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Problem  Hur tillfredställda är bankkunder med sin banks tillgänglighet? 

Vilka kundsegment efterfrågar utökad service och hur lönsamma är 
de? 

Syfte Genom vår studie av bankernas olika kundsegment och med dessas 
innehavande ekonomiska engagemang i banken, avser vi att belysa 
kundernas attityder och uppfattningar kring bankernas utökade 
tillgänglighet, och vad de efterfrågar i sitt möte med banken. 

Teori I vår teoretiska referensram behandlar vi främst fem olika 
teoriområden; försäljningsarbetets utveckling, positionering, 
banktjänster, service, relationsmarknadsföring samt 
gruppsegmentering 

 
Metod Vi har använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod för vår studie. 

Vår undersökning omfattas av 103 svarande respondenter med en 
genomförd enkät. 

 
Resultat  Banktillgängligheten överlag är en mycket viktig servicefaktor. 

Studiens respondenter är nöjda med tillgängligheten, samtidigt som 
efterfrågan mot en utökad tillgänglighet är mycket låg. Vidare visar 
vår studie att de kunder som har ett stort ekonomiskt engagemang 
också är de kunder med högst lönsamhet. Vad kunderna initialt 
efterfrågar är låga priser, samtidigt som efterfrågan av personlig 
rådgivning är stor.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING...................................................................................................................................3 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................3 
1.2 Problemformulering ...................................................................................................................5 
1.3 Syfte ...........................................................................................................................................5 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................5 
1.5 Begränsningar.............................................................................................................................5 
1.6 Disposition .................................................................................................................................6 
1.7 Val av teorier ..............................................................................................................................7 
1.8 Definitioner ................................................................................................................................7 

2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER...............................................................................8 
2.1 Ämnesval....................................................................................................................................8 
2.2 Förförståelse ...............................................................................................................................8 
2.3 Kunskapssyn...............................................................................................................................8 
2.4 Perspektivval ..............................................................................................................................9 
2.5 Angreppssätt...............................................................................................................................9 
2.6 Undersökningsmetod..................................................................................................................9 
2.7 Sekundärkällor .........................................................................................................................10 

2.7.1 Källkritik.......................................................................................................................10 
2.7.2 system för källhänvisningar .........................................................................................11 

3. BANKEN & KUNDEN ................................................................................................................12 
3.1 Försäljningsarbetets utveckling................................................................................................12 
3.2 Positionering.............................................................................................................................12 

3.2.1 Differentiering, bankkontoret som produkt ..................................................................13 
3.2.2 Strategier vid ökad konkurrenssituation ......................................................................13 

3.3 Banktjänster..............................................................................................................................15 
3.4 Service......................................................................................................................................17 

3.4.1 Servvicemöten, privatrådgivning .................................................................................17 
3.5 Relationsmarknadsföring .........................................................................................................17 

3.5.1Marknadsföring ur ett föränderligt perspektiv..............................................................18 
3.5.2 Intern marknadsföring – människan i centrum ............................................................19 
3.5.3 CRM- Customer Relationship Management ................................................................19 

3.6 Relationsstrategier ....................................................................................................................19 
3.6.1 Kundrelationer .............................................................................................................20 

3.7 Gruppsegmentering ..................................................................................................................20 
3.7.1 Segmentering av kunders lönsamhet ............................................................................22 

4. PRAKTISK METOD...................................................................................................................23 
4.1 Praktiskt metodval....................................................................................................................23 
4.2 Mål- och rampopulation ...........................................................................................................23 
4.3 Urval.........................................................................................................................................23 
4.4 Access.......................................................................................................................................24 
4.5 Enkät.........................................................................................................................................24 

4.5.1 Enkätkonstruktion.........................................................................................................24 
4.5.2 Enkätutdelning .............................................................................................................24 

4.6 Bortfall .....................................................................................................................................25 
4.7 Databearbetning .......................................................................................................................25 
4.8 Källkritik på primärdata ...........................................................................................................26 
4.9 Analysmetod.............................................................................................................................26 

5. EMPIRI & ANALYS ...................................................................................................................27 
5.1 Försäljningsarbetets utveckling................................................................................................27 



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 2 

5.2 Positionering.............................................................................................................................30 
5.3 Service......................................................................................................................................32 
5.4 Banktjänster..............................................................................................................................37 
5.5 Relationsmarknadsföring .........................................................................................................38 
5.6 Gruppsegmentering ..................................................................................................................40 

6. DISKUSSION & SLUTSATSER................................................................................................46 
6.1 Diskussion ................................................................................................................................46 
6.2 Slutsatser ..................................................................................................................................47 

7. SANNINGSKRITERIER ............................................................................................................49 
7.1 Validitet ....................................................................................................................................49 
7.2 Reliabilitet ................................................................................................................................49 

8. REFERENSER.............................................................................................................................50 

 
BILAGOR 
 
Bilaga 1. Enkät 
Bilaga 2. Svarsfrekvens, enkäter 
Bilaga 3. Korstabeller 



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 3 

1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel avser vi presentera en kort bakgrundsinformation till hur banker 
verksamma inom den svenska finanssektorn utvecklats till att bli allt mer kundfokuserade.  
Utveckling av bankernas ökade tillgänglighet för kunden till följd av kundfokuseringen leder oss 
sedan till uppsatsens syfte.  

