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Sammanfattning  
Privatbankmarknaden är under förändring och det har skett många nyinträden under de sen-
aste åren. Det är allt ifrån nystartade nischbanker till stora etablerade företag som bestämt sig 
för att satsa på att tillhandahålla olika banktjänster. Eftersom antalet aktörer ökar, och det hela 
tiden dyker upp nya sätt att erbjuda banktjänster på, så innebär det att bankerna måste bli duk-
tigare på att skaffa nya kunder och att behålla befintliga kunder. Mycket forskning är gjord på 
bankkunder och deras preferenser, men det finns ett behov av att ta reda på vad just unga kon-
sumenter prioriterar när de ska välja bank och vad som får dem att stanna kvar hos sin bank. 
Denna undersökning bygger på problemformuleringarna:  

• Vad finns det för olika faktorer som främst påverkar unga konsumenter vid val av 
bank?  
 

• Hur kan banker använda kunskapen om vad unga människor prioriterar vid val av 
bank? 

  
Syftet med denna undersökning är att kartlägga faktorer som är viktiga för unga människor 
vid val av bank. Vidare om dessa faktorer också påverkar deras relation till och lojalitet mot 
banken.   
 
För att samla empiri har vi använt oss av två olika metoder som kompletterar varandra. Vi har 
genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur unga konsumenter prioriterade olika 
faktorer när de väljer bank, samt en fokusgrupp för att se vad som påverkar dem att stanna 
kvar, eller för den delen byta bank. Frågorna i enkätundersökningen inspirerades av en under-
sökning som Manrai och Manrai (2007) har gjort där de listat olika faktorer som påverkar val 
av bank. Utifrån vissa samband som vi kunde se i enkätundersökningen formade vi sedan frå-
gor till fokusgruppen för att få ett djupare perspektiv.  
 
Resultatet av enkätundersökningen visade att service, trygghet och tillgänglighet var det som 
unga konsumenter prioriterade högst vid val av bank. För att även se hur det påverkade valen 
om konsumenten hade bolån, valde vi att dela upp svaren. Vilket visade att de med bolån 
tyckte att service var viktigast men att räntan var den näst viktigaste faktorn när de valde 
bank. Att service, och särskilt bemötandet från bankpersonalen, är viktigt var också något som 
bekräftades av respondenterna i fokusgruppen. Resultatet kan sammanfattas med att det ban-
kerna bör tänka på extra mycket för att attrahera nya kunder och behålla de befintliga är be-
mötandet från personalen och att de inger förtroende på ett kunnigt och tryggt sätt.  
 
Nyckelord: kundlojalitet, bankbyte, relationsmarknadsföring, unga konsumenter, service. 



 

Abstract 
Private banking market are in transition. As the number of bank tend to increase, and it con-
stantly pops up new ways to offer banking services, it means that banks have to get better at 
acquiring new customers and retaining existing customers. This study is based on problem 
formulations, "What are the different factors influencing young consumers when choosing a 
bank?" and "How can banks use the knowledge of what young people prioritize when choos-
ing a bank?”. The purpose of this study is to identify factors that are important for young peo-
ple when it comes to choosing a bank and how knowledge of these can affect customer loyal-
ty. By using two methods, a survey and a focus group, we found that young consumers’ high-
est priority when choosing bank was service, safety and availability. Those young consumers 
with mortgages thought that the service was most important, but that the rate was the second 
most important factor when choosing bank. The service, especially the response from bank 
staff, is important also was something that was confirmed by the respondents in the focus 
group. The results can be summarized by saying that the banks should keep a large amount in 
order to attract new customers and retain existing customers is the treatment and that they 
inspire confidence in a competent and safe manner.  
 
Keywords: customer loyalty, bank switching, relationship marketing, young consumers, ser-
vice. 

  



 

Förord 
Vi vill tacka våra handledare för det engagemang de lagt ner och för de råd och tips vi fått 
under arbetets gång. Ett stort tack vill vi också tillägna Länsförsäkringar Gotland som givit 
oss inspiration till uppsatsämne samt hjälpt till med sponsring till vår fokusgrupp. Vi vill 
också tacka våra respondenter som ställt upp i våra undersökningar och bidragit till vårt empi-
riska material.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att det finns en fungerande finansmarknad är enligt Svenska Bankföreningen (2013a) viktigt 
för Sveriges ekonomiska välfärd. En förändrad och ökad konkurrens är något som de privata 
bankerna tampas med idag. Enligt en rapport från ECON (2007) skedde 18 nyinträden på den 
svenska bankmarknaden mellan 1996 och 2006. Begreppet bank har idag blivit ett något fly-
tande begrepp och det är förståeligt om konsumenter blir överväldigade och förvirrade när de 
försöker sätta sig in i marknaden. Förr i tiden var en bank ett förvaringsställe för pengar som 
tillhandahöll tjänster som in- och utlåning. Länge fanns en trygghet i en stor och välkänd 
bank, idag har den bilden förändrats. Ett exempel på en förändring är den branschglidning 
som sker mellan bank- och försäkringsverksamheter. 
 
Det är idag vanligare att företag, som till exempel detaljhandlare och försäkringsbolag, startar 
bankverksamhet och erbjuder finansiella tjänster. Dessa tjänster är till exempel kreditkort med 
sparränta, smålån för köp av kapitalvaror med mera. Dagligvaruhandelsföretaget ICA är ett 
exempel på en nischbank som gett sig in i både bank- och försäkringsbranschen (ICA banken, 
2013a). Genom ICA banken erbjuds sparkonton, låneerbjudande och försäkringslösningar 
tillsammans med olika erbjudanden på produkter i butiken. Länsförsäkringar är ett annat ex-
empel på företag som har gått från att vara ett försäkringsbolag till att idag erbjuda olika kon-
cept och lösningar vad gäller försäkringar och banktjänster (Länsförsäkringar, 2013a). Wahlin 
(2008) skriver i Svenska dagbladet att Länsförsäkringar tar kunder från storbankerna och att 
Svensk kvalitetsindex har gjort en undersökning som visar att de har flest nöjda kunder. Gus-
tavsson (2012) skriver i privata affärer att nischbanker ofta ger högre inlåningsränta än stor-
bankerna om kunden är villig att binda sitt kapital. Nischbankerna utmanar de stora bankerna 
med sina erbjudanden för att locka till sig kunderna. 
 
Även utländska banker är på väg att ta marknadsandelar i Sverige. Enligt Svenska bankföre-
ningen (2008) finns det en utländsk bank som utmärker sig, vilket är Danmarks storbank 
Danske bank som år 2008 placerade sig som den femte största banken i Sverige. Alla nya ak-
törer som erbjuder banktjänster bidrar till att öka konkurrensen på bankmarknaden, men sam-
tidigt som det kommer rapporter om att nischbankerna tar marknadsandelar av storbankerna 
finns det andra rapporter som visar att storbankerna ändå behåller sina ledande positioner.  
Ett annat exempel på en förändring är bankernas kontanthantering som är på väg att försvinna. 
I Svenska Dagbladet skriver Dahlberg och Neurath (2012) om att flera av storbankerna snabbt 
minskar på antalet bankkontor som har kontanthantering. Motivet till den minskade kontant-
hanteringen är bland annat att det är säkrare att hantera och genomföra kortköp.  
 
De flesta tjänster som banker erbjuder går även idag att göra på olika intranät och inom han-
deln. Med den stora förändringen inom dagens teknik har det även vuxit fram nya sätt att 
sköta sina bankärenden på. Telefonbanken, eller lösningar som Swish och mobilbanken, kan 
idag användas och gör att det går fort att göra sina bankärenden var kunden än befinner sig 
(Länsförsäkringar 2013b). Behovet av ett fysiskt bankkontor för att utföra löpande banktjäns-
ter har därför minskat.  
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1.2 Problematisering 
Alla dessa förändringar som ändrade inträdeshinder, etablering av utländska aktörer, ny tek-
nologi och branschglidning gör att utbudet på bankmarknaden de senaste åren vuxit och det är 
samtidigt lättare att idag byta bank än det var för tio år sedan. Detta innebär även enligt Man-
rai och Manrai (2007) att de olika bankerna får färre kunder per bankinrättning. Den föränd-
rade konkurrensen betyder att bankerna måste se över hur de kan locka till sig nya kunder 
samt hur de befintliga kunderna kan hållas kvar. Framför allt är det de unga kunderna (18-30 
år) som är viktiga för framtida intäkter, eftersom det är de som är framtidens bilköpare, hus-
köpare med mera. Den komplexa marknaden som uppstått leder till att det kan vara svårt för 
konsumenterna att få en tydlig bild av kostnaderna för olika banktjänster och det försvåras av 
olika sorters stamkundspaket som bankerna erbjuder. Enligt Konkurrensverket (2009) finns en 
bristande kunskap om banker och deras olika tjänster samt hur det går till att byta bank.  
De yngre konsumenternas bristande kunskaper om grundläggande privatekonomi har visats 
vara stor genom undersökningar som genomförts av bland annat Nordea, Lunarstorm och 
Danske bank (Konsumentverket, 2008). 
 
Förändringarna som sker på bankmarknaden och det ökade antalet aktörer på bankmarknaden 
påverkar bankerna och konsumenterna mer eller mindre. Konkurrensen som råder kan på-
verka konsumenten till att tänka till en extra gång och jämföra mer innan val av bank, men det 
kan också vara svårt att förstå vad bankerna står för. Relationerna mellan bank och kund 
måste vårdas på ett helt annat sätt än förr eftersom det finns ett större urval banker. Bankerna 
måste fundera på vad de kan göra för att attrahera yngre konsumenter som ännu inte har hun-
nit bygga upp några större besparingar eller hunnit skaffa sig bostadslån där räntenivåerna kan 
vara avgörande vid val av bank. Det är viktigt eftersom bankernas relation till kunderna är 
något som måste börja någonstans och sedan byggas vidare på (Mankila, 2004). De unga kon-
sumenterna har ännu inte hunnit skaffa sig bostadslån som de eventuellt bundit räntan på.  
Att byta från en bank till en annan bank med bundna lån kan bli en utdragen historia jämfört 
med om det bara är lönekonto och några sparkonton som ska flyttas (Svenska Bankförening-
en, 2013b).  
 
Vad tänker de yngre kunderna vid val av bank? En del banker har ett ungdomserbjudande som 
lockar. Swedbank (2013) har till exempel ett erbjudande där det ingår ett id-kort för kunder. 
Det är riktat till åldergruppen 13-18 år, vilket är en början på en förhoppningsvis lång relation 
och det är stor chans att kunderna stannar kvar på grund av bekvämlighet efter att de har fyllt 
18 år. Också ICA banken har på senare tid börjat rikta sig mot just studenter i form av studen-
terbjudanden på utvalda varor i butikerna (ICA banken, 2013b). Konsumenterna på bank-
marknaden är idag ännu ganska trögrörliga och en befintlig kund byter ogärna bank om det 
inte finns en tydlig anledning (ECON, 2007). Mankila (2004) menar dock på att bankerna inte 
kan förlita sig på att kunder stannar kvar på grund av det är jobbigt att byta bank.  
 
Att knyta till sig en ny kund kostar mer pengar för nästan alla branscher jämfört med att be-
hålla en befintlig kund (Reichheld, 1996). Det skulle innebära att bankerna, genom att satsa på 
att få de unga konsumenterna till sig och sedan genom olika lojalitetsprogram får dem att 
stanna kvar som kunder i banken, på längre sikt sparar pengar. Det är de unga konsumenterna 
som är bankernas framtida kunder (Mankila, 2004). Därför är det viktigt att förstå sig på den 
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unga kundgruppen och fånga upp dem på ett tidigt stadium. Det finns enligt Mikael Swenson1 
ett behov att ta reda på vad de unga konsumenterna vill ha av en bank. Han menar också att 
eftersom de flesta som jobbar inom bankbranschen i de flesta fall är medelålders så är det lätt 
att sätta sig in i hur den åldersgruppen tänker. Det de saknar är kunskap om hur de unga kon-
sumenterna tänker, för att kunna matcha erbjudanden och aktiviteter med dem.  
 
Många unga konsumenter har kanske valt bank utifrån vad föräldrarna har för bank och det 
kan kännas praktiskt och bekvämt att samla sina affärer i en och samma bank. Arnell (2008) 
skriver att i en undersökning som gjorts med privatkunder i åldern 20-35 år har över hälften 
samma bank som sina föräldrar. Bankerna står inför en stor utmaning men genom att se vilka 
faktorer som påverkar när unga konsumenterna väljer bank, kan bankerna använda sig av den 
kunskapen för att nå ut i sin marknadsföring? Hur ska bankerna agera för att fånga in sina 
kunder? Det är viktigt att som bank arbeta aktivt med marknadsföring och lojaliteten bland 
kunderna. Det finns en rad olika komponenter, som bankerna kan ta i beaktande när de arbetar 
med kundlojalitet, som påverkar valet för en konsument. Några av dem är; vilken ränta ban-
ken har, priset, service, tillgänglighet, öppettider, teknik, kunnighet, produkter, kontanthante-
ring, anonymitet, personkännedom med flera. 
 

1.3 Problemformulering 
• Vad finns det för olika faktorer som främst påverkar unga konsumenter vid val av 

bank? 
 

• Hur kan banker använda kunskapen om vad unga människor prioriterar vid val av 
bank? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga faktorer som är viktiga för unga människor 
vid val av bank. Vidare om dessa faktorer också påverkar deras relation till och lojalitet mot 
banken.   

  

                                                 
1 Mikael Swenson bankchef Länsförsäkringar Gotland, personlig kontakt 12 mars 2013. 
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2 Tillvägagångsätt  
2.1 Tidigare studier 
Människor har enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) redan en referensram inom sig, 
men den räcker inte utan det måste kompletteras med tidigare forskning och litteratur.  
Därför har vi, för att få en förståelse för vårt ämne och för att skapa en teoretisk grund, sökt i 
databaser med vetenskapliga artiklar för att hitta relevant forskning som tidigare gjorts om 
kundbeteende och kundlojalitet. För att avgränsa oss mot vårt ämne använde vi olika nyck-
elord som till exempel: kundlojalitet, bankbyte, relationsmarknadsföring och unga konsumen-
ter. Rienecker (2004) skriver att ämnets kropp, själ och intellekt finns i litteraturen och att det 
är där ämnet förvarar sin kunskap, sin historia samt teorier och metoder.  
 
