behovet uppkommer först och efterföljs av att kunden söker 

information för att finna den plats där behovet kan uppfyllas. Och det är just i detta andra steg 

som det är viktigt för bankerna att framhäva sin verksamhet för att kunderna ska få upp 

ögonen för dem. Det ska vara enkelt att finna information av vad som kan erbjudas. Kunden 

kommer troligen inte att söka på djupet utan läser och tar till sig det som finns lättillgängligt. 

Bankerna som omfattas av vår studie ska de alla ha en eloge för att de finns tillgänglig för 

kunden och kan svara på frågor och presentera vad de har att erbjuda. När kampen mellan 

bankerna är så jämn som den är för tillfället så måste de hela tiden driva verksamheten framåt 

och utveckla nya produkter. Detta genom att utvärdera behoven för att kunna skapa vägar som 

lättast tillfredsställer dem. Tjänsterna kommer troligtvis vara densamma men sätt att utvecklas 

för att effektivisera dessa.  

5.1.11 Inredning/atmosfär 

27,57% av totala antal svar visade att inredning och atmosfär på en bank var viktigt att ta 

hänsyn till. I två tidigare studier gjord av Levesque (1996) och Boyd, W.L, Myron, Leonard, 

White och Charles (1994) visade liknande resultat. Denna faktor återfanns på botten av skalan 

som en betydande faktor. Dessa studier har några år bakom sig och vi fann det intressant om 

kunderna sedan dess ändrat uppfattning. Lika obetydligt då var ytan som den är nu. Detta 

stärker studiens resultat som visar att kunderna är måna om kvalité istället för skiftande 

faktorer som erbjudanden, avgifter och inredning är. Om kompetensen och kunskapen är 

grundbulten som alltid är oförändrad så finner inte kunderna att dessa faktorer som kommer 

ändras på sikt har betydelse.  
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Dock så måste bankerna för den delen upprätthålla en viss standard. För enligt bankerna så 

fokuserar de mycket på personliga möten med kunderna och att bevara ett gott anseende. Så 

för trivselfaktorn när besök sker på kontoren så ska det vara självklart att det ska vara ordnat 

och städat. Men inte för den delen fokuseras på fin inredning. Kunderna anser istället att 

kostnaden för detta kan förflyttas till områden som de finner vara mer betydligt. 

5.1.12 Information om tjänster 

För huvuddelen av våra respondenter var svaret att information om tjänster var ganska viktigt. 

Gruppen som avvek något var de mellan 40-49 år där de flesta var överens om att det varken 

var viktigt eller oviktigt vid valet av bank. Funderingarna runt dessa svar utmynnar i att man 

bankerna kanske inte tänkt så långsiktigt i deras presentation av information. Av egna 

erfarenheter av arbete på bank så kan en miss i information leda till starkt missnöjda kunder. 

Ser man till teorin om köpprocess så är informationssökningen ett viktigt steg eftersom det 

gäller att få tillräcklig och riktig information för att man ska kunna utvärdera alternativen på 

ett korrekt sätt. Bankernas arbete här är att förstå vad kunden behöver och ge den information 

som kan kopplas till detta. Likaså positionering och differentiering, där man snabbt vill få ut 

en ny produkt och på så sätt bli den bank som blir förknippad med den produkten. 

Informationen från bankerna ges i form av lokal marknadsföring, med undantag för 

Handelsbanken som valt att avstå från detta. Swedbank och Nordea skickar ut lokala blad och 

har stående annonser i lokaltidningar. Detta är en form av geografisk indelning i 

marknadssegment som vi anade att bankerna hade. Alla tre bankerna hade även gemensamt 

att de brukar besöka mässor så de talar med kunderna via fysisk kontakt och finns tillgängliga 

för att svara på frågor. Bankerna ger även information till sina kunder via sociala nätverk, som 

exempelvis Facebook. 

5.1.13 Marknadsföring 

Marknadsföringen för kunden har i studien visat sig vara varken viktig eller oviktig. Liknande 

resultat utmynnade Zineldins (1996) undersökning i. Av större vikt är troligen 

marknadsföringen för bankerna. Det handlar om att tilldela information till kunderna om nya 

produkter. Som vi påpekat tidigare så är förståelsen för behov en viktig del i en framgångsrik 

marknadsföring, teorin om köpprocess innebär också att ett behov hos kunden uppstår och att 

det är det som i slutändan leder till ett köp.  