1.1 Problembakgrund 
Den svenska banksektorn har de senaste åren genomgått stora marknadsförändringar och arbetar 
i ett klimat som kan karakteriseras av en snabb tillväxttakt. Många nya banker har etablerats på 
den svenska finansmarknaden, både svenska och utländska, samtidigt som storbankerna har 
breddat sina verksamheter. I Sverige år 2006 fanns det totalt 126 olika banker, de fyra största 
bankaktiebolagen brukar kunna kategoriseras som storbanker; Nordea, Swedbank, SEB och 
Handelsbanken. Dessa dominerar den svenska marknaden med 76 % av den totala inlåningen 
från svensk allmänhet samt 65 % av utlåningsandelen, likväl som de är de största aktörerna på de 
flesta andra delmarknaderna med sitt breda och stora utbud av finansiella tjänster. Det senaste 
decenniet har storbankerna utvecklats till heltäckande finansiella koncerner med en utvidgad 
internationell verksamhet.1 

Ökande kortbetalningsmöjligheter och en utveckling med kontantuttagsmöjligheter i handeln är 
en tung faktor i utvecklingen med ett minskat antal traditionella bankkontor inom banksektorn2. 
Det har länge talats om internetbanken och de nya teknologiernas accessvägar till banken, med 
ett stigande användande av internetbanken som har växt både i sitt tjänsteutbud likväl som en väl 
utbredd kontaktväg mot banken, som i nuläget svarar för drygt 50 % av bankkontakten. 
Undersökningar visar att kontakten med banken huvudsakligen sker via personlig kontakt på ett 
bankkontor, denna kontaktnivå är oförändrade sedan år 20063. Intressant är, att trots en trend 
med färre bankkontor från 2522 st. år 1997 till 1910 st. år 2005 och en ökande andel banktjänster 
utförda via telefon och internet, finns det teorier om att trenden med färre bankkontor inte 
nödvändigtvis skall behöva fortsätta sjunka.4  

Genom att bygga upp ett strategiskt nät av bankkontor är det möjligt att erbjuda sina kunder ett 
komplett utbud av tjänster för att etablera sig som en fullsortimentsbank. På den svenska 
marknaden har de utländska aktörerna ökat, detta då deras kostnader för att öppna nya kontor är 
relativt låg. En ökande andel bankkontor bland de utländska aktörerna samt en ny inriktning med 
fokus på rådgivning hos de svenska kontoren skulle kunna tala för framtida satsningar på fler 
kontor. Samtidigt som marknaden erbjuder fler aktörer och olika affärsmodeller kan 
storbankerna genom sina kontor diversifiera sig från sina konkurrenter, genom att erbjuda direkt 
kommunikation samt behålla sina marknadsandelar5. Detta tror vi är en trend som kommer att 
fortsätta att öka. Bankerna kan skapa sig fördelar genom att komma närmare kunden och skapa 
en högre kundtillfredsställelse. Därför är detta spännande att behandla och är följaktligen en av 
våra utgångspunkter för denna studie. Banker idag måste även fokusera på att vårda sitt anseende 
genom att inte bara fokusera på att erbjuda tjänster/produkter samt en god service. Ett högre 

                                                 
1 Banker i Sverige 2007- Svenska Bankföreningen 
2 ECON-rapport nr 2007-025 91-85080-28-4 Mars 2007 konkurrensen på bankmarknaden 
3 Allmänhetens syn på bankerna 2007, Synovate Temo 
4 ECON-rapport nr 2007-025 91-85080-28-4 Mars 2007 konkurrensen på bankmarknaden 
5 Ibid. 
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anseende till kunder och gentemot konkurrenter kan uppnås genom en god och utvecklad 
kundrelation genom bankkontoren6. 

Den kända marknadsmixmodellen med produkt, plats, pris och påverkan kan sedermera utökas 
med de yttre påverkade faktorerna, människor samt processen. Dessa tre marknadsmixfaktorerna 
är inkluderade som separata faktorer eftersom de är under kontroll av företaget och därför att alla 
faktorer enskilt kan påverka kundens initiala beslut att köpa tjänsten,  samt kundens grad av 
nöjdhet och ett återköpsbeslutet. Det är i miljön, genom människors agerande samt hur tjänsten 
skapas och levereras som avgör hur kunder upplever tjänsten eller servicen. Sammantaget där 
kunderna och personalen interagerar, samt alla komponenter som underlättar utförandet eller 
kommunikationen av servicen. Kunderna är oftast närvarande i ”servicelandskapet” när 
tjänsterna skapas, t.ex. i ett bankkontor, samt är i kontakt med företagets personal vilket då har 
en stor inverkan på hur de upplever servicen och kvaliteten.7 

De senaste årens ökade konkurrens inom banksektorn och den utvidgade tillgängligheten till 
följd av teknikens utveckling med exempelvis internet-/telefonbank, har med avseende på 
storbankerna givit en framväxande trend med utökade öppettider på bankkontoren. Detta följer 
också tendensen inom dagens marknadsföring där fokus riktas mer mot kundrelationer och 
tjänsteprocesser8. För bankerna är det viktigt att kunna erbjuda en god service och idag är 
öppettiderna en viktig faktor för att uppfattas som en bank som erbjuder detta. Hösten 2006 var 
Swedbank först av storbankerna med att utöka sina öppettider på vardagar; 52 kontor gav då 1,2 
miljoner kunder möjligheten att genomföra bankärenden fram till kl 18:00 alla vardagar9. Som 
första bank i Sverige införde även Swedbank i januari 2008 helgöppet kl 11-15 för fyra kontor i 
Stockholm, Göteborg samt Malmö10. Därmed är det tydligt att storbankerna följer med i 
utvecklingen med fokus på direkta kundmöten; att de använder sig av en marknadsföring särskilt 
riktad mot individen. 

Den teknologiska utvecklingen det senaste decenniet har gjort att det blivit okomplicerat att 
sköta enklare bankärenden och sina privata placeringar på egen hand. Avkastningsgraden för 
aktiemarknaden har under de senaste åren varit mycket gynnsamma, däremot skulle det senaste 
året och dess oroligheter på börsen med negativa utveckling kunna ligga till grund för en ökande 
efterfrågan på privatrådgivning. Urban Bäckström f.d. riksbankschef skriver i sin rapport 
”Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet” om hur man i samband med en 
återgång till mer ”normala” avkastningsnivåer på aktiemarknaden skulle kunna få se ett ökat 
behov av professionell rådgivning11.  