Utgångspunkten för vår undersökning var att studera vad det finns för olika faktorer som på-
verkar konsumenter när de väljer bank. Manrai och Manrai (2007) har i sin forskning listat 23 
olika faktorer varifrån vi skapade vår egen lista med faktorer. Vår fråga var dock inte bara att 
se vilka faktorer som var viktigast för unga konsumenter, utan också vad som påverkade deras 
lojalitet som kund hos en bank. För att nå en djupare förståelse har vi samlat forskning från 
bland andra Rowley (2005), som beskriver olika typer av kundlojalitet, Chakravarty, Feinberg 
och Rhee (2004) som har studerat relationens betydelse, samt Sweeney och Swait (2008) och 
Bloemer, de Ruyter och Peeters (1998) som har studerat varumärkets betydelse och påverkan 
på kundlojaliteten.  

 
2.2 Undersökningsmetoder 
För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av en enkätundersökning och en 
fokusgrupp. Anledningen till att vi använt oss av två olika metoder är för att den ena kan ge 
oss svar på vad unga konsumenter tycker är viktigt och den andra metoden hjälper oss att för-
stå varför. Båda studierna riktar sig mot åldersgruppen 18-30 år eftersom frågeställningarna 
fokuserar på unga konsumenters val av bank och lojalitet, samt att det viktigt för en bank att 
fånga in kunderna vid ett tidigt stadium för att kunna bygga på kundrelationen. 
 

2.2.1 Enkätundersökning  
Enkätundersökningen valde vi som metod för att få en bredare uppfattning om vad unga kon-
sumenter tycker är viktigt vid val av bank. En enkät beskriver Bryman och Bell (2011) som 
ett frågeformulär, antingen i pappersform eller i elektronisk form, som skickas ut till respon-
denter som får svara på olika frågor. Det är en av den vanligaste formen av surveydesign som 
innefattar en tvärsnittsundersökning där data samlas in från flera olika fall. Vid användning av 
enkätundersökning som metod nås fler människor och det ger kraft åt undersökningen, samt 
att det är större chans att kunna generalisera resultatet (Stukát, 2011). 
 
En fördel som Bryman och Bell (2011) tar upp med enkätundersökningar är att den som un-
dersöker inte påverkar respondenterna. Respondenten får själv tänka ut sina svar och skriva 
med sina egna ord och det gör att svaren blir helt oberoende av forskaren. Det är även viktigt 
att inte ha ledande frågor eftersom dessa frågor kan få respondenten att svara på ett visst sätt.  
I en enkät kan det finnas både slutna och öppna frågor och vi har valt att kombinera bådadera 
för att få ut så mycket som möjligt av enkäten. Slutna frågor är när respondenten kryssar i 
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forskarens utformade svarsalternativ och en fördel är att den data forskaren samlar in är lätt att 
bearbeta samt att det är lätt att jämföra de olika svaren (Bryman & Bell, 2011). Öppna frågor 
kan vara bra att ha i en enkät eftersom det enligt Bryman och Bell lämnar utrymme för oförut-
sedda svar och reaktioner. Det kan leda till att forskaren hittar nya vägar och områden i sin 
undersökning. 
 
Frågorna i vår enkät utformades med inspiration från Manrai och Manrais (2007) olika fak-
torer som påverkar kundnöjdheten. Vi sammanställde tio frågor som på olika sätt berörde 
unga konsumenters val av bank och deras lojalitet gentemot sin bank. Frågorna var till exem-
pel: “Vilken/ vilka faktorer tycker Du är viktigast när det gäller en bank?”, “Vad skulle kunna 
få dig att byta från den bank du har idag?” etcetera (alla frågor från enkäten återfinns i bilaga 
A). Enligt Stukát (2011) är det nödvändigt att förbereda enkäten mycket omsorgsfullt och 
därför borde den som genomför studien göra en pilotstudie. Detta gjorde vi för att se att frå-
gorna var tydliga för respondenterna. Efter pilotstudien gjordes några mindre korrigeringar av 
frågorna på inrådan från respondenterna som medverkat. För att nå ut till unga konsumenter i 
rätt åldersgrupp valde vi Internet, eftersom det i bland annat en undersökning gjord av Szé-
kely och Nagy (2011) visade sig att det är åldersgruppen 18-29 som använder Internet mest.  
 
Enkätundersökningen genomfördes därför i ett elektroniskt format med hjälp av det webbase-
rade sociala mediet Facebook. Facebook är ett socialt nätverk vars vision är att ge människor 
möjligheten att dela med sig och göra världen mer öppen och sammankopplad (Facebook 
2013). Baek, Holton, Harpa och Yaschur (2011), som undersökt olika motiv för att dela län-
kar på Facebook, använde Facebook för att samla in sitt empiriska material. De använde sig 
av ett kvoturval bland sina egna Facebookkontakter, och dessa delade undersökningen vidare 
till sina kontakter. På så sätt kombinerades urvalet genom ett snöbollsurval. Facebook är en-
ligt Baek et al. ett effektivt sätt att sprida information på. 
 
Vi skapade ett evenemang på Facebook där vi tillsammans med en kort presentation av under-
sökningen och dess syfte delade en länk till enkäten. Vi valde sedan ut de av våra egna Fa-
cebookkontakter som tillhörde åldersgruppen 18-30 år och bjöd in dem till att delta i vårt eve-
nemang. Detta blev ett bekvämlighetsurval där de som fanns tillgängliga var de som blev in-
bjudna till enkätundersökningen (Bryman & Bell, 2011). De som tackade ja till evenemanget 
kunde i sin tur bjuda in respondenter vilket kan jämföras med ett snöbollsurval. Ett snöbolls-
urval är att den som genomför studien genom sina respondenter får kontakt med fler respon-
denter och så vidare (Bryman & Bell, 2011). Evenemanget och enkäten var tillgängliga under 
två veckor och det slutade med att 700 personer var inbjudna och av de som var inbjudna fick 
vi 124 svar på enkäten. Genom att varje respondent fick ange sin ålder kunde vi därigenom 
sortera bort de svar som inte föll inom våra kriterier för respondenterna. Av de 124 svarande 
var det en som var över 30 år och två som inte angivit sin ålder, varför vi fick ett bortfall på 
tre personer och vi hade då 121 svar på vår enkät.  Eftersom det var endast de som erhållit en 
inbjudan till evenemanget som kunde nå länken till enkäten, kunde vi behålla en relativt stor 
kontroll på att större delen av de som svarade på enkäten var i rätt åldersgrupp. Vi kunde då 
slippa ett för stort bortfall genom att vi måste rensa bort svar från respondenter som var i fel 
ålder för att medverka i den här undersökningen. 
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2.2.2 Fokusgrupp 
För att nå en djupare förståelse för konsumenternas tankar när de väljer bank valde vi även att 
använda oss av en fokusgrupp som instrument för empiriinsamling. En fokusgrupp går in på 
djupet och ser hur respondenterna beter sig när de diskuterar ett visst ämne. Enligt Bryman 
och Bell (2011) är en fokusgrupp intervjuer i grupp, och Wibeck (2010) förklarar det som att 
forskaren samlar en grupp människor som diskuterar en viss fråga eller ett visst ämne. Fokus 
ligger på hur personerna som intervjuas diskuterar det aktuella ämnet och hur de reagerar på 
varandras åsikter. Forskaren måste därför dokumentera och spela in materialet på något sätt 
för att i efterhand kunna gå tillbaka och upptäcka saker som annars är lätt att missa i en kon-
versation. En fördel är att kunna använda en filmkamera under intervjun för att i efterhand 
kunna gå igenom materialet och se samspelet mellan respondenterna. Forskaren är ute efter att 
hitta djupet av det som undersöks (Wibeck, 2010). Enligt Bryman och Bell ligger fokus på 
varför människan tycker som de gör och inte vad de tycker. Det är därför en viktig del av vår 
studie eftersom bankerna har behov av att förstå sig på sina kunder eftersom deras relationer 
bygger på långsiktighet. 
 
I vårt genomförande av fokusgruppen har vi till en början samarbetat med två banker, en lite 
mindre nischbank samt en lite större bank som funnits länge. Tanken var att de skulle hjälpa 
oss att samla in respondenter till vår fokusgrupp. Den ena banken skickade ut 20 brev med 
inbjudningar till slumpmässigt utvalda kunder i åldersgruppen 18-30 år med en liten presen-
tation av vår undersökning och dess syfte (brevet återfinns i sin helhet i Bilaga B). Den andra 
banken försökte fånga upp kunder i rätt åldersgrupp genom att visa upp samma inbjudan på 
sina kundmöten. Då ingen anmälan kom in mailade vi istället ut en liknande inbjudan som 
bankkunderna hade fått till samtliga ekonomstudenter vid Högskolan på Gotland, varefter vi 
fick en anmälan.  
 
Eftersom det inte räcker med bara en person i en fokusgrupp och vi fortfarande hade ett sam-
arbete med den mindre banken tog vi själva kontakt med, för oss, kända kunder till den ban-
ken. Urvalet till fokusgruppen blev därför ett bekvämlighetsurval eftersom personerna som 
blev tillfrågade att medverka var bekanta till oss eller till våra vänner. Ett bekvämlighetsurval 
är enligt Bryman och Bell (2011) när forskaren får kontakt med sina respondenter genom att 
ha tillgång till respondenterna i sin närhet. Till slut fick vi fem personer till vår fokusgrupp 
som var i åldern 22-28 år och alla kunder till den mindre banken. Alla respondenter samlades 
i ett mindre rum och besvarade samt diskuterade kring ett antal frågor och följdfrågor om 
banker (frågorna finns återgivna i Bilaga C).  
 

2.3 Reflektioner kring metodval 

2.3.1 Enkät 
Genomförandet av enkätundersökningen gick nästan helt enligt planerna. Vi valde att genom-
föra en pilotstudie innan vi bjöd in respondenter till att svara på enkäten för att se om våra 
frågor var lätta att missförstå eller om de var allmänt oklara. Av respondenterna i pilotstudien 
fick vi lite mindre kritik på några av frågorna som vi då valde att ändra på. Enligt Bryman och 
Bell (2011) kan svaren på enkätens öppna frågor vara svåra att tolka för forskaren, eftersom 
respondenterna kanske misstolkar frågorna och därför skriver fel eller missvisande svar.  
Det är en svårighet när det gäller enkäter eftersom forskaren oftast inte är på plats när respon-



7 
 

denterna svarar på frågorna. Det går då inte att som forskare hjälpa till att tolka eller förklara 
för respondenterna om det uppstår några frågor kring enkäten. Det kan även vara svårt att 
motivera en stor, ofta anonym, grupp till att svara på ens frågor och det kan därmed leda till 
stora bortfall (Stukát, 2011). 
 
Vi hade som mål att få 100 svarande på enkäten, vilket vi uppnådde med våra 124 svar. Ef-
tersom länken var öppen för alla inbjudna till evenemanget på Facebook kunde vi inte be-
gränsa att varje person bara svarade på enkäten en gång. Detta är något vi har beaktat när vi 
tolkat resultatet, men eftersom flera av frågorna var öppna frågor har vi kunnat se att i stort 
sett alla respondenter har formulerat sig på olika sätt. Vi anser också att med de 121 använd-
bara svar som vi fick skulle det inte påverka resultatet något nämnvärt.  
 
Reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2011) huruvida det finns en pålitlighet och följd-
riktighet av det forskaren mäter. De skriver även att om ens mätning har bra validitet betyder 
det att det som var avsett att mätas också är det som har mätts. Stukát (2011) förklarar genera-
liserbarhet som handlar om frågan vem forskaren egentligen tar fram resultatet för. Kan resul-
tatet enbart generaliseras på det urvalet som har gjort mätningen med eller går det att generali-
sera resultatet på andra sociala grupper. Vi har låtit de olika faktorerna och kundlojalitet ge-
nomsyra vårt arbete, dels med insamling av teori och empiri, men också i vår analys. Vi hade 
som avsikt att se vilka faktorer som prioriterades och det var också det som vi i slutändan fick 
svar på. För att vårt resultat ska kunna generaliseras på andra sociala miljöer valde vi att ge-
nomföra en enkätundersökning för att nå fler människor. Det ger enligt Stukát kraft åt under-
sökningen. Däremot hade vi problem att hitta tidigare forskning där just de unga konsumen-
terna har studerats. Det kan innebära ett problem att forskningen därför är allt för generell för 
vår undersökning.  
 
Eftersom vi gjorde ett icke-sannolikhetsurval när vi valde att utgå från de Facebookkontakter 
som vi hade i åldern 18-30 år, kan det naturligtvis ge en effekt på resultatet. Många av de kon-
takter vi har är bosatta i samma län och vi kunde se att det var många som var kunder hos en 
av bankerna som nationellt sett är ganska små, men har en ganska stor marknadsandel lokalt. 
Baek et al. (2011), som genomförde sin undersökning med hjälp av Facebook med ett kvotur-
val kombinerat med ett snöbollsurval, menar att på grund av urvalsmetoderna så kunde deras 
resultat inte generaliseras till alla som använder sociala medier eller ens alla Facebookanvän-
dare. Eftersom vi inte haft som avsikt att kunna generalisera vårt resultat till alla användare av 
Facebook, utan till unga konsumenter i en viss åldersgrupp, anser vi med grund i att vi hade 
bra spridning åldersmässigt bland våra respondenter att vi därför fått ett relativt generaliser-
bart resultat.  