Bankerna svarade dock att de i sin marknadsföring riktade sig till alla och inte delade upp 
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efter segment. Kanske är det ett tolkningsproblem eftersom om man ser på deras hemsidor så 

kan man urskilja olika erbjudanden till olika segment. Ta som exempel Swedbanks 

studenterbjudande, Nordea med sitt nya investeringssparkonto och SHB som har olika 

sparkonton anpassade efter vad du sparar till. Gemensamt för våra banker är dock att de bör 

ha större möjlighet att vända sig till olika segment på grund av deras storlek och resurser. 

Därför bör även marknadsföringen kunna riktas till alla då de täckt ett stort område med 

segment. Alla bankerna är dock överens om att marknadsföringen inte är allt utan att för den 

sakens skull utveckla det resonemanget vidare. 

5.1.14 Säkerhet 

Som väntat så var säkerhet en av de viktigaste faktorerna vid valet av bank. Fördelningen över 

åldrar visar på ungefär samma resultat som helheten som gav oss 76% svar på nivå 5. Vi kan 

inte annat än att hålla med eftersom en säkerhet känns som en självklarhet kopplat till en 

bank. En undersökning i USA (Zineldin 1996) visade på samma resultat vilket bekräftar vårat 

resultat ytterligare. Naturligt hör detta ihop med ett efterköpsbeteende i köpprocessen, känner 

man sig osäker och otrygg så kommer man troligtvis att söka sig till en annan bank. Som vi 

nämnt under teorin om konsumentbeteende anar vi att ganska många, på grund av 

psykologiska faktorer, inte vill sätta sig in särskilt i bankväsendet och det är därför av stor vikt 

att pengarna känns säkra. Swedbank och SHB nämner också trygghet som en av de tre 

viktigaste faktorerna. 

5.1.15 Anseende 

Fördelningen här mellan åldersgrupperna var tydlig: Anseendet är viktigt för alla. Man kan 

sätta det i relation till Boyd et als (1994) undersökning i USA där anseendet visade sig vara 

den viktigaste orsaken till kundens val av bank. Vi har trott att det skulle vara en skillnad 

mellan åldersgrupperna men detta visade sig vara felaktigt.  

Teorin som hör samman med denna fråga är den om kundlojalitet och köpbeteenden. Som vi 

tidigare påpekat så är anseendet viktigt när det kommer till lojalitet och viljan att 

rekommendera företaget för andra. Man har som i mycket annat också en referensgrupp, 

exempelvis sin familj, och självklart blir man påverkad av det man hör även om det kanske 

sker omedvetet. När det kommer till vad bankerna anser så påtalar alla tre banker vikten av att 

skapa trygga och personliga relationer med kunderna och vikten av att vara tillgänglig. Detta 

kräver snabba svar på mejl, återkoppling via telefon och snabba besked på posten.  Som vi 
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tigare nämnt i teorin så är också serviceproblem och återhämtningen efter problemet en 

väldigt viktig del i begreppet kundnöjdhet (Levesque & McDougall, 1996). 

5.1.16 Vilken bank har du idag 

Rent intressemässigt så var den här frågan till för att visa bankerna hur fördelningen ser ut när 

det kommer till svar från deras egna kunder. Vi fick in en ganska bra fördelning mellan de tre 

banker vi intervjuat med undantaget att Swedbanks kunder har varit något fler till antalet.  

5.1.17 Vad fick dig att välja din bank 

Som väntat svarade en stor del, 54,39%, att de valt sin bank på grund av släkt och vänner. 

Studien från USA, Taiwan och Ghana (Tan och Chua 1986) visade på att en stor anledning till 

att man valt den bank man har idag är på grund av rekommendationer från nära och kära. 

Bankerna har bitvis anammat detta i sitt tankesätt eftersom de påpekar att relationen mellan 

bank och kund ska fungera. Frågan är dock om de tänkt så långt att en så stor andel av 

kunderna faktiskt kommer till dem på grund av släkt och vänner. Zineldins (1996) resultat 

visade också på liknande resultat, där kom anseende och rykte högre upp än exempelvis 

marknadsföringen. Intressant att nämna är här att två av resultaten på vår undersökning 

motsäger varandra, i frågan om de ansåg att släkt och vänners rekommendationer var viktiga 

vid valet av bank hamnade det på varken viktigt eller oviktigt men många har ändå valt sin 

bank på grund av just släkt och vänner.  

