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Abstract 
Major changes in the Swedish banking market in the past 30 years - partly because of 

financial liberalization but also as a result of the technical development – have 

contributed to a strengthened competitive situation among banks. The number of banks 

competing for customers has greatly increased and banks have to work hard to retain 

existing customers as well as obtain new customers.  

 

Customers are exposed regularly to marketing campaigns in which competing banks try 

to attract consumers with various products and services. The banks are seeking ways to 

provide something that can enhance the value of the service and product for the 

customer.  

 

Previous studies show that  existing customers are loyal to their current banking 

relationship and relatively few customers change banks, regardless of whether they are 

satisfied with the bank or not. Konkurrensverket claims that despite the tempting choices 

available to consumers and strong competition among banks, the Swedish banking 

market is characterized by few consumers actually switching banks. 

 

The purpose of this essay has been to examine the preferences which consumers value in 

the choice of their bank. Also, from a customer perspective describe the key elements of 

an ideal banking engagement. This research was carried out by analyzing qualitative data 

collected from conducting interviews of consumers. 

 

In our study we worked from two formulations of problems: the important elements that 

should be included in a bank offer, and the quality factors that are most relevant for the 

individual consumer. The problems have been answered based on empirical data 

collected through qualitative interviews with nine respondents.  

 

In the result, we can see that only a few of the respondents would be willing to switch 

banks if they get a better offer from a rival bank. Customers value a high standard of 

service from their banks, and believe it is very important to be able to trust and have 

confidence in their banks.  

 

Keywords: banking market, service, quality, loyalty, product- and service offering 



 

II 

Sammanfattning 
 

Då stora förändringar skett på den svenska bankmarknaden de senaste 30 åren, dels på 

grund av den finansiella avregleringen men även som följd av den tekniska utveckligen, 

har konkurrenssituationen stärkts. Antalet banker som konkurrerar om kunderna har ökat 

och bankerna måste därför arbeta hårt för att både behålla befintliga samt få nya kunder.  

 

Kunderna utsätts regelbundet för marknadsföringskampanjer där de lockas med diverse 

erbjudanden samt av nya eller utvecklade tjänster. Bankerna försöker finna sätt att 

tillhandhålla något som kan höja värdet av tjänsten/produkten för kunden.  

 

Samtidigt är kunderna på bankmarknaden lojala mot sina banker och förhållandevis få 

kunder byter bank, oavsett huruvida de är nöjda med den bank de har eller inte. 

Konkurrensverket gör bedömningen att trots de goda valmöjligheterna för konsumenterna 

och den starka konkurrensen bland bankerna är konsumentrörligheten väldigt trög i 

Sverige. 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka preferenser konsumenter 

värdesätter i valet av sin bank, samt ur ett kundperspektiv beskriva de viktigaste delarna i 

ett erbjudande. Detta har undersökts genom att kvalitativt datamaterial har samlats in 

samt analyserats. 

 

I undersökningen har vi arbetat utifrån två problemformuleringar som rör vilka 

betydelsefulla delar som bör ingå i ett bankerbjudande samt vilka kvalitetsfaktorer som är 

mest betydelsefulla för den enskilda konsumenten. Problemformuleringarna har besvarats 

utifrån den empiri som samlats in genom kvalitativa intervjuer med nio respondenter. 

 

I resultatet kan vi se att endast ett fåtal av respondenterna kan tänka sig att byta bank om 

de får ett bra erbjudande från en konkurrerande bank. Kunderna värdesätter en hög 

servicenivå och anser att det är mycket viktigt att kunna ha förtroende samt känna tillit 

till sin bank. 
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1  Inledning 
 

Vi kommer i följande kapitel gå igenom situationen på den svenska bankmarknaden idag, 

med början i själva problembakgrunden. Därefter diskuteras de problem som marknaden 

har att förhålla sig till och avslutningsvis presenteras de problemformuleringar som vi 

haft för avsikt att undersöka närmare. Även arbetets problemavgränsning och syfte 

beskrivs samt nyckelbegrepp och definitioner.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Svensk bankmarknad domineras idag utav fyra s.k. universalbanker: Handelsbanken, 

SEB, Swedbank och Nordea, som under lång tid haft mycket stor andel av den totala 

svenska bankmarknaden. Det har de senaste tio åren dock skett en förändring beroende på 

framförallt två starka trender som kännetecknat den svenska bankmarknaden. Den första 

utgörs utav att avregleringar av den finansiella sektorn har skapat förutsättningar för 

nischbanker att växa fram och ta marknadsandelar från universalbankerna 

(Konkurrensverket. 2009). Ett tydligt exempel på detta är att livsmedelskoncernen ICA 

började erbjuda banktjänster under början av 2000-talet. Ett annat exempel är att 

Länsförsäkringar började profilera sig som en telefon- och internetbank i slutet av 90-

talet, utöver sin långa tradition av försäkringsverksamhet. Förändringarna har lett till att 

fler företag har öppnat upp bankverksamhet och det totala antalet konkurrerande banker 

har därigenom ökat. 

Den andra starka trenden är frammarschen av internetrelaterade finansiella tjänster som 

erbjuds. Sverige är det land med flest invånare som använder banktjänster på internet i 

relation till befolkningsmängden (Svenska Bankföreningen. 2010). De nya 

distributionskanalerna för banktjänster bidrog även till att nya nischbanker växte fram, 

och stärkte konkurrensen ytterligare inom banksektorn. 

Dessutom har den snabba tekniska utveckling som skett totalt sett de senaste 30 åren 

medfört ökade möjligheter för internationella aktörer att både ta sig in på den svenska 

marknaden och bedriva aktiv konkurrens. Genom att de internationella aktörerna tagit sig 

in på marknaden och flyttat fram sina positioner så ökar antalet aktörer totalt sett och 

konkurrenssituationen blir därmed hårdare.   

För konsumenten innebär teknikutvecklingen att det numera finns möjlighet att hantera 

sitt lönekonto, pensionssparande och bostadslån via internet, utan inblandning av ett 

lokalbankkontor eller någon banktjänsteman. De nya tekniska lösningarna har förändrat 

attityden och beteendet hos konsumenterna, exempelvis måste kunden inte längre söka 

sig till ett bankkontor för att genomföra överföring av kontanter och betalning av 

fakturor. Det medför i sin tur att konsumenten är allt mindre beroende av exempelvis när 

bankkontoret är öppet. Avregleringarna på den finansiella sektorn innebär att en 
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konsument idag kan samla sitt privatsparande, sakförsäkringar och lönekonto under en 

och samma bankaktör. 

Den ökade tillgängligheten av banktjänster, som den nya tekniken medför, kan ha lett till 

en ökning av medvetenhet och kunskap för kunden genom att exempelvis internetbanken 

ger möjlighet för kunden att få större inblick i sina banktransaktioner. Konsumenten har 

större möjlighet idag att själv se vilka tjänster som finns tillgängliga och välja ut de delar 

som passar dem bäst.   

Då konkurrensen på bankmarknaden har blivit allt hårdare drivs bankerna till att 

marknadsföra sig på ett kraftfullt sätt, de måste kämpa om kundernas uppmärksamhet i 

det informationsbrus som råder. Svenska bankföreningen skriver att konkurrensen om 

bankkonsumenten är intensiv då alltfler aktörer erbjuder snarlika finansiella tjänster och 

produkter och att branschen kontinuerligt kämpar med att identifiera det mest åtråvärda 

bankerbjudandet i konsumentens ögon (Svenska Bankföreningen. 2010). Varje enskild 

bank strävar efter att skapa långvariga relationer genom att erbjuda olika former av 

servicepaket. En svårighet för bankerna ligger i att utveckla unika erbjudanden som kan 

medföra ett mervärde för kunden. 

Konsumenterna utsätts konstant för bankernas försök att locka dem till sig, vilket bland 

annat sker med hjälp av olika erbjudanden och tjänster. Möjligen är konsumenterna idag 

mer villiga att prova nya erbjudanden och tjänster än de varit tidigare, som en följd av 

bankernas påtryckningar. Mängden av erbjudanden som konsumenterna idag får ta emot 

är många gånger större än innan avregleringen och variationen av olika tjänster är mycket 

stor. 

 

1.2  Problemdiskussion 

 

Det faktum att konsumenten idag kan utföra sina bankangelägenheter på egen hand via 

telefon- och internetbankerna har resulterat i att den personliga relationen genom 

traditionella bankkontor försvagats. Dessutom är yngre konsumenter idag betydligt 

rörligare och illojala mot sin bank än den äldre generation (Matthews, 2007 sid 12). 

Eftersom att det är lönsammare att behålla existerande kunder än att attrahera nya (Lewis, 

Orledge & Mitchell. 1994 sid 3), fokuserar bankerna alltmer kring det optimala 

bankerbjudandet för att stärka relationen till kunden.  

Idag har kunderna stora möjligheter att anpassa de befintliga tjänsterna efter de egna 

behoven och i samma takt som kunders behov och beteenden kring finansiella tjänster 

blivit mer individualiserat och varierat, har det blivit svårare för banker att identifiera 

respektive kunds behov. Förr var en konsument beroende av traktens enda bankkontor för 

att överhuvudtaget kunna upprätta några banktjänster, idag får konsumenten snarare fler 

bankerbjudanden än han eller hon rationellt kan välja bland.  

Konkurrensverket gör bedömningen att trots de goda valmöjligheterna för konsumenterna 

och den starka konkurrensen bland bankerna så är konsumentrörligheten väldigt trög i 

Sverige (Konkurrensverket. 2009). Deras undersökning visar att bara 14 % av alla 
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bankkunder har bytt bankleverantör och att 11 % har gjort försök till att byta bank men 

utan att fullfölja.  

Konsumenterna använder sig i högre grad utav flera olika banker, men det är fortfarande 

sällsynt att helt eller delvis byta bankleverantör från en till en annan. Orsakerna kan vara 

ett svåröverskådligt avgiftssystem, inlåsningsregleringar i form av fond- och 

pensionssparande samt bristande sakkunskap och intresse för finansiella tjänster.  

Svenskt kvalitetsindex gör bedömningen att bytesfrekvensen av bank kommer att vara 

fortsatt låg (Svenskt Kvalitetsindex. 2007).  Enligt deras undersökning uppvisar 13 % av 

bankkunderna missnöjdhet och klagomål mot sin bank, medan endast en bråkdel faktiskt 

byter bank. Konsumentverkets undersökning (Konsumentverket. 2009)  visar att 17 % av 

kunderna upplever att det finns hinder till att byta bank. Hälften av de tillfrågade anser att 

det vore mer besvärande med själva bankbytesprocessen än vad det hade lönat sig med att 

skaffa en ny bankleverantör.  

Konsumentverket menar att privatpersoner kan spara betydande belopp i form av lägre 

räntor, förmånligare villkor, lägre avgifter, utökad service och tjänster genom att aktivt 

välja bank. Enligt deras undersökning har de kunder som faktiskt bytt bank också fått 

förbättrade ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis skriver Konsumentverket att det 

borde finnas stora konsumentgrupper som hade dragit fördel av att byta bankleverantör 

(Konkurrensverket. 2009). Trots stora möjligheter till bättre ekonomiska förutsättningar 

väljer många konsumenter att ändå inte byta bank. 

Valmöjligheterna och utbudet av finansiella tjänster för konsumenten har aldrig varit 

större eller enklare än idag, i många fall kan kunden få hjälp av den nya banken att 

genomföra bytet och behöver då inte själv göra speciellt mycket. Motiven och 

förutsättningarna till att byta bank är alltså goda, trots det ser vi att stora grupper av 

missnöjda kunder stannar kvar i sina äldre bankengagemang.  

Vi ämnar att undersöka vilka faktorer som anses avgörande i valet av bank. 

Utgångspunkten är ett hermeneutiskt perspektiv – ett synsätt som lägger tyngdpunkten 

vid förståelsen till varför individer upplever eller agerar på ett specifikt sätt (Kvale, 1997 

sid 94).  

Tidigare studier behandlar främst kvantitativa aspekter kring val av bank och 

kundnöjdhet. Vi ser det som ett nyttigt komplement till undersökningsområdet att gå in 

på det kvalitativa djupet om just vad vissa personer värdesätter i valet av sin bank.  

 

 

1.3  Problemformulering 

 

Det område vi valt att studera ger möjlighet till många tänkbara  och intressanta 

problemformuleringar. För att göra en tydlig avgränsing av vårt problem har 

problemformuleringen delats upp i ett huvudproblem samt ett delproblem. 
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1.3.1  Huvudproblem 

 

Vilka betydelsefulla delar bör ingå i bankerbjudandet för att konsumenten ska prioritera 

en viss aktör före en annan?  

 

1.3.2  Delproblem 

 

Vilka är de mest betydelsefulla kvalitetsfaktorerna för den enskilda konsumenten?  

 

1.4  Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka preferenser konsumenter värdesätter i valet av sin 

bank, samt ur ett kundperspektiv beskriva de viktigaste delarna i ett erbjudande. Vilket 

görs genom att det insamlade kvalitativa datamaterialet analyseras. 

Avsikten med studien är att den ska bidra till forskningen genom att identifiera 

nyckelorsakerna kring valet av bank hos konsumenter. Vidare är förhoppningen att 

undersökningen kommer till nytta för bankbranschen i den mån att hjälpa besvara frågor 

som – hur kan vi särskilja oss från våra konkurrenter, hur fångar vi upp, tillfredsställer 

och behåller kunder i en alltmer konkurrensintensiv bransch?  

 

1.5  Problemavgränsning 

 

Undersökningen är riktad till privatpersoner som har någon form av bankengagemang: 

bostadslån, konsumentkredit, fond- och aktiesparande, sparkonto m.fl. Vilken typ av 

bank(kontorsbankrörelse eller telefon- och internetbanksrörelse) har inte spelat in på valet 

av respondenter.  

 

 

1.6  Nyckelbegrepp och definitioner 

 

Service 

En förmån eller aktivitet som kan erbjudas från en part till en annan. I huvudsak en 

immateriell tillgång som inte betingar ägande av något specifikt. För vår undersökning 

innebär service bankens bemötande av kunder samt bankernas förmåga och vilja till att 

lösa kundernas problem och önskemål. 
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Kvalitet 

Enligt Kotler baseras kvalitet på förmågan att tillfredsställa och förverkliga behov sett 

utifrån karaktärsdragen på en produkt eller service (Kotler, 1999 sid 11). Med kvalitet 

syftar vi på utformandet av bankerbjudandet, bankpersonalens kompetens och 

konsumentens förtroende för sina banker.  

Tjänste- och produktutbud 

De finansiella produkter och tjänster som bankerna erbjuder sina kunder: bolån, 

internetbank, försäkring, pensionssparande m.fl. 

Lojalitet 

Lojalitet kommer i denna undersökningen beröra konsumentens åtagande att i framtiden 

stanna i sitt nuvarande bankengagemang, att repetitivt återköpa en produkt eller tjänst 

från samma aktör – trots att konsumenter är under marknadsföringspåverkan från andra 

aktörer. 

 

1.7 Disposition 

 

I kapitel 1 presenteras problembakgrund med en problemdiskussion som leder fram till 

uppsatsens problemformuleringar. 

 

Kapitel 2 består av en metoddiskussion där det valda tillvägagångssättet presenteras samt 

vägs mot alternativa metoder. 

 

Kapitel 3 utgörs utav en genomgång av, för uppsatsen, relevant tidigare forskning samt 

de teorier och modeller som används i analysen. 

 

I kapitel 4 finns en sammanställning av det empiriska materialet som insamlats genom 

intervjuer.  

 

Kapitel 5 består av en analys av det empiriska materialet, som görs med hjälp av de valda 

teorierna. 

 

I kapitel 6 presenteras våra slutsatser av både huvud- samt delproblemet. 