 
2.3.2 Fokusgrupp 
Trots genomtänkta idéer och tankar kring hur vi skulle gå tillväga med fokusgruppen var det 
inte lätt och det blev inte som vi hade tänkt oss. De problem vi stötte på när vi skulle genom-
föra fokusgruppen var att det var svårt att få folk att ställa upp trots att vi hade biobiljetter och 
fika att locka dem med. Vi fick ställa in en av de planerade fokusgrupperna eftersom det end-
ast var en som anmält sig att vara med, men vi bestämde oss för att göra ett nytt försök veckan 
efter. Till den andra planerade fokusgruppen fick vi ihop sex anmälningar, vilket var vårt mål 
eftersom det enligt Wibeck (2010:62) är lämpligt med ett deltagarantal som; “inte är färre än 
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fyra och inte fler än sex personer”. Om det är tre personer kan det leda till att var och en av 
deltagarna kommer att fungera som medlare emellan de andra två. Om fokusgruppen består 
av fler än sex personer finns det enligt Wibeck en klar risk för att det bildas mindre subgrup-
per som talar med varandra, eller att vissa personer inte talar alls.  
 
Samma dag som vi skulle genomföra fokusgruppen fick vi ett återbud vilket gjorde att vi blev 
en mindre än vad vi hade tänkt. Wibeck (2010) menar dock på att hur väl allting än är förbe-
rett så kan det alltid hända att någon eller några av de tillfrågade inte dyker upp. Eftersom vi 
visste att den risken fanns, valde vi att se till att gruppen bestod av sex deltagare, då skulle vi 
kunna genomföra fokusgruppen även vid ett eller två återbud. När det gäller de olika delta-
garna hade vi gärna sett att vi hade någon yngre respondent, 18-20 år, men det var svårt att få 
tag på. Det var även en av de två bankerna som var svårare att samarbeta med, vilket gjorde 
att vi fick nöja oss med ett samarbete. Detta gjorde att spridningen på fokusgruppen inte var 
så stor som vi hade tänkt oss från början.  
 
Det kan vara svårt att använda just begreppen reliabilitet och validitet på fokusgrupper ef-
tersom det inte finns något att mäta. Därför har de två begreppen delats in i fyra begrepp som 
beskriver den metoden bättre vilket är; extern validitet, intern validitet, extern reliabilitet och 
intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). Extern reliabilitet innefattar hur lätt en undersök-
ning är att replikera, vilket betyder att undersökningen går att göra om på exakt samma sätt. 
När vi i vår undersökning använde oss av en fokusgrupp kan det resultera i att den externa 
reliabiliteten är relativt låg eftersom det är svårt att samla in exakt samma människor vid ett 
nytt tillfälle. Däremot borde det inte vara svårt att genomföra en fokusgrupp på samma sätt 
fast med andra människor. Intern reliabilitet betyder att de som är med i forskarlaget kommer 
överrens om hur det material som de hört och sett ska tolkas. Gällande den interna reliabilitet-
en har vi en styrka i eftersom vi kommit bra överrens när det gäller tolkningen av det insam-
lade materialet.  
 
Intern validitet innebär att det finns en överrensstämmelse mellan det forskaren observerar 
och det forskaren sedan utvecklar i form av teoretiska idéer, vilket enligt Bryman och Bell 
(2011) är viktigt för att ge styrka åt undersökningen. Vi har varit noga med att hela tiden gå 
tillbaka till våra problemformuleringar för att på sätt hela tiden påminna oss om vad det är 
som är viktigt att titta på för vår undersökning. Materialet från fokusgruppen skulle inte en-
samt ha kunnat besvara våra frågor men tillsammans med övrigt insamlat material anser vi att 
vi uppnått en relativt hög intern validitet. Den externa validiteten är hur generaliserbart resul-
tatet är till andra sociala miljöer. Om samarbetet med bankerna hade fungerat och vi hade fått 
respondenter från olika banker samt icke kända respondenter hade den externa validiteten 
varit bättre än vad den nu blev. 
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3 Teoretisk referensram  
3.1 Faktorer som påverkar valet av bank 
I samband med att det i USA tillkommit fler banker har det lett till att kundantalet där har 
minskat hos bankerna (Manrai & Manrai, 2007). Kunder byter även bank mer frekvent och 
därför genomförde Manrai och Manrai en undersökning för att förstå relationen mellan till-
fredställelse, missnöje och sannolikheten att en bankkund byter bank inom privatmarknaden. 
Utgångspunkten för studien var att se om det fanns ett samband mellan en ökad tillfredsstäl-
lelse med en banktjänst eller service och en minskad sannolikhet att byta bank för just den 
tjänsten eller servicen. De tittade även på om tillfredsställelsen med de finansiella aspekterna, 
samt de icke-finansiella aspekterna skilde sig åt mellan olika banker. De ville även ta reda på 
om det fanns någon skillnad i förhållandet mellan nöjdheten av tjänsten och sannolikheten för 
att en kund ska byta bank. Frågorna riktade sig mot befintliga kunder hos fem storbanker i en 
stat på östkusten i USA. Manrai och Manrai utgick från 23 faktorer, som listas i Tabell 1, och 
i sin enkätundersökning identifierade de fyra dimensioner av kundnöjdhet. 
 

Personalrelaterade dimensionen Finansiella dimensionen 

• Personalens utseende  
• Attityd och beteende rösträknare 
• Övrig personals attityd och beteende 
• Kundernas attityd och beteende 
• Personalens kompetens och effektivitet 
• Rutiner för att hantera klagomål 
• Personalens tillförlitlighet 
• Svar på kundernas återkoppling 

 

• Ränta på fasträntekonton  
(låsta konton) 

• Ränta på bolån 
• Ränta på IRAS 
• Ränta på penningmarknadsfonder 
• Ränta på övriga lån 
• Ränta på sparkonto 

Miljödimensionen Bekvämlighetsdimensionen 

• Byggnadens utseende 
• Inredning och atmosfär 
• Layout och möblers arrangemang 
• Säker omgivning vid banken 
• Byggnadens storlek 

 

• Tillgång till uttagsautomat 
• Kontorstid på kvällen 
• Öppettider på helgerna 
• Väntetid vid automaterna 

Tabell 1. 23 olika faktorer som kan påverka bankkunders tillfredsställelse (Manrai & Manrai 2007:211). 

 
Manrai och Manrai (2007) såg även att en banks olika erbjudanden spelar en stor roll när 
kunderna väljer om de ska stanna kvar eller byta bank, vilket Devlin och Gerrard (2005) 
också såg i sin undersökning om primär och sekundär bank, där det främst var den sekundära 
bankens erbjudanden som lockade.  
 
Vidare såg Manrai och Manrai (2007) att de finansiella aspekterna sticker ut jämfört med de 
icke-finansiella dimensionerna, eftersom det inte är stor skillnad mellan bankernas finansiella 
erbjudanden. Därför är det inte någon mening för kunden att byta till en annan bank om kun-
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den är missnöjd med sin banks finansiella erbjudanden. Att de finansiella erbjudandena inte 
gjorde speciellt stor skillnad såg även Devlin och Gerrard (2005) när de jämförde valet av den 
primära och sekundära banken. Konsumenters beaktande av bankers olika räntor gjorde ingen 
skillnad mellan de olika valen. Om banken har bra ränta, bra rykte och image samt god ser-
vice är det bara ett plus i kanten och konsumenten lägger inte ner särskilt mycket tid på dessa 
faktorer vid tidpunkten av val av bank.  
 
Manrai och Manrai (2007) fann däremot att det skiljer sig mycket mellan bankernas andra 
dimensioner, personal, miljö och bekvämlighet. De faktorerna påverkar mer vid konsumen-
tens val av bank än de finansiella aspekterna gör. Manrai och Manrai säger därför att banker-
na måste tänka på att marknadsföra och uppmärksamma de andra dimensionerna för att ban-
kerna ska kunna differentiera sig. Bankerna måste förstå vikten av hur viktigt det är med de 
icke-finansiella aspekterna för att vara så strategiska som möjligt. 
 
I en något äldre studie gjord av Martenson (1984) tas även där upp hur viktigt det är med 
marknadsföring. Martenson menar att det är viktigt för bankerna att ta till sig varför en kund 
väljer att inte vara kund i en bank för att bankerna ska förstå hur de ska utveckla och mark-
nadsföra sig. Det är enligt studien många konsumenter som inte vet skillnad på de olika ban-
kerna och är inte tillräckligt insatta i vad bankerna erbjuder. Därför gör konsumenterna ett 
slumpmässigt val av bank, detta främst när konsumenterna väljer en storbank. Det var enligt 
Martenson fler än en tredjedel av alla bankkunder som gjorde ett slumpmässigt val när de 
valde bank. Det är en ogynnsam situation för storbankerna, eftersom det indikerar på att kon-
sumenterna inte riktigt vet vad de väljer. Även Devlin och Gerrard (2005) såg att konsumenter 
tycks göra valet av bank på ett oengagerat sätt och att de utgår mycket från att valet ska vara 
enkelt och bekvämt. Därför står många banker inför en stor utmaning i marknadsföringen när 
de ska försöka övertyga konsumenter att just deras bank differentierar sig gentemot andra 
banker. 
 

3.1.1 Grundläggande kriterier 
Devlin och Gerrard (2005) undersökte vad som påverkar konsumenters val av bank, när män-
niskor väljer att ha fler än en bank. De ville se hur marknadsföringen påverkade samt vilka 
kriterier som var viktigast vid både det första och det andra valet av bank, och genomförde 
därför en enkät som tog upp konsumenters relationer med finansiella tjänster. Det blev många 
liknande svar för både den primära och den sekundära banken. De kriterier som var utmär-
kande för både den primära och den sekundära banken var att banken låg nära hemmet, att 
nära släkt var kunder i den banken, rekommendationer från andra och att banken låg nära ar-
betet. Dessa kriterier har varit utmärkande i tidigare studier, enligt Devlin och Gerrard, och de 
menar därför att många konsumenter utgår från grundläggande kriterier när de väljer bank.  
 
Även Martensons (1984) studie, som är gjord 20 år innan Devlin och Gerrards, visade att det 
är grundläggande faktorer som påverkar. Konsumenter har som vana att välja utifrån vad 
andra kunder eller vänner har sagt om den banken. Redan år 1984 valde de yngre konsumen-
terna bank efter andras rekommendationer och rekommendationerna kom oftast från föräld-
rarna. Martenson fann tre grundläggande huvudfaktorer som påverkar vid valet av bank: när-
heten till hemmet eller jobbet, att lönen sätts in på den banken eller att banken lånar ut pengar. 
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Vid valet av den sekundära banken var det viktigt med andras rekommendationer (Devlin & 
Gerrard, 2005). En överraskande upptäckt var att telefon- och internetbank inte var några av 
de viktigaste faktorerna och att öppettider var något som konsumenterna prioriterade sist.  
Frågan om det ska vara tillåtet för en konsument att öppna ett sekundärt konto utan andra för-
pliktelser gentemot banken är enligt Devlin och Gerrard en fråga att diskutera. Det kan vara 
en början till en långsiktig relation men det kan även vara olönsamt för banken. 
 

3.2 Faktorer som påverkar kundlojalitet 

3.2.1 Kundlojalitetens fyra C 
Kundlojalitet bygger enligt Rowley (2005) på att kunden är lojal både i attityd och beteende 
till varumärket. Det finns olika typer av kundlojalitet som banker måste ta i beaktande för att 
veta hur de ska hantera och ta tillvara på lojaliteten. För att precisera det mer in på banklojali-
tet har Bloemer et al. (1998:277) en definition som lyder: ”partisk beteenderespons, uttryckt 
över tiden, av någon beslutsfattande enhet med avseende på en bank utav flera banker, vilket 
är en funktion av psykologiska processer som resulterar i varumärkesengagemang”. Rowley 
skriver om fyra C som handlar om olika typer av kundlojalitet. Det är på engelska captive, 
convenience-seeker, contented och commited som betyder infångad, bekvämlighetssökare, 
nöjdhet och engagemang (en översikt visas i Tabell 2). 
 

Captive - infångad, inget val, svårt, 
kostsamt, knyts an till varumärket, 
bunden, tillhörighet, relationer. 

Convenience-seeker - bekväm, täta 
återköp, platsen, öppettider, bryr sig ej 
om varumärket i sig, förpackningsstor-
lek, rykte, rutinmässig inhandling, 
ingen tanke bakom köpet, parkerings-
platser, e-handel. 
 

Contented - nöjd, positiv inställ-
ning, egna erfarenheter, kunskap 
om andra varumärken. 

Commited - engagerad, bra attityd 
och bra uppförande, berusad av va-
rumärket, trofast kund, säkert åter-
köp, sprider positiva ord, ger mer-
värde, resistent mot konkurrens. 

Tabell 2. En översikt av Rowleys (2005) fyra C.  

 
Den infångade kunden 
Captive, som betyder infångad, är enligt Rowley (2005) när en befintlig kund fortsätter att 
använda sig av varumärket eller tjänsten som erbjuds för att den inte anser sig ha något annat 
val. Det kan bero på att det är svårt att byta, eller att kunden känner att det är för kostsamt att 
byta helt enkelt. Det kan vara att kunden knyts an till ett speciellt varumärke och att den upp-
lever sig bunden till det vid ett senare tillfälle. Rowley förklarar det som när en kund köper en 
bil och kunskapen blir begränsad till ett visst varumärke en tid framöver. Under tiden som 
bilen innehas kan kundens relation till varumärket påverkas av relationerna till exempelvis 
bilhandlarna eller reparatörerna, och kunden känner en viss tillhörighet med varumärket. Inom 
den finansiella sektorn kan band knytas mellan människor och det kan då vara svårt att bryta 
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relationer. Det är oftast om det sker olika typer av förändring, i form av personliga förhållan-
den eller förändringar i marknadsstrukturer, som bankerna förlorar kunder. Att vara “fångad” 
är vanligare i vissa branscher (Rowley, 2005). 