Vi anser att uppväxten har stor betydelse, alltså sociala faktorer, vid valet av bank. Ofta väljer 

man nog den bank som blir rekommenderad av nära och kära eftersom det känns tryggt och 

man litar på de människor som står en närmast. En annan del av de som svarade valde orsaken 

”annat” som anledning till sitt val av bank. Vi fick in varierande svar och presenteras i sin 

helhet under resultatdelen. Här hade man kunnat lägga in fler alternativ för att få en mer 

rättvis bild men eftersom vi valde att ha med en kvalitativ del i denna fråga så ansåg vi att det 

inte fanns behov av detta. Två exempel på svar är att man bytte på grund av missnöje med den 

gamla banken samt med anledning av bemötandet från banken vilket ytterligare förankrar vårt 

resultat som påvisar att anseende är en viktig del likväl som kundbehandling. 

5.1.18 Hur nöjd är du med din bank 

Nöjdheten är också en fråga som rent intressemässigt hör till resultatet för bankerna. Hälften 

av kunderna är i huvudsak nöjda med sin bank och resterande håller sig på den övre nivån i 
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nöjdhet. Det finns dock en avvikare i gruppen över 50 och vi ställer oss frågade till om 

personen tänkt fel då personen svarade eller om personen är missnöjd, varför inte byta bank? 

Vi har tidigare påpekat att lojala kunder inbringar nya till nästan ingen kostnad alls för 

företaget, kan man få mer effektiv marknadsföring än så? Speciellt bra borde detta vara vid en 

nystart där man har lite tillgångar och inte är ett så starkt varumärke än. Skulle man vara 

missnöjd för minsta lilla så kan det leda till en stor dipp i kundlojalitet. Det vill säga man 

byter bank och det leder oss rakt in på sista frågan som kommer härnäst. 

5.1.19 Vad skulle få dig att byta bank 

Vagt sammanfattat finns det många orsaker till att man skulle kunna byta bank. Utmärkande 

är exempelvis ränta, tillgänglighet, bemötande, erbjudanden och misskötsel av tillgångarna. 

Vi använde oss av denna fråga för att se om det fanns några speciella faktorer som vi missat i 

vårt skapande av enkätfrågor och hittade på så sätt att skötsel av tillgångarna var viktigt för 

några respondenter.  Frågan är vad detta hade utmynnat i om vi haft med det som alternativ i 

enkäten, viss härledning kan göras till bland annat kunskap kring bankfrågor eftersom 

kunskap förmodligen genererar korrekt hantering likväl. Handelsbanken har bland att 

kompetens som exempel på viktig faktor likaså Nordea. 
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6. Slutsats 

6.1 De tre viktigaste faktorerna vid val av bank – Kunder kontra banker 

De tre mest avgörande faktorerna vid valet av bank har vi tagit fram genom att koncentrera 

oss på nivå 5, det vill säga viktigt, och valt ut de högsta procenttalen för de olika 

åldersgrupperna samt från det totala antalet respondenter. Uppdelningen efter åldersgrupp 

visade på skiftande resultat sett mot sammanställningen av alla respondenternas svar. 

Om vi börjar med åldrarna 18-29 år så visade det sig att de tre viktigaste faktorerna för dem är 

kundbehandling, säkerhet och anseende. Vi hade anat att säkerhet och kundbehandling skulle 

ligga högt men det förvånar oss att anseende har så stor betydelse för denna grupp. 

Inledningsvis förutspåddes att avgifter skulle nå en hög nivå eftersom man när man är yngre 

så är man i regel mindre kapitalstark. Här märker man tydligt hur viktigt det är med ryktet 

som banken har. En marknadsföring riktad mot denna grupp skulle vara en där banken 

framförs som trygg, professionell och med god kompetens. 

För åldrarna 30-39 år visade det sig att kundbehandling, kunskap och säkerhet var det 

väsentligaste. Detta förvånande oss då vi hade väntat oss att ränta skulle ligga högre upp när 

man når upp i åldrarna. Visserligen kom räntan på fjärde plats vilket stärker vårat tidigare 

resonemang kring vikten av lägre ränta när man kommer upp i åldrarna och de ekonomiska 

prioriteringarna är annorlunda. För denna grupp är alltså en marknadsföring inriktad mot 

bankens kunskap, bra behandling och säkerhet den mest effektiva, sett till resultatet som vi 

nått fram till. 