Tidigare presenterade teorier om att tolka trenderna med sjunkande bankkontor i Sverige som 
övergående, där vi framöver istället skulle kunna få se ökningar är något som ligger till grund för 
upptakten av denna uppsats. Vi vill med utgång i teorierna om en utbredd personlig rådgivning 
och ett snarare ökande antal kontor än minskande. Detta i samverkan med bankernas ökade 
tillgänglighet i form av utökade öppettider, försöka att urskilja och kategorisera vilka 
kundgrupper som ser vinning i denna utveckling. Samt i vilken grad dessa kunder kan räknas 
som lönsamma kunder för banken, således om det går att kategorisera denna utveckling som 
lönsam för bankerna. 

                                                 
6 Zineldin, M. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 
The TQM Magazine vol. 17 No. 4, 2005 p. 331-332 
7 Zeithaml, V. A et al, Service marketing- Integrating customer focus across the firm. (2006) s. 26 
8 Ek, R. & Hultman, J. Plats som produkt. (2007) s.130 
9 Pressmeddelande, Swedbank, 10 oktober, 2006.    
10 Pressmeddelande, Swedbank, 11 januari, 2008 
11 Bäckström, U. ”Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet” (Sveriges Riksbank 21 januari, 2002) 
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1.2 Problemformulering 
Inledande problembakgrund har utmynnat i följande problem:  

• Hur tillfredställda är bankkunder med sin banks tillgänglighet? 

• Vilka kundsegment efterfrågar utökad service och hur lönsamma är de? 

1.3 Syfte  
Genom vår studie av bankernas olika kundsegment och med dessas innehavande ekonomiska 
engagemang i banken, avser vi att belysa kundernas attityder och uppfattningar kring bankernas 
utökade fysiska tillgänglighet, och vad de efterfrågar i sitt möte med banken. Syftet med denna 
studie handlar således främst om servicefaktorn tillgänglighet. Vi kommer att tolka och försöka 
jämföra skillnaderna mellan de olika kundsegmenten; fokus och distinktion utgörs av deras 
ekonomiska engagemang ur ett lönsamhetsperspektiv från banken.  

1.4 Avgränsningar 
Då vår studie syftar till att undersöka bankkunders efterfrågan på bankens öppettider och vidare 
analysera de olika kundsegmentens lönsamhet avgränsar vi oss till att studera privatkunder då det 
är den målgruppen vi anser som mest intressant avseende utvecklingen i bankernas 
försäljningsverksamhet gällande fysisk tillgänglighet. Studiens huvudfokus ligger följaktligen i 
att studera tillgängligheten på traditionella bankkontor, men till viss del kommer även 
teknologisk tillgänglighet att behandlas i syfte att få in jämförelser i vissa analyser. 

1.5 Begränsningar 
Vår studie avser att begränsa sig till att undersöka bankkonsumenternas generella attityd 
gällande servicefaktorn tillgänglighet för bankkontor i Umeå. Detta främst i avseende på 
tillgänglighet till respondenterna men också då vi anser att Umeå som är en medelstor stad utgör 
ett bra representativt område av Sverige som helhet. Samtidigt är vi medveten om att denna 
begränsning inte gör det möjligt att applicera vår studie för Sverige i stort. Detta eftersom 
studien som stickprov endast kan generaliseras mot den population varvid vi tagit stickprovet12. 

                                                 
12 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2005) s. 129 
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1.6 Disposition 
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1.7 Val av teorier 
Med grund i uppsatsens syfte och under arbetets gång har följande teoretiska områden kommit 
att avspegla studiens framväxt: 

 
 

1.8 Definitioner 
Storbank: Någon av de fyra marknadsledande bankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken samt 
SEB. 

Med kundtillfredsställelse syftar vi i vår studie på de faktorer som påverkar kunden i form av hur 
kundrelationen med banken ser ut, rådgivningen med den personliga kontakten, hur service 
uppfattas samt öppettiderna. 

Med ekonomiskt engagemang menar vi hur omfattande kundens affärer i banken är. En kund 
med högt engagemang har starka förbindelser till och brukar många tjänster hos banken. 
Exempel på en kund med högt ekonomiskt engagemang är enligt oss en kund som har bolån, 
sparande, kontokort, Internet- och telefonbanktjänster mm. 

Helkund: Kunder som binder större delen av sina produkter- och banktjänster till en och samma 
bank. 

 

Problem: Hur 
tillfredställda är 

bankkunder med sina 
bankers tillgänglighet? 

Problem: Vilka 
kundsegment efterfrågar 
utökad service och hur 

lönsamma är de? 

Syfte: Lönsamhet v.s. 
ekonomiskt engagemang. 

Figur 2. (Egen bearbetning) 

Positionering 

Banktjänster 

Relationsmarknadsföring 

Gruppsegmentering 

Service 

Differentiering 

Försäljningsarbetets 

utveckling 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel utformar vi den teoretiska referensramen och redogör för den teoretiska metoden 
samt de vetenskapliga ställningstaganden som vi använt i studien. Vi behandlar även 
genomförandet av den kvantitativa studien, sekundärkällor, litteraturinsamling, källkritik samt 
system för källhänvisningar.  