 

Kapitel 7 utgörs av en avslutande diskussion samt ett avsnitt om undersökningens 

tillförlitlighet, där vi för en diskussion om genömförandet av uppsatsen. Även förslag till 

vidare forskning presenteras.  
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2  Metoddiskussion 
 

Vid genomförandet av vår uppsats lades stor vikt och eftertanke vid att välja metoder som 

var väl anpassade till de problemformuleringar som valts. I kapitlet kommer en 

genomgång av de metoder som använts, samt hur de används. Vi diskuterade även kring 

det vetenskapliga förhållningssättet och urvalet av respondenter.   

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Vår intervjuundersökning präglas av induktiv logik snarare än ett deduktivt synsätt: 

deduktiv logik är lämplig vid hypotesprövningar av olika teorier, induktiv metodik 

tillämpas snarare som ett förfarande att härleda slutsatser genom 

erfarenheter(observationer) av ett visst fenomen (Johannessen & Tufte, 2003). Trots att 

vår utgångspunkt inte är att testa sanningen i en teori så kommer vi att tillämpa relevanta 

teorier som ett hjälpredskap för att tolka resultatet och tendenserna i respondenternas 

svar.  

 

2.2  Kvalitativ intervju 

 

Vi genomförde en kvalitativ intervjuundersökning för att kunna besvara vårt syfte. Kvale 

skriver att intervjuprocessen är ett samtal om den mänskliga livsvärlden vilket förvandlas 

till texter som tolkas (Kvale, 1997 sid 49). Inom hermeneutiken, tolkningsläran, hävdas 

att helheten endast kan förstås genom att relatera till delarna. Omvänt gäller detsamma 

inom den s.k. hermeneutiska cirkeln: en del kan endast förstås genom att studera helheten 

(Alvesson & Sköldberg, 2008 sid 193).  

Eftersom vi önskade att förstå just nyckelorsakerna till varför individer byter, eller 

behåller, bank menade vi att tolkningsläran(hermeneutiken) var rätt metod att använda. 

Användandet av objektiva, positivistiska, undersökningsverktyg för att hitta någon form 

av sanning kring valet av bank hade varit ineffektivt. Hermeneutiken tillät 

oss(intervjuare) att få en förståelse kring upplevelserna om valet av bank hos 

bankkonsumenterna(respondenterna).  

Intervjun var semi-strukturerad i sin karaktär vilket möjliggjorde att vi kunde kombinera 

fördelarna av en öppen samt strukturerad intervju: stängda(strukturerade) frågor bidrar 

med jämförbarhet och mätbarhet i undersökningen gentemot andra respondenter. 

Fördelen med öppna frågor är att de bidrar med ett kvalitativt djup utifrån individens 

egna perspektiv. May skriver att forskare kan förstå den innebörd som individerna själva 

tillskriver relationer och händelser genom att inneha ett öppet förhållningsätt under en 

intervjusituation (May, 2001 sid 151). Nackdelen med en helt öppen intervju är att det 

blir svårt att legitimt mäta och jämföra svarsresultatet mot andra studier eller 

respondenter. Vidare är nackdelen med en helt strukturerad intervju att respondenten 
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förhindras att återge omfattande och utvecklande svar, vilket begränsar intervjuarens 

möjlighet att nå en bättre förståelse kring det aktuella fenomenet.  

Syftet med att använda intervjuformen var att samla in empiri gällande bankkunders 

förhållningsätt gentemot banker, bakomliggande faktorer kring valet av bank, vad som 

skapar alternativt dränerar lojaliteten för ett bankengagemang etc. 

En nackdel med intervjumetodiken i sin helhet är att då undersökaren är den som 

konstruerar intervjumallen såväl som tolkar den empiri som insamlas, är att det aldrig kan 

bortses från påverkan av undersökarens egen förförståelse. Kvale skriver att forskarens 

tidigare erfarenheter och preferenser kan påverka medvetet, såväl undermedvetet, 

formuleringen av frågorna, tolkningen av svaren och sambandet i kontexten (Kvale, 

1997).  

 

2.3  Undersökningsmetod 

 

En kvalitativ metod är överlägsen den kvantitativa metodiken i det för rapporten avsedda 

undersökningssyftet. Därför att vi sökte en djupare förståelse snarare än en bred 

informationsinsamling och avsikten var att undersöka hypoteser, snarare ett explorativt 

syfte (Kvale, 1997 sid 94). Kvale poängterar att genom tolkningsläran kan vi genom det 

personliga samtalet(och mötet) nå en mer individuell, unik och omfattande förståelse för 

att besvara vårt forskningsproblem.  

Önskade vi att fastställa hur många som valde en viss bank, eller hur många var nöjda 

med sin nuvarande bank – då hade en kvantitativ metodik föredragits och varit 

överlägsen.  

 

2.4  Urval 

 

Vi använde oss utav vad May benämner ett strategiskt urval, vilket innebär att vi utefter 

de egenskaper vi eftersträvar i undersökningspopulationen valde ut undersökningsobjekt 

(May, 2001 sid 121). Ett strategiskt urval är att föredra då önskemålet är att undersöka en 

färre och mer koncentrerad del utav populationen.  

Avgränsningen i vårt urval bestod i att respondenten skulle ha någon form av tidigare 

eller pågående bankengagemang. Efter antagandet om att män och kvinnor över 18 år i 

största mån ansvarar för sin ekonomi, och således bankrelationer, föranledde det oss att 

sätta en minimiålder på 18 år för urvalsgruppen. Utöver en nedre minimiålder sattes inga 

andra åldersavgränsningar. 

För att uppnå tillräcklig variation och relevans i respondenternas uppfattningar om 

bankengagemanget satte vi målet att genomföra tio intervjuer. Vid kvalitativa 

intervjuundersökningar menar Kvale att ett litet urval kan vara nog tillräckligt för att 
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erhålla betydelsefull och omfattande kunskap (Kvale, 1997 sid 120). Vidare ger Kvale 

rekommendationen att beakta resurser och tidsutrymme, och anpassa antalet intervjuer 

och dess omfattning därefter. Vid kvantitativa undersökningar där undersökaren önskar 

att påvisa statistiska samband och teser krävs ett betydligt större urval av populationen 

för att anses vara signifikant. 

Vi valde att inte koncentrera vårt urval kring en viss inkomstbarriär, befattningsnivå eller 

annan social status. Vi ämnade med denna undersökning kartlägga vilka orsaker som 

bidrar till att en konsument föredrar en bank över den andra. Vi önskade alltså att vara 

förutsättningslösa gällande lönen såväl som yrket på respondenten. Fördelen är att vi får 

respondenter med god spridning och variation i sin karaktär. Förhoppningen var att uppnå 

ett bredare spektrum av upplevelser och åsikter i resultatet. 

En avgränsning som gjordes för att uppnå en mer representativ spridning var att hålla en 

jämn könsfördelning bland våra respondenter. Etnicitet eller övre åldersgräns beaktades 

inte. 

En notis är att vi valde respondenter ur vårt egna kontaktnät. Motiveringen består i att på 

så sätt kunde vi nå människor som vi visste skulle ge oss uttömmande, ärliga och 

engagerade svar. Då vi inte är verksamma inom bank- eller försäkringssfären menar vi att 

det inte fanns några skäl till oro om att frågorna, tolkningen eller undersökningen i sin 

helhet är påverkad av ett särintresse.  

 

2.5  Intervjuteknik  

 

Vi behövde en inblick i respondenternas personliga erfarenheter, attityder och åsikter för 

att kunna förstå deras handlade kring valet av bankleverantör. En metod hade varit att 

genomföra vad May benämner en öppen(ostrukturerad) intervju: eftersom respondenterna 

får prata helt fritt bör samtalet anses som informativt och härstammande från individens 

egen referensram (May, 2001 sid 151). Trots att vi hade fått engagerade svar från 

respondenten finner vi intervjutekniken otillräcklig i form av mätbarhet och jämförbarhet 

med andra studier och respondenter. Vidare så hade styrningsmöjligheten i frågorna varit 

svaga, samt att intervjutekniken satt alltför stort ansvar på forskarens individuella 

skicklighet och tolkning.  

Den raka motsatsen till en helt öppen intervju hade varit att genomföra en helt 

stängd(strukturerad) intervju. En strukturerad intervju består av en uppsättning 

förbestämda och koncentrerade frågor som har i syfte att besvara specifik fakta. Enligt 

intervjumetodens regler om legitimitet är intervjuaren begränsad i att ställa klargörande 

följdfrågor. Utrymmet för respondenten att återberätta målande reflektioner, eller annat 

personligt utsvängande, begränsas av frågornas snäva karaktär. Fördelen, förutom god 

jämförbarhet och mätbarhet, är att intervjuarens egen förförståelse inverkan på 

tolkningsresultatet anses vara låg. Vid en strukturerad intervju hade vi riskerat att inte få 

tillräckligt uttömmande svar på frågorna och intressanta reflektioner från respondenterna 

hade aldrig framkommit. En annat risk hade varit att de frågor vi valt att ta med i 
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intervjuerna ej varit av tillräckligt omfattande karaktär, varpå för uppsatsen information 

evenutellet inte skulle ha avslöjats.  

Till vår undersökning ser vi både fördelar och nackdelar med de två intervjumetoderna. 

Valet föll således på att använda en semistrukturerad intervjumetod vilket gav oss 

möjligheten att använda båda dess styrkor: en intervjumall med stängda frågor hjälper oss 

att legitimt jämföra resultatet med andra respondenter, vidare så gav det oss en viss 

koncist struktur i intervjuförfarandet såväl i undersökningens helhet.  

De öppna frågorna, och det öppna förhållningssättet under intervjun, hjälpte oss att nå en 

förståelse av respondentens tidigare upplevelser, reflektioner och åsikter gällande deras 

bankengagemang. May skriver att vid en semistrukturerad intervju så ges intervjuaren 

frihet att gå utanför intervjumallens ramar för att improvisera och resonera tillsammans 

med respondenten, i syfte att bilda ett samförstånd och klargörande kring ämnet (May, 

2001 sid 150). 

Vi ansåg att undersökningsmetoden var stark eftersom att en intervjumall låg till stadig 

grund, följt av öppna frågor som lämnade utrymme för improvisation hos respondent 

såväl som intervjuare. Den strukturerade intervjumallen utformades efter vårt 

undersökningsproblem och ämnade till att besvara vårt undersökningssyfte. De öppna 

frågorna öppnade för möjligheten att få fördjupade och oväntade svar på ett sätt som 

standardisering ofta inte medbringar. Kvale menar att metoden i sig fyller en validerande 

funktion: friheten i respondentens svar möjliggör att nya aspekter träder fram som 

respondenten anser är viktiga, men som intervjuarna var oförmögna att förutse vid 

utformningen av intervjumallen (Kvale, 1997 sid 221). För att reliabiliteten och 

validiteten i intervjuundersökningen skulle förstärkas krävdes det att alla frågor ställs till 

samtliga respondenter. Dock fanns det utrymme att förändra frågornas ordningsföljd och 

form (Kvale, 1997 sid 117). 

 

2.6  Planering  

 

I planeringen av en intervjuundersökning menar Kvale att undersökaren ska ställa sig tre 

kritiska frågor: vad, varför och hur (Kvale, 1997 sid 91). Vad åsyftar att skaffa sig den 

nödvändiga förkunskapen om det aktuella ämnet. Varför berör frågan om syftet med 

undersökningen och när de två frågorna har nått ett klargörande ska fastställas vilka 

tolknings- och intervjutekniker som är lämpliga för undersökningen. Vi har använt de tre 

stegen i utformandet av vår intervjumall.  

Vad – vi har byggt upp en lämplig teoretisk förförståelse genom bearbetning av tidigare 

forskning och rapporter som behandlade kundrörligheten hos konsumenter, 

bankbranschen i Sverige, lojalitetsfenomenet hos kunder för banker m.fl. För att kunna 

ställa relevanta frågor rörande ett fenomen krävs det gedigna förkunskaper (Kvale, 1997 

sid 92). 

Varför – då tidigare forskning närmare koncentrerat sig på den kvantitativa delen av 

konsumentrörlighet på Svensk bankmarknad fann vi det tacksamt att komplettera med ett 



 

- 10 - 
 

kvalitativt djup. Vi önskade en mer omfattande förståelse varför konsumenter agerar på 

ett visst sätt rörande deras bankengagemang. Faktorer vi vill besvara genom 

intervjuundersökningen är bl.a. vad som skapar alternativt stjälper lojalitet för banken hos 

kunden, vilken tjänst som upplevs viktigast för konsumenten, om det är pris eller service 

som prioriteras m.m.  

Hur – valet föll på att använda en semistrukturerad intervjumetod som medför fördelarna 

att kombinera standardisering såväl fördjupning. Efter att en lämplig förförståelse om 

bankkonsumenten byggts upp utformade vi frågor som syftade till att besvara vårt 

undersökningsproblem. Intervjumallen utformades efter vad Kvale benämner 

kategorisering: frågor rörandes kundnöjdhet och lojalitet placerades under en rubrik, 

frågor rörande pris och tjänster placerades under en annan osv. Kategorisering förenklar 

intervju- såväl tolkningsprocessen genom att uppnå en förenklad struktur och översikt 

(Kvale, 1997 sid 117).  

 

2.7  Etiska överväganden 

 

Samtliga av de individer som intervjuats blev väl informerade om vad syftet med 

uppsatsen varit samt att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. För att säkra 

att ingen information skulle kunna spåras tillbaka till enskilda respondenter har samtliga 

intervjuer anonymiserats. Anonymiseringen kunde göras utan att det påverkade studien, 

då den enskilda individens identitet inte var intressant eller avgörande för resultatet 

(Vetenskapsrådet. 2007).  

Med personuppgiftslagen i åtanke har inga frågor om respondentens identitet ställts, så 

som exempelvis ålder eller befattning. Genom att undvika att ta med uppgifter som skulle 

kunna medföra att en viss respondent kopplas samman med ett visst uttalande, anser vi att 

den kvalitativa undersökningen skett med god tanke om anonymiteten (Johannessen & 

Tufte, 2002).  

Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska principer inom 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet (HSRF:7) där intervjuaren ska 

meddela respondenten om vilken roll denne spelar i undersökningen, vilka åtagande och 

villkor som det innebär. Vi har implementerat informationskravet genom att 

inledningsvis berätta om undersökningens syfte, samt att medverkan är frivillig och att 

möjligheten till att avsluta intervjun under loppets gång är möjlig utan några påföljder.  

Samtyckandekravet har vi följt genom att begära respondenternas samtyckande. Det 

kravet är vanligare när det finns vårdnadshavare och undersökningar rör barn och 

föräldrar.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska förvaras utifrån 

obehöriga att ta del av dem. Men även att känslig information inte ska kunna kopplas till 

specifika individer vid en publicering. Kravet har uppfyllts genom att inga 
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personuppgifter har samlats in och därför inte heller har kunnat spåras tillbaka till någon 

enskild respondent. 

Det sista kravet som präglat vår undersökning är nyttjandekravet vilket förutsätter att vi 

inte använder materialet eller andra uppgifter i kommersiella ändamål (HSRF:14).  

 

2.8  Intervjugenomförandet 

 

Intervjuerna genomfördes individuellt med respondenterna. Alternativet att göra 

grupperintervjuer valdes bort då det finns tendenser om att vissa inte kommer till tals 

medan andra talar desto mer, det finns även risk för att några respondenter inte ventilerar 

åsikter som kan uppfattas som stötande eller generande mot andra grupprespondenter, 

etc.  

Själva intervjutillfället valdes efter respondenternas egna villkor och önskemål. På så vis 

minimerades risken att intervjuerna blev avbrutna eller genomstressade. Vi tror även att 

en tidspressad respondent hade gett korta och otillräckliga svar, som kanske inte varit lika 

genomtänkta som de svar vi nu erhöll. Intervjuerna hölls på olika platser och i olika 

miljöer, några på café medan andra genomfördes i hemmamiljö. Platserna för 

intervjuerna valdes utifrån respondenternas önskemål, återigen för att vi i så stor 

utsträckning som möjligt skulle följa deras önskemål och på så vis skapa en situation som 

respondenten kände sig nöjd samt trygg med.  