 
Den bekväma kunden 
Om kunden är en bekvämlighetssökare kan en rad olika bekvämlighetsfaktorer påverka (Row-
ley, 2005). Ett beteende utvecklas som inkluderar täta återköp eller besök till en butik flera 
gånger efter sig. Kunden bryr sig egentligen inte något om varumärket, utan bara om att det 
ska vara bekvämt eftersom det är det som avgör hela köpet. Enligt Rowley är den viktigaste 
faktorn av bekvämlighet platsen där exempelvis affären finns och en annan faktor är öppetti-
der. En bekvämlighetslojalitet finns inom butiker och varumärken som till exempel banksek-
torn, maskiners varumärken, stormarknader samt produktvarumärken. När det gäller produkt-
varumärken finns det en del faktorer som påverkar, till exempel förpackningsstorlek eller 
rykte. Rowleys exempel på olika bekvämlighetslojaliteter är: stormarknaden tio minuter bort, 
kvarterspuben, 24-timmars bensinstationen eller den lokala vårdcentralen. Enda gången va-
rumärket betyder något är vid utlandsvistelse och ser det varumärket bland en massa okända 
varumärken. Bekvämlighet är viktigast i samband med den dagliga rutinmässiga inhandlingen 
där det inte läggs ned mycket tanke bakom varje köp. Enligt Rowley kan även bekvämlighet 
innebära att inte ha behöva ta bilen en lång tur eller att det finns gott om parkeringsplatser.  
E-handeln är även en viktig del i det hela som kommit för att stanna. 
 

Den nöjda kunden 
Rowley (2005) skriver att en nöjd kund har en positiv inställning till ett varumärke, men 
kommer inte längre än så. Konsumenten vill fortsätta vara kund men vill inte lägga ner mer 
engagemang i varumärket i form av prenumerationer eller andra produkter eller tjänster som 
är förknippade med varumärket. Att nöja sig beror oftast på att de andra produkterna eller 
tjänsterna som företaget tillhandahåller inte fyller någon ytterligare funktion. Konsumenten är 
inte mottaglig för någon övertygelse från någon annan utan går helt och hållet på sina egna 
erfarenheter kring varumärket. Det kan till exempel vara så att kunden lånar till sin bostad i en 
bank och att han/hon har en lång relation till den banken men att det inte påverkar val av bank 
när det gäller andra finansiella tjänster (Rowley, 2005).  
 
En nöjd kund kan vara bra för företaget eftersom den har en positiv syn på varumärket och 
därför kan förmedla sina positiva upplevelser till andra potentiella kunder. Tyvärr kan en nöjd 
kund även vara olönsam eftersom de har kunskap om flera andra olika varumärken samt att 
engagemanget för det aktuella företagets varumärke inte är på topp. För att hålla kvar en nöjd 
kund är det viktigt att få fram det bästa av varje möte eftersom kunden redan har en positiv 
syn på varumärket. Därigenom kan relationen mellan kunden och konkurrenterna försvagas. 
Enligt Rowley (2005) kan den nöjda kunden vara extra känslig om det blir något fel på pro-
dukten eller tjänsten och då är det viktigt att banken har väl genomtänkta återhämtningsstrate-
gier. Detta kan vara den viktigaste delen i en relation till en nöjd kund för att skapa lojalitet. 

 
Den engagerade kunden 
Engagerade kunder är positiva i den bemärkelsen att de har både bra attityd och bra uppfö-
rande och att de nästan är berusade av varumärket (Rowley, 2005). Denna lojalitet är den 
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bästa företaget kan få eftersom det går att lita på att kunden kommer att göra återköp samt att 
kunden sprider positiva ord om varumärket. I servicesektorn kan de bidra med att göra upple-
velsen positiv för andra kunder och att det blir en bra atmosfär. Enligt Rowley är den engage-
rade kunden resistent mot konkurrenternas reklam samt försök att locka dem till sig. De näst-
an inte märker andra varumärken och att försöka hitta något likvärdigt tar alldeles för lång tid 
och är alldeles för krävande och riskfyllt. Detta mervärde som kunden skapar är viktigt att ta 
hand om och förvalta. Rowley skriver vidare att det är lika viktigt för kunden att ta hand om 
relationen som säljaren tycker att det är. Därför är det viktigt att kunden får alla erbjudanden 
så att den inte känner sig undanskuffad eller bortglömd. 
 

3.2.2 Kundnöjdhet och relationen mellan bank och kund 
Några som också intresserade sig för bankers kundnöjdhet var Arbore och Busacca (2009). 
De gjorde en omfattande studie av de viktigaste faktorer som påverkar kundnöjdhet i en av 
Italiens största banker. Arbore och Busacca skriver att ett av de viktigaste målen att ha som 
bank är kundnöjdhet, speciellt på privatmarknaden. Undersökningens analys bygger på tidi-
gare forskares teorier när det gäller att analysera kundnöjdhet med beaktande av en asymmet-
risk påverkan från olika prestationer. Arbore och Busacca såg att den påverkan som en dålig 
prestation har på missnöjsamhet skiljer sig signifikant från den påverkan som en bra utförd 
prestation har på tillfredställelsen. För bankerna kan det därför vara viktigt att beakta detta när 
de ska prioritera olika faktorer att satsa på för att maximera kundnöjdheten. Arbore och Bu-
sacca (2009:274) tar i sin undersökning upp tre punkter som bankerna bör ta under betän-
kande: 

• titta på den påverkan som både dåliga och bra prestationer har när det gäller både kun-
dens missnöje och tillfredställelse 

• kontrollera aktuella prestationer som rapporterats av kunderna, både från genomsnittet 
och från missnöjda kunder 

• kontrollera informationen från de två punkterna ovan med alla de olika faktorerna. 

I undersökningens resultat kan Arbore och Busacca (2009) se att bankens rykte, som är en allt 
viktigare och grundläggande faktor, inte ökar kundens tillfredsställelse om det är bra. Om 
ryktet däremot skulle uppfattas som dåligt av kunden skulle det omedelbart leda till ett ökat 
missnöje. Devlin och Gerrard (2005) såg i sin studie att rykte och god service inte har någon 
större tyngd vid valet på grund av att konsumenterna inte tycker att det är någon skillnad på 
bankerna i den aspekten. Att få en god service visade sig dock vara viktigare vid den primära 
banken jämfört med den sekundära banken. Arbore och Busacca såg att enskilda konsumenter 
har blivit mer och mer sofistikerade och i undersökningen kunde de se två saker som var vik-
tiga för tillfredställelsen, nämligen passande investeringar och den tekniska kvalitén på det 
material som kunderna erhöll.  
 
En faktor som påverkade både kundnöjdheten och missnöjet mycket, enligt Arbore och Bu-
sacca (2009), var relationen mellan kunden och banktjänstemannen. Bloemer et al. (1998), 
som undersökte kundlojalitet på bankmarknaden och de komplexa sambanden mellan image, 
servicekvalité och tillfredställelse kunde se ett relativt starkt samband mellan tillförlitlighet 
och tillfredsställelse och att faktorer som samhällsdrivande, empati och kundkontakt hade en 
indirekt effekt på lojaliteten. Den viktigaste faktorn som påverkar kundlojaliteten hos banker-
na tycktes ändå vara tillförlitlighet. Bloemer et al. menar på att bankerna bör satsa på att se till 
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att alla anställda gör ett pålitligt intryck på kunderna både när det gäller den vanliga servicen 
och vid hantering av klagomål. Ledningen och de anställda bör sträva efter att ta reda på vad 
kunderna förväntar sig i form av noggrannhet, kompetens, hantering av klagomål och proak-
tiva förslag.  
 
En annan sak som är viktig för bankerna att tänka på enligt Bloemer et al. (1998) är kötiden 
och hastigheten av hanteringen av ärenden. Kunderna är inte villiga att spendera sin värde-
fulla tid med att vänta. Banker som tar hänsyn till detta främjar lojalitet bland sina kunder. 
När det gäller effekterna av image bör försiktighet tas eftersom det verkar vara en faktor som 
har en relativt låg direkt inverkan på kundlojaliteten särskilt med beaktande av individen 
(Bloemer et al., 1998). Arbore och Busacca (2009) ansåg däremot att om kunden uppfattar att 
alla anställda har ett konsekvent beteende som kan antas beror på urval av anställda och deras 
utbildning kan detta tillsammans med ett väletablerat rykte och en positiv bild resultera i en 
mycket stark och positiv inställning till banken. 
 

3.3 Benägenhet att byta bank 
Några som undersökt sambandet mellan relationer och individers benägenhet att byta bank är 
Chakravarty et al. (2004). De utgick från faktorer i både ett ekonomiskt perspektiv och ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv, och såg att relationer är viktiga när det gäller båda två 
perspektiven. Dock var det faktorerna vid relationsmarknadsföring, exempelvis empati, till-
förlitlighet och lyhördhet, som upplevs viktigare av kunden än till exempel längden på relat-
ionen. Även om Chakravarty et al. kunde se att sämre relationer ökade benägenheten att byta 
bank, så menar de att det inte behöver leda till att ett bankbyte faktiskt görs. Det går inte hel-
ler att förutsäga tidsmässigt när ett eventuellt bankbyte kan komma att ske. De såg ett sam-
band mellan bankkunder som tidigare haft problem med sin bank, och kunder som var mer 
benägna att byta bank. 
 
De som var mer benägna att byta bank visade sig vara yngre, ha en högre inkomst och kände 
att deras nuvarande bank hade låg empati, tillförlitlighet och lyhördhet (Chakravarty et al., 
2004). Slutsatsen i undersökningen visade att det är viktigt för banken att satsa på att utveckla 
relationen med kunden eftersom en ökad kundnöjdhet minskar benägenheten att byta bank. 
Detta stöds av Sweeney och Swait (2008) som i sin studie såg att om det sker en ökning av 
engagemanget i lojaliteten så minskar kundens benägenhet att byta till en konkurrent. Banken 
säkerställer även att rekommendationer till andra ökar om banken engagerar sig i lojalitet. 
Chakravarty et al. menar på att banker som inte kan se sambandet mellan det ekonomiska 
perspektivet och relationsmarknadsföringsperspektivet kommer inte att kunna behålla sina 
kunder.  
 
Några som också betonar den stora förändringen som sker inom banksektorn är Ndubisi, Wah 
och Ndubisi (2007). De har studerat i vilken grad olika faktorer påverkar vid relationsmark-
nadsföring. De olika faktorerna som studerades var; engagemang, kompetens, kommunikation 
och konflikthantering och i vilken grad de påverkade kundlojaliteten och förtroendet vid relat-
ionsmarknadsföring. Ndubisi et al. menar på att för att vara framgångsrik på en sådan teknik-
driven, komplex och konkurrenskraftig marknad som bankmarknaden är idag är det viktigt att 
kunna lära känna kunderna för att förstå deras behov och därigenom kunna tillfredsställa dem 
på rätt sätt för att de ska vara lojala.  
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Om det finns en hög tillfredställelse av tjänsten så ökar engagemanget i lojaliteten, samt att 
benägenheten minskar att en kund ska byta till en annan bank (Sweeney & Swait, 2008). And-
ras rekommendationer ökar även om kunderna blir mer tillfredställda med tjänsten. Ndubisi et 
al. kunde i sin studie se ett samband där bankkundernas lojalitet beror på kvalitén i relationen 
med banken, och där kvalitén på relationen beror på bankens engagemang i servicen och deras 
förmåga att hantera konflikter. Om varumärkestrovärdigheten ökar får banken, enligt 
Sweeney och Swait, mer tillfredställda kunder och ett fortsatt kundengagemang. Dock kunde 
Ndubisi et al. inte se att det fanns något signifikant samband mellan lojaliteten och bankernas 
kompetens eller kommunikation. 
 
En studie som gjordes av Mankila (2004) bland studenter på ett universitet visade att olika 
erbjudanden, som till exempel studenterbjudanden inte behöver inte vara avgörande för att 
hålla kvar en kund, eftersom det inte finns någon större differentiering mellan banker idag. 
Det Mankila kunde se i sin studie var att utbudet av tjänster var viktigare än priset eller olika 
erbjudanden. Det gick att se en utveckling bland studenterna som medverkade i studien, att 
det blev vanligare att söka sig till en ny bank och därför behöver bankerna satsa på att mot-
verka intentionerna att byta bank eller skaffa en bank till. Det bankerna kan satsa på är olika 
kombinationserbjudanden med specialpris, men där det viktiga är att få med de tjänster som är 
mest attraktiva.  
 

3.4 Sammanfattning 

3.4.1 Faktorer som påverkar kundnöjdhet 
Det finns fyra dimensioner av kundnöjdhet; personalrelaterade dimensionen, finansiella di-
mensionen, miljödimensionen och bekvämlighetsdimensionen (Manrai & Manrai, 2007).  
När konsumenterna väljer bank är det enligt Manrai och Manrai vanligare att de tittar på de 
icke-finansiella aspekterna istället för de finansiella, eftersom bankens finansiella erbjudanden 
inte skiljer sig åt bankerna emellan. De icke finansiella aspekterna var det som bankerna diffe-
rentierade sig mest inom. Bankerna borde bli bättre på att marknadsföra de icke-finansiella 
aspekterna samt att de borde se på varför en kund väljer att byta bank.  
 