2.1 Ämnesval 
Vi har ett stort intresse för banksektorn både som arbetsgivare nu och efter avslutade studier. 
Banksektorn är en stor och inflytelserik del av det svenska näringslivet vilket vi finner mycket 
intressant, därför väljer vi att fördjupa oss inom detta område. Bankernas utökade öppettider de 
senaste åren samt pressmeddelanden från Swedbank om helgöppet förde oss in på området om 
bankernas tillgänglighet. Vi finner vårt ämne mycket aktuellt med tanke på de relativt 
omfattande omstruktureringarna som kommer att påverka bankerna tillföljd av deras utökade 
öppettider. På grund av ämnets aktualitet är den befintliga forskningen inom detta område 
begränsad och har därför inte helt hunnit behandla bankernas tillgänglighet gällande t.ex. 
helgöppet. Detta hoppas vi kunna bidra med i vår studie. Ämnet som vi behandlar är viktigt och 
intressant för bankerna för att urskilja vilka kundgrupper som faktiskt drivit fram denna 
serviceutveckling. Vidare är det också av yttersta intresse för bankerna att deras tillgänglighet 
och service möts upp av en godtagbar lönsamhet, alltså att de styr sin tillgänglighet utefter en 
lönsamhetsbaserad efterfrågan. Studiens ämne har utöver inbördes diskussion, bemötts med 
intresse av inflytelserika personer på två av de storbanker som vi riktar oss mot i studien. 

2.2 Förförståelse  
Vår förförståelse inom ett ämne påverkar hur vi tar itu med problemen på olika sätt inför vår 
forskningsstudie13. Därför känner vi att det är av vikt att presentera vår teoretiska såväl som den 
praktiskt förförståelsen för läsaren eftersom det kan ha en inverkan på tolkningen av vår 
undersökning. Vi ämnar endast belysa den förförståelse som kommer att kunna inverka på vår 
studie. Vår teoretiska förförståelse inom detta område är begränsad till den kunskap vi inhämtat 
från kurser på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. För den 
praktiska förförståelsen har vi erfarenheter från att arbeta på bankkontor, vi besitter därmed en 
viss förkunskap om hur bankverksamhet fungerar samt tankar kring dess olika kundsegment och 
bankens tillgänglighet. Vidare har vi båda ett stort engagemang kring ämnet vilket vi tror 
kommer att vidga studiens innehåll på ett positivt nyanserat sätt; vi är däremot medvetna om hur 
vårt stora engagemang eventuellt kan leda till att studien uppfattas som ensidig. Vi tror 
sammantaget att vår förförståelse kommer att ha en minimal påverkan på vår studie som helhet 
och den har framförallt påverkat oss i vårt ämnesval istället.  

2.3 Kunskapssyn 
Vår studie syftar till att identifiera de gruppsegment som efterfrågar en ökad bankservice och 
analysera huruvida dessa är lönsamma som kunder för banken eller inte. Detta ger oss ett 
vetenskapligt förhållningssätt vilket vi vill motivera fram som hermeneutiskt, då vi vill tolka och 
skapa förståelse för svenska storbankernas agerande. Initialt skulle man kunna säga att vår studie 
bör klassas som positivistisk då den till stor del står för en analys av kvantitativ data, men vad 
som är viktigt att poängtera är hur de teorier vi ställer upp för att behandla vår empiri ej är att 
betrakta som matematiska formler14. Vidare vill vi påstå att de sätt att värdera bankernas 
agerande som vi ställer upp i vår analys och slutsatser inte är att likställa med positivismens 
objektivitet, utan mer att tolkas som en subjektiv värdering av hermeneutisk karaktär15. Vi som 

                                                 
13 Magne, H, I. Bernt, K, S. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (1997) s. 151 
14 Patel, R. Davidsson, B Forskningsmetodikens grunder. (1994) s. 24-27 
15 Ibid. s. 24-27 



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 9 

utför denna studie är också mer human/samhällsvetenskapliga av oss i vår vardagliga 
filosofi/agerande och såldes mer av hermeneutiker, även om våra tidigare erfarenheter och 
värderingar är något vi avser hålla isär i studiens arbete. Ser man till vår studies upplägg går det 
också att relatera till en hermeneutisk helhetssyn eftersom vi har en problemformulering där vi 
vill avläsa bankkunders uppfattning av bankens service, tillgänglighet och kundorientering (vår 
helhetsbild), vidare vill vi ställa den helheten emot olika kundsegment (delar) för att få en ökad 
förståelse för bankernas agerande16. Följaktligen anser vi att ett hermeneutiskt synsätt är det som 
beskriver vår studie bäst. 

2.4 Perspektivval  
Det är viktigt att man som författare bestämmer sig för ett perspektiv som studien skall utformas 
utifrån samt att detta perspektiv sedan bibehålls och följs genom studiens gång. I många fall är 
en studies perspektivurval format utav författarnas egna intressen17. Vi kommer att utgå från 
bankens perspektiv där vi undersöker vilka kundsegment som efterfrågar ökad 
banktillgänglighet. Vi kommer att fånga upp bankens kunder genom en kvantitativ studie för att 
se vilka kundsegment som efterfrågar de utökade banköppettiderna och vad de egentligen 
efterfrågar med sitt bankmöte. Efter att vi har studerat bankkundernas efterfrågan flyttar vi fokus 
från ett ur banken sett kundefterfrågeperspektiv till ett lönsamhetsperspektiv, där vi försöker 
utröna vilka typer av dessa kundsegment som innehar stora ekonomiska engagemang och som 
därmed är lönsammast för banken. Detta är viktigt eftersom vi avser att studera om det är 
lönsamt även för banken med denna utökande tillgänglighet, då är det viktigt att säkerställa vilka 
kundsegment som är av störst betydelse. Vi anser att detta ämne är relevant eftersom vi 
fortsättningsvis vill arbeta inom banksektorn i framtiden. 

2.5 Angreppssätt  
”Induktion bidrar med ny, men osäker kunskap utöver det observerade”18. ”Deduktion är säker, 
men bidrar inte med ny kunskap”19. Förklaringsprocessen för en studie kan skildras som 
deduktiv alternativt induktiv beroende på huruvida undersökningen är bevisande av befintliga 
teorier eller bidragande med nya20. 

