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Sammanfattning 

Den svenska bankmarknaden har förändrats radikalt sedan avregleringen i mitten av 1980-

talet. Konkurrensen har blivit allt hårdare då nya aktörer har etablerat sig på den svenska 

marknaden och de redan etablerade finansiella företagen har utvidgat sin verksamhet. Den 

välutvecklade tekniken och den ökade konkurrensen har medfört att privatpersoner på ett 

enkelt sätt byta bank eller skaffa en till bank. Men då allt fler aktörer befinner sig på 

marknaden har valet av bank även blivit ett allt mer komplext val. Därmed ska 

privatpersoners bankvanor, nöjdhet och relation till banken kartläggas. Uppsatsen som har 

gjorts med hjälp av enkätundersökning visar på att nöjdheten bland bankkunder är hög men 

också att nöjdheten tenderar att avta ju fler bankkontakter en kund har.  Den främsta 

informationssökning som bankkunder använder är rekommendationer från familj/bekanta och 

genom bankbesök. 
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1 Inledning 
Vi vill här beskriva bakgrunden och syftet till den komplikation vi avser att belysa och 

analysera. 

  

 

1.1 Problembakgrund 

Den svenska bankmarknaden förändras ständigt, konkurrensen har ökat och utbudet av 

tjänster har blivit fler. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som nya 

aktörer har etablerat sig på marknaden.1  

 

Den svenska bankmarknaden präglades länge av ingripande regleringar men från mitten av 

1980-talet har dock marknaden successivt avreglerats. Företag som tidigare inte agerade på de 

traditionella bankmarknaderna har nu börjat etablera sig på produktmarknader som tidigare 

endast var tillgängliga för bankerna. Det gäller t.ex. företag som erbjuder lån vid köp av 

kapitalvaror eller tillhandahåller egna kort med sparränta. Samtidigt har bankerna i ökad 

utsträckning etablerat verksamhet på, för dem, nya marknader som t.ex. 

försäkringsmarknaderna. Bankmarknaden kännetecknas således idag av en komplex 

konkurrenssituation.2

 

Bankmarknaden för privatkunder består till största delen av fem primära tjänster, inlåning på 

konto, utlåning, betaltjänster, fondsparande och finansiell rådgivning. De allra flesta 

privatkunder har ett transaktionskonto dit lönen eller pensionen är kopplad och ifrån vilken 

det sedan görs överföringar, uttag och betalningar. Att en kredit är kopplad till 

transaktionskontot är inte ovanligt. Transaktionskonton ger inte endast intäkter åt bankerna 

utan även en direkt kundrelation och därmed ökade möjligheter att marknadsföra andra 

tjänster såsom pensions- och fondsparande, hypotekslån och försäkringar dvs. tjänster som är 

mer lönsamma för bankerna.3  

 

                                                 
1 http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2005-1.pdf
2 http://www.bankforeningen.se/upload/konkurrensen_p%C3%A5_bankmarknaden.pdf  
3 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2006-4.pdf  
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Det finns 126 banker i Sverige och fyra av dessa banker har en ledande marknadsposition. 

Dessa fyra banker kallas för storbanker och består av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 

Nordea, Swedbank (f.d. FöreningsSparbanken) och Handelsbanken. De övriga bankerna 

består av fristående sparbanker, utländska banker, medlemsbanker och övriga svenska 

bankaktiebolag som går under benämningen nischbanker.4

 

Storbankerna har ungefär 75 procent av marknaden uppdelat mellan sig, och på senare år har 

utvecklingen gått mot att verksamheter med livförsäkring, fondförvaltning och bolån fått 

större betydelse för bankerna i takt med att de har vuxit och blivit stora finansiella koncerner 

med internationell gångbarhet. Inlåningen och utlåningen har minskat i takt med att nya 

aktörer etablerat sig på den svenska bankmarknaden. Från 2000 till 2006 har inlåningen 

minskat med 7 procentenheter från 83% till 76% för storbankerna då man jämför med deras 

marknadsandel och utlåningen med ca 10 procentenheter mellan åren 1998 och 2006 enligt en 

rapport från ECON på uppdrag av Svenska Bankföreningen.5  

 

Siffrorna visar att storbankerna har tappat en hel del marknadsandelar de senaste åren. Det 

beror till största del på att konkurrensen från nischbankerna har ökat. Enligt Tomas Björklund, 

marknadschef för Nordea, har bankernas tävlan om ”helkunden" blivit tuffare. I en artikel i 

tidningen Resumé säger Björklund att kunderna generellt blivit rörligare de senaste 10 åren 

och att det framförallt är nischbankerna som ”tar” kunder. 6

 

Nischbanker har oftast inte ett fullt sortiment av tjänster utan har nischat sig på ett eller annat 

sätt. Några banker så som Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken startade 

som telefon- och Internetbanker. De har numera utökat sin verksamhet men riktar fortfarande 

in sig på privatkundsmarknaden. Andra nischbanker så som Avanza, Carnegie och Nordnet är 

några av de senast etablerade bankerna. Det som är gemensamt för dem är att de var 

specialiserade på värdepappershandel och kapitalförvaltning från början men har sedan också 

utökat sitt utbud med andra typer av tjänster. 7

 

 

                                                 
4 http://www.bankforeningen.se/upload/banker_i_sverige2007.pdf  
5 http://www.bankforeningen.se/upload/konkurrensen_p%C3%A5_bankmarknaden.pdf  
6 Willebrand, Peter. Storbankernas reklamhaveri. Resumé 2006  
7 http://www.bankforeningen.se/upload/banker_i_sverige_003.pdf  
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1.2 Problemdiskussion 

Bankkunder har generellt varit lojala. Enligt en sifo-undersökning från år 2005 har den bilden 

dock börjat förändras. Var fjärde tillfrågad vill byta bank. Bland annat har tillgängligheten via 

Internet gjort det mycket lättare att sköta sina affärer via flera kontakter samtidigt som det är 

lättare att jämföra priser och innehåll.8 Enligt en Temo-undersökning som gjorts på uppdrag 

av bankföreningen våren 2007 har dock majoriteten bankkunder fortfarande endast en bank9. 

Det är ändå positivt tycker Ulla Lundquist, vd på Svenska bankföreningen, eftersom ökad 

konkurrens leder till att bankerna tvingas att leverera bättre tjänster. Vidare i samma artikel 

publicerad i DN kommenterar hon en marknadsundersökning som undersökningsföretaget 

Hermelin utfört åt Bank2, f.d. Salus Ansvar Bank, där det framkom att två av tio vill byta 

bank. Lundquist tror inte att de svarande vill byta bank helt utan snarare att de som vill byta 

bank kommer att vända sig till olika banker för att tillfredställa olika behov d v s utöka antalet 

bankkontakter varefter behoven uppstår.10

 

Bank2’s vd, Harald Nihlén, säger att undersökningen gjordes för att få en "lojalitetsöversikt" 

bland svenska bankkunder. Han ger sedan sin bild av den svenska bankmarknaden där 

bankerna använder sig av många sätt och knep för att behålla kunderna bland annat genom 

kostbara reklamkampanjer. Att bankerna lockar med bra erbjudanden för ”helkunden” är dock 

endast till vinning för banken, menar han. Ulla Lundquist har dock en annan åsikt och tar upp 

exemplet med Internetbankerna där bankkunderna har möjligheter att lätt hitta marknadens 

bästa erbjudanden. Hon poängterat att dagens bankkunder har en högre medvetenhet om sin 

banksituation och att de flesta är öppna för att självständigt hitta de bästa villkoren.11

 

Den nya trenden på bankmarknaden är att kunder väljer nya och andra producenter av 

banktjänster än de fyra storbankerna. Den ökande konkurrensen gynnar bankkunderna och det 

finns pengar att spara genom att byta bank eller att ställa krav på sin nuvarande bank.12  

 

Konkurrensverket anser dock att konsumentrörligheten är begränsad och alldeles för trög 

inom bankbranschen och att det inte är tillräckligt många som helt byter bank. De anser även 

att konkurrensen skulle vara högre om inte bankerna använde sig av så krångliga villkor för 

                                                 
8 http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=6929
9 http://www.bankforeningen.se/upload/temo2007_003.ppt  
10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=542948&rss=1401
11 Ibid 
12 http://www.sparoversikt.nu/newsText.asp?s=kronika&a=5164  
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rabatterade tjänster som bestäms av hur engagerad konsumenten är i banken. Olika 

omställningskostnader gör att kunderna inte väljer att flytta sina konton till andra aktörer. 

Oftast har kunden ett rabatterat paket av tjänster hos sin nuvarande bank vilket gör det svårt 

att se den eventuella vinsten med att betala för att ha olika tjänster utspridda hos olika banker 

eller att helt byta bank.13  

 

Den senaste undersökningen från Svensk kvalitetsindex (SKI) påvisar att bankkunder 

generellt sätt är mer nöjda idag men samtidigt minskar lojaliteten. Detta stärker bilden av sifo-

undersökningen från 2005 där lojaliteten sägs ha minskat bland bankkunderna. Vidare visar 

SKI undersökningen att bankkunder som samlar alla bankaffärer hos en och samma bank i 

högre grad är nöjdare än de kunder som använder sig av två eller flera banker. Slutsatsen SKI 

drar är att det är angeläget för alla banker att långsiktigt försöka knyta till sig kunderna för att 

öka kundnöjdheten. 14 Detta kan till viss del gå emot konkurrensverkets åsikter om att 

bankkunderna gynnas av en ökad rörlighet på bankmarknaden.  

 

1.3 Problemformulering 

Sammanfattningsvis kan det poängteras att konkurrensen på bankmarknaden har ökat och att 

utbudet med nya aktörer och nya produkter har blivit större vilket gynnar bankkunderna men 

därmed har även kunden hamnat i en ny sits. Att byta bank eller att skaffa en till bank har 

blivit lättare genom åren och rörligheten har ökat men att göra ett rationellt val är komplext 

för kunden.  