Både Martenson (1984) och Devlin och Gerrard (2005) uppmärksammade att det är grundläg-
gande faktorer som påverkar valet av bank. Det kan vara till exempel; närhet till hemmet, när-
het till jobbet, att en familjemedlem är kund i banken samt andras rekommendationer. Något 
som även framgår i deras studier är att konsumenter inte vet inte hur bankerna skiljer sig åt 
och att de därför oftast gjorde slumpmässiga val. Dåliga prestationer är enligt Arbore och Bu-
sacca (2009) negativt för kundrelationenen och banken borde beakta påverkan av dåliga och 
bra prestationer samt att ta tillvara på den respons som kunder lämnar. Deras studie visade 
också att ett bra rykte inte påverkar kundtillfredställelsen samtidigt som ett dåligt rykte ökar 
missnöjet. Även relationen till banktjänstemannen påverkar både missnöjet och kundnöjdhet-
en. Ett konsekvent beteende av personalen menar Arbore och Busacca är positivt för banken 
eftersom kunden uppfattar det som att personalen är utbildad och välgenomtänkt.  
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3.4.2 Kundlojalitet 
Rowley (2005) identifierade i sin studie fyra olika kundlojaliteter: 

• Den infångade kunden  
• Den bekväma kunden  
• Den nöjda kunden 
• Den engagerade kunden  

Kunder som enligt Chakravarty et al. (2004) har störst benägenhet att byta bank var de yngre 
konsumenterna med bra inkomst. Det kunde bero på att banken hade mindre empati, lägre 
tillförlitlighet och sämre lyhördhet. Chakravarty et al. såg att relationen är viktig men att 
sämre relationer inte behöver resultera i ett bankbyte. För att banker ska vara framgångrika i 
den komplexa bankmarknaden som råder, måste de lära känna sina kunder och förstå deras 
behov (Ndubisi et al., 2007). Bloemer et al. (1998) såg att image, servicekvalitet och tillfred-
ställelse påverkar lojalitet och att det finns ett starkt samband mellan tillförlitlighet och till-
fredställelse. Tillförlitlighet var den viktigaste faktorn för att skapa lojalitet mellan bank och 
kund. Andra faktorer som påverkar kundlojalitet var ett pålitligt intryck från personal, kötid 
och hastighet av hantering av ärenden. Sweeney och Swait (2008) kunde se att varumärket 
spelade stor roll och att det har en stor påverkan på tillfredställelse.  
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4 Resultat av undersökningar 

För insamling av empiri valde vi att kombinera två olika metoder, nämligen enkätundersök-
ning och fokusgrupp. I detta kapitel kommer resultatet av först enkätundersökningen och se-
dan fokusgruppen att presenteras.   
 

4.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning gjordes där unga konsumenter i åldern 18-30 år tillfrågades om vilka 
faktorer de prioriterade när det gällde en bank, vilka faktorer som de tyckte var mest utmär-
kande för deras bank idag och varför de skulle rekommendera, eller inte rekommendera sin 
bank. Vi fick 121 svar och de har sammanställts nedan. Alla frågorna finns återgivna i sin 
helhet i Bilaga A.  
 

4.1.1 Bankens viktigaste faktorer 
Respondenterna svarade på frågan om vilka som är de tre viktigaste faktorerna vid val av 
bank. När vi ställde frågan utgick vi från 15 olika faktorer, vilka kan ses i Tabell 3. Dessa 
faktorer inspirerades utifrån Manrai och Manrais 23 faktorer men förenklades för att passa 
omfattningen av vår undersökning. 
 

Service  

Trygghet 

Tillgänglighet 

Kunnighet 

Ränta 

Kundkännedom 

Teknik  

Pris 

Öppettider 

Kontanthantering 

Produkter/koncept 

Anonymitet 

Miljö- och  

hållbarhetsarbete 

Lokaler 

Sponsring 

Tabell 3. De 15 faktorer som ingick i enkätundersökningen. 
 

Den utmärkande faktorn var service med 69,42 % och inte långt efter kom trygghet med 55,37 
% och tillgänglighet med 42,97 %. Ingen av respondenterna tyckte att sponsring och lokaler 
var det viktigaste vid val av bank. Inte heller bankernas miljö- och hållbarhetsarbete eller de-
ras kontanthantering prioriteras mer än av någon enstaka av svarspersonerna. Respondenterna 
hade också möjlighet att svara öppet på denna fråga som handlar om de viktigaste faktorerna 
vid val av bank. Genom den öppna frågan fick vi svar som att respondenterna skaffat samma 
bank som en närstående, smidighet, att det ska finnas riktiga kontor samt att användarvänlig-
het av internettjänsten är viktigt. 
 
Resultatet av de viktigaste faktorerna presenteras i Diagram 1. Respondenterna fick också 
svara på frågan om vilka tre faktorer som de tycker är mest utmärkande för den huvudsakliga 
bank de har idag. De svaren vi fick på den frågan överensstämmer bra med svaren på den ti-
digare frågan som handlar om de viktigaste faktorerna vid val av bank. Det finns dock vissa 
faktorer som avviker något nämligen; högre kundkännedom, bättre lokaler och produk-
ter/koncept, men räntan var inte så bra som önskat. Ett svar från en respondent var att han/hon 
inte tycker att den banken utmärker sig gentemot andra banker förutom att banken har ett 
sämre rykte utomlands.  
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Diagram 1. De faktorer som svarande på enkäten tycker är viktigast när det gäller en bank.  

 
Bland de unga konsumenter som har bolån, vilket var 22,88 % av respondenterna, är räntan en 
framträdande faktor tätt efter service när det gäller val av bank, men också här syns att trygg-
het och tillgänglighet är viktiga. I Diagram 1 visar den mellersta stapeln resultatet av de vik-
tigaste faktorerna hos dem som har bolån. På frågan om vad som var mest utmärkande för den 
huvudsakliga bank de har idag skiljde sig resultatet endast något nämnvärt när det gällde 
kundkännedomen, lokalerna och räntan. Bland de unga konsumenter som inte har bolån, vil-
ket var 77,12% av respondenterna, visas de viktigaste faktorerna i den högra stapeln i Dia-
gram 1. Där kan vi se att kunnighet, trygghet och pris är något viktigare än för de som har 
bolån, medan räntan inte är lika viktig.  
 

4.1.2 Rekommendera sin bank 
Av respondenter var det 85,12 % som skulle kunna tänka sig att rekommendera sin bank idag 
och 14,88 % som inte rekommenderar sin bank. Det var relativt vanligt att vara kund hos mer 
än en bank. Andelen som hade mer än en bank låg på 41,32%. Av de som rekommenderade 
sin bank kunde vi se att 65,34 % hade en storbank2 och att resterande hade en minde bank. De 
som rekommenderar sin bank tycker att service, tillgänglighet och ränta är de tre viktigaste 
faktorerna. Anledningar till att respondenterna svarade ja på frågan om de rekommenderar sin 
bank var bland annat att det är bra service, trevlig personal, bra teknik och bra bemötande. En 
respondent skriver att “de är trevliga på kontoren och man får lätt svar på sina frågor och hjälp 
med sina ärenden.” En annan respondent skriver att “de tjänster jag behövt har funnits och det 
har fungerat smidigt. De har en bra App och internetbank”. En kommentar är “full service, 
hjälp med placering i fonder och köp/försäljning av aktier. Personlig bankman med god kän-
nedom om familjen/släkten och våra tillgångar. Säkert.” 
 
 

                                                 
2 Enligt Svenska bankföreningen (2013c) finns det fyra storbanker i Sverige vilket är Nordea, SEB, Handelsban-
ken och Swedbank.  
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De flesta som inte rekommenderar sin bank har stora banker som har funnits länge (ca 94 % 
av respondenterna som inte rekommenderar sin bank). De tycker att service, trygghet och 
ränta är de viktigaste faktorerna. Några anledningar till att respondenterna inte rekommendera 
sin bank är att det finns brister i tekniken, att banken inte bryr sig om småsparare och att ban-
ken har dålig ränta. En respondent skriver “har upplevt mycket strul med internetbanken samt 
visakortet vid utomlandsvistelser.” Ett annat svar var “jag har aldrig rekommenderat en bank 
och anser mig inte tillräckligt insatt för att göra så.” En respondent som tycker att priset samt 
räntan är dålig skriver: “finns bättre alternativ utan årsavgift och med högre ränta på kontot.” 
Av de som inte rekommenderar sin bank var det många som ändå tyckte att vissa faktorer som 
är viktiga för en bank stämmer överrens med hur deras bank ser ut idag. Det var dock endast 
en respondent som hade valt samma tre faktorer av de som var viktiga och de som var mest 
utmärkande för banken de hade (se Diagram 2). 

 

 
Diagram 2. Utmärkande faktorer för banken enligt de som rekommenderar och de som INTE rekom-
menderar sin bank.  
 

4.1.3 Vad skulle kunna få dig att byta bank idag? 
Det som tydligt framkommer i svaren från enkäten är att räntan är det som skulle kunna få de 
flesta att byta bank. En hög utlåningsränta eller en för låg inlåningsränta skulle få många att se 
sig om efter en bank med bättre erbjudanden. En bra ränta är viktigt för dem som redan har 
bostadslån idag men även de som inte har lån idag anser att det vid ett framtida lån är ett bra 
ränteerbjudande som kan få dem att byta till en annan bank. En annan faktor som skulle kunna 
få en befintlig kund att byta bank är ett dåligt bemötande från bankens sida. Det finns även 
några som svarat att det endast är om banken försätts i konkurs, eller om något annat extremt 
händer med relationen till banken som ett byte av bank kommer att ske. En annan faktor är 
vid förändringar i livet, till exempel köp av hus, att en nybliven sambo har en annan bank och 
att det är smidigt att samla allt på ett ställe eller vid flytt. 
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På frågan om respondenterna tidigare bytt bank uppgav 32,23 % att de bytt bank en gång, 
4,13 % att de bytt bank flera gånger medan 63,64 % uppgav att de inte bytt bank någon gång. 
I åldersgruppen 18-30 år är det mer än 36 % som har bytt bank minst en gång. De två vanlig-
aste anledningarna till varför de svarande bytt bank är att de antingen fått bättre låneränta hos 
en annan bank eller att de upplevt att servicen varit väldigt dålig vid den bank där de var kun-
der innan. Den dåliga servicen som de svarande har upplevt på sin tidigare bank har bland 
annat varit att de inte känt sig sedda som person utan bara en i mängden och personalen har 
uppfört sig otrevligt och nonchalant. En annan anledning som också har lett till bankbyte har 
varit om ens partner har haft en annan bank. Genom att byta och ha samma bank upplever de 
svarande att det underlättade för dem. 
 
Vi lämnade en öppen fråga för övriga kommentarer och fick då reaktioner som bland annat att 
hela koncept är bra. Exempelvis när banken kombinerar försäkringar och bank så det går att 
ha flera delar samlade. Vi kunde även se att det är viktigt att kunna lita på banken och att 
känslan är att banken inte bara bryr sig om pengar. En respondent skriver att “val av bank 
känns ganska marginell för mig, spelar liksom ingen större roll för min privatekonomi”.  
Någon skriver att det är bra att ha samma bank som övriga familjemedlemmar så att det går 
fort att föra över pengar. Även att banken ska kundanpassa sina erbjudanden var viktigt så att 
kunden inte bara blir placerad i en mall. En respondent tar upp att han/hon önskar att etiska 
värderingar kunde profilera fler banker av idag. 
 

4.2 Fokusgrupp 

I fokusgruppen samlades fem personer som alla var kunder hos samma bank men med olika 
bakgrunder som bankkunder. Under en timme diskuterades frågor som berörde dels vad de 
medverkande tyckte var viktigt när de valde bank och dels vad som fick dem att stanna kvar 
vid sin bank. Nedan presenteras resultatet av fokusgruppen. 
 

4.2.1 Synen på banken 
När vi genomförde fokusgruppen var respondenterna inte så engagerade till en början, men 
under diskussionens gång fick vi igång tankar som respondenterna inte hade tänkt närmare på 
tidigare. Respondenterna var under intervjun mestadels överrens om de flesta frågorna som 
togs upp men ett fåtal ämnen var de inte överrens. Den inledande frågan handlade om hur 
respondenterna såg på en bank och vad de hade för egen bild av vad en bank har för funktion. 
Detta var en fråga som fick dem lite ställda eftersom det enligt dem var något som de vanligen 
inte brukade tänka på, utan att banken bara finns där när de behöver den. De av respondenter-
na som själva hade bolån, eller någon annan form av banklån, såg banken som ett ställe som 
tillhandahöll finansieringsmöjligheter i första hand. Alla respondenter verkade ha en gemen-
sam syn på banken som en självklarhet som alltid finns tillhands.  
 
Därefter fick respondenterna höra en kort presentation av hur bankmarknaden har förändrats 
under de senaste åren, och respondenterna var någorlunda insatta i de förändringar som togs 
upp. Presentationen ledde till en upprördhet från ena respondenten angående borttagandet av 
kontanthanteringen som pågår just nu hos merparten av bankerna. De andra respondenterna 
brydde sig däremot inte särskilt nämnvärt om frågan om kontanthantering. De tog istället upp 



21 
 

att de tycker att kontoren är viktiga och att de inte vill att de ska försvinna. En respondent 
säger att:  

Jo, avvecklingen av kontanthanteringen kan jag tycka är okej, kontanter har man inte så 

mycket nu för tiden. Men just den biten när jag sen ska ta ett stort lån i framtiden, för att 

köpa bil eller hus, då vill jag inte göra det via internetbanken, eller via telefonen. Jag vill 

då jättegärna sitta med en fysisk person och säga, nu lånar jag x antal pengar och det 

kommer vara för den här räntan och det kommer ske under de här åren. [...] Jag kan tycka 

att kontoren måste vara kvar. 

Vi gick vidare med att fråga hur länge respondenterna haft sin nuvarande bank. Fyra av fem 
respondenter visste hur länge de varit kund hos sin bank och den femte respondenten hade ett 
hum om hur länge. Två av fem respondenter hade fler än en bank. De förklaringar de hade till 
att de hade, eller inte hade, fler än en bank var självklara och ingen betänktid behövdes.  
De som hade fler än en bank hade som förklaring att de kom åt flera olika erbjudande bero-
ende på vilket kort de har, till exempel vid köp av flygbiljetter eller studenterbjudanden. En av 
respondenten hade fler än en bank på grund av han jobbade på bank. De som inte hade fler än 
en bank tyckte att det var enkelt att samla allt på en bank så det går att få en bra översikt.  
Respondenterna tyckte även att det var bra med hela koncept så det går att samla bank och 
försäkringar på ett ställe.  
 