Vi har i vår studie valt att utgå från teorier och därefter genomföra vår empiriska studie, för att i 
analysen av empirin koppla verkligheten mot teorierna. Med hjälp av teorierna kan det deduktiva 
angreppssättets teorier ligga till grund för ett problem där slutsatserna jämförs med verkligheten. 
Om det inte finns relevanta teorier att koppla till problemområdet som man valt är en induktiv 
ansats lämplig. Utgångspunkten för induktiv ansats är empirin, verkligheten; alltså analysen av 
det valda problemet, vilket sedermera utgör grunden för teorierna och kopplingen för följande 
resultat samt slutsatser21. Vi har fokus på det deduktiva angreppssättet men är samtidigt 
medvetna om svårigheten med att hitta ämnesspecifikt applicerbara teorier. 

2.6 Undersökningsmetod  
Metoder för datainsamling kan göras huvudsakligen genom två olika angreppssätt nämligen, 
kvalitativa - eller kvantitativa metoder. I ett kvalitativt angreppssätt är helhetsförståelsen samt 
den djupa komplexiteten i fokus. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier är att 
kvantitativa fokuserar mer på olika delar samt specifika sammanhang22. Den metod som är 
lämpligast att använda styrs av problemformuleringen och syftet. Eftersom de även kompletterar 

                                                 
16 Patel, R. Davidsson, B Forskningsmetodikens grunder. (1994) s. 26 
17 Eliasson, R, Forskningsetik och perspektivval (1995) s. 27 
18 Darmer, P. Freytag, P, V. Företagsekonomisk undersökningsmetodiklund. (1995) s. 99 
19 Ibid. s. 99 
20 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2005) s. 23-26 
21 Rienecker, L. Jörgensen, P, S. Att skriva en bra uppsats. (2002) s. 160 
22 Trost, J. Enkätboken. (2007) s. 23-24 
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varandra kan det således vara en fördel att kombinera metoderna i samma studie23. Genom båda 
synsätten kan en verklighet beskådas och tolkas vilket medför att de olika datatyperna inte är 
oberoende av varandra24. 

Val av undersökningsmetod 
Vi har valt att undersöka vårt problemområde med hjälp av en kvantitativ undersökning. Ett 
kvalitativt angreppssätt är inte aktuellt för oss eftersom det är lättare att göra generaliseringar 
utifrån kvantitativa studier. Även från personer som inte intervjuas går det att genom svar av ett 
urval dra slutsatser för hela populationen, då är det lämpligt med ett slumpmässigt urval av 
passande storlek. Oftast används frågeformulär för att samla in data till den kvantitativa ansatsen 
och det är mycket viktigt att frågorna exakt belyser den teori som forskarna avser att studera.25 
Därför har vi lagt stor vikt vid att förankra de frågor vi vill ha svar på utifrån den uppställda 
teorin. Genom att vi använder oss av en kvantitativ forskning kan vi erhålla svar från många 
olika kundgrupper, detta eftersom vi vill belysa skillnader i deras attityder om bankernas 
tillgänglighet. En kvantitativ studie lämpar sig även bra för att ge svar till vår ställda 
problemformulering. Om vi istället hade valt att genomföra en kvalitativ studie så skulle vi 
riskera att inte kunna skapa en tillräckligt klar distinktion mellan dessa olika svarssegment med 
fokus på hur de upplever kundtillfredsställelsen. Vidare önskar vi även att klargöra vilka av 
dessa olika segment som bankerna kan skapa vinstmöjligheter utifrån för att skapa 
förutsättningarna för en utökad tillgänglighet. Detta eftersom vi söker svar från en bred bas av 
olika typer av kunder, som vi sedan skall generalisera utifrån. Därför anser vi det lämpligast att 
nyttja ett kvantitativt förhållningssätt samt att genomföra en enkätundersökning.  

2.7 Sekundärkällor  
I detta avsnitt avser vi beskriva hur vi gått tillväga för att samla in de teorier som ligger till grund 
för den teoretiska referensramen. Materialet som forskare själv inte samlar in utgörs av 
sekundärdata. Det är viktigt att vara kritisk mot källan vid insamlande av sekundärdata, genom 
att exempelvis fundera kring vart materialet kommer ifrån, vem som har samlat in det samt 
trovärdigheten kring författaren så att inte materialet är uppenbart vinklat.26 Vi har valt att till 
största del samla vår information via Umeå universitets databaser för litteratursök, Album samt 
artikelsök (Business Source Premier) men även via andra artiklar, uppsatser samt litteratur inom det 

för oss relevanta ämnesområdet. Sökord som vi ofta har använt för att finna lämplig information 
är; kvantitativ metod, vetenskaplig metodik, vetenskaplig metod, marknadsföring, 
relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, tjänstekvalitet, servicekvalitet, kundlönsamhet, 
bank, bankservice, bankmarketing, marketing, personal contact. Vi har i den största möjliga mån 
letat efter ursprungsreferenser för att öka trovärdigheten för vår studie.  