I ålderskategorin 40-49 år så är det viktigaste kundbehandling, säkerhet och anseende. Som en 

genomgående trend så ligger alltid säkerhet högt upp genom åldersgrupperna. Dessa tre 

faktorer känns naturliga för den åldersgruppen då man förmodligen har en stadig ekonomi. 

Därför är det viktigt att man känner sig väl behandlad, att pengarna är säkra för framtiden och 

att banken har ett gott rykte och anseende, vilket är de faktorer som ska framgå i bankens 

marknadsföring. 

För den sista gruppen 50 år och uppåt så är de viktigaste faktorerna kundbehandling, kunskap 

och säkerhet. För den här gruppen, om man ska generalisera, så har man nog kommit till en 

fas i livet där man är mer kapitalstark och där man har fått ett mer intresse för att pengarna ska 
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växa så man kan få en trygghet till pensionen. Alla av våra respondenter har satt 

kundbehandling och säkerhet högsta upp på listan med viktiga faktorer vid val av bank. Ska 

man koncentrera sin marknadsföring för denna grupp ska det bestå av dessa två faktorer ihop 

med den kompetens som banken och dess anställda besitter. 

För det totala antalet respondenter är de tre viktigaste faktorerna vid valet av bank 

kundbehandling, kunskap och säkerhet. Sett till bankernas svar så ligger de på ungefär samma 

linje. Swedbank anser att relation med kunden, förtroendet den får för banken och tryggheten 

är det viktigaste för kunderna. Dessa tre faktorer hör samman med det resultat studien erhållit. 

Handelsbanken anser att ett komplett utbud, kompetensen och tryggheten är viktig för kunden 

vilket inte helt och hållet går i linje med vårat resultat. Genom detta har möjligheten getts dem 

att kunna bearbeta denna kunskapslucka. Vi tror att utbudet spelar mindre roll när man är 

väldigt nöjd och tillfredsställd vad gäller behandling, säkerhet och kunskap. Den sista banken, 

Nordea, anser att tillgänglighet, erbjudanden och täcka kundens behov är viktigt. Kundens 

behov är en godtycklig faktor då den innehåller väldigt mycket och kan tolkas på olika sätt. 

Därför får man väl anse att de tre faktorerna ingår här även om det är önskvärt att det ska 

specificeras mer. 

I det stora hela är bankerna medvetna om de faktorer som är viktiga för kunden vid valet av 

bank. Dock kan man ifrågasätta om det verkligen är så att det är införlivat i det dagliga 

arbetet. Ta som exempel säkerheten som är en väldigt viktig faktor, bankerna anser nog att 

detta är så självklart att de inte tänker på hur kunderna upplever det. Likaså är 

kundbehandlingen och genom kontinuerliga marknadsundersökningar kan detta kartläggas för 

att kvalitetssäkra arbetet. Sista faktorn kunskap jobbar bankerna aktivt med, baserat på egen 

erfarenhet genom insyn i bankväsendet. Kunskap och kompetens säkras genom kontinuerliga 

utbildningar och tester för att försäkra sig om att alla tagit del av inlärningen.  

6.2 Problemdiskussion 

Under vårt arbete har vi som väntat stött på en rad hinder. Ett framträdande var i intervjuerna 

med bankerna där vi inte hade räknat med tidsbristen och att de önskade att enbart svara via 

mail. Detta gjorde att den delen av studien stal mycket tid och att det var svårt att få 

tillräckligt utvecklade svar. Svaren blev något kortfattade även om det fanns möjlighet att 

utveckla dem genom motfrågor. Hade tiden funnits hade vi även önskat fråga fler 
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banktjänstemän eftersom bilden kan bli av personlig karaktär även om vi bett respondenterna 

se till bankens intresse och inte deras personliga åsikter. 

I enkätundersökningarna fanns det rum för fler faktorer. En av dem är vikten av olika tjänster 

då det visade sig senare att Handelsbanken såg det som en viktig faktor vid valet av bank. Vi 

har dock haft en tanke om att inte gå närmare in på tjänsterna men hade vi gjort om enkäterna 

hade vi haft med även den faktorn. En annan del i enkäterna är om det hade blivit ett mer 

rättvist resultat om man hade bett respondenterna välja de tre viktigaste faktorerna istället för 

att be dem gradera varje faktor från ett till fem. En faktor vi kan ta bort i 

enkätundersökningarna är könet, det visade sig vara en onödig uppgift som vi inte behövde ha 

med. 