4.2.2 Vad är viktigt vid val av bank 
En fråga som respondenterna hade svårt att komma på svar på var frågan om vad som är vik-
tigt vid val av bank. Efter en lång stunds fundering var det en respondent som menade att lo-
kaler och image gör mycket för hur banken upplevs. Respondenten menade att som besö-
kande kund på ett kontor finns vissa förväntningar att komma in i en speciell “bankatmosfär”. 
Det var till och med så att respondenten ibland kände att han ville klä upp sig bara för att 
passa in i den miljö som han föreställde sig. Att klä upp sig vid besök av en bank blir som ett 
beteende. Respondenten ställde sig också frågan: 

Alla banker har ju väldigt fin byggnad och entré och allt ska vara så himla rent och 

snyggt. Hur hade det sett ut om man hade gått in på en lite skitigare byggnad? Hade det 

fortfarande varit en bank? Då hade det nog inte varit. Alltså en bankkänsla för mig, det är 

just det där kontoret som man går till. 

Det svaret väckte andra tankar som berörde till exempel bankdosan, att den inte ska vara per-
sonlig och att det inte ska behövas sladd till den. En annan sak som togs upp var att kompe-
tensen är viktig och att banken erbjuder den hjälp kunden behöver. Priset spelade även roll 
främst om respondenten hade lån hos banken, men respondenterna kom ändå fram till att ser-
vice är viktigare än priset. Ingen av respondenterna skulle kunna tänka sig att byta bank som 
det såg ut idag. Det var dock en respondent som nämnde att om hon skulle byta bank, skulle 
det bero på att en större investering skulle göras, till exempel husköp. Det berodde på att hon 
hade ett jobb som har en koppling till en specifik bank vilket därmed skulle ge en bra ränta 
vid lån.  
 
Vi specificerade frågan lite och gick in på vad som skulle kunna få dem att byta bank från den 
banken de har idag. Det gav svar som att; kontanthanteringen var viktig, eller vid en anställ-
ning hos en bank, att priset är viktigt i samband med lån samt ett helhetsintryck av banken. En 
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respondent tog upp att det finns en del banker på internet som inte har några kontor men som 
har bättre ränta och att det trots den höga räntan inte skulle få respondenten att välja bort de 
fysiska kontoren. 
 
Vänner och bekanta har en viktig roll vid valet av bank, det var alla respondenterna överrens 
om. Det konstaterades att om familjen har olika banker tar det en bankdag att föra över pengar 
till varandra. Respondenterna började därför diskutera den nya tjänsten Swish och att det ge-
nom den kanske inte är lika viktigt att ha samma bank som sin familj och vänner. Två av re-
spondenterna visste inte riktigt vad tjänsten Swish innebar och fick det förklarat att genom att 
skicka ett sms förs det över pengar. Den är mycket användbar för att föra över pengar till en 
annan bank på en gång. Den respondenten som var mest insatt i Swish sa att det var så pass 
användbart att det var värt den avgiften som tjänsten kommer att kosta såsmåningom. När 
avgifterna kom på tal sa en respondent att han var irriterad över de avgifter som vissa banker 
tar i samband med överföringar till annan bank och att han inte visst det innan han skulle göra 
en överföring. Detta var i samband med personlig service. 
 

4.2.3 Byta bank 
Vid frågan om respondenterna har bytt bank någon gång hade alla, utom en, någon gång bytt 
bank. Den respondent som började svara förklarade upprört att anledningen till att det blivit 
ett bankbyte berodde på den dåliga servicen som den tidigare banken haft. En annan respon-
dent som svarade sa att anledningen till bankbyte var för att de andra familjemedlemmarna 
haft en annan bank och att det var praktiskt att ha samma. En respondent sa att anledningen 
till att han bytt var att den bank han hade innan, gett känslan av att vara väldigt restriktiv och 
återhållsam med att sälja olika tjänster. En återkommande faktor, som togs upp vid denna 
fråga, är att respondenterna tycker att det är praktiskt att samla allt på ett enda ställe. Alla re-
spondenterna betonade vikten av att en kund vill känna sig viktig, att inte bara vara en i 
mängden, och att vara igenkänd. En som bytt bank sa att anledningen till att han bytt bank var 
för att den banken han hade då inte var tillgänglig på samma sätt som den han bytte till.  
Den banken han bytte till hade fler kontor och var lättare att komma i kontakt med.  
 
I samband med att servicen varit på tal frågade vi vad bra service innebär och bad att respon-
denterna skulle utveckla sina svar lite mer. Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att 
service är: tillgänglighet, bemötande, bli tagen på allvar, bli sedd som en person och inte en i 
mängden, bra hjälp med överföring av pengar, att personalen hälsar trevligt och att personalen 
svarar på frågor. 
  

4.2.4 Relationen till banken 
Relationen var något som alla respondenterna tyckte var viktigt. När det gällde relationen till 
banken tyckte alla respondenterna att bemötandet och servicen var det viktigaste. Även om de 
var yngre var det viktigt att de ändå blev bra bemötta på ett professionellt och respektfullt sätt. 
En av respondenterna hade tidigare bytt bank efter att ha blivit bemött på ett nedvärderande 
sätt beroende på dennes ålder.   
 
För många av respondenterna var det viktigt att det fanns ett lättillgängligt fysiskt kontor dit 
de kunde gå. Viktigast var det när det gällde att ansöka om lån, då de gärna ville ha en fysisk 
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person att prata med. Det respondenterna uppskattade mycket var om banken erbjöd det lilla 
extra när de besökte kontoren, som en kopp kaffe och möjligheten att läsa tidningen i väntan 
på att det skulle bli ens tur. Det var också bra om kunden kunde få gå in i ett rum när ett 
bankärende ska genomföras, oavsett vad det är för bankärende. Detta så att kunden inte kän-
ner sig utsatt eller att det står någon bakom en i kön och stressar personalen. 
 
Respondenterna fick även frågan om hur deras relation med banken såg ut när de blev myn-
diga, vilket många av dem hade svårt att komma ihåg. Det första som en respondent sa var att 
han bara tänkte på bankkortet och hur det fungerade. De menade på att när de var i den åldern 
var den enda förbindelsen med banken att de hade ett konto med ett bankkort kopplat till.  
Anledningen till att de hade den bank de hade då var att föräldrarna, eller någon annan anhö-
rig, hade ordnat med ett bankkonto där. Själva upplevde de att de saknade kunskap och in-
formation om bankerna och deras olika tjänster. Under diskussionens gång kom de på fler 
saker sam handlade just om kortet. Det var bland annat att de tyckte att det första kortet inte 
fungerade bra eftersom det då behövdes en direktuppkoppling mot banken vilket många av de 
första korten inte har. En respondent tog upp en händelse som hon varit med om vid tidpunk-
ten då hon blev myndig som handlade om brist i säkerheten och att det var avgörande för att 
hon skulle byta bank. 
 
Vid frågan om respondenterna skulle önska att bankerna ska göra något mer för att få dem 
nöjda funderade de en lång stund innan de kom med svar. Det uppstod då en diskussion om 
banken ska ha kontanter eller ej, vilket gav många olika känslor. Speciellt för de äldre är det 
viktigt med kontanter, menar en respondent. En av respondenterna tyckte att om en bank som 
inte har kontanthantering utan bara uttagsautomater, borde ändå kunna erbjuda kontanter om 
en kund tappat bort sitt kort. Vi frågade om respondenterna vet varför en del banker har valt 
att avveckla kontanterna. Vi fick då svar som att det är för säkerheten och kostnader. Vi 
nämnde då att det också påverkar miljön eftersom frakterna minskar och detta fick några av 
respondenterna att tänka om angående kontanthanteringen. En respondent tyckte dock att kon-
tanter var viktigare än miljön. 
 

4.2.5 Hur ska banken locka till sig nya kunder 
Avslutningsvis frågade vi vad som skulle kunna hjälpa bankerna att locka till sig unga kon-
sumenter. Det som kom upp var om banken kunde erbjuda något som kunde hjälpa unga att 
lära sig mer om ekonomi. En av respondenterna tyckte att det kunde vara bankens ansvar att 
unga fick lära sig medan en annan tyckte att det var föräldrarnas ansvar genom att föreslå:  

Jag kan ju tycka att det är upp till föräldrarnas ansvar att lära sina barn vad pengar är. Jag 

tror att om bankerna har ett bra erbjudande som hjälper föräldrarna att hjälpa sina barn, 

att ha koll på pengar. Att till exempel de har ungdomskort men som gärna involverar för-

äldrarna också. Så att man på ett enkelt sätt kan involvera barnen då tror jag det kan vara 

ett bra erbjudande.  

De andra höll med om att ett bra sätt för banken kunde vara att rikta sig mot föräldrarna till de 
unga. Ett annat förslag var att banken kunde erbjuda någon form av studentrabatt på lån, un-
gefär som CSN. För att citera:  
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Eller annars kanske det skulle vara ett specifikt paket för ungdomar för att kunna ta lån. 

Om de behöver ha ett lån, till bostad till exempel, när man är student så får man ett paket 

med lite längre ränta under de här åren eller månaderna. Med en viss åldersgräns.  

 

4.3 Sammanfattning 

4.3.1 Enkätundersökningen 
Service, trygghet och tillgänglighet var de mest utmärkande faktorerna som var viktigt vid val 
av bank, vilket kan ses i Tabell 4. Bland de unga som har bolån tyckte flest även där att ser-
vice är den viktigaste faktorn, men även räntan var viktig jämfört med de som inte har bolån. 
Sponsring, lokaler var inte valda av någon respondent och miljö- och hållbarhetsarbete valdes 
av en enstaka person. Andra saker som var viktigt vid val av bank var att en närstående hade 
den banken, smidighet, att det finns fysiska kontor samt en smidig internettjänst. Det som var 
viktigt vid val av bank överensstämmer bra med det som respondenterna tycker är utmärkande 
för sin bank, förutom räntan som avvek en aning.  
 

 
Tabell 4. En sammanställning av de viktigaste och de vanligaste faktorerna för alla svarande på en-
kätundersökningen, samt för de som har bolån, respektive inte har bolån.   

 

Av de som svarade på enkäten rekommenderade de flesta sin bank och nästan hälften av alla 
respondenter svarade att de har fler än en bank. Motiveringar till att respondenterna kan tänka 
sig att rekommendera banken var att det var bra service, trevlig personal, bra teknik samt bra 
bemötande. De som inte rekommenderar sin bank tyckte att det finns brister i tekniken, att 
banken inte bryr sig om småsparare och dålig ränta. Många av de som inte rekommenderar sin 
bank hade storbanker. 
 
Om respondenterna skulle byta bank berodde det på att räntan var dålig, dåligt bemötande och 
att det sker en förändring i livet, till exempel köp av bostad eller ny partner. Ett par anled-
ningar till byte av bank var räntan, den dåliga servicen och att de inte känt sig sedd som en 
person utan bara som en i mängden och en partner vid en annan bank. Det var vanligt att ha 
fler än en bank, 41,32 % av respondenterna hade det. Andra reaktioner var att hela koncept är 
bra, att som kund kunna lita på banken, kundanpassande erbjuden borde finnas och att etiska 
värderingar borde profilera fler banker idag.  
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4.3.2 Fokusgruppen 
Under diskussionen i fokusgruppen framkom att respondenterna, som unga kunder, kände att 
det var viktigt att banken inte bemötte dem annorlunda på grund av deras ålder. De var över-
ens om att banken ska se kunden som en person och inte som en i mängden. Det var viktigt 
med vilken bank som familj och vänner hade, och det är bra om banken har ett helhetskoncept 
så att alla banktjänster kan samlas på ett ställe. En väldigt bra service från banken tyckte re-
spondenterna var något som överbrygger en sämre ränta och högre pris för olika tjänster.  
De fysiska kontoren borde finnas kvar så kunden känner att det finns någonstans för att få 
hjälp. För att locka till sig nya yngre kunder tyckte de i fokusgruppen att bankerna borde satsa 
på koncept riktade mot studenter. De tyckte även att bankerna borde ge mer rådgivning och 
information så att de yngre konsumenterna lär sig ta hand om sina pengar samt att de lär sig ta 
mer ansvar tidigare.  
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5 Analys 

5.1 Olika faktorer och deras påverkan 
Nedan har vi analyserat det insamlade materialet från enkätundersökningen, fokusgruppen 
samt tidigare forskning utifrån Manrai och Manrais (2007) fyra dimensioner. Dessa dimens-
ioner är som tidigare nämnts; personalrelaterade dimensionen, finansiella dimensionen, miljö-
dimensionen och bekvämlighetsdimensionen. Vi ställer oss också frågan om det finns en viss 
passivitet vid val av bank eftersom vi har fått indikationer på det under undersökningens gång. 

 

5.1.1 Personalrelaterade dimensionen 
Devlin och Gerrard (2005) skriver att god service inte är så viktig vid valet av bank, men me-
nar att det vid val av primär och sekundär bank är viktigare vid den första. I enkätundersök-
ningen kunde vi se att servicen var den mest utmärkande faktorn och även under fokusgrup-
pen var det servicen som respondenterna nämnde mest frekvent när de pratade om bankens 
viktigaste faktorer. Service var för de i fokusgruppen att det finns en tillgänglighet, att få ett 
bra bemötande, att bli tagen på allvar, att bli sedd som en person och inte en i mängden, få bra 
hjälp med överföring av pengar, att personalen hälsar trevligt och att personalen svarar på 
frågor. Vi kan efter våra egna undersökningar se att det är mycket viktigt att bankerna satsar 
på en god service och ett bra bemötande. Inte bara mot de som är äldre som bidrar till banker-
nas intäkter, utan även mot de yngre eftersom det är de som är framtidens intäkter för banker-
na. Att bli illa bemött verkar, enligt respondenterna vid både enkätundersökningen och i fo-
kusgruppen, vara en klar anledning till att byta bank. Ett missnöje kan också leda till att ban-
ken får ett sämre rykte och missar de viktiga rekommendationerna som kan bidra till att kon-
sumenter väljer just deras bank. När det gäller personalens beteende kunde Arbore och Bu-
sacca (2009) se att ett konsekvent beteende är viktigt. Det uppfattas som att bankens rekryte-
ring av personal har varit välgenomtänkt och det stärker bankens image. 
 