2.7.1 Källkritik 

När vi genomförde denna studie har vi varit medvetna om betydelsen att kontrollera fakta som vi 
använt oss av. Det är källorna som är ursprunget till vår kunskap i studien vilket medför att det är 
viktigt att kontrollera dessa källor kritiskt samt bedöma trovärdigheten och värdera källorna. Vi 
har aktivt under studiens gång förhållit oss kritiska till källan beträffande sekundärdata då vi är 
medvetna om att det ibland kan förekomma inslag som är missvisande, ofullständiga eller 
vinklade.27 Vi har valt att till viss del referera till vetenskapliga artiklar och rapporter som 
inhämtats via ovan rekommenderade databaser. De bör ses som lämpliga för vår studie eftersom 
de torde ha genomgått metod- samt giltighetsgranskning innan deras publicering i vetenskapliga 

                                                 
23 Magne, H, I. Bernt, K, S. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (1997) s. 171 
24 Engdahl, C, L. Grääs, N, C. Haglund, L. Marknadsundersökning- en handbok. (2001) s. 134 
25 Johannessen, A. Tufte, P, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003) s. 84 
26 Lundahl, U. & Skärvad, P-H Utredningsmedodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) s. 131 
27 Thurén, T. Källkritik. (2005) s. 29 
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tidskrifter. Vidare har den litteratur vi mestadels använt oss av bestått av faktaböcker inom olika 
ämnesområden som framtagits av etablerade författare inom varje område. Dessa har sedermera 
visats sig som kända med god forskning och återkommer ofta som referenser inom sina 
forskningsområden. Vi har även fokuserat på att inhämta en stor mängd sekundärdata från olika 
typer av författare för att på så sätt stärka vår studie. När en källa ska granskas är det även viktigt 
enligt Thurén att ta hänsyn till tidsambandet. Enligt tidssambandet finns det större skäl att tvivla 
på källan om det har gått en längre tid sedan källan skrevs till att den används.28 Vi har tagit detta 
i beaktning redan tidigt i informationssökningsprocessen för att minimera denna aspekt. 
Majoriteten av våra sekundära källor härrör därför från 2000-talet alternativt från 1990-talet 
vilket vi anser som goda samt relevanta ur ett tidsmässigt perspektiv. I metoddelen förekommer 
det viss äldre litteratur, vilket vi är medvetna om, men vi nyttjar även dessa källor eftersom de 
fortfarande anses som gångbara och fortfarande nyttjas som referenser av andra kända forskare 
samt att tidssambandet kan anses som kort. 

2.7.2 system för källhänvisningar  

För att texten skall vara lättläst har vi valt att ange våra källor enligt Oxfordsystemets fotnoter. 
Enligt detta system skall noten placeras längst ner på den aktuella sidan varvid även 
författarnamn, utgivningsår samt eventuellt sidnummer markeras. Fotnoten syftar enbart på den 
aktuella meningen om den är placerad framför punkten, om fotnoten står efter punkten syftar 
källan på tidigare nämnda meningar i stycket. Om en rubrik anges med en efterföljande fotnot så 
innebär det att källan syftar på hela kapitlet om inget annat anges.  Uttrycket Ibid används vid de 
tillfällen en fotnot hänvisar till samma källa som föregående.29  

                                                 
28 Thurén, T. Källkritik. (2005) s. 19 
29 Petterson, G. –Att skriva rapporter. (1997) s. 17 
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3. BANKEN & KUNDEN 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för vår emiriska studie och 
som angränsar till vår problemformulering om, hur tillfredställda är bankkunder med sin banks 
tillgänglighet, samt vilka kundsegment efterfrågar utökad service och hur lönsamma de är. Vi 
inleder med fem stycken övergripande teorier som behandlar vårt ämne: försäljningsarbetets 
utveckling, positionering, tjänstekvalitet, relationsmarknadsföringen samt gruppsegmentering. 

3.1 Försäljningsarbetets utveckling 
Utvecklingen av försäljningsarbetet och marknadsföring inom banksektorn har historiskt sett 
förändrats väldigt mycket. Den rådande benägenheten inom marknadsföringen är att arbeta 
utifrån ett nytt perspektiv där fokus ligger på ogripbara resurser, sambandet mellan 
värdeskapande och relationer. Studier visar på hur utvecklingen karakteriseras av ett skifte i 
fokus från varor som fundamental bas för ekonomiskt utbyte till att rikta in sig mer på 
serviceombesörjande verksamheter30. Marknadsföringen karaktäriserades förr av 
marknadsinriktade aktiviteter där man i enighet med marknadsföringsmixen, de fyra P: na: 
produkt, plats, pris samt påverkan, sökt skapa en kundtillfredställelse. Detta genom att anpassa 
kunden till marknaden och dess utbud31, den aktuella marknadsföringen belyser nu vikten av 
relationsmarknadsföring, marknadsorientering och ”service marketing”, vikten av kunskap och 
specifika färdigheter istället för tidigare fokus mot traditionella ”påtagliga varor”32. Ytterligare 
ett steg i utvecklingen av försäljningsarbetet är den ändrade förutsättningen om att kunder inte 
längre köper en vara eller en tjänst, och att den traditionella uppdelningen mellan varor och 
tjänster inte längre är applicerbar. Man kan numera inte omdefiniera servicen till att endast se 
den från ett konsumentperspektiv och lägga all vikt vid service vid utformningen av 
marknadsföringen. Det nya perspektivet på marknadsföring bör istället ses som ett skifte där 
fokus styrs om från produkten, från en medelväg mellan produkten och service till att 
karakteriseras av den totalnytta som skapas. Vidare skall totalnytta granskas ur ett 
kundperspektiv. Kunden efterfrågar inte som tidigare nämnt längre en vara eller en tjänst, vad 
som efterfrågas är ett komplett erbjudande, alltså en vara eller tjänst som ger support och skapar 
ett mervärde33.  