 

Hur ser dagens bankkunder ut med hänsyn till den allt mer konkurrensutsatta 

bankmarknaden? 

 

 
1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga privatpersoners bankkontakter och bankvanor, att 

kartlägga relationen mellan bank och kund och slutligen få veta hur nöjda kunder är med sina 

bankkontakter. 

 

 

                                                 
13 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2006-4.pdf  
14 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=90  
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1.5 Avgränsning 

Vi väljer att avgränsa oss till att endast titta på hur privatpersoners bankkontakter ser ut och 

arbetet kommer ha ett genomgående kundperspektiv. Vi har även valt att endast titta på 

bankkunder i Stockholmsområdet. 

 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 framförs arbetets tillvägagångssätt och de olika vetenskapliga metoder som 

använts. I kapitel 3 beskrivs de olika teorier som ligger till grund för analysen av den 

undersökning som arbetet baseras på. Vidare i kapitel 4 presenteras resultatet av 

undersökningen med hjälp av diagram och därefter görs en analys i kapitel 5. Slutligen i 

kapitel 6 besvaras syftet och en avslutande diskussion förs kring arbetet. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera arbetets tillvägagångssätt och därmed vilka 
vetenskapliga metoder som vi har valt att använda oss av.  
 
 
2.1 Vetenskaplig ansats 

Förhållandet mellan empiri och teori kan beskrivas genom att skilja mellan två vetenskapliga 

ansatser, deduktion och induktion.  

 

Denna studie har sin grund i ett deduktivt arbetssätt där författarna med hjälp av generella 

påståenden (teorier) försöker utforska och tolka omvärlden. Denna arbetsstrategi går ut på att 

först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla in 

information för att se om förväntningarna bekräftas av verkligheten. Dessa förväntningar 

bygger på tidigare empirisk erfarenhet och teorier.15  

 

Hade arbetet däremot ett induktivt förhållningssätt hade strategin varit att gå från empiri till 

teori. Författaren börjar då med att samla in data, där avsikten är att hitta generella mönster, 

som sedan kan göras till teorier eller generella begrepp.16  

 

Uppsatsens forskningsstrategi är surveyundersökning vilket bygger på att skaffa fram data till 

en kartläggning. Att göra en surveyundersökning ger en bred täckning och en bra överblick 

där aktuella förhållanden från verkligheten undersöks. Det finns flera olika metoder som kan 

användas för denna typ av strategi och för denna uppsats valdes enkätundersökning som 

metod.17  

 

En annan forskningsstrategi är att göra en fallstudie som oftast innehåller några få enheter 

som undersöks på djupet för att betona det speciella istället för det generella med fokus på 

relationer och processer.18 Då fallstudie inte lämpar sig för uppsatsen syfte har denna strategi 

valts bort till fördel för en bredare överblick över privatpersoners bankvanor som ges av en 

surveyundersökning. 

 

                                                 
15 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003 
16 Ibid 
17 Denscombe, M. Forskningshandboken, 1998 s.12 
18 Denscombe, M. Forskningshandboken, 1998 s.41 
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2.2 Datainsamling 

Vid informationsinsamlingen till en studie kan författaren använda sig av ny, primär, data 

eller av tillgänglig, sekundär, data.19  

 

Den sekundärdata som har använts i uppsatsen är teorier från kurslitteratur och data från 

vetenskapliga rapporter och artiklar. Teorier från tidigare kurser inom företagsekonomi 

användes för att skapa en översikt av problemområdet. Genom att gå vidare via 

källhänvisningar i kurslitteraturen breddades kunskaperna då ursprungskällan studerades. 

Sekundärdata i form av artiklar och rapporter som använts i uppsatsen har använts med viss 

försiktighet eftersom dessa samlats in under ett annat syfte20. Trovärdigheten i källorna 

bedöms som högt då dessa kommer från etablerade organisationer så som Konkurrensverket, 

Svensk Kvalitetsindex och Svenska Bankföreningen.  

 

Den primärdata som har använts utgörs av eget insamlat material från den enkätundersökning 

som gjorts. Hur den samlats in beskrivs nedan.  

 

2.3 Kvantitativ undersökning 

Beteckningarna kvantitativ och kvalitativ metod syftar på hur författaren väljer att bearbeta 

och analysera den information som samlas in. Dessa ansatser utesluter inte varandra utan 

kompletterar snarare varandra men den ena är oftast mer användbar för vissa typer av 

undersökningar än den andra.21 Eftersom uppsatsens undersökningsproblem bäst kommer att 

besvaras med hjälp av enkäter kommer en kvantitativ studie att göras.  

 

En kvantitativ undersökning kännetecknas av en inriktning på siffror och stora 

undersökningar där en generalisering är möjlig till skillnad från kvalitativa undersökningar 

som med hjälp av ord och djupare förståelse av vissa faktorer försöker hitta mönster.22

 

2.4 Urval 

Det finns huvudsakligen två typer av urvalstekniker som kan användas, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval.23  

                                                 
19 Merriam, S. B. Fallstudien som forskningsmetod, 1994. s. 186 
20 Denscombe, M Forskningshandboken, 1998 s. 201 
21 Patel, R. Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, 2003 s. 109-122 
22 Patel, R. Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, 2003 s. 109-122 
23 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2000 s.18   
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Sannolikhetsurval baseras på en föreställning om att de människor eller företeelser som ingår i 

urvalet har valts ut därför att forskaren har en uppfattning om att dessa sannolikt är 

representativa för hela populationen. Ett icke-sannolikhetsurval bygger inte på sådan kunskap 

utan kännetecknas av att de människor som ingår i urvalet definitivt inte utgör ett 

slumpmässigt urval.  

 

Den teknik som används i studien är alltså ett icke-sannolikhetsurval. Undersökningens 

population är hela Stockholmområdets bankkunder men då det är svårt att undersöka hela 

populationen på grund av begränsade resurser, har ett tillfällighetsurval gjorts i centrala 

Stockholm på personer i åldrarna 18 år och uppåt. Tillfällighetsurval bygger på forskarens 

”bekvämlighet” men författarna har valt att genomföra undersökningen på den utvalda platsen 

för att det borde representera en bra blandning av människor vad gäller ålder, kön och 

inkomst.   

 

Vid ett tillfällighetsurval är det viktigt att komma ihåg att resultaten inte gäller för andra 

grupper än den undersökta och därmed bör en bedömning göras av hur pass generaliserbara 

resultaten blir. 24

 

 

2.5 Enkätundersökning 

Skillnaden mellan en intervju och en enkät är att respondenten själv fyller i sina svar i en 

enkät. En enkät bör inte vara för omfattande, ha ett obegripligt språk och inte heller se slarvigt 

och oseriöst ut. Nackdelen med enkätundersökningar är att frågeformulären utarbetas före 

datainsamlingen och kan inte ändras efteråt vilket kan göra att sådana undersökningar kan bli 

stelbenta och endast ge svar på det som man frågar efter.25

 

Enkäterna har testats på ett antal försökspersoner innan själva undersökningen för att 

upptäcka eventuella brister och få reda på enkätens ungefärliga tidsåtgång.  

 

                                                 
24 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2000 s.18-34  
25 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003 
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För att svarsalternativen ska tolkas rätt av respondenten har vissa begrepp förklarats närmare i 

enkäten. Dessa begrepp är ”tjänsteman”, ”arbetare”, ”service”, ”tillgänglighet”, ”bra villkor”, 

”trygghet/säkerhet”, ”konsumentguide” (se bilaga 1). 

 

2.6 Reliabilitet - tillförlitlighet 

Reliabiliteten i ett arbete påverkas av hur informationen bearbetas och hur mätningarna har 

utförts. Ett högt bortfall i en enkätundersökning kan t.ex. ge lägre reliabilitet26. En 

undersökning med hög reliabilitet är tänkt att kunna göras om av en oberoende forskare och 

resultaten ska bli likvärdigt. Den utvalda platsen kan möjligtvis också ha orsakat ett högt 

bortfall och troligtvis inte helt ärliga svar från respondenterna då det är en plats dit människor 

går på sin lediga tid och vill därmed inte bli störda. 

 
 
 
2.7 Validitet - giltighet 

Validitetens styrka i ett arbete är beroende av att det vi mäter är det som är meningen att 

mätas för att komma åt problemformuleringen27. Validiteten är beroende av reliabiliteten på 

så sätt att om reliabiliteten mäter fel t.ex. genom att frågorna som ställs missuppfattas så kan 

författarna inte säga något om hur giltig mätningen blev utifrån problemställningen.  

 

Vi är medvetna om de eventuella bristerna som kan uppstå och konsekvensen kan därmed bli 

att generalisering inte är fullt möjligt. Men resultaten ska ”trianguleras” med andra källor som 

ett sätt att säkerställa, bekräfta, validiteten.28 Detta ska göras genom att jämföra resultatet med 

bland annat SKI:s -, SIFO:s -, Temo:s - och konkurrensverkets undersökning. 

 

                                                 
26 Holme, I. M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, 1997  s. 9 4 
27 Holme, I. M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, 1997  s. 96 
28 Denscombe, M. Forskningshandboken, 1998 s. 158, 251 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för analysen av den 
undersökning vi ska göra. 
 
 
3.1 Tjänst 

En tjänst eller service är en aktivitet som en part erbjuder den andra. Den går inte att känna på 

och resulterar inte heller i något ägarskap. Det finns fem typiska karaktärsdrag hos en tjänst: 

immateriella, oskiljaktiga, föränderliga, förgängliga och avsaknad av ägarskap.29

 

• Immateriella – Det innebär att man inte kan se, smaka, känna, höra eller lukta på den 

innan man köper den. Därför måste företaget på något sätt göra tjänsten synbar, tex om 

företagets mål är bra service ska kunden kunna känna det. 

• Oskiljaktiga – En tjänst produceras och konsumeras på samma gång och kan inte skiljas 

åt. Det innebär att när efterfrågan ökar bör utgivaren av tjänsten öka produktiviteten.  