Vid behov förde vi stödanteckningar under intervjuns gång, men i första hand bestämde 

vi oss för att spela in intervjuerna. Genom att vi spelade in intervjuerna gav det oss 

fördelen att kunna gå tillbaka till källmaterialet under hela undersökningen, och då 

komplettera eller granska missade detaljer. En annan fördel med att spela in intervjun är 

att vi kunde fokusera på respondenten och inte distraheras av att behöva diktera och 

memorera ner all dialog. Kvale poängterar att intervjuarna måste upplevas som 

närvarande, öppna och engagerade för att respondenten ska kunna känna sig trygg att 

återgå en målande, ärlig och fördjupad reflektion (Kvale, 1997 sid 121). En nackdel har 

dock varit den stora tidsåtgång som transkribering av ljudmaterialet tagit i anspråk, då allt 

material sammanställdes till mer lätthanterligt datamaterial i form av text. 

Kvale framhåller vikten av att balansera distans och närhet i intervjusamtalet: en distans 

så att samtalet inte förvandlas till en terapeutisk situation, men samtidigt att lyssna 

intresserat och uppmärksammat för att kunna ta del av känsliga åsikter (Kvale, 1997 sid 

143). Vi menar att förhållningsreglerna för denna intervjumetod inte är kritiska till vårt 

aktuella ämnesområde. Då våra frågor berör privatkonsumtion finner vi det osannolikt att 

respondenten har en stark ovilja att avslöja åsikter, eller att försätts i en s.k. terapeutisk 

situation. 

I början av varje intervju fick respondenterna tid att läsa den informationstext som vi 

sammanställt för att ge samtliga intervjuade. I texten framgick bland annat att 

respondenterna hade rätt att avbryta intervjun när som helst och att de inte behövde svara 
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på frågor som de inte ville besvara. Genom att varje respondent själv fick läsa 

informationstexten minimerades risken för att vi skulle missa att ge någon den viktiga 

informationen. Respondenten fick dessutom möjlighet att ställa frågor om informationen 

för att undvika missuppfattningar. 

Inledningsvis bad vi respondenterna om tillåtelse att använda bandspelare för att spela in 

intervjun och informerade om att stödanteckningar kunde komma att tas. Då ett flertal 

respondenter reagerade med att bli spända samt nervösa inleddes de intervjuerna med en 

mer allmän diskussion om andra saker än själva intervjun, allt för att ge respondenter tid 

att vänja sig vid att bli inspelad och börja slappna av.  

Under intervjuerna användes den utarbetade intervjumallen som stöd och för att 

säkerställa att vissa intressanta frågor ställdes. Frågorna ställdes i de flesta fall i samma 

ordning och följde därför mallen ganska väl. Men vid ett flertal av intervjutillfällena 

uppkom information som krävde olika följdfrågor för att få ett uttömmande svar. Det 

hände även att respondenten själv kom in på frågor som senare skulle ställas, vilket ledde 

till att dessa frågor senare hoppades över för att slippa upprepningar. Därför följde inte 

samtliga intervjuer exakt samma följdordning på intervjufrågorna.  

Några av respondenterna uppgav under intervjun att de aldrig hade funderat över vissa av 

våra frågor tidigare. Det gjorde att de tvekade lite inför vad de skulle svara, samtidigt 

som de uppgav att det var bra att få en anledning att fundera över saken. En sådan fråga 

var den som behandlade huruvida de kunde minnas en specifik situation där de upplevt 

något positiv/negativt i sitt möte med banken. Även om respondenterna blev överraskade 

av några frågor så svarade samtliga respondenter på alla de frågor som ställdes. När 

någon respondent behövde extra betänketid på någon fråga gavs möjligheten att tänka 

efter en stund eller att gå tillbaka till frågan senare.  

Intervjuerna avslutades med att respondenterna fick möjlighet att själva göra tillägg om 

de ansåg att någon fråga saknades eller om de kände att fanns viktiga saker att säga om 

ämnet som ännu inte framkommit. Några kom med tillägg som var mycket intressanta. Vi 

bad samtliga respondenter om lov att få återkomma ifall om att någon ytterligare fråga 

skulle bli aktuell. 

 

2.9  Intervjureflektion 

 

Flertalet av de respondenter som intervjuats har verkat obekväma med att ha en 

bandspelare med vid intervjun, det medförde att stämningen i början lätt kunde bli lite 

spänd. De frågor som ställdes i början av intervjun var av mer generell karaktär, 

exempelvis behandlades en fråga om hur länge de varit kund hos sin nuvarande bank, 

vilket troligen ledde till att den värsta spänningen hade släppt innan resterande frågor 

ställdes. Det finns dock en liten risk för att några respondenter kände sig fortsatt spända 

och därför inte gav så utförliga svar som de hade gjort om en bandspelare inte används. 

Vi anser att de positiva fördelarna med användandet av bandspelar överväger riskerna. 

Inspelningarna har gett möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom materialet vid ett 
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senare tillfälle, det möjliggjorde även att den som intervjuade kunde koncentrera sig fullt 

ut på samtalet istället för att skriva anteckningar. 

Respondenterna fick i största möjliga mån själva välja vart intervjuerna skulle 

genomföras och vid vilken tid. Vi tror att det hjälpte till att skapa en positivare stämning 

kring själva intervjutillfället och öppnade upp för djupare kontakt samt kommunikation. 

En nackdel visade sig vara när intervjuerna gjordes på ett café med mycket aktivitet runt 

om kring, ljuden orsakade i några fall svårigheter att höra vad som sas på inspelningarna. 

Det medförde en del svårigheter när materialet senare skulle skrivas ner i text, men 

stödanteckningar och det faktum att allt intervjumaterial sammanfattades omgående efter 

avklarad intervju förhindrade komplikationer. De problemen uppstod inte då intervjuerna 

genomfördes i en lugnare hemmamiljö. 

Ett flertal av respondenterna har vid några tillfällen uppgett att de aldrig tidigare hade 

funderat över vissa av de frågor som ställdes under intervjuerna. Kanske hade det varit 

bra om vi skickat över några eller möjligen samtliga frågor till respondenterna några 

dagar före själva intervjun, då hade de fått chans att fundera över frågorna innan de skulle 

besvaras. Möjligen kunde vi fått ut mer av intervjuerna om respondenterna fått frågorna i 

förväg.  

 

2.10 Tolkning 

 

Tolkningsfasen i intervjuundersökningen handlar dels om att kategorisera svaren i 

relevanta rubriker - att sätta svaren respondenten i en viss kontext – dels att förstå 

innebörden och sammanhanget om vad respondenten återberättar. Kvale beskriver hur 

man kan dela upp en intervju i tre faser för att underlätta kritisk reflektion och 

återkopplande till teori: självförståelse, kritiskt sunt förnuft samt teoretisk förståelse 

(Kvale, 1997 sid 193). Självförståelse är att vi som undersökare med högsta möjliga 

precision formulerar och återger vad respondenten faktiskt självt menar när den 

intervjuas. Nästa fas, kritiskt sunt förnuft, handlar om att vi som intervjuare tar en mer 

kritisk hållning och studerar de åsikter och reflektioner respondenten ventilerar. Den 

avslutande fasen är teoretisk förståelse, en tolkningsprocess när vi försöker förstå 

respondenten endast utifrån teori. Det tredje steget är en uppmaning att gå utanför 

individens enskildas förståelse.  

I motiv att förenkla och förbättra översikten i resultat- såväl som analysdelen utav 

undersökningen placerade vi svarsmaterialet i olika kategorier. Vad Kvale beskriver som 

meningskategorisering hjälper oss att placera återkommande svar i olika 

ämneskategoriseringar: svar rörande banklojalitet hamnar i en spalt, svar rörandes tjänster 

och pris hamnar i en annan spalt osv (Kvale, 1997 sid 175). Tematiseringen bestod endast 

av ämnen som berör vårt undersökningsproblem, överflödigt och avvikande material 

kategoriserades inte. Styrkan med kategorisering är att vi med enkelhet kan se 

återkommande tendenser hos respondenterna och lättare återkoppla detta till relevant 

litteratur.  
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2.11  Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet berör hur koncist resultatmaterialet är i en undersökning, syftet är att forskare 

med samma förutsättningar bör komma fram till samma resultat. May skriver att en 

undersökning är reliabel när resultatet är upprepbart (May, 2001 sid 117). Kvale skriver 

att inom just kvalitativ forskning är reliabiliteten beroendes av vilka kontrollåtgärder som 

utförs (Kvale, 1997 sid 123).  

Giltighet, validiteten, i en undersökning handlar om riktigheten i ett resultat. Inom 

positivismen är begreppet enklare att mäta: undersökningen är valid när slutsatserna är 

korrekta. Kvalitativ forskning innehåller begränsad statistik och riktigheten mäts istället 

av hur välgrundat ett argument är, hur hållbart och försvarbart en slutsats är (Kvale, 1997 

sid 215). Vi har försökt förstärka validiteten genom att utforma intervjumallen så att alla 

respondenter förstår frågorna och kan besvara dem utifrån sin egna personliga 

referensram. Även har vi stärkt validiteten genom att inte ställa ledande frågor vid 

intervjuerna, och på så vis undvikit att få påverkade svar av respondenterna.  

Intervjugruppen sammansattes utav respondenter från vårt egna kontaktnät. Det finns 

vissa risker med trovärdigheten i resultatet genom att intervjua respondenter som är utav 

bekantskap. Vi menar att riskerna är låga i vårt fall då ämnet som berörs inte är utav 

känslig karaktär. Vi tror inte respondenterna har något att tjäna på att ställa fel svar.  

Uppsatsens validitet borde avgöras utifrån ett helhetsintryck: val av intervjuobjekt, 

giltigheten i utformandet av intervjumallen, valet av intervjuteknik, riktigheten av logiken 

i analys- och tolkningsarbetet.  
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3  Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning inom tre olika områden: 

banklojalitet, byteskostnader samt demografin av en ”bankbytare”. Även de teorier och 

modeller som senare används i analysen, beskrivs. 

 

3.1  Tidigare forskning 

 

Vårt forskningsområde, bankmarknaden och dess kunder, är stort och mycket forskning 

har redan gjorts på området. Här presenteras valda delar av den tidigare forskningen som 

varit intressant att ta del av inför denna uppsats. 

 

3.1.1  Banklojalitet 

 

Peeters, Ruyter och Bloemer genomförde en internationell undersökning om hur upplevd 

servicekvalitet, image och kundnöjdhet påverkar lojaliteten för en bank (Peeters, Ruyter 

& Bloomer, 1998). Avreglering och intensifierad konkurrens är något som har präglat de 

internationella bankmarknaderna de senaste tio åren. Bankernas strategi för att tygla 

konkurrensen har varit att utveckla innovativa tjänster och produkter, samt förstärka 

service och relationsarbete. Syftet har varit att behålla kunderna och förstärka kundens 

lojalitet för banken. Resultatet visade på att image och upplevd kvalitet har en direkt 

positiv påverkan för kundens lojalitet för banken. Författarna menar att utvecklingen av 

nya produkter och tjänster, vilka ofta är förknippade med ökade avgifter för kunden, inte 

bidrar till en väsentlig del av kundens lojalitet för banken.  

I en artikel menar Nader (2004) att kundlojalitet är bland den viktigaste tillgång en bank 

har. Påstendet att en stark kundlojalitet kommer bidra till att kunder stannar kvar i dåliga 

tider, vid prishöjningar och om konkurrenter kommer med lockande erbjudanden. 

Författaren hävdar att en bank skapar lojalitet effektivast genom att erbjuda fler tjänster 

till kunden. Om kunden samlar majoriteten av sina finansiella tjänster till en bankaktör, 

blir det betydligt svårare för kunden att säga upp samarbetet och byta bank.  

Beerli, Martin och Quintas (2004) skriver att hela bankbranschen har gjort en 

förskjutning från starkt produktorienterad till att bli alltmer kundorienterad. Orsaken sägs 

vara att kunder idag är mer komplexa och dynamiska än förut, samt att alltfler aktörer 

kämpar om samma kunder. Författarna hävdar att det inte är kärnprodukten som skapar 

kundlojalitet, eftersom de flesta banker erbjuder snarlika produkter. Upplevd kvalitet var 

den faktor som bidrog starkast till kundlojaliteten. Om den upplevda kvaliteten var 

förknippad med en för stor avgift, kunde kundlojaliteten istället påverkas negativt. 
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Återigen handlar det om att skräddarsy kunderbjudandet för den enskilda individens 

preferenser (Beerli, Martin & Quintas, 2004). 

En studie från 2002 (ABA Banking Journal, 2002) visade att de konsumenter som 

upplevde servicen utöver det vanliga bytte också bank allt mer sällan än bankens totala 

kundgrupp. Några exempel på ökad upplevd service var att personalen informerat om 

lönsammare produktalternativ, och då personalen haft en kontinuerlig dialog om 

händelser och utveckling som var av värde för kunden.  Det var alltså inte produktens 

egenskap som bidrog till kundlojaliteten utan snarare att kunden upplevde sig 

välinformerad och ärligt behandlad utav banken (ABA Banking Journal, 2002), det för 

kunden upplevda värdet av service.  

 

3.1.2  Byteskostnader 

 

I en studie från Nya Zeeland upptäcktes att upp till 20 % av de tillfrågade var missnöjda 

med sin bank och övervägde att byta bankleverantör. Trots den höga grad av missnöjdhet 

var det bara mellan 3-5 % som faktiskt genomförde ett bankbyte (Matthews & Murray, 

2007 sid 3). Orsakerna låg i vad som kallades byteskostnader: faktiska kostnader som 

t.ex. avgifter och tidsspillan, men också indirekta kostnader som t.ex. att hitta en lämplig 

ny bank och att återskapa en bankrelation med denna. Jones, Mothersbaugh & Beatty 

(2002) beskriver en sorts byteskostnad genom att konsumenten är osäker och oförmögen 

att överblicka hur det nya bankengagemanget kommer att se ut. Konsumenten byter  

således inte bank då han eller hon inte vill riskera att fördärva något som har med sitt 

tidigare pensions-, aktie- och fondsparande, krediter och lån, lönekonto m.fl. att göra. 

Författarna poängterar att sällan är det just en byteskostnad som är avgörande. Främst är 

det flera faktorer som tillsammans bildar en barriär av motstånd, som till och med håller 

inne missnöjda kunder i sitt nuvarande bankengagemang. Burnham m.fl. (2003) 

sammanfattar byteskostnader till tre huvudämnen:  

1) Processkostnader i form av den tid och det administrativa arbete som krävs för ett 

bankbyte.  

2 )Finansiella byteskostnader i form av avgifter och eventuella förluster som sker på 

nuvarande bankavtal.  

3) Slutligen relationskostnader där den emotionella stress och otrygghet ett bankbyte 

innebär avses (Burnham, Frels & Mahajan 2003 sid 18). 

 

 

 

      



 

- 17 - 
 

3.1.3  Demografin av en ”bankbytare” 

 

Som en uppföljning på studien som bekräftade att det finns en stark trögrörlighet på 

bankmarknaden undersökte Matthews nu (2009) demografin av personer som faktiskt 

byter bank. Faktorer som undersöktes var ålder, kön, personer i hushållet, inkomst samt 

utbildningsnivå.  

Resultatet visade på att ju fler personer det är i hushållet desto mer sällan är tendensen att 

byta bank. Hushåll av två personer bytte bank oftast. De respondenter vilka tjänade mest 

pengar fann det högst osannolikt att tänka sig byta bank, tvärtom svarade respondenter 

med låg inkomst. Undersökningen visar att om bankbyte faktiskt förekommit inom en 5-

års period så har det skett bland de i åldrarna 21-30. Ju äldre respondenterna var desto 

sällsyntare var det också att bankbyte hade förekommit, 86 % av de över 61 år hade 

aldrig bytt bank de senaste 5 åren.  

Undersökningen visade ingen signifikant skillnad bland könen gällande bankbyte. 

Utbildningsnivån visade att de personerna i högsta- respektive lägsta spektrumet hade låg 

banklojalitet (Matthews, 2009 sid 12).  