Alla människor som inverkar på köpprocessen kan även påverka utfallet på olika sätt. Dessa 
faktorer är speciellt betydelsefulla i branscher som bygger på trovärdighet där konsumenten har 
svårt att mäta exakt kvaliteten på sin tjänst. De ”yttre påverkande faktorerna” skapar stora 
möjligheter för företagen att leverera ett klart och kraftfullt budskap om sina tjänster, sina olika 
kundgrupper samt om sina nya möjligheter. Genom olika processer går det att skapa olika 
förutsättningar för kunderna och skapa individuellt behovsanpassade åtgärder. Den personen som 
har kontakt med kunden är ibland en stor del av tjänsten med sin erfarenhet och kompetens 
denna person är av stor betydelse eftersom de bygger upp relationen och påverkar oftast kundens 
uppfattning.34 

3.2 Positionering  
Genom att skapa en position eller distinktion av sitt företag jämfört med sina konkurrenter går 
det att etablera sig i kundernas medvetande. Om ett företag är känt, har något attraktivt att 
erbjuda samt om kunderna har hört talas om företaget under goda förutsättningar finns bra 

                                                 
30 Vargo, S. Lusch, R. Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of marketing vol. 68 January 2004 
31 Ibid. s. 1 
32 Ibid. s. 1 
33 Gummesson, E. (1995) Relationship Marketing: Its Role in the Service Economy, in W. Glynn and J. Barnes (eds) 
Understanding Services Management, pp. 244–268. New York: John Wiley. s. 250-251 
34 Zeithaml, V. A et al, Service marketing- Integrating customer focus across the firm. (2006) s. 27 
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möjligheter till nöjda kunder. Därför är det viktigt att företaget har en god kommunikation för att 
lyckas placera sig i kundens medvetande. Konkurrenterna har oftast tjänster med jämförelsevis 
lika attribut. Varumärkets styrka sitter sällan i en enskild tjänst eftersom tjänsten ofta är 
immateriell och relativt enkel att plagiera för en konkurrent, därför har betydelsen för de 
bakomliggande faktorerna för företaget ökat i omfattning. Sammanfattningsvis kan positionering 
således definieras enligt följande: ”Positionering handlar om att identifiera, utveckla och 
kommunicera en differentierad fördel, vilken får organisationens tjänster att framstå som 
överlägsna och annorlunda än konkurrenterna i kundens medvetande”.35 

3.2.1 Differentiering, bankkontoret som produkt 

Enligt Johan Hultman i boken Plats som produkt kan marknadsföring av en plats föreliggas av en 
målmedvetenhet att synliggöra och stärka vissa perspektiv av platsen och vad den förmedlar36. 
Detta synliggörande har för avseende att möjliggöra en styrning av konsumtion och potentiell 
köpkraft. Således kan en plats skådas som marknadsföring i egenskap av skapelseprocess; i 
denna process kan således mer realiserbara egenskaper lyftas fram och vad som anses som 
mindre lönsamt kan minimeras. Alltså utgörs denna skapelseprocess av ett kommunikativt 
informationsutbyte där information positioneras och förankras på ett naturligt sätt mot 
konsumentens preferenser.37 Genom storbankernas bankkontor är det således möjligt att 
målmedvetet möta kunderna i en individuellt anpassad lösning för att stärka bankens möjligheter 
till högre lönsamhet. Att marknadsföra en plats i vår studies fall som ett bankkontor och nyttja 
det som en skapelseprocess är inte att betrakta som någonting revolutionerade. Samtidigt tror vi 
att de höga resurskostnaderna för kontoren gör det viktigt att urskilja vilka kunder som då är 
värda att förmedla för denna process. 

3.2.2 Strategier vid ökad konkurrenssituation 

Det finns två traditionella vägar att gå för de organisationer som vill undvika stora ekonomiska 
problem vid en ökad konkurrens: att satsa på mer marknadsföring eller göra kostnadsbesparingar 
i företaget. Denna metod fungerar för produktionsinriktade företag men för tjänsteföretag såsom 
banker kan det skapa allvarliga strategiska fallgropar 38: 

                                                 
35 Echeverri, P. Edvardsson, B. Marknadsföring i tjänsteföretag. (2002) s. 403 
36 Ek, R. & Hultman, J. Plats som produkt. (2007) s.147 
37 Ibid. s.147 
38 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 27 
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Om eventuella kostnadsbesparingar sker i form av personalminskningar, minskade antal 
bankkontor eller försämrade öppettider blir följden oftast sjunkande kvalitet på tjänsterna banken 
utför. Det försämrar det faktiska utbudet som tjänsteföretaget, banken, erbjuder sina kunder, dvs. 
servicen som bankkontor upprättar mot sina kunder. En kompensation med ökad marknadsföring 
av företaget har ingen inverkan på denna process utan kostnaderna kommer att öka istället för att 
minska. När företagets kunder upplever en försämrad kvalitet blir det svårare att genomföra en 
kostnadsreduktion och därmed uppstår en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Den 
kvalitetsförstörande trenden kan öka ytterligare om konsumenten förutsätts ta över vissa delar av 
det tekniska produktionsmomentet som förefaller ointressant eller icke kundinriktat. Om kunden 
lägger märke till en försämring kan en missnöjdhet sprida sig och kunder sviker företaget. Det är 
viktigt att försöka identifiera och satsa på de delar som avser kundkvalitet39. Genom vår studie 
kan vi applicera detta till att om bankerna ökar sin tillgänglighet så kan de minska riskerna att 
förlora kunder avsevärt; vi kan även visa att en ökad tillgänglighet inte försämrar kvaliteten på 
bankens tjänster. Därmed påverkas inte kundens upplevda servicenivå negativt utan kan 
bibehålls på en positiv nivå. Vidare kan vi även härleda det utökade nyttjandet av tekniska 
lösningar som ett hot för kunden. Bredden av exempelvis internet som hjälpmedel för de flesta 
av dagens banktjänster kan uppfattas som negativt av vissa kunder40. Om bankerna kan 
säkerställa vilka kunder som uppfattar tillgängligheten som viktig samt de kunder som eventuellt 
upplever tekniken som ett hinder tror vi att banken kan skapa/nå en högre lönsamhet eftersom de 
då kan ta till vara på kundens behov bättre.  