Bankers miljö- och hållbarhetsarbeten, som var en faktor som Manrai och Manrai (2007) inte 
hade med i sin undersökning men som vi anser är en aktuell fråga, var en av det faktorerna 
som hade minst svarsfrekvens i enkäten. Det var enbart en person som i flera sina svar hur 
viktigt det var med miljö- och hållbarhetsarbete. I fokusgruppen var det inte något som nämn-
des förutom när vi, som moderatorer, nämnde att borttagandet av kontanthanteringen leder till 
bättre miljö. Vi ser det som att många inte har tillräckligt med kunskap om detta ämne och att 
bankkunderna inte tänker på hur det påverkar dem som individer. Miljö- och hållbarhetsarbete 
är ett stort begrepp och kan kanske vara svårt att förstå och svårt att greppa som kund. 

 

5.1.2 Finansiella dimensionen 
De finansiella aspekterna skiljer sig inte åt mellan bankerna enligt Manrai och Manrai (2007) 
och är därför inte en viktig faktor när konsumenter väljer bank. Vi kunde däremot se i enkät-
undersökningen, vid frågan om vad som är viktigt med en bank, att räntan är en överraskande 
viktigt faktor för de unga konsumenterna. Detta gäller främst för de som har bostadslån, där 
det var den näst viktigaste faktorn. Sett till alla respondenter var räntan den femte viktigaste 
faktorn. Detta visar att räntan är viktigare för de som har bolån, och det är inte så konstigt 
eftersom det kan bli betydande belopp att spara om kunden hittar en bank med lägre utlå-
ningsränta. Hos de respondenter som hade bolån i fokusgruppen var deras första tanke när det 
gäller bank att det är ett ställe som tillhandahåller finansieringsmöjligheter. En respondent 
nämnde att räntan var en viktig aspekt i samband med en större investering.  
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När det gäller de som inte har bostadslån, men ändå tycker att räntan är viktig, kan en anled-
ning vara att de inom en snar framtid planerar att teckna ett lån. Respondenterna kan även 
mena inlåningsräntan, det vill säga den ränta de får för att placera pengar i banken. Vid frågan 
om vad som skulle kunna få respondenterna till att byta bank fick vi flera svar men den ut-
märkande faktorn var räntan. Manrai och Manrai skriver att bankerna inte differentierar sig 
något vad gäller de finansiella aspekterna. Skulle det då vara en bank som har en bättre ränta 
kan det te sig att den banken lockar till sig många kunder. Anonymitet, som kan tänkas är en 
ganska viktig fråga i samband med finansiella frågor prioriterades inte så högt bland de sva-
rande. En fråga som kan ställas är frågan om de som svarat på enkäten inte besitter några 
större finansiella tillgångar eller om de helt enkelt tycker att det är en fördel att vara känd för 
sin bank. 

 

5.1.3 Miljödimensionen 
Manrai och Manrai (2007) skriver att bankens utseende och atmosfär är en av de faktorer som 
påverkar oss vid val av bank, mer än de finansiella faktorerna. I enkätundersökningen fram-
kom att lokaler inte var något som respondenterna tyckte var viktigast vid val av bank. Det är 
kanske inget som en kund tänker på i första hand, men möjligvis att det påverkar kunderna på 
ett omedvetet plan. I fokusgruppen pratade en respondent om att lokalerna och imagen var 
viktigt när han gick till banken och att han gärna klädde upp sig om han skulle till banken. 
Eftersom lokalerna och kläderna på personalen är det första kunden ser av en bank sker det 
möjligvis en indirekt påverkan på konsumenterna när de väljer bank. Vi kanske kan anta att 
lokalerna och bankens image påverkar mer än vad konsumenterna tror.  
 
Vid en jämförelse mellan vad respondenterna i enkätundersökningen tyckte var viktigast med 
en bank och vad de tyckte var mest utmärkande för den huvudsakliga banken de hade idag, 
kunde vi se en viss skillnad när det gällde lokalerna. Det var inte så många som prioriterade 
det men flera tyckte att det var utmärkande för banken de hade. Något som inte alls prioritera-
des i enkätundersökningen var sponsring. Vi kan dock ändå anta att sponsring kan påverka 
konsumenter undermedvetet eftersom det kan likställas med reklam där bankens logga syns i 
olika sammanhang och kan inge en känsla av igenkänning och trygghet. 

 

5.1.4 Bekvämlighetsdimensionen 
Tillgänglighet kan ses som en bekvämlighet, vilket var en av de faktorer som Manrai och 
Manrai (2007) såg var en av de viktigaste faktorerna när konsumenter ska välja bank. Det var 
den tredje viktigaste faktorn i enkätundersökningen och är en grundläggande faktor som kan 
betyda många olika saker. Tillgängligheten kan till exempel innebära det finns en fysisk till-
gänglighet, att banken ligger nära hemmet eller jobbet och att det är lätt att svänga förbi.  
Det kan också innebära att den nya tekniken gör det möjligt att uträtta bankärenden var kun-
den än befinner sig, som till exempel via telefonbanken, internetbanken eller via en app i mo-
bilen. Det kan jämföras med både Devlin och Gerrard (2005) och Martenson (1984) resultat 
som såg att närheten till jobbet eller hemmet var en grundläggande och viktig faktor. Under 
fokusgruppen framkom också att respondenterna tyckte att det var viktigt att det fanns fysiska 
kontor, även om de kunde göra mycket av sina tjänster utan att behöva besöka banken själva. 
Det var främst vid tecknande av lån som det kändes extra viktigt att kunna möta en fysisk 
person för att diskutera olika villkor. 
 
När det gäller bankens öppettider var det en faktor som vi kunde se att respondenterna priori-
terade bland de sista, vilket kan jämföras med Devlin och Gerrards (2005) undersökning som 
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också visade att öppettider prioriterades sist. När vi ser till kontanthanteringen som håller på 
att avvecklas inom bankverksamheten är det en relativt ny händelse som ännu inte har hunnit 
beaktas i forskningen. Vi kunde se i enkätundersökningen att det inte var en särskilt viktig 
faktor och i vår fokusgrupp var det bara en av respondenterna som tyckte att det var viktigt att 
bevara kontanthanterningen hos bankerna. Eftersom det är unga konsumenter som har under-
sökts kan vi anta av resultatet att kontanthanteringen inte är något som är viktigt för dem. 
 
En annan bekvämlighetsfaktor som angetts i både enkätundersökningen och i fokusgruppen är 
att det är en fördel att ha samma bank som familjemedlemmar, eftersom det då snabbt och 
enkelt att föra över pengar mellan varandras konton vid behov. Det kan också vara en fördel 
att ha alla familjens bankärenden samlade på samma bank då det ger en bättre översikt. Även 
Devlin och Gerrards (2005) undersökning visade att en familjemedlems bank var en viktig 
anledning till valet av den egna banken. Från enkätundersökningen fick vi liknande svar, att 
anledningen till valet av en bank berodde på att en närstående hade den banken. Vi berörde 
detta ämne även i fokusgruppen och respondenterna var då överrens om att det underlättade 
att ha samma bank som närstående, men att det var mest på grund av att det underlättade tek-
niken. Under diskussionens gång kom de dock fram till att framtida teknik eventuellt skulle 
göra att det gick snabbt att föra över pengar trots konton hos olika banker. Det gjorde att re-
spondenterna ändrade uppfattning om att tvunget ha samma bank som en närstående. 
 
Tekniken var den sjätte viktigaste faktorn i enkätundersökningen, vilket tyder på att det är 
viktigt men att många kanske tar det förgivet idag. Tekniken är så självklar och utvecklas hela 
tiden. De flesta har tillgång till internet och genomför sina banktjänster via olika intranät, på 
telefon eller via sin app. Bankerna måste idag hänga med i utvecklingen för att inte förlora 
kunder, eftersom det var flera i vår enkätundersökning som menade på att tekniken skulle vara 
lätt att använda och väl utvecklad. 

 

5.1.5 Oengagerat val 
När Martenson (1984) gjorde sin studie var det många konsumenter som inte visste skillnad 
på de olika bankerna och var inte tillräckligt insatta i vad bankerna erbjöd. Detta ledde till att 
konsumenterna gjorde ett slumpmässigt val av bank. Enligt Martenson var det fler än en tred-
jedel av alla bankkunder som gjorde ett slumpmässigt val när de valde bank. Banken är då i 
en ogynnsam situation eftersom det kan betyder att kunderna inte riktigt vet vad de väljer. 
Även Devlin och Gerrard (2005) tyckte att konsumenterna gör ett oengagerat val av bank och 
att konsumenterna först och främst vill att det ska vara enkelt och bekvämt. En respondent 
från enkäten skrev att han/hon aldrig har rekommenderat en bank eftersom han/hon inte anser 
sig tillräckligt insatt för att göra det. En annan respondent tyckte inte att banken utmärkte sig 
gentemot andra banker. 
 
Finns det en passivitet när det gäller att välja bank även idag? När vi frågade våra responden-
ter hur de såg på en bank behövde de fundera en ganska lång stund innan de sa något. Det är 
nog så att många inte tänker på banken och att byta bank förrän det händer något som har en 
större påverkan på deras liv. Vi kunde i enkätundersökningen se att det var relativt många av 
de svarande som hade bytt bank; 32,23 % hade bytt bank en gång och 4,13 % hade bytt bank 
flera gånger. I fokusgruppen, när vi ställde frågan om någon av respondenterna bytt bank nå-
gon gång, var det fyra av fem som hade gjort det minst en gång. Som vi har tagit upp ovan så 
berodde bytet vanligtvis på ett dåligt bemötande från bankpersonal, ett bättre erbjudande från 
en annan bank eller att livet för konsumenten förändras genom flytt eller ändrat civilstånd. 
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När vi ställde frågan om hur respondenterna såg på banken när de blev myndiga, var svaret att 
den enda förbindelsen de hade var ett ungdomskort som de använde för att ta ut pengar. Det är 
nog så att konsumenter blir mer och mer medvetna om bankens roll desto äldre de blir. Som 
ung finns inget större behov av banktjänster och ofta finns det föräldrar som hjälper till om 
det är något som behöver ordnas. 

 
5.2 Kundnöjdhet och lojalitet 

5.2.1 Kundlojalitet 
Vi kunde i vår enkätundersökning se att närmare 41 % av respondenterna hade fler än en 
bank. I fokusgruppen var det två av fem respondenter som hade fler än en bank, vilket är 40 
% av deltagarna. Vi kan härmed se att det är relativt vanligt att ha fler än en bank och frågan 
är om bankerna har svårt att skapa en lojalitet hos sina kunder? Devlin och Gerrard (2005) 
ställde frågan om det ska vara tillåtet för en konsument att öppna ett sekundärt konto utan 
andra förpliktelser gentemot banken. Vi kan anse att ett sådant hinder skulle vara svårt att 
genomföra även om det kan visa sig olönsamt för banken. Anledningen till att välja att bli 
kund hos mer än en bank är enligt respondenterna i fokusgruppen att kunna ta del av olika 
erbjudanden. Det kan vara svårt för bankerna idag att få en kund att endast ha en bank, ef-
tersom det finns så många nischbanker som specialiserar sig på olika områden. Precis som 
Arbore och Busacca (2009) betonar i sin artikel kan det vara viktigt för bankerna att tänka på 
att en negativ uppfattning av en tjänst eller service kan från kundens sida påverka mer än en 
positiv uppfattning.   

 

5.2.2 Kundrelationen 
Relationen är en viktig del inom bankbranschen och flera tidigare studier visar på att banker 
borde jobba på relationen med kunderna. Relationer menar Chakravarty et al. (2004) är viktigt 
både när det gäller det finansiella perspektivet och relationsperspektivet. Att en relation till en 
banktjänsteman är viktig kan betyda att kunden känner att det går att lita på att banken förval-
tar ens pengar på ett bra sätt samt vill kundens bästa. Respondenterna i fokusgruppen diskute-
rade också hur viktigt det var att känna sin banktjänsteman och det borde kännas mer som en 
bekant än en främling. En respondent lyfte fram hur viktigt det var är känna sig som en person 
och inte en i mängden. Chakravarty et al. skriver även att empati, tillförlitlighet och lyhördhet 
är viktigare än längden på relationen. En kund vill bli behandlad på ett bra sätt och inte som 
bara ännu en kund som kommer till banken. Pengar och ekonomi, kan vara ett känsligt ämne 
på olika sätt och det är inte så konstigt att kunden då vill ha en bra relation till sin bank. Kvali-
tén är något som just Ndubis et al. (2007) tar upp och de menar på att den beror på bankens 
engagemang i servicen och hur de hanterar konflikter. 
 
Enligt Rowley (2005) finns det olika sorters kundlojaliteter som påverkar relationen till ett 
varumärke. Vi kan se likheter mellan bankers kunder i flera av hennes exempel. Den “infång-
ade kunden” uppstår genom att relationer byggs mellan kund och banktjänsteman och det kan 
därför kännas svårt, näst intill omöjligt, för kunden att byta bank. Den “bekväma kunden” 
finns också, vilket vi ser genom att många människor väljer bank på ett passivt och bekvämt 
sätt. Ofta väljs bank efter andras rekommendationer, på grund av närheten till banken eller att 
någon familjemedlem har den banken. Detta är något som vi kan se i Martensons (1984) stu-
die som gjordes i mitten av 80-talet, men som fortfarande syns idag. En bankkund kan även 
vara en “nöjd kund” som gärna är kund hos banken men vill inte ta del av andra åtaganden. 
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Dessa kunder vill enbart komma till sin bank och genomföra sina ärenden, men inte mer.  
De har även en kunskap om andra varumärken vilket gör att banken måste ta tillvara på denna 
kund så den inte blir missnöjd och byter bank. Den “engagerade kunden” är svårare att finna i 
bankbranschen och är den relation som många företag strävar efter att ha med sina kunder.  
Att en bank ska kunna skapa en sådan lojalitet kan vara svårt eftersom många kunder kan 
tycka att vardagsekonomin är svår och tråkig. Det går nästan heller inte att klara vardagseko-
nomin utan en bank idag, vilket gör bankkunderna beroende av sin bank.   