 

3.2 Teori 

 

För att ge uppsatsen en stabil grund att vila på har teorier valts som kan medverka till 

analysarbetet av resultatet. Nedan presenteras de teorier som används i uppsatsens 

analysdel. 

 

3.2.1  Värdeskapande relationer  

 

Grönroos skriver att det tycks finnas en uppfattning om att kundvärdet är förknippat och 

skapas med den faktiska produkten och dess egenskaper. Istället bör man se produkten 

som en bärare av kundvärdet, och att det egentliga kundvärdet skapas genom ett 

kontinuerligt relationsbyggande med konsumenten. Beroende på att det är i processen 

runtom själva produkttransaktionen som värdet egentligen uppstår och upptas av 

konsumenten (Grönroos, 2002).   

Vid ett relationsperspektiv syftar marknadsföringsinsatserna till att främja kundrelationen 

genom att underhålla kundens hela konsumtionsprocess. Det betyder att ett företags 

kundservice, efter själva produkttransaktionen, fungerar som en värdeskapande funktion i 

relation med kunden. Det i samspelet mellan leverantören, i det här fallet banken, och 

kunden som värdet skapas, vilket flyttar fokuset från produkten till de värdeskapande 

processerna runt omkring (Grönroos, 2002). 
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Transaktionsmarknadsföringen karakteriseras av att marknadsföraren försöker övertala 

kunden att köpa en produkt eller tjänst, ofta att banken försöker få kunden att välja ett 

varumärke framför något annat. Själva transaktionen utgörs av ett utbyte mellan pengar 

och en färdigtillverkad produkt (Grönroos, 2002). Grönroos skriver att det ofta leder till 

en intressekonflikt där marknadsföraren gör någonting med konsumenten, snarare än åt 

konsumenten.  

Relationsbaserad marknadsföring syftar istället på värdeskapande processer mellan aktör 

och konsument. En förutsättning till att bli värdeskapande är att samarbeta med 

konsumenten och identifiera dess individuella preferenser och behov.  

 

Figur 3:1 Modell över transaktions- och relationsmarknadsföring (Grönroos, 2002 sid 41) 

 

Skillnaden mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring medför stora 

förändringar i vart fokuset placeras. Inom transaktionsmarknadsföringen ses kunden som 

en individ bland många andra och kunden väljer en produkt av flera olika konkurrerande 

samt likvärdiga val, där märket skiljer produkterna åt (Grönroos, 2002). Studeras istället  

relationsmarknadsföringen är kund samt leverantör inte skilda åt utan har en viss grad av 

samspel mellan sig (Grönroos, 2002), här strävas mot att se kunden som en enskild 

individ med egna och unika behov. 
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3.2.2 Relationsnivåer 

 

Kotler (2008 sid. 44) beskriver fem relationsnivåer ett företag kan beakta efter en 

genomförd transaktion. Nivån basic speglar ett företag med transaktionsbaserad strategi, 

där fokus ligger på köpet och produkten snarare än kunden och uppföljningen. 

Partnership nivån är när företaget kontinuerligt kommunicerar med kunden i hopp om att 

finna sätt att leverera någon form av mervärde.  

 Basic – Försäljning av produkten sker utan uppföljning av företaget. 

Reactive – Vid försäljning uppmanar företaget att återkomma vid problem.  

Accountable – Företaget kontaktar kunden en tid efter transaktionen och undersöker 

kundnöjdheten, beaktar önskemål, förbättringar och kritik.  

Proactive – Att företaget kontinuerligt kontaktar kunden och ber om förbättringar och 

andra utlåtanden.  

Partnership – Företaget jobbar i samhörighet med kunden i syfte att finna möjligheter till 

att leverera mervärde.   

 

3.2.3 Kvalitetsdimensioner  

 

”Kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet, och kvaliteten på en speciell produkt eller 

tjänst är bara så hög som kunderna upplever att den är.” (R.D Buzzell & B.T Gate, 

1987)  

En lyckad strategi inom relationsmarknadsföringen är när kunden upplever kvaliteten 

som god. Grönroos skriver att en av de starkaste faktorerna som påverkar relationen är 

hur konsumenten uppfattar kvaliteten.  

Enligt Grönroos modell nedan består totalupplevelsen av kvalitet i två dimensioner utav 

kvalitet, teknisk- samt funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten är vad konsumenten 

faktiskt erhåller när interaktionen med företaget är över. Den tekniska kvaliteten är 

objektiv och enkel att mäta. En illustration till bankmarknaden vore att säga att 

kreditkortet konsumenten erhåller av banken påverkar upplevd teknisk kvalitet - 

konsumentens behov av en betalningslösning har nu uppfyllts genom utfärdandet av ett 

kreditkort.  

Den funktionella kvaliteten är istället processorienterad och berör hur en tjänst framförs, 

och under vilken form av interaktion med konsumenten. Den formen av kvalitet är 

svårare att mäta då det handlar om en subjektiv upplevelse med konsumenten. Om 

företaget ska kunna påverka konsumenters upplevda kvalitet i den dimensionen ställs det 

stora krav på att identifiera konsumentens individuella preferenser och behov. En 
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illustration till bankmarknaden om funktionell kvalitet vore att tala om servicebemötandet 

på lokalkontoret eller upplägget av en individuell sparandeform.  

Grönroos hävdar att idag kan företag inte konkurrera med enbart teknisk kvalitet eftersom 

konsumenter starkt värdesätter andra faktorer kring den faktiska tjänsten, faktorer som får 

företaget att särskilja sig från sina konkurrenter.  

En variabel som påverkar teknisk- såväl funktionell kvalitet är image. Image är den 

uppfattningen allmänheten har av ett företag. En uppfattning som företaget bara i en 

begränsad utsträckning kan påverka. Imagen är en funktion av bl.a. ”word-of-mouth”, 

reklam och pris. Utifrån individens tidigare uppfattning, image, av ett företag sätts nivån 

om vilken kvalité denne förväntar sig. Om företaget inte lyckas prestera med vad som 

utlovas i t.ex. reklam så kommer individens förväntningar inte uppfyllas – vilket slår 

negativt på upplevd kvalité. 

 

 

Figur 3:2 Modell: Grönroos-Gummessons Kvalitetsmodell 

 

Kundens totala upplevelse av kvalitetsnivån är beroende av flera olika delar, som alla 

samspelar på ett eller annat sätt. De flesta kvalitetsdimensioner handlar om hur 

tjänsteföretaget bemöter kunden samt hur kunden blir behandlad (Grönroos, 1996).  

En uppdelning av de faktorer som påverkar kvalitén kan göras enligt följande (Grönroos, 

1996): 

1) Omtanke - personalens vilja att bemöta kunden på ett vänligt och hjälpsamt sätt, samt 

de tekniska och fysiska hjälpmedel som tillhandahålls. 

2) Spontanitet – huruvida personalen kan, vill och har förmågan att fatta egna beslut för 

att på så vis uppfylla kundens önskemål snabbare. 
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3) Problemlösning – avser den kunskapsnivå, de förutsättningar, som personalen har samt 

viljan att använda de medel som finns för att vara kunden behjälplig. 

4) Återställande – hela systemets möjlighet, vilja och initiativnivå för att korrigera 

misstag samt missförstånd gentemot kunden.  

 

3.2.4  Kundvärde och tillfredsställelse 

 

För att kunna vara framgångsrik på dagens konkurrensintensiva tjänstemarknad krävs det 

att företagen placerar kunden i centrum snarare än produkten. Företagets samtliga enheter 

bör vara kundcentrerade med fokusen att leverera överlägset värde till kunden i 

jämförelse med sina konkurrenter. I praktiken betyder det att exempelvis 

produktionsenheten i ett företag utvecklar en produkt eller tjänst utifrån kundens 

preferenser och önskemål, i samarbete med marknadsföringsenheten och 

kundserviceenheten som dagligen kommunicerar med kunden. Genom att skapa värde 

inom interna- och externa led kallas customer value delivery system (Kotler, 2008).  

 

3.2.4.1 Kundvärde  

 

Enligt Kotler (2008) köper konsumenter en produkt eller tjänst baserat på vad som 

upplevs ge högst ”customer delivered value”. CDV utgörs av skillnaden mellan 

faktorerna det totala kundvärdet samt den totala kundkostnaden: 

Det totala kundvärdet är värdet av själva servicen, produkten, personalen och imagen som 

en konsument erhåller från en marknadsföringsinsats.  

Den totala kundkostnaden är den kostnad som förbrukas i form av pengar, energi, tid och 

fysiska ansträngningar associerat med en viss marknadsföringsinsats.  

 

3.2.4.2 Kundtillfredsställelse  

 

Då kunden genomför ett köp av en produkt eller tjänst baserat på CDV är kundens 

tillfredsställelse en funktion av produktens prestanda jämfört med kundens tidigare 

förväntningar.  

Förväntningarna är skapta utifrån tidigare erfarenheter, informationssökande, ”word-of-

mouth” och löften från själva företaget. Om företaget inte vidhåller sina löften i 

erbjudandet kommer det att leda till konsumentens förväntningar blir ouppfyllda vilket 

bidrar till en lägre kundtillfredsställelse. Hade företaget å andra sidan satt förväntningarna 

mycket lågt, och presterat över sitt erbjudande – då hade kundtillfredsställelsen förvisso 

varit hög men kundtillförseln låg.  
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Varför kundtillfredsställelsen anses viktig är för att nöjda kunder är lojala mot sin tjänste- 

och produktleverantör, villigheten att köpa mer produkter och tjänster ökar, kundens 

priskänslighet minskar och slutligen så bidrar kunden med positivt imageskapande genom 

”word-of-mouth” (Kotler, 2008). 
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4 Empiri 
 

I följande kapitel kommer en sammanställning av empirin att presenteras. Vi hade för 

avsikt att intervjua 10 personer och har totalt intervjuat 9 personer.  Materialet som 

presenteras är hämtat ur de intervjuer som gjorts och enbart det som är intressant för 

uppsatsen tas upp. 

 

4.1  Presentation av empirin 

 

För att få en bra översikt över resultatet har vi valt att dela in intervjuresultatet efter 

samma uppdelning som själv intervjumallen följde. För att inleda och skapa kontakt med 

respondenten ligger generella frågor först, därefter följer övriga delar. Under varje del 

ställdes några få huvudfrågor samt några underfrågor vid behov. Totalt ingick 16 

huvudfrågar i intervjumallen, som finns bifogad som bilaga.  

 

4.1.1 Generellt 

 

En av de första frågorna vi ställde under de personliga intervjuerna var: ”Hur läng har du 

haft den banken du har nu?”. Resultatet var mycket varierande och några respondenter 

hade haft sin bank i över 10 år, medan andra bytte för bara något år sedan. Samtliga har 

valt sina banker på olika sätt så som exempelvis behållit den bank som föräldrarna valt, 

tagit den bank som haft bäst erbjudande och valt bank efter rekommendation från någon. 

De två respondenter som på något sätt har en arbetsrelation till banken säger sig ha 

utnyttjat sina yrkes kunskaper när de valde bank och även använt relationen för att få bra 

erbjudanden. ”Jag jobbar med ekonomi och har därför mycket kontakt med olika banker i 

mitt yrke. Därför valde jag den bank som gav mig bäst erbjudande.” 

Alla respondenter, utom en, uppger i intervjuerna att de är nöjda med sin bank. 

Gemensamt är att de som kunder uppskattar när de kan lita på sin bank och känner att de 

får den hjälp de efterfrågar när de efterfrågar den. En respondent påpekar vikten av att 

kunna lita på det som banken rekommenderar och säger: 

”Jag är väldigt nöjd. Vem jag än vänder mig till så får jag samma svar. 

Om tre personer svarar samma sak så måste det ju vara det riktiga svaret 

alltså rätt svar. Jag tänker lite såhär om man frågar tre personer om man 

får gå mot röd gubbe och allas svar är Nej så borde det rätta svaret varar 

just nej.” 

Den respondent som inte är nöjd med sin bank är missnöjd med hur internetbanken 

fungerar och överväger därför att byta bank till en bank med bättre sådan tjänst. ”Jag vet 
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ju vilka banker som några av mina vänner har och har sett deras internetbanker också så 

jag skulle nog göra en jämförelse mellan dem jag känner till när jag ska byta.” 

Flera respondenter återkommer till ord som tillit, ärlighet och respekt som viktiga 

nyckelord i kommunikationen med banken. Många uppger dessutom att bristen på någon 

av de aktuella begreppen skulle kunna få dem att byta bank. ”Jag hade bytt bank om jag 

inte hade blivit seriöst bemött på grund av min ålder.” ”Om någon är oärlig mot mig så 

byter jag på en gång. Då förlorar jag tilliten och tilltron till den banken.” 

De flesta uppger i intervjuerna att de skulle byta bank om de kände sig orättvist- eller 

inkorrekt behandlade på något vis, men många av dem är nöjda med sin banks insats och 

vill därför inte byta trots att de fått många erbjudanden. I vissa erbjudanden har det till 

och med ingått delar som respondenten själv tidigare i intervjun sagt att den saknar, men 

har trots det inte bytt när de fått ett erbjudande om just denna tjänst vid en annan bank. 

Orsaken till tveksamheten inför att byta bank uppges vara en viss rädsla för extra arbete 

eller krångel. 

”Ja massa gånger. Har blivit erbjuden bättre sparräntor, bättre låneavtal 

och hahahaha egen bankman/kontaktperson. Men jag har ändå inte bytt. 

Känns krångligt att byta och jag är rädd att det ska bli massa krångel.” 

Två av respondenterna säger sig vara villiga att byta bank om ett bra erbjudande skulle 

komma.”Jag har ju bytt bank en gång när jag fick ett erbjudande så jag antar att jag 

skulle kunna göra det igen om just det erbjudandet känns lockande för mig.” 

 

Ytterligare en faktor som nämns som utlösande faktor och som skulle leda till ett 

bankbyte är om banken misslyckas med att leverera det kunden förväntar sig.  

 

”Om banken inte levererar det vi kommit överens om så kommer jag att 

byta. För mig handlar det om en affärsuppgörelse och det är upp till 

banken att hålla den annars förlorar de definitivt mig som kund.” 

 

När vi ber respondenterna att berätta om den perfekta bankrelationen nämner de flesta 

vikten av god service, att man kan få den hjälp man efterfrågar när man behöver den och 

på ett enkelt sätt. Vid ett optimalt läge ska man kunna ställa en fråga via internet, telefon 

eller på ett kontor och veta att svaret kommer snabbt, samt att man kan lita på att 

personen som besvarar frågan kan sitt jobb.”Hmm en smärtfri relation utan massa 

krångel och strul. Det ska bara fungera. Om jag undrar något ska jag kunna ringa, maila 

eller gå in på ett kontor och fråga.” 

Av de respondenter som har en negativ upplevelse att dela med sig utav, uppger samtliga 

utom en att händelsen har fått dem att byta bank. Återigen handlar det om bristande tillit 

och att kunden känner sig kränkt eller orättvist behandlad. 

”Det var en idiotisk kvinna på banken jag hade innan den jag har nu som 

påstod att jag inte kunde mitt jobb i princip. Jag har jobbat med ekonom i 
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drygt 30 år jag kan mitt jobb! Jag blev både förolämpad och jävligt 

irriterad!” 

 Som negativ upplevelse nämns även situationen på bankernas kontor, där kunderna 

upplever att det alltid är mycket lång kö och att man väldigt lätt hinner bli irriterad innan 

man får hjälp.  

”Nä inte direkt… har väl blivit irriterad någon gång men inte så allvarligt 

precis. Blir mest irriterad när jag ska göra något på själva bankkontoret 

och kön är skitlång.” 

En av respondenterna säger dock, till bankernas försvar, att alla alltid är mycket måna om 

att hjälpa till när man väl kommer fram. I en av intervjuerna framkommer en händelse 

som inträffade när personen var ung och som därefter fastnat väl i minnet.  

”En gång när jag var kanske 14 år så skulle jag sätta in pengar på mitt 

konto helt själv och gick till vårt bankkontor där jag bodde då. Jag satte in 

500 kr men pengarna kom aldrig in på kontot! Jag var så himla ledsen.. 