• Föränderliga – Varje tjänst är unik, kvaliteten kan variera stort beroende på vem som utför 

dem, när, vad och hur. 

• Förgängliga – De kan inte lagras för senare försäljning och användning. Företaget kan 

använda olika strategier för att få en bra matchning mellan efterfrågan och tillgång. 

• Avsaknad av ägande – Kunden kan ha tillgång till tjänsten men äger den inte på samma 

sätt som en fysisk vara. 

 

3.2 Relationsmarknadsföring   

I tjänstemarknadsföring är det naturligt att relationer ligger till grund för de teorier, modeller 

och begrepp som byggs upp. Eftersom den som använder en tjänst på ett eller annat sätt alltid 

kommer i kontakt med den som producerar tjänsten är det viktigt med samverkan. Det 

uppkommer en relation och om den relationen inte fungerar till kundens belåtenhet kommer 

kunden att byta tjänsteleverantör. 30

                                                 
29  Kotler, P. Principles of marketing, 1999 
30 Grönroos, E. Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 
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I marknadsföringen har en viss övergång från transaktionsperspektiv till ett 

relationsperspektiv skett vad gäller både varor och tjänster. Det centrala i 

transaktionsmarknadsföring är utbyte av värde mot pengar eller motsvarande och är oftast ett 

opersonligt utbyte genom masskommunikation och massdistribution. Den bygger på att 

möjliggöra och underlätta enskilda byten då kunden ses som en oidentifierad enskild individ i 

den stora massan. Denna typ av marknadsföring stämmer inte med dagens verklighet.31 

Gummesson definierar relationsmarknadsföring på följande sätt ”marknadsföring som bygger 

på relationer, nätverk och interaktioner”32. Alltså bygger relationsmarknadsföring på en 

samverkan eller ett samarbete mellan företag och kund och utgår från att kundens val inte är 

helt självständiga utan att de delvis tillkommer i en situation av ömsesidigt beroende mellan 

kund och leverantör.33  

 

 

        Ömsesidigt beroende 

 

 

 

Konkurrens och konflikt                    Ömsesidig samverkan 

 

 Transaktions-
marknadsföring 

Relations- 
marknadsföring 

 

            Självständiga val 

 
Figur 3.1. Grundläggande värderingar bakom transaktions- resp. relationsmarknadsföring (Grönroos, E. 

Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 s. 17) 

 
 
 

Gummesson använder ett lånat begrepp kallat ”lojalitetsstegen” i diskussionen mellan 

transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring. Den beskriver att ju djupare 

kundens interaktion blir med företaget desto högre upp klättar de i ”lojalitetsstegen”. Vid 

första mötet befinner sig kunden vid den lägsta nivån på stegen. En kund som gör återköp hos 

leverantören blir mer sammanknuten med dess produkter och tjänster och blir då en 
                                                 
31 Gummesson, E. Relationsmarknadsföring, 2006 
32 Gummesson, E. Relationsmarknadsföring, 2006 s. 16 
33 Grönroos, C.  Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 
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återkommande klient. Ifall leverantören lyckas vårda den här mer sammanbundna relationen 

med kunden och även förstärka kontakten och samhörigheten emellan dem, klättrar kunden 

uppför ”lojalitetsstegen”. Kunden blir därmed företagets supporter för att förhoppningsvis 

slutligen nå högst upp på ”lojalitetsstegen” och bli aktiv marknadsförare för leverantören. 34

 

Att en kund gör affärer med ett företag ökar enligt transaktionsmarknadsföringen inte 

sannolikheten för att kunden kommer att göra återköp hos samma företag. Om kunden skulle 

göra återköp i detta sammanhang används det engelska uttrycket ”switching cost” som 

betyder att kunden då endast gör återköp på grund av att det är dyrare att hitta en annan 

leverantör av samma produkt/tjänsteutbud. Relationen mellan leverantör och kund har därmed 

inget att göra med lojalitet utan har att göra med att omställningskostnaden till en annan 

leverantör helt enkelt för hög för tillfället. 35

 

I en situation där en bra relation ligger till grund mellan tjänsteleverantör och kund blir 

kunden också mindre priskänslig. Om relationsmarkandsföring skulle ses som en skala skulle 

nollpunkten förknippas med transaktionsmarknadsföring där en priskomponent sammanbinder 

leverantör och kund och i den andra änden skulle vi finna långsiktiga och intima samarbeten 

mellan leverantörer och kunder. 0-relationen kan även styras av en bekvämlighetskomponent 

där kunden gör affärer med en leverantör eftersom det för tillfället är det enklast och 

bekvämast för tidpunkten.36

 

Genom att ta reda på bankkundernas priskänslighet kan en diskussion föras om relationen och 

samverkan med banken och därmed även vad relationen har för betydelse när man har flera 

bankkontakter. 

 

3.3 Kundrelationens livscykel 

Eftersom marknadsföring av tjänster skiljer sig från marknadsföring av varor har teorin om 

produktens livscykel som är väl omskriven i transaktionsmarknadsföringslitteratur ersatts av 

en dito liknade teori skapad för tjänstemarknadsföring; kundrelationens livscykel. Den teorin 

tar upp tre olika skeden där företagets åtgärder ska syfta till att få nya kunder att genomföra 

ett köp av företagets tjänster, men också för att redan existerande kunder ska göra återköp.  

                                                 
34 Gummesson, E. Relationsmarknadsföring,, 2006 s. 32 
35 Ibid, s. 33 
36 Ibid, s. 33 

 16



De tre stadierna är: 

 

• Initialskede - I förstadiet gäller det att kunden får upp ögonen för företaget. 

Marknadsföringsinsatser syftar till att väcka ett intresse på marknaden. Kontakten med 

kunden sker till mesta del ensidigt ifrån företagets sida.  

 

• Köpprocess - Här ska företagets insatser syfta till att ge den blivande kunden löften 

som är i linje med vad företaget sedan kan tänkas hålla. Dessa löften kommer att ligga 

till grund för ett positivt köpbeslut. Kontakten mellan kund och företag avancerar och 

samspelet ökas.  

 

• Konsumtionsprocess - Produktion av den tjänst som tidigare utlovats av företaget 

konsumeras i detta skede. Här läggs fokus på att konsumenten upplever att löftena 

som givits i köpprocessen är korrekta. Detta kommer då leda till att konsumenten 

anser att han fått en godtagbar tjänstekvalité. I denna del av kundrelationens livscykel 

är interaktionen, samspelet mellan kund och personlig försäljning väldigt viktigt 

beroende på tjänstens karaktär som gåtts igenom i tidigare avsnitt. Den upplevda 

tjänstekvalitén är viktigt för återköp och skapandet av positiv ”word-of mouth”.37 

 

Teorin om kundrelationens livscykel beskriver hur kunden attraheras till banken och hur 

bankens löften och uppfyllelse av dessa leder till kundlojalitet och därmed till återköp. Genom 

att ta reda på hur många som ändrat sin banksituation kan graden av återköp utforskas. För att 

närmare kunna kartlägga kundens bankvanor har respondenterna tillfrågats om huruvida 

bankens marknadsföringsinsatser har påverkat deras val. 

 

3.4 Tjänstekvalité 

Tjänsteföretag har för kunden en synlig och osynlig del som ligger till grund för den upplevda 

tjänstekvalitén. Den synliga delen är företagets produktionsresurser som består av personal 

och/eller tekniska och fysiska resurser. Detta benämns som den tekniska lösningen på kundens 

problem. Utbytet och samspelet mellan produktionsresurserna och kunden är den osynliga 

delen. Den delen benämns som den funktionella delen.38

 
                                                 
37 Grönroos, C.  Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 s. 22 
38 Ibid s. 32 
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• Teknisk kvalité – Vad företaget tekniskt gör för att tillfredsställa kunden och dennes 

behov. Det är en grund för att den upplevda tjänstekvalitén ska anses vara god.  

 

• Funktionell kvalité – Den här dimensionen av kvalité svarar på frågan hur kundens 

samspel har fungerat med företaget och dess resurser. En tjänst kan ha utmärkt teknisk 

kvalité men om kunden anser sig ha blivit dåligt bemött eller fått dålig service sjunker 

den upplevda kvalitén.  

 

Det finns ett tillägg till dessa dimensioner av kvalité och det är den image/profil företaget 

sänder ut. Detta tillägg fungerar som ett filter enligt nedanstående: 

 

• Profilen – Har företaget ett bra rykte/image kan den upplevda kvalitén enligt kunden 

fortfarande vara godtagbar även om den tekniska eller funktionella kvalitén har 

uppvisat vissa brister. Har företaget ett undermåligt rykte försvagas detta filter och 

samma brister förstoras upp. 

 

Det finns tio faktorer för tjänstekvalité som utforskats i en amerikansk studie gällande 

konsumenttjänster. Som resultat kan sägas att den funktionella kvalitén hade mest betydelse. 

De faktorer som inverkar på kvalitetsupplevelsen är: pålitlighet, reaktionssnabbhet, 

sakkunskap, tillgänglighet, bemötande, kommunikation, tillförlitlighet, säkerhet, förståelse 

och påtaglighet.39  

 

För att visa den här teorins användbarhet för undersökningen på ett enkelt sätt delas de tio 

faktorerna upp i tre större grupper enligt figur 3.2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39 Parasuraman, Zeithaml, V A & Berry, ”A conceptual model of service Quality and it´s implications for future 
research” Journal of marketing 1985 
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    Reaktionssnabbhet  Tillgänglighet Pålitlighet 

    Bemötande  Påtaglighet  Tillförlitlighet 

    Kommunikation  Sakkunskap  Säkerhet 

    Förståelse   Tillgänglighet Trygghet 

    Service 

 

   Funktionell kvalité  Teknisk kvalité  Profil/image 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2. Egen modell för tjänstekvalité. 