I resultatdelen hade vi kunnat gå djupare in på varje åldersgrupp men vi valde att bara föra en 

allmän diskussion runt exempelvis om räntan spelar en större roll ju äldre man blir eller inte.  

Likadant kan det totala antalet respondenters resultat påverkas något av att vi har flera som 

svarade i gruppen 50 år och uppåt än i gruppen 40-49 år. Dock är vi intresserade av helheten 

och det skiljer sig inte så mycket vilket gör att vi kan bortse från den faktorn.  

Vi fick också motsägelser i vårt resultat eftersom våra respondenter varken ansåg det vara 

viktigt eller oviktigt med släkt och vänners rekommendationer vid val av bank men att de 

sedan valt sin bank på grund av det. Förmodligen tänkte våra respondenter att det inte skulle 

bli viktigt när de skulle välja ny bank men att de ändå valt den banken de har på grund av att 

den är familjär. Man tar den bank som ligger nära till hands, precis som släkt och vänner. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har endast skrapat på ytan av den omfattning som konsumentbeteende, 

köpprocess och marknadsföring inramar. Många komponenter kan ur detta brytas ur och 

bearbetas vidare. Vi anser det intressant att se mer på hur kunder praktiskt går tillväga när de 

korsjämför banker med varandra. Även en studie som genererar ett mer aktivt förslag till 

marknadsföring grundat på faktorerna skulle kunna ge ett intressant resultat.  

Vidare att det i denna studie diskuterats lite om hur flexibel bankerna tillåter kunderna att vara 

idag när det finns tillgång till Internetbanker och applikationer till smartphones. Om några år 

framöver så är vi övertygad om att detta område växt sig starkare och tjänsterna utnyttjas till 
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en högre grad. En studie av området som omfattar bankernas tillhandahållande av denna 

teknik anser vi bör genomföras.  
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8. Bilaga 

8.1 Frågor till bankerna 

1. Hur marknadsför ni er mot olika kundgrupper eller kundsegment på marknaden? 

2. Hur lockar ni nya kunder? 

3. Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna när en kund väljer bank? 

4. Hur skiljer ni er från andra banker? 

5. Vilka tjänster erbjuder ni? 

6. Hur arbetar ni aktivt för att behålla era kunder? 

7. Genomför ni marknadsundersökningar av era kunder angående deras tillfredsställelse 

av er bank? 

8. Hur viktigt tror ni att marknadsföringen är för att locka nya kunder respektive behålla 

gamla kunder? 

9. Vilka medel marknadsför ni er via? 

8.2 Enkätundersökning 

 

Man Kvinna Ålder:________ 

 

Hur viktigt är följande faktorer i ditt val av bank? Välj på en skala mellan 1 och 5 där 1 

är oviktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

Välkänd bank?   

1 2 3 4 5 

 

Avgifter (för kort, internetbank mm)?   

1 2 3 4 5 

 

Snabb hantering av ärenden? 

1 2 3 4 5 

 

Kundbehandling? 

1 2 3 4 5 
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Bra kunskap kring bankfrågor? 

1 2 3 4 5 

 

Tillgänglighet(geografiskt läge, öppettider mm)? 

1 2 3 4 5 

 

Släkt och vänners rekommendationer? 

1 2 3 4 5 

 

Ränta (på lån och sparande mm)? 

1 2 3 4 5 

 

Erbjudanden? 

1 2 3 4 5 

 

Utbud av tjänster? 

1 2 3 4 5 

 

Inredning/atmosfär? 

1 2 3 4 5 

 

Information av tjänster? 

1 2 3 4 5 

Marknadsföring? 

1 2 3 4 5 

 

Säkerhet? 

1 2 3 4 5 

 

Anseende? 

1 2 3 4 5 

 

Vilken är din huvudsakliga bank idag? 

SEB Nordea Swedbank Svenska Handelsbanken   Annan:________________ 

 

Vad fick dig att välja din bank? 

Släkt & Vänner          Kampanjer/Erbjudanden      Annonsering    Annat:_________________ 

 

Hur nöjd är du med din bank idag? 1 är icke nöjd och 5 är väldigt nöjd. 

1 2 3 4 5 

 

Vad skulle få dig att byta bank?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