Tyvärr hade jag nog lyckats tappa bort insättningskvittot också innan vi 

upptäckte att pengarna inte gått in” 

Ytterligare ett irritationsmoment förefaller att vara när tekniken inte fungerar 

tillfredsställande. I första hand handlar det om när internettjänsten inte har tillräcklig 

kapacitet vissa dagar, exempelvis vid lönedagar, men som irritationsmoment nämns även 

de gånger som kortbetalning i butiker inte fungerar på grund av fel i kontakten med 

banken. 

När vi bad respondenterna att berätta om en positiv upplevelse, som har koppling till 

själva bankkontakten, hade många väldigt svårt att hitta något att säga. Mycket av det 

som banken hanterar uppleves som en självklarhet. 

”Nej ingen gång som de lyckats göra något just för mig. Jag räknar inte 

att de sköter det de ska sköta som något extra. Jag menar bankkorten ska 

fungera och internet ska fungera det är inget som ger mig en positiv 

upplevelse, det är något jag förutsätter.” 

Några respondenter lyfter på olika sätt fram en bankanställds hjälpsamhet och ödmjukhet 

som en positiv upplevelse. Där respondenten kände att han/hon fick det stöd och den 

hjälp som efterfrågades.”Vet inte riktigt, skulle väl vara när jag träffat på någon riktigt 

trevlig solstråle som hjälpt mig .” 
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4.1.2 Utbud 

 

Det fanns stora likheter i vilka banktjänster som respondenterna använde sig utav, och 

samtliga använde sig av internettjänster som ger möjlighet att sköta betalningar samt 

transaktioner via internet. Bland de viktigaste tjänsterna uppgavs möjligheten till 

internetbank, bank-id, kontokort och tillgång till hjälp via telefon, mail och/eller kontor. 

De flesta av respondenterna saknade inga tjänster och många ansåg att själva utbudet av 

tjänster inte var det avgörande för valet av bank, det viktiga uppges vara att de vanligaste 

tjänsterna finns. 

När vi frågade om respondenterna saknade någon tjänst hos den bank de nu har, svarade 

de allra flesta att det gjorde de inte. Två respondenter kommer dock med önskemål om 

utveckling av de tjänster som används.  

”Hade varit bra med någon form av översikt där jag fick veta vilka 

försäkringar jag hade och när de förfaller, vill ha en lista av något slag. 

Sen hade jag velat ha fler erbjudanden om bra sparalternativ, nu känns 

det som att man får ta reda på all information själv..” 

Det fanns visst intresse för helhetslösningar där banken tog hand om fler områden, än vad 

de idag gjorde för respondenterna.  

”Jag kan tänka mig att samla allt på ett ställe men det beror på hur det 

presenteras för mig. Helhetslösning är intressant, men det beror på 

upplägget.” 

Men själva helhetslösningen i sig uppges inte vara så viktig. I några fall uttrycks istället 

en viss misstanke om att det kan kosta mer att få allt samlat på samma företag än att se 

sig om till olika. 

”Jag känner inte att jag behöver samla allt på samma stället jag kan lika 

gärna använda flera företag. Det kanske blir dyrare om man använder 

samma företag, dom kanske tar extra betalt just för att man samlar allt i 

ett paket på samma stället. Jag tror att det är billigare att gå till olika.” 

 

4.1.3 Service 

 

Samtliga respondenter uppger att service är mycket viktigt, det är även den faktor som 

återkommer i många av respondenternas svar genom hela intervjuerna. Servicen på de 

banker som respondenterna valt, att använda sig utav idag, uppges vara mycket bra. 

Undantaget är funktionen på själva bankkontoren där köerna är för långa, vilket ger långa 

väntetider, och öppentiderna inte är tillräckliga.  

”Bra! Lätt tillgänglig. Men jag saknar mer öppentider på själva 

bankkontoret för det personliga mötet. Jag vill att det är öppet mer på 
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kvällar och helger. Jag kan inte ta mig ifrån jobbet på dagen så läng det 

inte brinner någonstans. Därför är det svårt för mig med de öppentider 

som är idag”. 

När vi frågar respondenterna hur de skulle avgöra servicen på en ny bank om de blev 

tvungna att byta, svarar samtliga att de skulle fråga kollegor och vänner eller utnyttja sitt 

yrkeskunnande. Vissa uppger en viss förvåning då de inte har övervägt att byta bank och 

därför inte tidigare har funderat på frågan. 

”Jag har ju aldrig bytt bank och egentligen inte funderat på att göra det 

heller. Känns så självklart att ha de banken jag har nu.. vet inte varför 

bara är så. Lite konstigt faktiskt nu när jag tänker på det. Men jag lyssnar 

mycket på vad mina vänner säger så jag antar att jag skulle prata med 

dem om deras banker innan jag bytte för att känna mig mer säker på att 

det är en bättre bank än den jag har. Annars är det ju meningslöst att byta 

från början.” 

 

4.1.4 Pris 

 

De frågor där respondenternas svar skildes mest åt handlade om faktorn pris. En del hade 

ingen aning om vilka räntesatser eller bankavgifter som gällde dem, någon visste inte om 

det drogs några kortavgifter alls. 

”Nä jag har ingen koll alls, visste inte att det kostar att ha bankkort. Vet 

att det var gratis när jag var student och eftersom att jag inte fått någon 

annan information nu så trodde jag nog att det fortfarande var det. Men 

det stod nog ”gratis under din studietid”. Undrar vad det kostar, hmm 

måste nog kolla det där.” 

Av de respondenter som inte kände att de visste vilka priser som gällde dem, uppgav att 

de flesta att de inte ansåg att det var så viktigt eftersom att de flesta banker ändå erbjöd 

ungefär samma sak och det var inte priset som var det viktigaste utan servicen.   

”Nej jag känner inte att det är nödvändigt. Marknaden är så hårt styrd 

och det är liten skillnad mellan de olika bankerna. Det är viktigare med 

bemötandet och att jag kan lite på min bank.” 

Ett par respondenter beskriver att de inte har tillräckligt med intresse eller finner det 

speciellt viktigt och därför har låtit bli att skaffa sig information om priser samt avgifter. 

Resonemanget skiljer sig stort från de respondenter som sa sig ha koll, de ansåg istället 

att det var mycket viktigt med priser, räntor och avgiftsnivåer. 

”Jag har full koll på alla erbjudanden och räntesatser. Det är otroligt 

viktigt och påverkar min privatekonomi samt mitt företags ekonomi så jag 

måste ha koll.” 
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4.1.5 Reklam och erbjudanden 

 

En återkommande kommentar eller tanke som respondenterna har är att det vore för 

krångligt att byta bank. Rädslan för krångel och oviljan att byta bank gör att reklamen i 

stort sett hamnar osedd i soporna. ”Ingen reaktion alls, det kostar mer mentalt än vad jag 

tjänar. Det känns för krångligt och osäkert att byta.” 

”Va, vad haha. Jag slänger allt direkt öppnar inget! Jag är inte 

intresserad. Om de ringer så lägger jag på. Så länge jag har ett tryggt 

förhållande med den bank jag har så behöver jag inte kolla.” 

Två av respondenterna säger sig dock vara intresserad av de erbjudanden som kommer 

och läser därför sin reklam, för att bland annat kunna använda informationen vid 

förhandling med sin egen bank.  

”Det är alltid intressant med erbjudanden för jag kan använda dem till att 

skaffa mig ännu bättre villkor hos den banken jag har nu. Om jag får ett 

extremt bra erbjudande från en konkurrerande bank så tar jag med mig 

den informationen till min nuvarande bank och förhandlar om mina 

avtal.” 

 

4.1.6 Övriga tillägg 

 

Bara ett fåtal av respondenterna hade något att tillägga när de erbjöds det på sista frågan. 

Några nämnde att de efter intervjun hade fått sig en tankeställare och nu kände att de 

skulle intressera sig mer för sin bankrelation. 

Två av respondenterna påpekar att bankerna borde se över sin marknadsföring, både till 

nya kunder och till de befintliga kunderna då de ansåg att den var dålig eller obefintlig.  

”Marknadsföring: jag är intresserad av andra tjänster i samma bank men 

de marknadsför sina egna tjänster dåligt. Jag vill bli informerad av vilja 

tjänster som kan passa mig även om det kanske sker via e-post. De är 

dåliga på det idag. De skulle lätt kunna sälja på mig fler tjänster om de 

kom med ett eget paketerbjudande anpassat utifrån vad jag behöver.” 

Samma respondent, som citatet ovan, vill även tillägga att banken borde utveckla en 

enklare internettjänst. 

”För mig är en väl fungerande och ENKEL internet funktion viktig. Det 

får inte bli för krångligt det måste var lätt så att det inte tar för lång tid att 

göra det jag ska göra.” 
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5 Analys 
 

I kapitel 5 gör vi en mer ingående och kritisk fördjupning utav resultaten. Med syfte att 

presentera en välstrukturerad analys återanvänder vi de temarubriker som 

empiriresultatet uppgav till. Förhållandesättet i analysen är att vi använder vår 

teoretiska referensram som verktyg för att besvara vår problemfrågeställning utifrån 

empirin, som är insamlad via flertalet djupintervjuer.  

 

5.1  Generellt  

 

En urskiljbar tendens i vår undersökning var att ett flertal respondenter har erbjudits 

bättre villkor på banktjänster av konkurrerande banker, men trots detta inte bytt 

bankaktör. Respondenterna uppgav en rädsla mot det administrativa och tidsödande 

arbete som ett byte hade inneburit. Den tidigare forskning vi belyste i kapitel 3 visar på 

ett likartat resultat: Jones m.fl. skriver att orsaken till varför missnöjda kunder inte byter 

bank är på grund av byteskostnader; faktiska kostnader i form av avgifter och tidsspillan, 

men också indirekta kostnader som att hitta en ny lämplig bankrelation (Jones, 

Mothersbaugh & Beatty, 2002 sid 441). 

En annan orsak till varför kunder stannar kvar i bankrelationer med sämre villkor kan 

vara att kunden är mer intresserad av det totala kundvärdet banken erbjuder, snarare än 

enskilda finansiella produkter. Grönroos skriver att själva produkten bara är en del av det 

totala upplevda kundvärdet, istället är det processen runtom själva produkttransaktionen 

som merparten av värdet för kunden upplevs (Grönroos, 2001). Något som förstärker den 

tesen är att våra respondenter uppgav de främsta orsakerna till ett potentiellt bankbyte om 

kundbemötandet och servicen vore bristfällig.  

Sällan nämndes det att försämrade låne- och sparandevillkor hade triggat ett bankbyte. 

Det överensstämmer med Grönroos påstående om hur viktigt den upplevda kvalitén är för 

den totala kundnöjdheten och lojaliteten mot företaget. Vidare skriver Grönroos att 

dagens konsumenter värdesätter starkt andra faktorer förutom just produkt och pris, utan 

istället t.ex. service och kvalitet – vilket också återspeglas i vår empiri (Grönroos, 2001). 

Även Naders undersökning visar på att nöjda kunder kommer trotsa bättre villkor och 

produkter erbjudna utav konkurrenter till sin nuvarande bank (Nader, 2004). 

Undersökningen Bankrate’s National Financial Security Index genomförd på 

Amerikanska bankkonsumenter visade dock på andra resultat: den främsta orsaken till ett 

eventuellt bankbyte vore om banken höjde priset för sina tjänster (Princeton Survey 

Research Associates Internationals. 2011). I undersökningen dras slutsatsen att den starka 

priskänsligheten hos konsumenten är en relativt ny företeelse, och att den är förknippad 

med det sämre ekonomiska klimat USA upplever.  
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5.2 Utbud 

 

Ett tydligt tema i frågorna gällande bankernas utbud var att det överensstämde med vår 

problembakgrund om att allt fler aktörer erbjuder alltmer liknande tjänster. Även att den 

starka teknikutvecklingen hade satt sin starka prägel då varje respondent uppgav 

internetbanken som en viktig tjänst. Trots att många banker erbjuder tjänster för att täcka 

konsumentens alla finansiella behov var intresset svalt hos våra respondenter att samla 

alla tjänster på ett ställe. Det kan förklaras utav tidigare nämnda byteskostnader, också att 

konsumenter inte ser ett tillräckligt värde i att samla alla sina tjänster hos en aktör. 

Konkurrensverket förmedlar samma konsumentbild i sin undersökning: alltfler 

konsumenter använder sig utav en eller flera bankleverantörer, men det är sällsynt att 

koncentrera hela sitt bankengagemang till just en aktör (Konkurrensverket. 2009).  

 

5.3  Service  

 

Den i vår undersökning urskiljningsbart tydligaste faktorn som konsumenten värdesätter 

är servicen som banken erbjuder. Studien ABA Banking Journal visade på samstämmiga 

resultat: de kunder som upplevde att sin bank erbjöd hög service var också de kunder som 

var mest nöjda och hade starkast kundlojalitet. Studien visade att den upplevda servicen 

kunde ökas genom att personalen informerar kunder löpande om produktsortimentet och 

håller en dialog om händelser som påverkar kundens privatekonomi (ABA Banking 

Journal, 2002).  

När respondenterna beskriver den perfekta bankrelationen nämns just vikten av god 

service och att kunna kommunicera och få hjälp av banken med privatekonomiska frågor. 

Utifrån Kotlers fem relationsnivåer tycks vår undersökning visa på att bankerna bedriver 

en medelhög servicenivå: nivå tre och fyra, accountable och proactive, präglas utav att 

företaget regelbundet kontaktar kunden samt är själva öppna för kommunikation, beaktar 

kundens personliga önskemål och försöker anpassa produkten efter kundens preferenser 

(Kotler, 2008 sid 44). En stark servicenivå kan besvara varför kunder fortsätter vara 

lojala mot sin nuvarande bank trots bättre pris- och produktvillkor från konkurrerande 

banker. Enligt Kotler bidrar nämligen en stark kundtillfredsställelse till att konsumenter 

är lojala mot sin tjänsteleverantör, att villigheten till att köpa mer tjänster ökar samt att 

kundens priskänslighet minskar.  
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5.4 Pris 

 

Flertalet respondenter uppgav att de inte kände till vilka räntesatser eller avgiftstabeller 

som gällde i deras kundavtal. Respondenterna uppgav inte att det fanns svårigheter att ta 

reda på avgifter och räntesatser, snarare ansågs det som en smärre oviktig detalj. Vissa 

intervjuade menade också att de flesta banker erbjuder nästan samma tjänster till likartade 

priser, vilket då betyder att en prisjakt vore onödig. Resultatet stärker vår tidigare tes om 

att den svenska bankkonsumenten värdesätter service och kvalité till den grad att priset 

på tjänsterna och produkterna blir en lågprioriterad angelägenhet.  

Konsumentverkets slutsatser om att privatpersoner inte byter bank trots ekonomiska 

incitament stämmer överens om resultaten i vår intervjuundersökning (Konkurrensverket. 

2009). Svenska Bankföreningen skriver att aldrig tidigare har banksektorn varit så 

konkurrensintensiv som den är idag. Vidare att konkurrensen bidrar till att aktörerna får 

pressa priserna för att kunna behålla sina kunder (Svenska Bankföreningen. 2010).  

Vår undersökning kan inte styrka slutsatsen om att priskonkurrensen är stark hos 

bankerna eller att priskänsligheten hos konsumenten är vidare stark. Konsumentverket 

skriver att nära hälften av de prismissnöjda tycker det vore mer besvärande med själva 

bankbytesprocessen än vad det hade lönat sig med att skaffa en ny bankkontakt.  

De respondenter som var väl medvetna om sin egna ränte- och avgiftssituation uppgav 

också att pris var en viktig faktor i deras val av bank. Att hela 62 % av de undersökta i 

Bankrate’s undersökning anger pris som den viktigaste faktorn kan besvaras genom att 

priskänsligheten är starkare hos den Amerikanska konsumenten (Internetkälla 9). 