 

 

Faktorerna reaktionssnabbhet, bemötande, kommunikation och förståelse förenas i en 

gemensam överliggande faktor som av oss kommer att benämnas service. Den faktorn 

kommer i sin tur att användas till att definiera den funktionella kvalitén i teorin om 

tjänstekvalité.  Tillgänglighet, påtaglighet, sakkunskap samlas under faktorn tillgänglighet 

och definierar den andra delen av tjänstekvalité nämligen tekniska kvalitén. Pålitlighet, 

tillförlitlighet och säkerhet samlas under faktorn trygghet och bygger upp det filter som 

företagets profil/image sänder ut.  

 

 

3.5 Word- of- mouth 

De åsikter som en kund har kommunicerar till en annan potentiell kund om ett företag 

benämns med det engelska uttrycket word of mouth. Detta är ett starkt 

marknadsföringsredskap men måste ske spontant och utan företagets inblandning för att få 

avsedd effekt. Det kan vara uppfattningar om allt ifrån organisationen, deras trovärdighet och 

pålitlighet till själva servicen företaget erbjuder och företagets förfarande. En potentiell kund 

värderar den här word-of-mouth informationen väldigt högt eftersom en existerande kund har 

personlig erfarenhet och bedöms som en objektiv källa.40  

 

Word-of-mouth beskrivs av Grönroos som en kritisk och viktig del i den 

kommunikationscirkel som bygger upp företagets marknadskommunikation. En kund som har 

genomgått köpprocessen och vill ta del av leverantörens erbjudande slussas vidare in i 
                                                 
40 Grönroos, C. Service management and marketing, 2001 s. 269 
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konsumtionsprocessen av själva tjänsten. Det är nu den riktiga interaktionen påbörjas och 

kunden kan utvärdera den tekniska och funktionella kvalitén av tjänsten. När detta är gjort 

samlas erfarenheten som kommer att ligga till grund för antigen positiv eller negativ word-of-

mouth. Det vitala i detta är att en väl utförd tjänst som givit bra erfarenhet kommer öka 

sannolikheten till återköp och samtidigt kapa kostnaderna och öka intäkterna för företaget i 

flera led.41 För det första är det billigare att vårda existerande kunder än att hitta nya samtidigt 

som att nöjda kunder har lättare att utnyttja fler av företagets tjänster på samma gång, det vill 

säga köpa mer42. Det andra ledet kan också delas upp i två olika dimensioner: nöjda kunder 

sprider positiv word-of-mouth till andra och hjälper därmed till att skapa tillväxt i 

kundstocken utan kostnader för företaget. Förstagångskunder är också mer benägna att köpa 

för en större summa första gången. Den andra dimensionen är negativ word-of-mouth och har 

den ogynnsamma egenskapen att den sprids till många flera personer än positiv word-of-

mouth och är förödande svårt för företaget att hävda sig emot.43

 

En nöjd bankkund sprider en positiv word of mouth. Författarna ska ta reda på hur kundens 

informationssökning ser ut för att kunna se om bankkunder påverkas mest av word of mouth 

eller av bankernas externa marknadsföring. 

 

                                                 
41 Grönroos, C. Service management and marketing, 2001 s. 269-270 
42 Gummesson, E. Relationsmarknadsföring, 2006 s. 270-271 
43 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag, 1996 
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4 Empiri  
I detta kapitel kommer vi att med hjälp av diagram presentera resultatet av vår 

enkätundersökning. Enkäten finns som bilaga 1. 

 

4.1 Undersökningen

Enkätundersökningen gick till som så att författarna fredagen den 11 maj och söndagen den 

29 juli 2007 besökte köpcentret Gallerian som ligger på Hamngatan 37 i Stockholm. Väl där 

valdes respondenter ut till undersökningen som stämde överens med urvalet, d.v.s. var över 18 

och bosatt i Stockholmsområdet. Det var 63 respondenter som fyllde i enkäten och nedan 

visas den data som togs fram. Ordningsföljden i empirin följer frågornas uppställning från 

enkäten. På fråga 9 valdes ett stapeldiagram då författarna anser att den visar framtaget data 

på ett lättare sätt. 

 

  

Fråga 1. Kön  

Undersökningen har en liten övervikt för kvinnliga respondenter, 33 kvinnliga gentemot 30 

manliga respondenter.  

 

 

Fråga 2. Åldersfördelning  

Åldersfördelning

18-24
19%

25-34
29%

35-44
19%

65+
8%

45-65
25%

18-24

25-34

35-44

45-65

65+

  
Figur 4.1. Åldersfördelning i undersökningen 
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Åldersfördelningen i undersökningen visar på en övervikt för de två yngre grupperna, 18-24 

och 25-34, som tillsammans står för nästan 50 % av de svarande.   

 

 

Fråga 3. Sysselsättning 

Sysselsättning

Studerande 
17%
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32%

Pensionär
10%
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30%

Arbetssökande
6%

Studerande 

Arbetssökande

Tjänstemän

Arbetare

Pensionär

Annat

 
Figur 4.2. Sysselsättning i undersökningen 

 

I undersökningen fick vi in en mixad sammansättning av olika sysselsättning bland de 

svarande. Det är sammanlagt 62% som är i arbete. 

 

 

Fråga 4. Utbildning 

Utbildning

Grundskola
11%

Gymnasiet
46%

Högskola
40%

Annat
3%

Grundskola

Gymnasiet

Högskola

Annat

 
Figur 4.3. Utbildningsnivå i undersökningen 

 

Av de svarande har 86 % minst gymnasiet som lägsta utbildningsnivå.  
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Fråga 5. Inkomst 

Månadsinkomst

0-15000
25%
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61%

30000+
14%

0-15000

16000-29000

30000+

 
Figur 4.4. Månadsinkomst för de svarande 

 

Majoriteten av respondenterna har en inkomst mellan 16000-29000 kr/månaden. Den grupp 

som tjänar mindre än 16000 kr/månad visar sig vid en närmre titt vara studerande och 

arbetssökande som tillsammans står för 25 % av respondenterna i undersökningen.  

 

 

Fråga 6. Kund hos storbank 

Av de svarande från undersökningen är 95 % kund hos någon av storbankerna. Resterande 5 

% är kunder enbart hos andra banker.   

 

 

Fråga 7. Annan bank än storbank 

Av de svarande i undersökningen är 29 % kund hos andra banker än dessa fyra storbanker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23



Fråga 8. Antalet bankkontakter 

Antalet bankkontakter
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Figur 4.5. Antalet bankkontakter 

 

Vidare i undersökningen har ungefär hälften av de svarande en enda bankkontakt. 27 % har 

tre eller fler banker. Genom att granska svaren individuellt i undersökningen kan det sägas att 

15 personer (24 % ej diagrammet ovan) är kund hos flera banker men då endast storbanker. 

 

 

Fråga 9. Banktjänster de svarande använder 
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Figur 4.6. Antalet banktjänster som används hos de svarande i undersökningen 

 

Av svaret på frågan om vilka banktjänster de svarande använder mest, kom det fram att 

banktjänsterna sparande och transaktion/betalning utnyttjas av 83 % respektive 86 % av 

respondenterna. Nästan hälften av respondenterna är belånade och det är endast en liten del av 

de svarande som använder bankernas finansiella rådgivning.  
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Antal tjänster/svarande
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Figur 4.7. Antal tjänster som de svarande använder 

 

Ovanstående diagram är en förtydligande på hur många banktjänster som respektive svarande 

använder sammanlagt. De allra flesta använder antingen två eller tre banktjänster.  

 

 

Fråga 10. Uppfattning om vad som betalas för banktjänsterna 

Uppfattning om kostnad för banktjänster
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Figur 4.8. Uppfattning om kostnader för banktjänster från undersökning 

 

Tre av tio vet vad de betalar för sina banktjänster och en av tio har ingen aning. Resterande 

och majoriteten (sex av tio) har en viss uppfattning om hur mycket deras banktjänster kostar 

dem. 
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Fråga 11. Nöjdhet 

Nöjdhet med banksituation
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Figur 4.9. Nöjdhet med banksituation 

 

De flesta, 74 %, är nöjda med sin banksituation. Det som kan påpekas är att nästan alla de 

svarande antingen var helt nöjda eller nöjda ”till viss del”. Endast en svarande var missnöjd 

med sin banksituation. 

 

 

Fråga 12. Svarande som vill ändra sin banksituation 

Andel som vill ändra sin banksituation
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Figur 4.10. Andel som vill ändra sin banksituation 

 

Ungefär var fjärde var inte helt nöjda med sin banksituation (se ovanstående diagram) och det 

visade sig att 68 % av den gruppen dvs. 17 % totalt av de svarande i undersökningen har en 

vilja att förändra sin banksituation.  
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Fråga 13. Anledning till att inte ändra sin banksituation 

Anledning till att inte byta bank
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Figur 4.11. Anledning till att inte byta bank 

 

Av de respondenter som angett att de vill ändra sin banksituation men som inte har gjort det, 

finns en ganska jämn fördelning mellan anledningarna att det är ”ej ekonomiskt”, ”för 

krångligt” och på grund av ”tidsbrist”. Det är ingen av de svarande från undersökningen som 

hindras från ändring av banksituation på grund av att det är ”för riskabelt”.  