 
5.3 Service, trygghet och tillgänglighet 
Som det går att tyda i de olika dimensionerna under avsnitt 5.1 finns det ett samband mellan 
service, trygghet och tillgänglighet för att skapa en bra kundlojalitet. Om banken missköter en 
av faktorerna så är sannolikheten stor att de andra två också blir lidande. Det är viktigt att hela 
tiden tänka på alla delar, även de andra faktorerna som i vår undersökning inte prioriterades så 
högt. Det är inte bara en faktor, utan alla tillsammans som bygger upp den image som banken 
har som företag och det förtroende som är så viktigt när det gäller att just hantera människors 
pengar.  

 
Figur 1. Service, trygghet och tillgänglighet är tre faktorer som går in i varandra, och är beroende av 
varandra för att skapa en bra kundlojalitet. 

 
Vi har i vår undersökning sett att det är viktigt för kunderna att kunna lita på sin bank och 
känna sig trygg, samt veta att banken finns tillgänglig när det behövs. Service behöver inte 
bara innebära ett bra bemötande utan kan för en kund vara att personalen ger kunniga svar på 
frågor, att banken har rimliga väntetider och ger ut information om förändringar som sker med 
mera. Trygghet kan betyda att banken har en professionell personal, att banken tar ansvar och 
värnar om sina kunder och att banken utvecklas och följer omvärldens utveckling. Tillgäng-
lighet kan betyda många olika saker, beroende på vem man frågar. Det kan vara den fysiska 
tillgängligheten i form av kontor och personal men kan även betyda att man har tillgång till 
olika tjänster som till exempel internetbank, telefonbank eller mobilbank.  
 
Eftersom det finns allt ifrån banker som bara är tillgängliga på Internet till storbanker som har 
fysiska kontor i större delen av landet kan vi också tänka oss att service, trygghet och tillgäng-
lighet betyder olika mycket för dem. En bank som bara finns på Internet finns alltid tillgänglig 
så länge det finns uppkoppling, men det kanske inte finns någon fysisk person tillgänglig att 
få prata med. Däremot för en storbank kan servicen vara det som är viktigast att satsa på, ef-
tersom vi i vår undersökning såg att det var viktigt för respondenterna när de till exempel ville 
ta ett större lån. Att service, trygghet och tillgänglighet är tre viktiga faktorer är något som vi 
tror att de flesta bankerna idag redan är medvetna om. Vi har också sett att det finns banker 
som till viss del betonar vikten av en eller flera av de tre faktorerna i sitt strategiska arbete. En 
fråga som vi dock ställer oss är om bankerna inser hur mycket en negativ upplevelse av ser-
vice, trygghet och tillgänglighet kan påverka en befintlig kund.  
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6 Slutsats 

De frågeställningar som denna uppsats och dess undersökningar byggt på lyder: “Vad finns 
det för olika faktorer som främst påverkar unga konsumenter vid val av bank?” samt “Hur kan 
bankerna använda kunskapen om vad unga människor prioriterar vid val av bank?” Nedan 
följer de slutsatser som framkommit med beaktande av den insamlade teorin och empirin. 
 

6.1 Diskussion och slutsats 
Grunden till frågeställningarna skapades efter ett möte med representanter för en lokal bank. 
Vi fick vid tillfället indikationer på att de saknade information och kunskap om unga konsu-
menter i åldersgruppen 18-30 år. Under vår sökning efter relevant forskning inom området 
märkte vi också att det inte gjorts särskilt många undersökningar om just unga människors val 
av bank och deras lojalitet till banker, och vi såg därför en möjlighet att kunna bidra till denna 
forskning.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att det är service, trygghet och tillgänglighet som unga 
konsumenter prioriterar högst vid val av bank. När det gäller de respondenter som var bolåne-
kunder kan det konstateras att räntesatsen är viktig, eftersom det hamnade på andra plats efter 
service, och först därefter kom trygghet och tillgänglighet. Vi har också sett bland responden-
terna i fokusgruppen att service, trygghet och tillgänglighet är tre faktorer som hänger ihop 
och till viss del överlappar varandra. De faktorer som fick lägst svarsfrekvens i enkätunder-
sökningen var lokaler, miljö- och hållbarhetsarbete och sponsring. Lokaler och sponsring på-
verkar förmodligen konsumenterna omedvetet när de väljer bank. När det gäller miljö- och 
hållbarhetsarbete finns det inte någon större kunskap om ämnet och det är därför det priorite-
ras så lågt. 
 

• Slutsats 1: Service, trygghet och tillgänglighet är de faktorer som unga konsumenter 
prioriterar högst hos banken. 

 
Service, trygghet och tillgänglighet är dock relativt breda begrepp som kan ha olika innebörd 
för olika personer. Många av de faktorer som användes i enkätundersökningen kan samman-
kopplas med dessa tre faktorer, och det kan därför vara svårt för bankerna att veta vad service, 
trygghet och tillgänglighet innebär för en specifik kund. Det gäller att inte fastna vid dessa tre 
uttryck utan att försöka se bortom dem och försöka förstå vilka olika betydelser de kan ha för 
olika individer. Vi såg i vår undersökning att det bankerna bör tänka extra mycket på för att 
skapa en bra kundlojalitet hos unga människor är bemötandet från personalen, eftersom ett 
dåligt bemötande kan leda till att en kund byter till en annan bank. Det är också viktigt för 
bankerna att tänka på att ge kunderna det lilla extra vid besök på banken. Unga kunder upple-
ver att det är viktigt att banken inte behandlar dem annorlunda bara för att de har en viss ålder, 
utan att de också får känna sig viktiga och sedda som personer och inte en i mängden. Det är 
därför viktigt att banken hela tiden arbetar för att stärka relationerna med kunderna för att på 
så sätt få engagerade kunder. Det är inte lätt, men ändå något att sträva efter för att få en så 
bra kundlojalitet som möjligt. 
 
För att locka till sig de yngre konsumenterna kan bankerna även tänka på att hjälpa till och 
informera bättre för att få igång dem tidigare när det gäller bank- och finansservice. När kun-
den blir myndig har han/hon vanligtvis haft sitt bankomatkort ett tag och det kan därför vara 
bra att känna på att få ta ytterligare ansvar. Detta är även bra för att börja bygga på en långsik-
tig relation eftersom många yngre kunder eventuellt skapar ett förtroende för den banktjäns-
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teman som hjälp dem bygga upp denna kunskap. Banker måste även bli bättre på att mark-
nadsföra sig så att en konsument vet vad den väljer och väljer bank på ett mer engagerat sätt. 
Det kan även vara bra att banker på något sätt differentierar sig för att locka till sig kunder. 
 

• Slutsats 2: Bankerna bör satsa på att ge ett bra bemötande, se varje person som en in-
divid och inte en i mängden, samt visa att kunden kan känna sig trygg och lita på sin 
bank. På så vis kan bankerna skapa en ökad kundlojalitet hos sina unga kunder.  
 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Vi skulle tycka att det vore intressant att göra en fördjupad undersökning av vår studie för att 
öka reliabiliteten och validiteten i vårt resultat. Kandidatuppsatsens begränsade omfattning 
har gjort att vi tvingats anpassa den empiriska undersökningen, därför hade vi gärna sett att en 
undersökning gjordes med till exempel fokusgrupper från olika banker som sedan jämförs. 
Vi har genom studier av tidigare gjord forskning även sett att det är vanligt att inte göra någon 
skillnad i ålder vid undersökningar av kundlojalitet och olika faktorer som är viktiga. 
 
Eftersom det inte funnits utrymme i denna undersökning att se till olika åldersgrupper, hade vi 
gärna sett att en större undersökning görs där olika åldersgruppers krav ställs mot varandra för 
att se om det skiljer sig åt mellan dessa. Vi har efter genomförandet av vår undersökning även 
kunnat se att vissa av de faktorer som vi valt att titta på kunde ha utvecklats mer och gjorts 
tydligare för att på så sätt få mer specificerade svar på de frågeställningar som uppsatsen 
byggt på. För framtida forskning inom samma område är vårt råd därför att använda fler och 
mer specifika faktorer. 
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Bilaga A 

Enkätundersökning 
 
Presentation 
Är du mellan 18-30 år är vi tacksamma om du vill svara på dessa 10 frågor!! 
 
Detta är en undersökning som handlar om kundlojalitet inom banksektorn; varför man väljer 
en speciell bank och varför man väljer att stanna kvar hos den banken. Resultatet kommer att 
presenteras i en kandidatuppsats i slutet av maj. Dina svar kommer självklart att vara ano-
nyma och kan inte spåras till dig.  
 
Det tar bara några minuter! 
 
1. Vilken/ vilka bank/banker har Du idag? (du kan markera flera alternativ) 
  

• Swedbank 
• Handelsbanken 
• Nordea 
• SEB 
• ICA banken 
• Länsförsäkringar Bank 
• Ikanobanken 

 

• Skandiabanken 
• CitiBank 
• Danske bank 
• Sparbanken 
• SBAB 
• Avanza 
• Om annan, vilken då? 

2. Vilken bank är Din huvudsakliga bank, alltså där du har mest av dina tjänster sam-
lade? (Endast ett alternativ ska markeras) 
 

• Swedbank 
• Handelsbanken 
• Nordea 
• SEB 
• ICA banken 
• Länsförsäkringar Bank 
• Ikanobanken 

 

• Skandiabanken 
• CitiBank 
• Danske bank 
• Sparbanken 
• SBAB 
• Avanza 
• Om annan, vilken då? 

 
3. Vilken/ vilka faktorer tycker Du är viktigast när det gäller en bank? (välj tre faktorer) 
 

• Anonymitet 
• Kundkännedom 
• Service 
• Kunnighet 
• Trygghet 
• Sponsring 
• Ränta 
• Pris 

• Miljö- och hållbarhetsarbete 
• Tillgänglighet 
• Lokaler 
• Teknik 
• Kontanthantering 
• Produkter/koncept 
• Öppettider 
• Om annat, vad då?  
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4. Vilken/ vilka faktorer nedan tycker Du är utmärkande för din huvudsakliga bank 
idag? (välj tre faktorer) 
 

• Anonymitet 
• Kundkännedom 
• Service 
• Kunnighet 
• Trygghet 
• Sponsring 
• Ränta 
• Pris 

• Miljö- och hållbarhetsarbete 
• Tillgänglighet 
• Lokaler 
• Teknik 
• Kontanthantering 
• Produkter/koncept 
• Öppettider 
• Om annat, vad då?  

 
5a. Skulle du rekommendera Din huvudsakliga bank idag för vänner/ bekanta/ familj? 
Ja 
Nej 
 
5b. Motivera varför du svarat ja eller nej på förra frågan. 
 
6. Vad skulle kunna få dig att byta från den bank du har idag? 
 
7a. Har du tidigare bytt din huvudsakliga bank? 
En gång 
Flera gånger 
Nej 
 
7b. Om ja, vad var anledningen/ anledningarna? 
 
8. Har du bostadslån idag? 
Ja 
Nej 
 
9. Din ålder 
 
10. Finns det något övrigt som du vill tillägga som är viktigt för dig när du väljer bank? 
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Bilaga B 

Hejsan! 
Vi är två studenter på Högskolan på Gotland som gör en undersökning angående bankers ar-
bete med kundlojalitet. 
 
Bakgrunden till vårt arbete är att det sker stora förändringar på bankmarknaden idag. Vi vill 
därför hjälpa bankerna att få en bild av vad de ska göra för att tillfredsställa sina befintliga 
kunder samt locka till sig nya kunder. Detta är ett samarbete med två lokala banker på Got-
land och det berör åldersgruppen 18-30. 
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om DU skulle kunna tänka dig att ställa upp i en så kallad 
fokusgrupp. Det betyder att vi 10-12 personer, den 15 april kl. 18.00, sitter och diskuterar 
ämnet tillsammans i ca två timmar. Vi träffas i Almedalsbibliotekets foaljé. 
Som tack för att du ställer upp får du en biobiljett och vi bjuder självklart på fika! 
 
Anmälan görs senast torsdagen den 11 april till Sara Renborn xxxx-xx xx xx eller Hanna 
Sigfridsson xxxx-xx xx xx. 
 
Om du undrar över något så är du välkommen att höra av dig till oss! 
Hälsningar Sara och Hanna. 
 
 
 
 

  



38 
 

Bilaga C 

Frågor till fokusgrupp 
 
1. Vad innebär en bank för er? Vad tänker ni att en bank är? Vad gör en bank? 
 
2. Hur länge har ni haft den bank ni har idag? 
 
3. Varför har ni mer än en bank, ni som har det? Eller varför har man inte det?  
 
4. Har ni bytt bank någon gång? 
 
5. Vad innebär service? 
 
6. Vad är viktigt när man väljer bank, förutom service? 
 
7. Har ni funderat på att byta bank? 
 
8. Om ni skulle byta bank, vad tror ni det är som kommer få er att byta bank? Det är väl näst-
an vad som fick er att byta bank innan kanske? Men vad får en att faktiskt ta steget och byta 
bank.  
 
9. Om ni tänker tillbaka på när ni blev myndiga, kommer ni ihåg hur ni tänkte på banken då?   
 
10. Skulle ni önska att bankerna gjorde något mer idag för att ni ska känna er nöjda. Har ni 
något exempel på det? 
  
11. Hur vill ni att er relation till banken ska vara? 
 
12. Hur tycker ni att relationen skulle kunna förbättras från bankens sida? Finns det något som 
behöver förbättras? 
  
13. Hur skulle man kunna som en marknadsföringsgrupp på en bank locka till sig yngre kon-
sumenter? 
 
14. Spontana reaktioner? 
 
 

 