Intervjuurvalet i vår undersökning kan också varit för snävt för att fånga in en åsikt som 

är representativt för en större population. Peeters m.fl. undersökning visar att banker ur 

ett övergripande internationellt perspektiv har försökt tygla ökad konkurrens genom att 

bredda och utveckla tjänster och service, snarare än att sänka priserna mot sina 

konkurrenter (Peeters, Ruyter & Bloomer, 1998). Vi delar deras slutsats om att en bra 

service och kvalité gör att kundens lojalitet mot banken ökar och dess priskänslighet för 

produkterna och tjänsterna minskar.  

 

5.5 Reklam och erbjudanden 

 

En stark tendens i vår undersökning har varit att respondenterna upplever det som 

krångligt och ett stort osäkerhetsmoment att byta och avsluta banktjänster. I kombination 

med att vår undersökningsgrupp var till majoriteten nöjd med sitt nuvarande 

bankengagemang, visade våra resultat på att erbjudanden från konkurrerande banker 

knappt ens granskades. Vi återfinner Burnhams m.fl. tre byteskostnader – 

processkostnader, finansiella kostnader och relationskostnader – som en stark orsak till 

varför konsumenter inte anammar nya, och kanske bättre, bankerbjudanden (Burnham, 

Frels & Mahajan 2003 sid 18).  
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Vissa respondenter medger att ett byte vore finansiellt rationellt, men att de 

inlåsningseffekter nuvarande bankengagemang innebär skapar för höga barriärer av 

motstånd till att vilja byta bank. Vi menar att kunden inte lockas utav konkurrerande 

bankerbjudanden för att själva värdet kunden upplever ligger inte i produkten(och priset) 

som banken erbjuder. Kundvärdet i en bankrelation tror vi ligger i de processer runtom 

själva produkttransaktionen: kundbemötandet, internetbanken, kontorstillgänglighet, 

kompetens utav bankpersonalen m.fl.  

Även Grönroos skriver att själva produkten bara är en del utav värdet, och att det totala 

kundvärdet istället skapas genom en relation med konsumenten (Grönroos, 2001). Vår 

undersökning styrker tesen om att banker inte bara kan konkurrera med s.k. teknisk 

kvalitet – produkt och pris. Våra resultat tyder på att den s.k. funktionella kvaliteten är 

primär i en bankrelation – hur tjänsten framförs utifrån individens preferenser och behov.  

Respondenterna uppgav att de letar information om banker bland sina vänner och 

anhöriga snarare än att uppsöker de faktiska bankerna, eller beaktar bankernas 

reklamutskick. Vårt resultat visar på att image är en påverkande faktor när det kommer 

till val av bank. Beroende på att det är ”word-of-mouth” som påverkar bankens image i 

detta fall, snarare än bankens egna reklam och pris. Att flertalet av våra respondenter är 

nöjda med sina nuvarande bankengagemang kan vara en funktion av att de har en god 

imageuppfattning om sin bank. Grönroos skriver att image är något som kan stärka eller 

stjälpa den totala kvalitetsuppfattningen för ett företag hos en konsument (Grönroos, 

2001). 

 

5.6 Övriga tillägg 

 

Majoriteten av respondenterna hade inte något de ville lägga till i slutat av intervjun, 

vilket skulle kunna förklaras utav att de är nöjda och att kvalitén uppgår till förväntad 

nivå. Kvalitétens nivån bestäms utifrån hur kunden upplever den (R.D Buzzell & B.T 

Gate, 1987). Vilket hänger samman med kundtillfredsställelsen, som ökar när kundens 

förväntningar uppfylls. 

En respondent påtalar att banken skulle kunna förbättra sin internettjänst genom att 

förenkla den så att tidsåtgången vid användandet minskar. Här efterfrågas högre 

effektivitet på den tillgängliga tjänsten och respondenten upplever att det finns brister i 

vad Grönroos benämner som den tekniska kvalitén (Grönroos, 2001).  

Samma respondent efterfrågar även bättre marknadsföring från bankens sida till sina 

befintliga kunder. Banken skulle här kunna utnyttjat relationen till kunderna genom två 

av de fem relationsnivåer som Kotler beskriver, ”proactive” samt ”partnership”. På nivån 

som benämns som proactive tar banken kontinuerligt kontakt med kunden för att be om 

utlåtanden samt deras åsikter om saker som kan förbättras. Efter det kan relationen till 

kunden stärkas ytterligare genom att banken arbetar med relationsnivån partnership och 

försöker leverera ett mervärde till kunden. 
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6 Slutsatser 
 

Genom att samla in empiri och göra en analys utifrån vald teori har vi kommit fram till 

våra slutsatser till de för uppsatsen valda problemformuleringarna. Nedan görs en kort 

presentation av de slutsatser vi dragit. 

 

6.1  Huvudproblem 

 

Vilka betydelsefulla delar bör ingå i bankerbjudandet för att konsumenten ska 

prioritera en viss aktör före en annan?  

De flesta av våra respondenter sätter stort fokus på service samt funktion, medan själva 

kostnaden och antalet tillgängliga tjänster hamnar i skymundan. Tendensen är att så länge 

relationen mellan bank och kund är tillfredställande, byter inte kunden bank oavsett vilka 

erbjudande de konkurrerande bankerna lägger fram. Majoriteten av respondenterna 

uppger att de sällan eller aldrig lägger tid på de erbjudanden de får, så länge de är nöjda 

med sin nuvarande bank. De som faktiskt granskar erbjudandena säger sig göra så för att i 

första hand kunna använda informationen i en omförhandling av avtal med sin egen bank.  

Det är alltså inte vilka tjänster som ingår i bankerbjudandet som är av störst vikt, utan hur 

kunden upplever sig bli bemött och vilken service de anser sig få. Kunderna förefaller att 

prioritera en långvarig kontakt med en och samma bank, där de kan bygga upp en tillit 

och ett förtroende. 

 

6.2 Delproblem 

 

Vilka är de mest betydelsefulla kvalitetsfaktorerna för den enskilda konsumenten?  

De personer vi intervjuat är samtliga överens om att service är en av de viktigaste 

faktorerna i valet av bankaktör. Ett flertal av dem beskriver vikten av att kunna ha 

förtroende för banken samt att bli bemött på ett för dem värdigt sätt. Många nämner även 

att de vill kunna få hjälp med att besvara sina funderingar när de uppkommer och vill få 

hjälp när de efterfrågar det. 

Om vi delar upp servicebegreppet, enligt den uppdelning som presenteras i teorikapitlet, 

så får vi en klarar bild. 

1) Omtanke –  Genom intervjuerna framkom att respondenterna sätter stort värde på 

personalens insats. Många av dem påtalar vikten av hur man blir bemött och att 

personalen är hjälpsam. Vidare uttrycker respondenterna att de tekniska hjälpmedel som 

finns tillgänglig, i form av internettjänster, används och att de underlättar för dem. 
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2) Spontanitet – Respondenterna uttrycker att det är viktigt att få den hjälp som 

efterfrågas och att personalen är kunnig samt pålitlig. Ingen av dem vi intervjuat har lagt 

någon större vikt vid hur lång tid personalen behöver för att lösa problemet. Irritationen 

vid tidsåtgång har snarare orsakats av väntetider i form av köer innan själva mötet med 

bankpersonalen.  

3) Problemlösning – En hög kunskapsnivå är viktigt, men ännu viktigare enligt våra 

respondenter är att personalen erkänner när det är något de inte kan och istället ber om att 

få kontrollera fakta. En respondent uttrycker en viss oro för risken att bli behandlad 

annorlunda på grund av sin ålder, alla kunder behöver känna en trygghet i att de blir 

bemötta på samma sätt och att de alla får hjälp. 

4) Återställande – De respondenter som haft någon negativ upplevelse att berätta om 

under intervjuerna, har inte nämnt att de på något sätt blivit kompenserade eller att 

banken försökt rätta till det som gått fel. En starkt negativ händelse kan med stor 

sannolikhet leda till att kunden byter bank och det är därför viktigt att korrigera de 

misstag som begåtts samt reda ut eventuella missförstånd så fort de uppdagas. 

Samtliga i vår undersökning använder sig utav internettjänster och dess funktion är därför 

av stor betydelse för hur kunden upplever relationen till banken. Det är därför viktigt att 

banken har en väl fungerande och användarvänlig internettjänst. 
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7 Genomförandet av uppsatsen 
 

I följande kapitel kommer vi att föra en avslutande diskussion samt presentera våra 

undersökningsreflektioner, vad som gjorts bra och vad som eventuellt hade kunnat göras 

bättre. Vidare följer även ett avsnitt om vad man skulle kunna forska mer kring inom det 

valda ämnet. 

 

7.1  Avslutande diskussion 

 

Genomförandet av djupintervjuer med bankkonsumenter tycker vi har bidragit till 

forskningen på ämnet – ett ämne som ofta domineras utav kvantitativa undersökningar. 

Ett förslag till vidare fördjupning vore att kombinera kvantitativa element med kvalitativa 

frågor, även vore det tillfredsställande att vidga urvalsgruppen ytterligare i syfte att nå en 

mer representativ spridning. 

Genom att vi tidigt i processen började med att göra upp en strikt tidsplan kom vi på ett 

bra sätt igång med både skrivande samt genomförande av intervjuer. Till stor del av den 

ursprungliga planen följts men vissa ändringar har fått göras på grund av vissa 

missberäkningar av tidsåtgången av några moment.  

Vår undersökning styrker den oro Konkurrensverket och Konsumentverket utger i sina 

rapporter om att det finns en ovilja till att byta bankleverantör. Vi hoppas att marknaden 

förbättrar de tekniska förutsättningarna till att ännu enklare och snabbare kunna byta 

bankleverantör – då vår undersökning och tidigare forskning visar på att det är ett stort 

orosmoment för konsumenten.  

Undersökningsprocessen har stärkt vår uppfattning om värdet i att behandla kunder 

utifrån en stark service- och kvalitetsorientering. Litteraturen och våra djupintervjuer 

stärker resonemanget om att en nöjd och tillfredsställd kund inte bara kommer att vara 

lojal mot ditt företag, men också mer villig att acceptera ett högre pris gentemot andra 

konkurrenter.  

 

7.2  Undersökningens tillförlitlighet 

 

Vi är nöjda med hur intervjuundersökningen har genomförts, och vi är tacksamma över 

hur våra respondenter hjälpt oss att besvara vårt undersökningsproblem. Vi känner oss 

trygga i att presentera ett resultat och en analys som är relevant till de som önskar en 

ytterligare fördjupning om konsumenters attityder mot bankrörelser. Svårigheterna i 

uppsatsförloppet har varit att identifiera rätt teori. Litteratur om tidigare forskning på 
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ämnet har varit god i både kvalité och kvantitet, men det kommer till applicerbara 

modeller relevanta för vår undersökning har osäkerheten varit stor.  

Genomförandet av själva intervjuerna gick relativt bra, trots att några möten fick bokas 

om några gånger för att passa respondenter samt oss bättre. Tyvärr hade vi ett bortfall och 

på grund av tidsbrist hann vi inte hitta en ersättande respondent, därför gjordes totalt nio 

intervjuer istället för de planerade tio. Vi anser dock att omfattningen varit av 

respondenter samt det material vi fått ut genom dem, varit tillräckligt för att ge uppsatsen 

en god validitet. 

Under intervjuerna märkte vi flera respondenter var obekväma med den bandspelare som 

användes, möjligen hade de svarat utförligare på frågorna om vi enbart fört anteckningar 

istället. Vi försökte att mildra respondenternas spänningar, gentemot bandspelaren, 

genom att tala om allmänna saker innan själva intervjun började. 

I efterhand menar vi att det hade varit intressant att ta in demografiska egenskaper som 

kön, ålder, civilstånd, socio- och ekonomisk status i undersökningen. Att kunna påvisa 

hur vissa åldersgrupper, eller andra subgrupper, resonerar kring valet utav banktjänster. 

Något vi också tror bankaktörerna själva hade haft intresse utav. En 

efterhandskonstruktion vore att säga att vi borde haft ett urval med just 20-25 åringar, 

eller just pensionärer, etc.  

Själva skrivandet av uppsatsen har fungerat bra och vi har under hela arbetsprocessen 

bollat idéer mellan varandra för att på så vis minska risken för onödiga misstag. Mycket 

av arbetet har skett via internet och all information har därför skickats via mail mellan 

författarna hela tiden, vi anser att arbetssättet har underlättat för oss båda. Delvis för att vi 

snabbt kunnat be den andra läsa igenom det som skrivits, men även för att vi inte varit 

beroende av att kunna jobba under samma timmar varje dag.  

 

7.3  Förslag till vidare forskning 

 

Under vårt arbete med uppsatsen har flera tankar kring intressanta forskningsvinklar dykt 

upp. Några uppkom efter att intervjuerna genomförts och andra under själva 

skrivprocessen. Vi kommer här att presentera de två idéer som vi själva ansåg mest 

intressanta för vidare forskning. 

Samtliga av de respondenter vi intervjuat är beroende av en internettjänst, bland annat för 

att betala sina räkningar. Några beskriver en önskan om en enklare internettjänst som 

sparar tid åt användaren och som man snabbt lär sig. Vidare säger några att det upplevs 

som negativt när internettjänsten inte fungerar tillfredsställande vid exempelvis 

lönedagar. Det vore mycket intressant att forska mer i ämnet och undersöka vilken form 

av tjänst som efterfrågas, samt se hur den skulle kunna utformas på ett för kunden 

optimalt sätt. 
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Bankerna verkar ha svårt att locka till sig potentiella kunder trots erbjudanden och 

utveckling av nya tjänster. Ett flertal av de respondenter vi intervjuat har sagt att de inte 

vill byta av bank eftersom att det känns så ”krångligt”. Från ett 

marknadsföringsperspektiv hade det varit spännande att undersöka hur bankerna ska nå 

kunderna och förmedla att ett byte av bank inte behöver vara svårt eller besvärligt. En 

fråga som väcks är huruvida det verkligen är krångligt att byta bank eller inte, kan det 

vara fördomar från kundernas sida som spelar in? 

Som en förlängning av den undersökning vi gjort genom uppsatsen hade en jämförelse 

med bankernas egna tankar kring de problemformuleringar vi utgått ifrån, varit 

spännande. Genom att bankerna uttalar sig om vad de tror att kunderna prioriterar samt 

vilka erbjudanden som är viktiga för dem, skulle man kunna finna likheter samt olikheter 

mellan de båda parterna syn på saken. Det hade varit mycket intressant att se huruvida 

bankerna har samma uppfattning som sina kunder. Om olikheter framkommer finns det 

stora möjligheter för bankerna att se vad de ska priorietera på  istället. 

En annan intressant utgångspunkt för vidare fördjupningsarbete vore att undersöka vilken 

uppfattning banker har om det bästa bankerbjudandet, och på detta vis utröna skillnader. I 

vår intervjuprocess kunde vi identifiera hur viktig internettjänsten är för respondenterna – 

åsikterna var många och dem var starka, trots att detta inte var vårt ursprungliga 

undersökningsproblem. Utifrån ett bankperspektiv tror vi det vore eftersträvansvärt att 

genomföra undersökningar på hur tjänsten ska utformas optimalt och tillfredsställande 

sätt, i syfte att nå en högre kundnöjdhet och kundlojalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Källor 
 

Vid genomförandet av den här uppsatsen har olika former av källor används. I första 

hand är teorin hämtad ur referenslitteratur och statistiska uppgifter från elektroniska 

källor. De muntliga källor som presenteras i empiridelen är baserade på intervjuer. 
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Bilagor 
 

I följande kapitel finns den intervjumall som användes vid intervjuerna samt en 

sammanställning av de nio intervjuer som genomfördes.  

 

Intervjumall 

 

De frågor som vi vill besvara med hjälp av intervjuerna är följande: 

 Vilka betydelsefulla delar bör ingå i bankerbjudandet för att konsumenten ska 

prioritera en viss aktör före en annan?  

 Vilka är de mest betydelsefulla kvalitetsfaktorerna för den enskilda konsumenten?  

 

 

Information till respondenten: 

Du har när som helst rätt att under intervjun välja att avbryta intervjun helt, eller att avstå 

från en enskild fråga. Om en fråga på något vis är otydlig så be oss gärna att förtydliga 

hur eller vad vi menar.  