 

 

Fråga 14. Svarande som har skaffat en till bank eller bytt bank helt de senaste två åren 
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Figur 4.12. Andel som skaffat en till bank eller bytta bank de senaste två åren 

 

Det är 17 % av respondenterna som har skaffat en till bank eller bytt bank helt de senaste två 

åren. Det blir därmed 11 svarande som ändrat sin banksituation de senaste två åren. Av dessa 

11 är tre kvinnor och åtta män.  
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Fråga 15. Anledning som de svarande hade till att skaffa en till bank eller byta bank helt 

Anledning för ändring av banksituation
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Figur 4.13. Anledning till att skaffa en till bank eller byta bank 

 

Det är sju av 11 som skaffat en till bank eller bytt bank helt de senaste två åren har angett att 

”bättre villkor” hos en annan bank var den huvudsakliga anledningen. Två svarande har angett 

”bättre service” och två har sagt ”bättre tillgänglighet” som anledning till att de ändrat sin 

banksituation de senaste två åren. Ingen respondent har svarat ett det var ”tryggare” eller gav 

”bättre säkerhet” att ändra sin banksituation. 
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Fråga 16. Informationssökning som de svarande som har ändrat sin banksituation har 

gjort innan beslutet 

Informationssökning

Bankbesök
27%

Familj & bekanta
46%

Konsumentguide
9%

Reklam & annonsering
18%

Annat
0%

Bankbesök

Familj & bekanta

Konsumentguide

Reklam & annonsering

Annat

 
Figur 4.14. Informationssökning

 

Hos dem som antingen skaffat en till bank eller bytt bank helt de senaste två åren har 

informationsökningen för fem svarande i huvudsak varit genom rekommendationer från 

familj/bekanta och tre svarande gjorde bankbesök och två svarande har nappat på 

marknadsföringsaktiviteter så som reklam och annonsering och en har jämfört priser på 

Internet genom en konsumentguide. 

 

 

Fråga 17. Den avgörande faktorn för valet av bank vid byte i framtiden  

Avgörande för val av bank i framtiden

Service
14%

Tillgänglighet
11%

Bra villkor
65%

Trygghet
10%

Service

Tillgänglighet

Bra villkor

Trygghet

 

Figur 4.15. Avgörande för val av bank i framtiden. 
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Majoriteten av respondenterna skulle välja bank efter ”bra villkor” om de i framtiden skulle 

ändra sin banksituation. De andra avgörande faktorerna så som ”trygghet”, ”service” och 

”tillgänglighet” ligger ungefär på samma nivå i undersökningen. 

 
 
Fråga 18. Den summa kunden vill spara på ett bankbyte för att det ska vara värt ett 
byte

Bankbytets värde
1-200 kr/år

3% 201-500 kr/år
16%

501-1000 kr/år
32%

Mer än 1000 kr/år
49%

1-200 kr/år

201-500 kr/år

501-1000 kr/år

Mer än 1000 kr/år

 

Figur 4.16. Bankbytets värde 

 

Nästan hälften av alla respondenter vill spara mer än 1000 kr/år på ett bankbyte för att de ska 

känna att det är värt besväret. Nästan en tredjedel tycker att 500-1000 kr är rimligt att spara 

vid ett bankbyte och endast två personer (3 %) tycker att 1-200 kr i sparade kostnader per år 

är tillräckligt för att byta bank.  
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Fråga 19. De svarandes informationssökning om de byter bank i framtiden 

Informationssökning vid byte av bank i framtiden

Bankbesök
56%

Familj & bekanta
22%

Konsumentguide
10%

Reklam & 
annonsering

6%

Annat
6%

Bankbesök

Familj & bekanta

Konsumentguide

Reklam & annonsering

Annat

  
 

Figur 4.17. Informationssökning vid byte av bank i framtiden 

 

Bankbesök är det mest populära sättet att få information på om respondenterna skulle vilja 

ändra sin banksituation i farmtiden. Näst populärast är att skaffa/få information från familj 

och bekanta. De som har svarat ”annat” har alla angett att sökning på Internet är sättet de 

främst skulle använda för att få information.  

 

 

4.2 Sammanställning och summering av undersökningen  

Den typiske svarande för vår undersökning är en person mellan 25 och 34 år som antingen är 

arbetare eller tjänsteman. Personen har gymnasiet som lägsta utbildningsnivå och tjänar 

mellan 16000-29000 kr i månaden. Personen är med stor sannolikhet kund hos en storbank 

och chansen är 50-50 att personen har kontakt med fler än en bank. Personen använder sig av 

två eller tre banktjänster och det är i huvudsak sparande, transaktion/betalningar samt lån som 

är de vanligaste att tjänsterna personen betalar för. Att personen vet exakt hur mycket som 

betalas för dessa banktjänster är mindre troligt. Sannolikheten att personen är nöjd med sin 

banksituation är hög och därmed är det mindre troligt att personen skulle vilja ändra sin 

banksituation.  

 

Om personen nu skulle vara en som inte är nöjd med sin banksituation och skulle vilja ändra 

på den men ännu inte har gjort det, beror det på att personen har tidsbrist, att det är för 

krångligt eller att det inte är ekonomiskt. Det är jämnt fördelat mellan dessa anledningar och 

det enda som är säkert är att det inte beror på att det är för riskabelt att byta bank.  
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Att den typiske svarande skulle ha skaffat en till bank eller flyttat alla sina banktjänster de 

senaste två åren är inte högst sannolikt men om personen nu skulle vara en som gjort det har 

bättre villkor hos banken de bytt till legat som grund för beslutet. Den informationskälla 

vilken personen som ändrat sin banksituation de senaste två åren mest troligt använt sig av 

som grund för ett byte är sin familj/bekanta eller ett bankbesök. Den huvudsakliga faktorn 

som fällde avgörandet för valet av specifik bank för den person som faktiskt ändrat sin 

banksituation är att den nya banken enligt personen anses ha ”bättre villkor”.  

 

Den typiske svarande i undersökningen skulle likt den person som ändrat sin banksituation de 

senaste två åren säga att faktorn ”bättre villkor” skulle fälla avgörandet för val av bank i 

framtiden. I den typiske personens tycke ska minst 1000 kr/år sparas på ett bankbyte för att 

det ska anses vara värt besväret. Det är mindre troligt att personen skulle tycka 500-1000 kr/år 

i sparad kostnad skulle göra att det var värt besväret. Om nu den typiske personen skulle 

ändra sin banksituation i framtiden så skulle han/hon till huvudsak ta reda på information om 

bankerna via personliga bankbesök.  

 

 32



5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera analysen av vår empiri. Detta gör vi med hjälp av den 

data som tagits fram i empirin och  utifrån de teorier och perspektiv som används i uppsatsen.  

 

 

5.1 Relationsmarknadsföring 

Eftersom de flesta inte vet exakt vad de betalar för sina banktjänster kan det tolkas som att 

bankkunder inte är så priskänsliga enligt figur 4.8. Om de hade varit priskänsliga hade varje 

kund sökt efter bästa möjliga pris för varje enstaka tjänst och då hade transaktionen av värde 

mot pengar varit det centrala. Detta kan även tolkas som att kundens relation med banken kan 

vara tillfredsställande.  

 

Nöjdheten hos kunderna har undersökts och svaret blev att 74 % var nöjda och 24 % var nöjda 

till viss del. Genom att analysera nöjdheten utifrån hur många banker den enskilda kunden har 

i vår undersökning har vi fått fram följande information:  

 

Nöjdhet/ Antal bank 1 2 3 Fler än 3 Total 
Nöjd 24 12 6 5 47 
Till viss del 6 3 3 3 15 
Ej nöjd 1 0 0 0 1 
Total 31 15 9 8 63 

 

Figur 5.1 Nöjdhet per antal bank 

 

Procentuellt mest nöjda kunder är de som har två banker där 80 % av kundgruppen är nöjd. 

Det är inte långt ifrån kundgruppen som bara har en bank där 77,5 % är nöjda. Av dem som 

har tre banker sjunker siffran till 66 % nöjda och av dem som har fler än tre banker minskar 

den ytterliggare ned till 62,5 %. Undersökningen visar därmed på att kundgruppernas nöjdhet 

minskar med antalet banker. Detta stämmer till viss del överens med den slutsats som SKI har 

kommit fram till där antalet banker påverkar nöjdheten hos kunden negativt.  
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I relationsmarknadsföringen tas begreppet lojalitetsstegen upp och beskriver hur en relation 

fördjupas mellan kund och företag genom återköp och detta skapar olika nivåer av lojalitet 

som kunden får gentemot företaget. Dessa återköp som kunden kommer att göra beror enligt 

teorin om kundrelationens livscykel på den upplevda tjänstekvalitén som påverkas av de 

löften som kunden getts i köpprocessen och hur väl tjänsten utförts tekniskt och funktionellt i 

konsumtionsprocessen. Att nöjdheten är högre hos de kunder som har en bank borde då 

innebära att de är och kommer att vara lojala mot banken så länge den upplevda kvalitén inte 

försämras.  

 

Det ska tilläggas att genom att ett bra rykte/image, dvs den profil som företaget har i kundens 

ögon, kan den upplevda kvalitén fortfarande vara godtagbar även om den brustit i utförandet i 

tidigare led, vilket beskrivits i teorin om tjänstekvalité. Lojalitet borde då omvänt också skapa 

eller åtminstone bibehålla en hög nöjdhet. Att bankkunder med flera banker är mindre nöjda 

kan då bero på att den upplevda kvalitén är sämre eller att lojaliteten som finns mellan kund 

och bank inte dämpar missnöjdhet som kan uppstå då den upplevda kvalitén inte motsvarar de 

löften och förväntningar kunden erhållit i köpprocessen.  

 

Att nöjdheten var lägre för de kunderna med flera banker i vår undersökning kan bero på att 

relationen är mindre tillfredsställd och kommer i så fall leda till lägre grad av återköp och 

ingen fortgående lojalitet. Gummesson anser att flera relationer på en och samma gång gör det 

svårare att öka samspelet mellan kund och företag eftersom ett ömsesidigt beroende blir 

svårare att bygga mellan parterna. Att ha flera banker visade sig vara ganska vanligt i vår 

undersökning där hälften hade fler än en bank. Den Temoundersökning som gjorts på uppdrag 

av Svenska Bankföreningen har liknande resultat där 44 % av de svarande fler än en bank. 

 

Bankkunderna i vår undersökning använder generellt två till tre olika typer av banktjänster. 