Intervjun kommer att ske med öppna frågor som ger båda parter möjlighet att diskutera 

ämnet mer öppet, på det sättet hoppas vi få in information som annars hade missats. Det 

är fritt fram att tillägga något om du skulle känna att någon fråga saknas eller att det finns 

mer att säga på området. 

För att ingen respondent ska kunna spåras eller kopplas samman med ett visst svar 

kommer intervjuerna genomförs utan att någon personinformation samlas in. Samtliga 

respondenter är alltså anonyma. 

Den information och data som samlas in i samband med intervjuerna kommer inte att 

användas till något annat syfte eller sammanhang, än skrivandet av uppgivna c-uppsats 

våren 2011.  

Vi vill på förhand tacka för din medverkan, den kommer att betyda mycket för vårt 

framtida arbete med uppsatsen! 

 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 



 

 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Är du nöjd med din bank? 

 Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? 

 Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är 

missnöjd? / Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

 Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

 Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

 Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

 Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  



 

 

 Nöjd = vad är det som gör den god? 

 Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig?  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

 Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta 

eller något annat? 

 

Pris: 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

 Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. 

 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

 Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina 

besparingar? 

 Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

 

Övriga tillägg: 

 

Önskar respondenten lägga till någon mer tanke eller åsikt om ämnet? 

 

Intervjusammanställning 

Intervju 1 

Generella frågor: 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

I cirka 15 år 



 

 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag valde att byta bank då jag kände mig orättvist behandlad och blev upprörd över den 

ekonomsik ansvarige på den förra banken. Han gav konstiga rekomendationer om att låsa 

lånen vi hade på huset trots att vi var mitt uppe i en försäljning till exempel. Det kändes 

inte rätt. Då gick jag tillbaka till den banken jag hade tidigare. Den jag kände mig trygg 

med. Det är vitkigt att kunna känna ett sammanhang, tillit och tilltro. Jag vill få samma 

svar oavsett vem på banken jag frågar något.  

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jag är väldigt nöjd. Vem jag än vänder mig 

till så får jag samma svar. Om tre personer svarar samma sak så måste det ju vara det 

riktiga svaret alltså rätt svar. Jag tänker lite såhär om man frågar tre personer om man 

får gå mot röd gubbe och allas svar är Nej så borde det rätta svaret varar just nej. 

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Om någon är oärlig 

mot mig så byter jag på en gång. Då förlorar jag tilliten och tilltron till den banken. 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Den perfekta relationen för mig är uppbyggd på ärlighet, tydlighet och trygghet. 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? Se tidigar svar… 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Oärlighet tidigare. När jag var 19 år och köpte mitt första hus så var vi 12 familjer som 

köpte samtidigt. Det var en ny gata med nya hus. Jag tyckte att banken hade räknat fel på 

en detalj, en garageport var det nog, men banken bara skrattade åt mig när jag sa att jag 

trodde att de räknat fel. De andra som köpte hus samtidigt sa att banken hade räknat rätt. 

Men efter ett år så började en ny kvinna på banken så jag gick dit och visade henne mina 

beräkningar och bad henne visa vart jag hade gjort fel. Men hon hittade inga fel utan sa 

att jag räknat rätt. Det hela slutade med att banken fick betala tillbaka pengar till alla 

familjerna som köp hus samtidigt som mig.  



 

 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

Det är samma händelse. Kvinnan som tog mig på allvar och lyssnade och gick igenom 

med mig. 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Lån , sparkonto, privatkonto, e-konto, fonder. Vi har allt i samma bank. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Nej. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Produkterna i sig är inte det viktiga utan bemötandet, ”kasam”… Det är inte viktigt för 

mig att det är ett företag som erbjuder en helhetslösning. Det är mycket viktigare att de 

kan det de gör och att de erkänner om det är något de inte kan utan måste kolla upp. Jag 

vill inte känna mig lurad eller bedragen. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Jag kan tänka mig att samla allt på ett ställe men det beror på hur det presenteras för mig. 

Helhetslöning är intressant, men det beror på upplägget. 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Bra! Lätt tillgänglig. Men jag saknar mer öppentider på själva bankkontoret för det 

personliga mötet. Jag vill att det är öppet mer på kvällar och helger. Jag kan inte ta mig 

ifrån jobbet på dagen så läng det inte brinner någonstans. Därför är det svårt för mig med 

de öppentider som är idag.  

Nöjd = vad är det som gör den god? 

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig?  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 



 

 

Allt! Service och bemötande är jätte viktigt, precis som bankens värdegrund i mötet med 

kunden. Ullared Boris sa att de behöver ingen reklam för att alla deras kunder är 

amasadörer för deras verksamhet. Ett gott rykte surrar av sig själv… 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag skulle fråga arbetskamrater. 

 

Pris: 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter.  

Nej. 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Nej jag känner inte att det är nödvändigt. Marknaden är så hårt styrd och det är liten 

skillnad mellan de olika bankerna. Det är viktigare med bemötandet och att jag kan lite på 

min bank. 

 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Va, vad haha. Jag slänger allt direkt öppnar inget! Jag är inte intresserad. Om de ringer så 

lägger jag på. Så länge jag har ett tryggt förhållande med den bank jag har så behöver jag 

inte kolla.  

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Nej 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? Nej 

 

 

Övriga tillägg: 

 



 

 

Önskar respondenten lägga till någon mer tanke eller åsikt om ämnet? 

För mig är en väl fungerande och ENKEL internet funktion viktig. Det får inte bli för 

krångligt det måste var lätt så att det inte tar för lång tid att göra det jag ska göra.  

Marknadsföring: jag är intresserad av andra tjänster i samma bank men de marknadsför 

sina egna tjänster dåligt. Jag vill bli informerad av vilja tjänster som kan passa mig även 

om det kanske sker via e-post. De är dåliga på det idag. De skulle lätt kunns sälja på mig 

fler tjänster om de kom med ett eget paketerbjudande anpassat utifrån vad jag behöver. 

 

Intervju 2 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

I ungefär två-tre år 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag valde min bank för att min sambo och hans familj bytte och då tänkte jag att det vore 

praktiskt om jag hade samma. Jag har dessutom kvar min gamla bank så jag har två. Det 

viktiga för mig när jag väljer bank är att det är en större bank som har gott rykte. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Hittills har allt fungerat med min nya bank. 

Inget strul med internetbanken eller med kortet. Eftersom att jag betalar alla mina 

räkningar via internet så MÅSTE det verkligen fungera ordentligt.  

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Jag skulle nog byta om 

jag upplevde att banken behandlade mig orättvist eller var otrevliga. Men eftersom 

internetfunktionen är så viktig så hade jag bytt om den krånglade också.Eller om kortet 

inte fungerade i affärerna som det skulle. 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Hmm en ”smärtfri” relation utan massa krångel och strul. Det ska bara fungera. Om jag 

undrar något ska jag kunna ringa, maila eller gå in på ett kontor och fråga. 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 



 

 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? Jag tror inte att jag fått så många erbjudanden… inte 

vad jag har tänkt på i alla fall. Men någon gång har det kanske kommit något i posten i 

samband med att jag har börjat plugga eller så. Då har några banker erbjudit att jag 

skulle slippa kortavgiften medan jag studerade. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

En gång när jag var kanske 14 år så skulle jag sätta in pengar på mitt konto helt själv och 

gick till vårt bankkontor där jag bodde då. Jag satte in 500 kr men pengarna kom aldrig in 

på kontot! Jag var så himla ledsen.. Tyvärr hade jag nog lyckats tappa bort 

insättningskvittot också innan vi upptäckte att pengarna inte gått in. 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

Nja jag vet inte riktigt… kan inte komma på något speciellt just nu. 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Internetbanken, kontokort, bank-id bland annat. Har försäkringar i samma företag med. 

Några personförsäkringar och flera djurförsäkringar.. även om djurförsäkringarna är i ett 

agria som liksom hänger ihop med lf. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Hmm svårt att säga.. jag hade nog gärna velat se att de erbjöd mig mängdrabatt på alla 

mina djurförsäkringar kanske och att de hängde ihop med mina övriga försäkringar. Hade 

varit bra med någon form av översikt där jag fick veta vilka försäkringar jag hade och när 

de förfaller, vill ha en lista av något slag. Sen hade jag velat ha fler erbjudanden om bra 

sparalterntiv, nu känns det som att man får ta reda på all information själv.. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Det är viktigt att allt det där vanliga finns som internetbank. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? Jag använder försäkringar från samma företag. 



 

 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Jag 

känner inte riktigt att mina försäkringar faktiskt hänger ihop med min bank även om de 

gör det. Känns mer som att det är två olika företag och det är kanske egentligen en 

nackdel. Hade varit bra om man kunde använda sin internetbank för att kolla sina 

försäkringar till exempel. 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Nöjd = vad är det som gör den god? Jag är nöjd, när jag har sökt hjälp eller svar på en 

fråga så har jag fått det. 

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig? Det tar väldigt lång tid 

ibland att få svar om man mailar. 

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Det spelar nog ganska stor roll, jag vill ju veta att allt kommer att fungera eller om det 

inte gör det så vill jag veta att banken gör allt för att lösa problemet. 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag litar nog på mina anhöriga och deras åsikter, men frågar nog även 

bekanta. Kollar lite vad som sägs på internet och vad man hört i samband med bankens 

namn. Kan tänkta mig att även media spelar in. Vill ju inte gärna välja en bank som hade 

mycket strul under finanskrisen. 

 

Pris: 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. Ja till 

viss del gör jag det. Jag ser till helheten, vilken service får jag vad ingår och vad kommer 

det att kosta mig. 

 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Ja det känner jag. Det är enkelt att gå in och kolla på internetbanken om jag skulle undra. 

Men eftersom att jag bytte eller la till min nya bank ganska nyss så vet jag vad jag skrev 

under då. 



 

 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Jag tycker inte att jag får så mycket reklam eller erbjudanden. Kanske är så att jag är nöjd 

med det jag har och då inte uppmärksammar andras erbjudanden. Jag hade just nu inte 

bytt om jag hade fått erbjudanden om ändrade räntor. Har en del lån låsta och är mycket 

nöjd med den ränta jag har. Låste en del lån på två år innan räntehöjningarna påbörjades. 

Men jag kanske skulle vara intresserad av ett sparkont till bättre ränta på en annan bank, 

men jag byter nog inte utan lägger till ännu en bank i så fall. 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

 

Övriga tillägg: 

 

Önskar respondenten lägga till någon mer tanke eller åsikt om ämnet? 

Nä har nog inte så mycket mer att tillägga tror jag. Kanske borde bankerna kolla upp hur 

de markandsför sina tjänster. Jag är ju inte ens medveten om att jag får någon reklam om 

andra banker. Men jag menar även att de kanske skulle vara bättre på att erbjuda sina 

kunder fler tjänster, bättre paketerbjudanden kanske. Jag hade gillat att kunna hålla koll 

på mina försäkringar via internetbanken. 

 

Intervju 3 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

Ca 11 år 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Mamma och pappa valde den. 

Är du nöjd med din bank? 

Ja inga klagomål. 



 

 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jag har fått bra respons när jag behövt 

hjälp med nya tjänster. Det finns många bankkontor. Det är väldigt bra att ha bank-id. 

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Jag hade bytt bank om 

jag inte hade blivit seriöst bemött på grund av min ålder. 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Jag skulle vilja ha en privat kontaktperson, någon att vända mig till, men har inte blivit 

erbjuden. Om man fick önska så skulle kontakten till banken vid kortbetalning ALDRIG 

krångla. Och jag skulle vilja att de hade högra kapacitet på hemsidan vid lönedagar.  

Vad skulle kunna få dig att byta bank? Se svar ovan 

Har du någongång velat byta? Nej 

Om ja, gjorde du det?  

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? Ja massa gånger. Har blivit erbjuden bättre sparränto, 

bättre låneavtal och hahahaha egen bankman/kontaktperson. Men jag har ändå inte bytt. 

Känns krångligt att byta och jag är rädd att det ska bli massa krångel. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Jag har flera gånger stått ett par timmar i kö på banken, när jag till exempel behöver byta 

batteri i min internet dosa, för att få hjälp. Jätte irriterande! 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

Nej ingen gång som de lyckats göra något just för mig. Jag räknar inte att de sköter det de 

ska sköta som något extra. Jag menar bankkorten ska fungera och internet ska fungera det 

är inget som ger mig en positiv upplevelse, det är något jag förutsätter. 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 



 

 

Kort, bank-id, internetbank, fondkonto, säkerhetskort för betalning på nätet. Jag använder 

samma bank till allt. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Privat bankman. Men jag känner inte att jag är så beroende av min bank ännu eftersom att 

jag inte har några lån och så.  

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Det är viktigt för mig att kunna betala räkningar via internet och ha ett kontokort. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Jag 

känner inte att jag bhöver samla allt på samma stället jag kan likagärna använda flera 

företag. Det kanske blir dyrare om man använder samma företag, dom kanske tar extra 

betalt just för att man samlar allt i ett paket på samma stället. Jag tror att det är billigare 

att gå till olika. Men det kanske blir lättare i vardagen för dem som har mycket i 

vardagen om de får en bättre översikt.  

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Förutom långa köer så är de förbaskat trevliga när man väl kommer fram. De har bra 

telefontider och är måna om att vilja hjälpa till. 

Nöjd = vad är det som gör den god? 

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig?  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Det är viktigt att få hjälp att göra rätt val, tex sparval.  

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag skulle fråga bekanta och läst info om just den banken, det brukar väl 

finnas informationsblad om varför man ska välja just den banken? Sen finns det ju massa 

forum på nätet också där man kan läsa om vad andra tycker, där hade jag nog kollat 

med. 

 

Pris: 

 



 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. Är inte 

medveten om att jag har några avgifter idag, men skulle nog kolla vid bankbyte.  

 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Nä jag har ingen koll alls, visste inte att det kostar att ha bankkort. Vet att det var gratis 

när jag var student och eftersom att jag inte fått någon annan information nu så trodde jag 

nog att det fortfarande var det. Men det stod nog ”gratis under din studietid”. Undrar vad 

det kostra, hmm måste nog kolla det där. 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Ingen reaktion alls, det kostar mer mentalt än vad jag tjänar. Det känns för krångligt och 

osäkert att byta. 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

 

Övriga tillägg: 

 

Önskar respondenten lägga till någon mer tanke eller åsikt om ämnet? 

Haha jag får nog skaffa ett sparkonto eller något och kolla upp vilka räntor och avgifter 

jag har nu. 

Intervju 4 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

10 år 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 



 

 

Jag tog samma bank som mina föräldrar hade. Det kändes lättast så eftersom att de själva 

var nöjda. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Det känns som att det mesta fungerar och 

jag behöver aldrig fundera så mycket över det. Tror att jag kanske inte har så stora krav 

haha. Bara allt fungerar när jag vill så är det bra. Alltså bankkort och internetbank och 

så… 

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Jag vet inte riktigt vad 

som skulle få mig att byta bank. Om någon gör mig tillräckligt arg kanske. Men jag tror 

nog att det skulle kunna gå ganska långt för det känns så osäkert att byta bank, vill inte 

lämna banken jag har för att jag vet ändå vad jag har på något sätt. 

 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Så länga allt fungerar så är allt bra antar jag. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Nä inte direkt… har väl blivit irriterad någon gång men inte så allvarligt precis. Blir mest 

irriterad när jag ska göra något på själva bankkontoret och kön är skitlång. 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

Vet inte riktigt. Skulle väl vara när jag träffat på någon riktigt trevlig solstråle som hjälpt 

mig . 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Det är det vanliga antar jag. Bankkort, internetbank, sparkont och sånt. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Nej inte vad jag tänkt på. 

 



 

 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Det är 

väl bra att kunna välja det man själv anser att man behöver och få hjälp med det man 

behöver ett och samma ställe så att man slipper vända sig till många olika företag eller 

banker. 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Jag tycker att den är bra för det mesta, men det är irriterande när internetbanken inte 

fungerar. Det brukar vara vid typ lönedagar så får man upp något felmeddelande där det 

står att det är en överbelastning suck. Det är ju urdåligt, jag menar jag har ju internetbank 

för att kunna sköta allt via nätet och då ska det fan fungera också. 

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag har ju aldrig bytt bank och egentligen inte funderat på att göra det 

heller. Känns så självklart att ha de banken jag har nu.. vet inte varför bara är så. Lite 

konstigt faktsikt nu när jag tänker på det. Men jag lyssnar mycket på vad mina vänner 

säger så jag antar att jag skulle prata med dem om deras banker innan jag bytte för att 

känna mig mer säker på att det är en bättre bank än den jag har. Annars är det ju 

meningslöst att byta från början. 

 

Pris: 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. Nä jag 

har aldrig kollat så noga. Känns så grymt tråkigt att jag inte brytt mig om det alls. 

 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? Jag vet nog nästan ingenting om den banken jag har eller vad som 

gäller mig haha. Har aldrig brytt mig faktiskt. Antar att det är min lata sida som vändjar 

till mig att låta bli att gräva i det hela haha. 



 

 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank?  

All reklam om just banker känns urtrist så jag läser den aldrig utan slänger det bara innan 

jag hunnit in med det nästan. Det ser ofta urtrist ut och intresserar mig inte alls. Gillar 

inte siffror direkt. 

 

Övriga tillägg: 

 

Önskar respondenten lägga till någon mer tanke eller åsikt om ämnet? 

Nu känner jag nästan att jag borde börja bry mig lite mer. Har liksom inte tänkt så mycket 

på det här med bank tidigare.. Det är ju bara något man ska ha som ska fungera. 

 

Intervju 5 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

Bara 1 år ungefär. 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag jobbar med ekonomi och har därför mycket kontakt med olika banker i mitt yrke. 

Därför valde jag den bank som gav mig bäst erbjudande. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jag är mycket nöjd och det beror på att jag 

känner att jag har ett bra sammarbete med min bank. Jag vet exakt vad jag förväntar mig 

av dem och kräver att banken lever upp till mina krav. 

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Om banken inte 

levererar det vi kommit överens om så kommer jag att byta. För mig handlar det om en 

affärsuppgörelse och det är upp till banken att hålla den annars förlorar de definitivt mig 

som kund. 

 



 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

När jag känner att jag har en tillförlitlig kontakt på banken som levererar det som vi 

kommit överens om och att inga onödiga krångel uppstår. 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

Jag har bytt bank några gånger. Någon gång har det varit för att jag fått ett bättre 

erbjudande någon annanstans medan det andra gånger har varit på grund av att någon 

på banken gjort mig förbannad. 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? 

Erbjudanden om bättre räntor på lån är alltid intressant men även bättre sparräntor och 

helhetslösningar med bra avtal. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Det var en idiotisk kvinna på banken jag hade innan den jag har nu som påstod att jag inte 

kunde mitt jobb i princip. Jag har jobbat med ekonom i drygt 30 år jag kan mitt jobb! Jag 

blev både förolämpad och jävligt irriterad! 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

Kan inte säga något specifikt men det är viktigt att allt flyter på och fungerar. 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Jag använder nog så gott som alla tillgängligt tjänster på ett eller annat sätt faktiskt. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Nej inte direkt men om det dyker upp nya eller omarbetade tjänser som intresserar mig så 

tar jag snabbt reda på det och använder mig utav dem med. Man ska inte krångla till saker 

mer än nödvändigt. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  



 

 

De flesta är viktiga eller till och med mycket viktiga för mig. Eftersom att jag använder 

alla banktjänster i mitt jobb så vet jag att de finns och vet hur de ska användas så därför 

blir de viktiga även i mitt privatliv. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Jag 

gillar när de har många tjänser att välja på för då tar jag det som passar mig och 

använder det. Som det är nu använder jag mig av flera extratjänser men det beror på att 

jag fått ett bra pris på de försäkringar jag har där. Om jag inte fått ett bra pris hade jag 

anlitat någon annan helt klart. 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Jag tycker att servicen är bra och att jag har en god kontakt med min bank. Kanske 

harjag en hållhake på banken genom att de vet att jag jobbar med ekonomi och kan min 

sak. Men det handlar nog mest om att jag vet hur jag ska använda mig av deras tjänster 

på ett sätt som är till störst nytta för mig själv. 

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag bedömer bankerna genom mitt yrke. Jag jobbar med redovisning och 

många av mina kunder har olika banker så det sättet kommer jag i kontakt med många av 

de stora bankerna ofta och vet hur det fungerar hos dem. Jag kan bilda mig en egen 

uppfattning men lyssnar även på mina kunder, det är ju till mig de kommer när de får 

problem med banken haha.  Så servicen spelar mycket stor roll när jag väljer bank, men 

det är inte allt det måste vara rätt erbjudanden också. 

 

Pris: 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. Jag har 

full koll på alla erbjudanden och räntesatser. Det är otroligt viktigt och påverkar min 

privatekonomi samt mitt företags ekonomi så jag måste ha koll. 

 



 

 

 

Reklam och erbjudanden: 

 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

Det är alltid intressant med erbjudanden för jag kan använda dem till att skaffa mig ännu 

bättre villkor hos den banken jag har nu. Om jag får ett extremt bra erbjudande från en 

konkurrerande bank så tar jag med mig den informationen till min nuvarnade bank och 

förhandlar om mina avtal. 

 

Intervju 6 

Generella frågor: 

 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

Hmm vet inte riktigt i 5 år kanske. 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag fick ett erbjudande när jag började studera, tror det handlade om att jag slapp betala 

kortavgifter och sånt. Så då tog jag den banken faktiskt. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jag tycker att det fungerar bra för det 

mesta. Det som inte är bra är internetbanken den är mycket krångligare än de som mina 

kompisar har.  

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? Jag har inte tagit tag i bytet, hade tänkt att byta 

men det har inte blivit av ännu. Vill ha en bank med enklare internettjänster. 

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

Hmm ingen aning, superlätt internettjänst som sköter sig själv kanske haha. 



 

 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? Jag bytte när jag började plugga för att jag fick ett erbjudande 

som jag tykte lät helt okej.  Slapp som sagt att betala kortavgifter och det var inte helt fel, 

som student får man försöka spara på varje krona. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Nej inte direkt faktiskt. Eller tja det här strulet med internetbanken då kanske. Funderar 

faktiskt på att byta bank så det har ju påverkat mig en del. 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 

 

Utbud: 

 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Inget speciellt egentligen har ett bankkort och en internetbank med ett sparkont och nåt 

mer konto. Annars avnänder jag nog inget annat tror jag. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Ä inte vad jag vet. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Hmm jag det är väl internetbanken då kanske. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Spelar 

mig ingen roll vems tjänster jag använder så länge de fungerar som de ska. 

 

Service: 

 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Nöjd = vad är det som gör den god? 



 

 

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig? Jag tycker att 

internetbanken är urdålig. 

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag vet ju vilka banker som några av mina vänner har och har sett deras 

internetbanker också så jag skulle nog göra en jämförelse mellan dem jag känner till när 

jag ska byta. 

 

Pris: 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. 

Nej jag kollar nog bara på hur internetbanken fungerar faktiskt, känns inte som att det 

andra spelar så stor roll. OM det inte skulle vara jätte dyrt då såklart. Men jag tror att de 

flesta är rätt så lika, jag menar bankerna alltså. 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Nä jag har faktiskt ingen vidare koll. 

 

Reklam och erbjudanden: 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

Jag har ju bytt bank en gång när jag fick ett erbjudande så jag antar att jag skulle kunna 

göra det igen om just det erbjudandet känns lockande för mig.  

 

Intervju 7 

Generella frågor: 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

I några år.. 10 kanske. 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 



 

 

Jag tog en bank som jag kände till genom mitt arbete och som jag kände att jag kunde lita 

på och ha en bra kontakt med. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jag är nöjd eftersom att jag vet att 

relationen mellan mig och banken fungerar så som jag vill. Jag kan höra av mig när det 

är något jag undrar över och får då svar. Möjligen skulle det vara önskvärt med bättre 

kontorstider för det är ju helt hopplöst att försöka hinna till banken innan de stänger! 

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? Jag tycker inte att problemet med deras 

öppentider är tillräckligt stort för att motivera mig till att byta bank. Är så nöjd med det 

andra. 

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Vet inte riktigt vad som 

skulle behöva hända… att någon på banken gör något korkat eller beteer sig illa kanske. 

Eller att det skulle börja krångla jätte mycket med någon av de tjänster jag använder som 

till exempel bankkortet eller så. 

 

Skulle du kunna berätta om den perfekta bankrelationen för just dig? Hur ser den ut? 

Ordet är fritt.  

 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? Jag bytte när jag bytta jobb eftersom att det då passade mig bättre 

med den här banken. Fick några bra erbjudanden och tyckte att det var lika bra att byta 

då. 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Jag var inne på en bank en gång när det blev ett bankrån det var inte så trevlig!! Men det 

var ju knappast bankens fel. 

Har du haft en positiv upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen? 



 

 

Jag är glad så länge allt fungerar som jag förväntar mig. Men det är alltid extra roligt när 

man får en bra kontakt med sin banktjänsteman och känner att de vet vem man är och får 

förtroende för en. 

Utbud: 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Tja det är nog lite blandat… det mesta kanske utom möjligen mäklartjänsten haha ska 

inte sälja just nu. 

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Nej inte direkt. Eller kanske en internetguide som förklarar alla bra internettjänster de 

själva har! 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Att det vanliga finns. Men egentligen är relationen till min bankman nästan det viktigaste, 

resten kan man ofta lösa. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Nej det 

spelar ingen roll, 

 

Service: 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Jag tycker att den är bra allt fungerar så som jag förväntar mig att det ska.  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Det spelar stor roll för mig eftersom att jag värdesätter relationen till min 

bankman så högt. Jag vill ha en människa att bolla tankar och idéer med. Den banken 

jag har nu valde jag ju genom mitt yrke. 

 

Pris: 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. Ja det 

gör jag absolut. Vill inte betala massa pengar i onödan. Banken tjänar tillräckligt med 

pengar ändå. 



 

 

 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Ja jag känner att jag har kontroll över det mesta faktiskt. Har kanske inte allt i huvudet för 

stunden men vet vart jag ska kolla upp det om jag vill veta för att kunna jämföra med 

någon annan eller med något erbjudande. 

 

Reklam och erbjudanden: 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

Jag kan nog kanske tänkta mig att byta bank men då får det vara något alldelse extra de 

erbjuder. För som sagt är min relation med banken rätt god så jag känner inget behov att 

byta. Men man kan ju alltid förhandla om och skaffa sig nya erbjudanden på samma bank 

istället för att byta. 

 

Intervju 8 

Generella frågor: 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

7 år ungefär 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag vet inte riktigt faktiskt tror att jag tog den här banken för att det fanns ett kontor 

precis i närheten av där jag bodde då. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Jo visst är jag nöjd, har inte haft någon 

anledning till att inte vara det så då är jag nöjd. 

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Ja du vad skulle behöva 

hända. Tror att jag är väldigt trög faktiskt, känns så otroligt jobbigt att byta! 

 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 



 

 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? Har väl fått någon reklam med posten men har inte 

tittat så noga på det faktiskt. 

 

Har du haft en negativ upplevelse av en bank som du minns? 

Om ja, vad inträffade och vad medförde händelsen.? 

Det har väl varit lite tekniskt strul någon gång men det har inte hänt något direkt. 

 

Utbud: 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Hmm har bankkort och ett par konton och internetbank. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Vet inte det vanliga antar jag. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Spelar 

inte så stor roll.. jag letar väl reda på ett försäkringsbolag om jag behöver ett och en 

mäklare om jag ska sälja något. 

 

Service: 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Nöjd = vad är det som gör den god? Den är väl bra, har inte haft så mycket med dom att 

göra.  

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig?  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag har aldrig bytt men jag skulle väl säkert fråga någon kompis eller så. 

 

Pris: 



 

 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. 

Hmm kanske om jag ska ta stora lån och sånt, men kanske inte kollar så noga exakt vilka 

kortavgifter och sånt som gäller. 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? Nej det har jag nog inte eller tja ungefär kanske. Vet inte exakt. 

 

Reklam och erbjudanden: 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

Jag brukar slänga all reklam orkar inte läsa den faktiskt. 

 

Intervju 9 

Generella frågor: 

Hur länge har du haft den bank du har nu? 

20 år 

Vad är avgörande för dig i valet av bank? / Hur valde du den bank du har nu? 

Jag tog samma bank som min man hade när vi gifte oss. Det blev lättast så när vi skulle 

ha mer gemensam ekonomi. 

Är du nöjd med din bank? 

Vad är det som gör att du är nöjd/missnöjd? Dom har alltid varit väldigt hjälpsamma på 

banken när jag undrat något eller har öppnat nytt konto till exempel. 

Missnöjd = Hur kommer det sig att du stannar kvar med din bank om du är missnöjd? / 

Vad skulle kunna få dig att byta bank?  

Nöjd = Vad behöver ske för att du skulle byta bank/bli missnöjd? Nja jag vet vet inte, 

hade kanske bytt om jag inte fått den hjälpen jag behövt eller om någon hade varit 

hemskt otrevlig mot mig. Det hände en väninna till mig, hon bytte på en gång samma dag 

tror jag. 

 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 



 

 

Har du någongång velat byta? 

Om ja, gjorde du det? 

Har du någongång fått ett erbjudande som fått dig att byta bank?  

Om ja, vad innehöll erbjudandet? Jag har fått många erbjudanden och en del har säkert 

varit jättebra. Men min man ville inte byta, han tyckte att det var onödigt eftersom att vi 

känner till vår bank så bra nu. 

 

Utbud: 

Vilka erbjudanden / tjänster använder du dig utav idag? 

Jag har några sparkonton, betalkonto, bankkort  

Är det någon produkt, service eller tjänst du saknar hos din nuvarande bank? 

Jag vet faktiskt inte exakt vad de har så det kan jag inte svara på. 

När du väljer bank, vilka produkter är viktiga för dig då?  

Vet inte riktigt. Det viktigaste är nog att det inte är för dyrt och att det är trevlig personal. 

Om banken har fler tilläggstjäntser, ex försäkringar, använder du dem eller anlitera du ett 

annat företag? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att en bank har många extratjänster? Ja det är 

väldigt skönt att ha många saker samlade på samma ställe. Blir inte lika rörigt att hålla 

ordning på allt då, det är så himla mycket man ska komma ihåg ändå. 

 

Service: 

 Hur upplever du servicen på din bank?  

Nöjd = vad är det som gör den god? Alla är alltid så snälla och hjälpsamma. 

Missnöjd = vad är det som gör att du tycker servicen är dålig?  

När du väljer bank, hur stor roll spelar servicen in då? 

Hur bedömmer du servicen innan du bytt bank. Till exempel frågar du bekanta eller 

något annat? Jag tog samma bank som min man redan hade och frågade nog bara 

honom om vad han tyckte. 

 

Pris: 

När du väljer bank, tittar du då på vilka erbjudanden som kommer att gälla dig?  



 

 

Erbjudanden i detta fallet innebär exempelvis räntesatser och banktjänstavgifter. 

Ja jag tittade lite innan jag bytte men det var så längesedan nu, minns inte hur noga och 

vad jag tittade på. 

Känner du att du har kontroll över vilka avgifter, räntesatser med mera som gäller på din 

bank för dig idag? 

Jo jag vet vilka summor som dras från mitt konto. 

 

Reklam och erbjudanden: 

Hur reagerar du på all reklam och alla erbjudanden om att byta bank? 

Hur skulle du reagera på ett erbjudande om att få 0.25% högre ränta på dina besparingar? 

Är du beredd att byta bank om du får 0.25% längre ränta på ett lån? 

Jag har blivit intresserad flera gånger av att byta bank när något erbjudande har kommit 

och det har verkat bra. Men min man har inte velat byta. Jag har nog mer spontan och 

tänker inte så noga. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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