Medelvärdet som räknades fram blev 2,5 banktjänster per kund. När siffrorna ställs upp och 

granskas närmare i tabell 5.2 nedan så ser vi att antalet av olika typer av tjänster som utnyttjas 

stiger med antalet banker som kunden har (se nästa sida). 
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Antal tjänster/Antal bank 1 bank 2 banker 3 banker 4+ banker Totalt 
1 7 2 0 0 9 
2 15 4 3 1 23 
3 8 7 4 5 24 
4 0 1 1 2 4 
5 1 1 1 0 3 

Summa kunder 31 15 9 8 63 
            
Sammanlagt antal tjänster 66 40 27 25 158 
            
Antal tjänster/kund i 
genomsnitt per grupp 2,1 2,7 3,0 3,1 2,5 

 

Figur 5.2 Antal tjänst per kund 

 

Antalet tjänster ökar inte proportionellt med den ökning som sker i antalet bankkontakter när 

undersökningen granskas närmre. Det som kan sägas om kundens bankvanor är att kunder 

som har flera banker också blir mer ”avancerade” kunder som utnyttjar mer av bankernas 

utbud av olika typer av tjänster utan att bli mera lojala mot den enskilda banken och på så vis 

klättra upp för lojalitetsstegen. Det styrker det resonemang som Ulla Lundquist förde om att 

antalet bankkontakter ökas vartefter behov uppstår hos kunden.  

 

Undersökningen visade att 17 % av de svarande ville förändra sin banksituation. Det är färre 

svaranden som uttrycker en önskan om att förändra sin banksituation än vad det är svarande 

som till viss del inte är helt nöjda med sin banksituation, se figur 4.10 och figur 4.9. Missnöje 

leder inte till att kunden vill förändra sin banksituation och därmed bör återköpen som den 

grupp missnöjda bankkunder gör ifrågasättas så att det inte misstas för lojalitet. Vidare kan 

den fakta om att kunder som till viss del är nöjda men gör återköp, visa på att 

omställningskostnaden att ändra sin banksituation är högre än vad de kunderna tror att de får 

ut av att förändra sin banksituation. De siffror som vår undersökning fick fram kan även ses i 

undersökningen från Hermelin och Bank2 som visade att två av tio (20 %) ville ändra sin 

banksituation inom två år. 

 

Av de som ville ändra sin banksituation men inte gjort det finns skilda anledningar till att de i 

dagsläget inte gjort slag i saken. 37 % tycker att det är för krångligt att ändra sin banksituation 

vilket visar att omställningskostnaden är ett hinder. 36 % av de svarande i gruppen som vill 

ändra sin banksituation anser att det inte vore ekonomiskt försvarbart att byta bank då de 
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redan har för bra villkor i dagsläget. Dock ska deras återköp inte ska misstas som att de är 

lojala mot banken i fråga. 27 % av de svarande har angett tidsbrist som hinder för att ändra sin 

banksituation. Detta kan tolkas som att personerna anser att det är ett komplext val de måste 

göra när de ska ändra sin banksituation, varför man inte heller ska missta denna grupps 

återköp som lojalitet.  

 

 

5.2 Kundrelationens livscykel 

Enligt undersökningen (figur 4.12) är det endast är 17 % som har bytt bank eller skaffat en till 

de senaste två åren vilket betyder att bankkunder har en tendens att vända sig till sin egen 

bank för att tillfredsställa sina behov. Banker har därmed mycket återkommande kunder.  

 

De kunder som ändrar sin banksituation och börjar om i processen får enligt teorin oftast upp 

ögonen för ett visst bolag ensidigt från företagets sida i form av olika 

marknadsföringsåtgärder men utifrån undersökningen kan det utläsas att kundens 

informationssökning som sker i initialskedet förekommit främst i form av word-of-mouth. Det 

visar på att kunden i det stadiet kanske inte är så mottaglig för reklam från bankernas sida. 

Det är även drygt en fjärdedel som har gjort bankbesök innan beslut om ändring av 

banksituation har tagits, vilket kan ses som att ett samspel mellan bank och kund har 

påbörjats. Där är det upp till båda parter att inleda en bra långsiktig relation men det är 

framförallt bankens uppgift att hålla de löften som ges för en lyckad relation. Men vanligast är 

att bankkunder som förändrat sin banksituation hört efter med familj och bekanta innan de 

förändrat sin banksituation.  

 

I undersökningen var det så att omsättningen av bankkunder inte var så hög, drygt 17 % på 

två år och omräknat blir den siffran ca 9 % per år. Den upplevda tjänstekvalitén är viktig för 

kundens återköp enligt teorin och styrs av de löften som kunden fått av banken i ett tidigare 

skede. Så länge kvalitén är godtagbar kommer kunden tillbaks och en liten omsättning av 

kunder borde då visa på att de flesta bankkunder åtminstone är till den minsta grad nöjda att 

de stannar kvar hos banken. Siffrorna på nöjdheten hos bankkunderna ifrån undersökningen 

stärker detta påstående då det visar att de flesta bankkunder är nöjda med sin banksituation 

och att resten (förutom en svarande) var till viss del nöjda vilket antagligen bidrar till att de 

flesta kunder gör återköp och därmed är lojala. I det stora hela kan det sägas att bankerna 

lyckas väl med sina åtgärder att få kunden att genomföra återköp. 
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5.3 Tjänstekvalité 

Den funktionella kvalitén även kallad service enligt egen modell för tjänstekvalité rangordnas 

lite högre än den tekniska kvalitén. Bra villkor har dock högst andel svarande valt som 

avgörande faktor när dem frågats om vilken avgörande faktor de skulle gå efter vid ett 

potentiellt byte av bank i framtiden. Även bland dem som förändrat sin banksituation de 

senaste två åren har bra villkor valts som mest avgörande faktor bland de svarande. Att bra 

villkor rangordnas högst som avgörande faktor visar att bankkunder är till största del 

priskänsliga. Här kan vikten av att skapa en bra relation med kunden från bankens sida ses 

som grundläggande eftersom bankkunder som är nöjda med sin relation till banken blir 

mindre priskänsliga enligt relationsmarknadsföringen. Kundernas inställning till bankernas 

profil/image, som även benämns trygghet, visade sig vara nästan helt oviktig och hade inte 

alls någon avgörande roll vid valet av bank, varken för de som redan ändrat sin banksituation 

eller för de som i framtiden skulle ändra sin banksituation. SKI: s undersökning visar dock att 

bankernas image/trygghet har en betydande roll då Nordeas minskade kundnöjdhet främst 

beror på dålig säkerhet för Internettjänsten.  

 

 

5.4 Word of mouth 

När en kund kommunicerar sina åsikter och uppfattningar om ett företag och deras produkter 

och tjänster för en potentiell kund om företagets organisation, trovärdighet, pålitlighet och 

service så sprider denne antingen positiv eller negativ word of mouth. Detta har visat sig vara 

ett starkt marknadsföringsredskap och i undersökningen är Word of mouth är enligt figur 4.13 

det mest använda sättet att få information på om bankmarknaden för de som har ändrat sin 

banksituation. Detta betyder för det första att bankernas kundtillväxt har skett utan direkta 

marknadsföringsåtgärder eller åtminstone till hälften om resterande kategorier buntas ihop 

(46%) och för det andra hur viktig en bra kundrelation och en hög kundnöjdhet är.  

 

På frågan om vilken informationssökning de svarande tror att de skulle göra om de skulle byta 

bank i framtiden har 56%  (figur 4.16) svarat bankbesök men de som har ändrat sin 

banksituation de senaste två åren har valt familj och bekanta som informationskälla. Word of 

mouth fungerar enligt teorin bäst om det sker spontant, och det är möjligtvis det som gör att 

bankbesök tros vara den största informationskällan när det i verkligheten visar sig vara 

påverkan från familj och bekanta som är det mest avgörande.   
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6 Slutsats och slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att besvara syftet och föra en diskussion kring det berörda ämnet. Vi 
kommer även att ge förslag på vidare forskning inom ämnet och slutligen gör vi en kritisk 
bedömning av uppsatsen som helhet, de tillvägagångssätt och metoder som använts samt den 
litteratur och teorier som använts för våra tolkningar.    
 

6.1 Slutsats 

Det mesta talar för att bankkunder till största del är nöjda med sin banksituation och därmed 

är det mindre troligt att de skulle vilja ändra sin banksituation. Relationens betydelse har 

utforskas genom kopplingen mellan antalet bankkontakter som kunden har och 

kundnöjdheten. Det som kommit fram är att nöjdheten minskar med antalet banker.  

 

Att nöjdheten är högre hos de kunder som har en bank innebär att de är lojala mot banken så 

länge den upplevda kvalitén inte försämras. Bankkunder med flera banker är mindre nöjda 

och detta leder till lägre grad av återköp och ingen äkta lojalitet. Ett ömsesidigt beroende 

mellan bank och kund genom ökat samspel försvåras av att har flera bankkontakter. Att ha 

flera banker visade sig vara ganska vanligt i vår undersökning där hälften hade fler än en 

bank. Banker har dock många återkommande kunder. En omsättning av bankkunder på 9 % 

visar på att de flesta åtminstone är till den minsta grad nöjda att de stannar kvar hos banken.   

 

Den grupp med kunder som vill förändra sin banksituation har skilda anledningar till att de 

inte bytt bank. Det mesta talar för att omställningskostnaden är ett hinder. Återköp hos den 

gruppen ska då inte misstas för lojalitet. Det är färre som vill förändra sin banksituation än 

vad det är kunder som inte är helt nöjda med sin banksituation. Återköpen som den gruppen 

bankkunder bör inte heller misstas för lojalitet.  

 

Bankkunder är inte så priskänsliga eftersom de flesta inte vet exakt vad de betalar för sina 

banktjänster. En majoritet av bankkunderna vill spara minst 1000 kr/ år på ett bankbyte för att 

känna att det är värt besväret och tiden som de lägger ner på att välja en ny bank. Bättre 

villkor har till största del fällt avgörandet för den bank som en kund har valt när denne 

förändrat sin banksituation.  Bättre villkor har även valts som den mest avgörande faktorn att 

gå efter vid ett potentiellt byte av bank i framtiden för huvuddelen av respondenterna. Det 

visar att bankkunder är till största går efter priset men bankkunderna vill spara minst 

1000kr/år. 
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Den informationskälla vilket kunden som ändrat sin banksituation använt sig av är troligtvis 

”familj/bekantas” åsikter eller ett bankbesök. Kundens informationssökning sker främst i form 

av word-of-mouth. Att det är positiv eller negativ word-of-mouth framkommer inte. Men det 

visar att en bra kundrelation och en hög kundnöjdhet är viktigt då detta skapar positiv word-

of-mouth.  

 

6.2 Diskussion 

Kundernas inställning till bankernas profil/image, som även benämns trygghet, visade sig vara 

nästan helt oviktig och hade inte alls någon avgörande roll vid valet av bank, varken för de 

som redan ändrat sin banksituation eller för de som i framtiden skulle ändra sin banksituation. 

Detta tycker vi är väldigt intressant med tanke på alla nya för kunden okända nichsbanker som 

har kommit in på marknaden. Det är inte så troligt att alla svarande som har skaffat en till 

bank (och som är ny på marknaden) har kontrollerat om banken finns med i 

Finansinspektionens register och därmed är skyldiga att ha insättningsgaranti. Vi trodde även 

att de etablerade bankernas image skulle ha större betydelse än visat. SKI: s undersökning 

visar att bankernas image/trygghet har en betydande roll då Nordeas minskade kundnöjdhet 

främst beror på dålig säkerhet för Internettjänsten. 

 

En annan intressant aspekt som framkom var skillnad mellan hur bankkunder tror att de ska 

agera vad gäller informationssökning om dem byter bank i framtiden och hur de kunder som 

förändrat sin banksituation faktiskt har agerat. Den rimligaste tolkningen till att bankkunder 

tror att de ska göra bankbesök för att få information när de sedan går via word of mouth tror 

vi beror på att word of mouth sker spontant. 

 

Vikten av att skapa en bra relation med kunden från bankens sida ses som grundläggande 

eftersom bankkunder som är nöjda med sin relation till banken blir mindre priskänsliga enligt 

undersökningen och stämmer till stor del överens med relationsmarknadsföringen. Vi tror 

därför att en långsiktig relation och samverkan mellan bank och kund är det bästa för båda 

parterna. Hela 74 % är nöjda med sin banksituation vilket beror på uppfyllda löften som leder 

till återköp som sedan i sin tur leder till kundlojalitet och därmed positiv word of mouth 

effekt.  
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6.3 Metodkritik 

I efterhand kan vi tycka att undersökningen inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. En viktig 

lärdom som vi bär med oss är att göra större och noggrannare förundersökning för att därmed 

få mer uttömmande frågor i enkäten då vi hade alldeles för lite material att arbeta med. Vi kan 

också tycka att platsen gav oss snedfördelat urval då vi endast fick med fem pensionärer. En 

större undersökning hade gett oss en bättre och bredare täckning. Det skulle även ha 

underlättat en hel del om vi tidigt under uppsatsens gång hade tagit kontakt med 

Konkurrensverket och Svenska Bankföreningen för mer information om dessa undersökningar 

som de genomfört.  

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det är många andra intressanta undersökningsområden som har upptäckts under den här 

uppsatsens gång och det skulle framförallt allt vara spännande och lärorikt att göra en mer 

djupgående studie om relationen och samverkan mellan bank och kund och även att då kunna 

ta reda på vad bankerna gör från sin sida för att få fler så kallade ”helkunder”. 
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 Bilaga 1.  
Enkätundersökning av Bankkunder 
Vårterminen -07 
 
Underlag till Kandidatuppsats vid Institutionen för ekonomi och företagande på Södertörns 
Högskola. Författare Hero Amani och Krister Quezada.  
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga privatpersoners bankkontakter och bankvanor, att 

kartlägga relationen mellan bank och kund och slutligen att få veta hur nöjda kunder är med 

sina bankkontakter. 

 
1. Är du  Kvinna Man      
 
 
 
2. Ålder  18 – 24   25 – 34   35 – 44  45 – 65    65 +  
 
 
 
3. Sysselsättning Studerande  Arbetssökande 
   
  Tjänsteman  Arbetare   

(SACO-medlem) (LO-medlem) 
 
Pensionär  Annat  

 
 
 
4. Högsta utbildning Grundskola  Gymnasiet   

 
Högskola/Universitet  Annat 

 
 
 
5. Månadsinkomst  0 – 15.000 kr  16.000 – 29.000 30.000 + 
 
 
 
6. Är du kund hos någon av de fyra storbankerna? (Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea) 
 
 Ja  Nej 
 
 
7. Har du någon annan bank än dessa fyra storbanker? 
 
 Ja  Nej 
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8. Hur många banker har du sammanlagt?            1            2            3      Fler än 3 
 
 
9. Vilka banktjänster använder du?  
 
 Sparande             Transaktion/betalningar   
 
 Lån               Finansiell rådgivning                    Kapitalplacering 
 
  
10. Har du någon uppfattning om vad du betalar för dina banktjänster? 
 
 Ja             Till viss del         Nej  
 
 
11. Är du nöjd med din banksituation? 
 
 Ja             Till viss del                      Nej  
 
 
12. Skulle du vilja byta bank/ändra din banksituation? 
 
 Ja  Nej  Om du svarat Nej hoppa till fråga 14 
 
 
 
13. Om du har svarat Ja, varför byter du inte bank? Var god och kryssa i endast ett alternativ. 
 
      På grund av:       Tidsbrist      För krångligt  
 
  För riskabelt    Ej ekonomiskt  
 
Annat …………………………………………………………………………………………. 
 
 
14. Har du skaffat en till bank eller bytt bank helt (flyttat alla banktjänster) de senaste två 

åren?  
 
 Ja  Nej              Om du svarat Nej hoppa till fråga 17 
 
 
15. Om du svarat Ja, vad gjorde att du skaffade en till bank eller bytt bank helt?  
 
           Bättre service  Bättre villkor hos annan bank 
           (ex. bemötande)  (Bättre räntor/lägre avgifter) 
 
 Bättre tillgänglighet  Tryggare/bättre säkerhet 
 (ex. öppettider)  (ex säker Internettjänst) 
Annat………………………………………….……………………………………………….. 
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16. Hur fick du information innan du antingen skaffade en till bank eller bytte bank helt?  
 

             Bankbesök          Familj/Bekanta 
            

    Konsumentguide                 Reklam & Annonsering 
     (ex. konsumentbankbyrån) 
Annat………………………………………………………………………………………….. 
 
 
17. Vad skulle vara avgörande om du vill byta bank/ändra din banksituation?      
 
           Bättre service  Bättre villkor hos annan bank 
           (ex. bemötande)  (Bättre räntor/lägre avgifter) 
 
 Bättre tillgänglighet  Tryggare/bättre säkerhet 
 (ex. öppettider)  (ex säker internettjänst) 
Annat………………………………………….……………………………………………….. 
 
 
18. Hur mycket pengar ska du spara på ett bankbyte för att du ska känna att det är värt det? 
 
1-200 kr/år               201-500 kr/år              501-1000 kr/år                Minst 1000 kr/år  
 
 
 
19. Hur skulle du skaffa information om du vill ändra din banksituation?  
 

                 Bankbesök          Familj/Bekanta 
            

    Konsumentguide                      Reklam & Annonsering 
     (ex. konsumentbankbyrån) 
Annat………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
Om du vill ha en kopia av vår uppsats var god skriv upp din mailadress på separat 

lista så skickar vi den till dig när arbetet är färdigställt. Tack återigen! 
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 Bilaga 2 - Kodning och sammanställning av undersökning 
      
Svarande      
 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 
Nr 1 2 1 1 2 1
Nr 2 1 2 3 2 2
Nr 3 1 2 3 3 2
Nr 4 2 4 5 3 2
Nr 5 1 2 4 2 2
Nr 6 2 1 4 2 1
Nr 7 2 1 3 3 2
Nr 8 1 5 5 2 2
Nr 9 1 2 2 2 1
Nr 10 1 4 3 1 2
Nr 11 2 4 4 1 2
Nr 12 2 2 4 2 2
Nr 13 2 2 4 2 2
Nr 14 2 3 4 2 2
Nr 15 2 3 4 3 2
Nr 16 1 2 3 2 3
Nr 17 1 2 1 3 1
Nr 18 2 3 3 3 3
Nr 19 2 2 1 3 1
Nr 20 2 4 4 3 2
Nr 21 1 1 1 3 1
Nr 22 1 3 4 3 2
Nr 23 1 4 2 2 2
Nr 24 2 4 3 3 3
Nr 25 2 3 6 3 3
Nr 26 1 4 3 3 2
Nr 27 1 4 3 1 2
Nr 28 1 3 1 3 1
Nr 29 1 3 4 2 2
Nr 30 1 4 4 4 2
Nr 31 1 1 2 2 1
Nr 32 1 1 1 2 1
Nr 33 2 4 2 2 1
Nr 34 2 1 1 1 1
Nr 35 1 4 3 3 2
Nr 36 1 4 3 2 3
Nr 37 1 2 3 2 2
Nr 38 1 4 4 2 2
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Nr 39 2 5 5 2 1
Nr 40 2 1 3 2 2
Nr 41 2 2 1 3 1
Nr 42 1 2 1 3 1
Nr 43 1 3 4 1 2
Nr 44 2 2 4 2 2
Nr 45 1 3 6 2 2
Nr 46 1 4 6 2 2
Nr 47 2 2 3 2 3
Nr 48 1 1 1 3 1
Nr 49 1 2 4 3 2
Nr 50 2 3 3 3 3
Nr 51 1 5 5 3 2
Nr 52 2 3 4 1 2
Nr 53 2 5 5 3 2
Nr 54 2 3 3 3 3
Nr 55 2 2 4 4 2
Nr 56 1 1 1 2 1
Nr 57 2 5 5 3 2
Nr 58 1 4 3 3 2
Nr 59 2 2 4 2 2
Nr 60 2 1 4 1 2
Nr 61 2 1 3 2 3
Nr 62 1 2 3 2 2
Nr 63 1 4 4 2 2
      
 1= Kvinna 1= 18-24 år 1= Studerande 1= Grundskola 1= 0-15000 kr 
 2= Man 2= 25-34 år 2= Arbetssökande 2= Gymnasiet 2= 16000-29000 
  3= 35-44 år 3= Tjänsteman 3= Högskola 3= Över 30000 kr 
  4= 34-65 år 4= Arbetare 4= Annat  
    5= Pensionär   
   6= Annat   
      
      
      

 

 47



 
Svarande       
 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 
Nr 1 1 1 2 1 2 3 2 2
Nr 2 1 2 2 1 2 3 2 1
Nr 3 1 2 1 1 2 3 2 2
Nr 4 1 1 4 1 2 3 1 1
Nr 5 1 2 1 1 2 3 2 2
Nr 6 1 2 1 1 2 2 1
Nr 7 2 1 2 1 2 3 2
Nr 8 1 2 1 1 2 2 1
Nr 9 1 2 1 2 3 2 1
Nr 10 1 2 3 1 2 1 1
Nr 11 2 1 2 1 2 4 1 1
Nr 12 1 1 4 1 2 3 5 2 1
Nr 13 1 2 2 1 2 2 1
Nr 14 1 2 1 1 2 3 2 1
Nr 15 1 2 2 1 2 3 1 1
Nr 16 1 2 4 1 3 2 2
Nr 17 1 2 1 1 2 2 1
Nr 18 1 2 3 1 2 3 5 2 1
Nr 19 1 2 1 1 1 1
Nr 20 1 2 1 3 2 2
Nr 21 1 2 1 1 2 1 1
Nr 22 1 1 4 1 2 3 3 2
Nr 23 1 1 4 1 2 3 1 1
Nr 24 1 1 4 1 2 3 3 2
Nr 25 1 1 2 1 2 3 2 1
Nr 26 1 2 3 1 3 3 2
Nr 27 1 1 3 1 2 5 2 1
Nr 28 1 2 3 1 2 3 1 1
Nr 29 1 2 4 1 2 3 5 2 1
Nr 30 1 2 1 1 2 3 4 5 2 1
Nr 31 1 2 1 1 2 2 1
Nr 32 1 2 2 1 2 1
Nr 33 1 2 1 1 2 2 1
Nr 34 1 2 1 2 2 1
Nr 35 1 2 1 1 2 1
Nr 36 1 2 3 3 4 5 1 2
Nr 37 1 2 1 1 2 1 1
Nr 38 1 1 2 1 2 3 2 1
Nr 39 1 1 3 1 2 3 2 1
Nr 40 1 2 1 2 2 1
Nr 41 1 1 4 2 3 5 2 1
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Nr 42 1 2 1 2 2 1
Nr 43 1 2 2 1 2 3 1
Nr 44 1 2 1 1 2 3 1 1
Nr 45 1 2 2 1 2 5 1 1
Nr 46 1 2 1 1 2 3 2 1
Nr 47 1 1 3 1 2 3 4 5 1 1
Nr 48 1 2 1 1 2 4 2 2
Nr 49 1 2 1 1 2 3 1 1
Nr 50 1 1 2 1 2 3 5 1 1
Nr 51 1 1 3 1 5 1 2
Nr 52 1 2 1 2 3 2 3
Nr 53 1 2 2 2 4 2 1
Nr 54 1 2 1 1 2 5 2 2
Nr 55 1 2 1 1 2 2 1
Nr 56 1 2 2 1 1 1
Nr 57 2 1 1 2 5 2 1
Nr 58 1 1 2 1 2 3 4 5 2 2
Nr 59 1 2 1 2 2 1
Nr 60 1 2 1 1 2 3 2
Nr 61 1 2 1 2 5 1 1
Nr 62 1 2 1 1 2 2 1
Nr 63 1 2 1 1 2 2 1
       
 1 = Ja 1 = Ja 1 = 1 1= Sparande 1= Ja 1 = Ja 
 2 = Nej 2 = Nej 2 = 2 2= Transaktion 2= Till viss del 2 = Till viss del 
   3 = 3 3= Lån 3= Nej 3 = Nej 

   4 = 4+ 
4= Finansiell 
råd.   

    5= Kapitalplac.   
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Svarande     
 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 
Nr 1 1 1 1 2 
Nr 2 2 0 2 0 
Nr 3 1 1 2 0 
Nr 4 2 0 1 2 
Nr 5 1 1 2 0 
Nr 6 2 0 2 0 
Nr 7 2 0 2 0 
Nr 8 2 0 2 0 
Nr 9 2 0 2 0 
Nr 10 2 0 1 3 
Nr 11 2 0 2 0 
Nr 12 2 0 1 1 
Nr 13 2 0 2 0 
Nr 14 2 0 2 0 
Nr 15 2 0 2 0 
Nr 16 1 2 2 0 
Nr 17 2 0 2 0 
Nr 18 2 0 2 0 
Nr 19 2 0 2 0 
Nr 20 2 0 2 0 
Nr 21 2 0 2 0 
Nr 22 2 0 1 2 
Nr 23 2 0 2 0 
Nr 24 1 4 1 2 
Nr 25 2 0 1 2 
Nr 26 2 0 2 0 
Nr 27 2 0 2 0 
Nr 28 1 4 2 0 
Nr 29 2 0 2 0 
Nr 30 2 0 2 0 
Nr 31 2 0 2 0 
Nr 32 2 0 2 0 
Nr 33 2 0 2 0 
Nr 34 2 0 2 0 
Nr 35 2 0 2 0 
Nr 36 2 0 2 0 
Nr 37 2 0 2 0 
Nr 38 2 0 2 0 
Nr 39 2 0 2 0 
Nr 40 2 0 2 0 
Nr 41 1 2 1 3 
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Nr 42 2 0 2 0 
Nr 43 2 0 2 0 
Nr 44 2 0 2 0 
Nr 45 2 0 2 0 
Nr 46 2 0 2 0 
Nr 47 2 0 1 bra kapitalplacering 
Nr 48 2 0 1 1 
Nr 49 2 0 2 0 
Nr 50 2 0 2 0 
Nr 51 2 0 2 0 
Nr 52 1 4 2 0 
Nr 53 2 0 2 0 
Nr 54 1 4 2 0 
Nr 55 2 0 1 2 
Nr 56 2 0 2 0 
Nr 57 2 0 2 0 
Nr 58 1 2 2 0 
Nr 59 2 0 2 0 
Nr 60 1 2 2 0 
Nr 61 2 0 2 0 
Nr 62 2 0 2 0 
Nr 63 2 0 2 0 
     
 1 = Ja 0= Ej svar 1 = Ja 0= Ej svar 
 2 = Nej 1= Tidsbrist 2 = Nej 1= Bättre service 
  2= För krångligt  2= Bättre villkor 
  3= För riskabelt  3= Bättre tillgänglighet 
  4= Ej ekonomiskt  4= Tryggare 
  5= Annat  5= Annat 
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Svarande     
 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 
Nr 1 4 3 2 3
Nr 2 0 3 4 2
Nr 3 0 1 3 1
Nr 4 5, egen 3 4 5, egen
Nr 5 0 3 3 1
Nr 6 0 3 4 2
Nr 7 0 3 4 1
Nr 8 0 1 4 1
Nr 9 0 1 4 1
Nr 10 2 3 4 1
Nr 11 0 3 4 1
Nr 12 2 2 4 3
Nr 13 0 1 3 1
Nr 14 0 3 3 1
Nr 15 0 3 4 3
Nr 16 0 3 4 1
Nr 17 0 3 4 1
Nr 18 0 2 4 4
Nr 19 0 1 4 1
Nr 20 0 3 4 3
Nr 21 0 3 3 1
Nr 22 1 3 2 2
Nr 23 0 3 1 1
Nr 24 1 3 4 1
Nr 25 2 3 4 1
Nr 26 0 2 3 1
Nr 27 0 2 4 1
Nr 28 0 3 2 4
Nr 29 0 3 3 1
Nr 30 0 3 3 2
Nr 31 0 4 3 1
Nr 32 0 3 2 1
Nr 33 0 4 3 1
Nr 34 0 3 2 1
Nr 35 0 2 2 5 internet
Nr 36 0 3 4 1
Nr 37 0 2 3 2
Nr 38 0 4 2 2
Nr 39 0 1 2 3
Nr 40 0 3 4 4
Nr 41 5, säljare 4 3 2
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Nr 42 0 3 3 2
Nr 43 0 3 3 2
Nr 44 0 3 4 1
Nr 45 0 3 4 1
Nr 46 0 3 3 2
Nr 47 4 3 4 1
Nr 48 2 1 4 2
Nr 49 0 4 3 1
Nr 50 0 2 3 2
Nr 51 0 3 4 1
Nr 52 0 1 3 1
Nr 53 0 1 2 1
Nr 54 0 3 3 5 internet
Nr 55 2 3 1 2
Nr 56 0 3 2 1
Nr 57 0 3 4 1
Nr 58 0 3 4 1
Nr 59 0 3 4 4
Nr 60 0 3 3 3
Nr 61 0 4 4 1
Nr 62 0 3 4 5 internet
Nr 63 0 3 4 2
     
 0= Ej svar 1= Bättre service 1= 1-200 kr 1= Bankbesök 
 1= Bankbesök 2= Bättre villkor 2= 201-500 kr 2= Familj/bekanta 

 2= Familj/bekanta 3= Bättre tillgänglighet 3= 501-1000 kr 
3= 
Konsumentguide 

 3= Konsumentguide 4= Tryggare 
4= Över 1000 
kr 4= Reklam 

 4= Reklam 5= Annat  5= Annat 
 5= Annat    
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