Oftast går det att sänka företagets kostnader och samtidigt bibehålla kvalitén genom att förbättra 
och utveckla företagets möte med kunden. Det sker en förbättrad köpar- och säljarinteraktion där 
utgångspunkten och fokus ligger på företagets kundrelationer. Genom en ökad kundkontakt 
mellan företagets personal och kunderna förbättras kundrelationen och kunderna upplever en 
högre grad av kvalitet och blir nöjdare. Kundorienteringen kommer att öka bland medarbetarna 
och denna process ger en total ökad försäljning, med en tjänsteanpassad strategisk planering41.  

                                                 
39 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 28 
40 Ibid. s. 28 
41 Ibid. s. 28 
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3.3 Banktjänster 
Allt eftersom samhället förändras växlar också efterfrågan på bankers finansiella tjänster; olika 
tjänster värderas olika i takt med utvecklingens framskridande. Den nya tidens teknologi har 
kastat ut bankkunderna i ett större globalare sammanhang, en bankkund är inte längre lokalt 
förankrad till sitt platsbundna bankkontor. Detta betyder inte att relationen till det lokala kontoret 
blir mindre betydelsefull, tvärtom ökar pressen och betydelsen av det lokala kontorets insatser. 
För att en bankkund skall kunna uppleva en högre nyttonivå av det nya globala sammanhang 
som bankens tjänster erbjuds i ligger ett väldigt tryck på banken att förmedla dessa tjänster. 
Banken måste i sin tur snabbt analysera kunders efterfrågeförändringar, för att på ett enkelt och 
förståeligt sätt kunna presentera en lösning som underlättar kundens vardag och skapar ett 
mervärde. Följaktligen måste banken som organisation ständigt analysera och klara av 
samhällets förändringsprocess för att kunna presentera aktuella produkterbjudanden till sina 
kunder42. Den optimala banken skulle alltså omgående se och möta sina kunders förändringar i 
behov och efterfrågan, och den optimala kunden skulle snabbt begripa och börja dra nytta av de 
värdeskapande tjänster som banken erbjuder. Men verkar vi i det ”optimala” samhället? Nej, och 
varken banker eller dess kunder agerar optimalt. Bankkunderna har för dåliga kunskaper vad det 
gäller finansiella tjänster och oftast inte tid att förkovra sig mer inom ämnet43. 

De senaste 15-20 åren har bankernas tjänsteutbud förändrats och utvecklats med en oerhörd fart. 
För 15 år sedan hade de flesta fått tillgång till uttagsautomater och bankkort för att på egen hand 
sköta de mest grundläggande transaktionerna och på så vis kunna likvidera en mer basal 
bankkontakt. Vad som senare växt fram är nya bättre och mer avancerade villkor för sparande 
och utlåning. En avreglerad finansmarknad och nya pensionssystem har sedan många år gett oss 
en förändring där bankerna arbetat för att lägga över de dagliga transaktionerna från de 
traditionella kassamötena till teknologiska elektroniska komplement, detta för att skapa mer 
utrymme för personlig rådgivning för in- och utlåning. Man kan också se hur denna trend med ett 

                                                 
42 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.17 
43 Ibid. s.18 
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relationsinriktat utbyte mellan kund och bankman fortsätter och har fått ett växande fokus 
alltjämnt som den allmänna ekonomin växer och blir allt mer komplex.44  

Servicekvalitet kan delas in i två dimensioner sett från konsumentens perspektiv: en teknisk 
resultatbaserad dimension respektive en praktisk, processbaserad dimension45. Den 
teknikbaserade dimensionen koncentrerar sig på vad kunden faktisk får ut av servicen i fråga, 
den praktiska dimensionen däremot ser mer till hur konsumenten har försetts med servicen46. 

I ett möte på bankkontor med avseende på utbyten av varor och tjänster utgår vi från en 
uppdelning av marknadsorienterade och icke marknadsorienterade aktiviteter. Med 
marknadsorienterade transaktionsutbyten syftar vi till ett diskret utbyte. ”Transaktionen kan 
definieras som en överföring av ägande av en produkt eller en tjänst, exempelvis en finansiell 
tjänst. Denna är helt oberoende av sitt historiska och sociala sammanhang samt av tidigare och 
framtida relationer. Aktörerna antas ofta vara välinformerade, så att de kan göra de rationella val 
som krävs för att leda fram till transaktionerna (bankaffärerna)”47. Transaktionsutbyten kan 
registreras som enstaka händelser, alternativt återkommande händelser, inom de senare nämnda 
finns det möjlighet att utveckla transaktionsbytet till en relation48. Icke marknadsorienterade 
relationsutbyten sätter alltså relationen i fokus, i utbytet ges också beaktande åt det sociala 
sammanhanget och historiska aktiviteter. Ett relationsutbyte bygger på att utveckla och 
upprätthålla en kontakt, kommunicera, att samarbeta och ömsesidigt tillfredställa49.”Hos kunder 
finns det en önskan om individuellt anpassade lösningar i mötet med banken…”50 

En väsentlig skillnad i transaktions- och relationsutbyte sett från bankens perspektiv är hur ett 
relationsutbyte har bättre potential både konkurrensmässigt och rent lönsamhetsmässigt. Det är 
lättare att kopiera lönsamma transaktionsmönster från konkurrenter än att imitera ett 
relationsutbyte, vilket är att betrakta som ett emotionellt utbyte baserat på underhåll och 
fördjupade relationer, och således inte lika överförbart från organisation till organisation och 
individ till individ. En transaktion är också enklare för en kund att förknippa med dess kostnad 
och värde då det är en tydligt avskild och mer mätbar aktivitet. I en relation däremot värderar 
inte en kund kostnaden av enstaka transaktioner på samma sätt; där kan en god relation och 
stödet av en känd bank betyda mer för kunden. När det gäller transaktionsutbyten på banken är 
de också överlag dyrare att marknadsföra för bankerna, detta då transaktionerna i allmänhet är 
aktiviteter som återspeglas av återkommande och kostsam marknadskommunikation.51  

Relationsmarknadsföring kan utan tvivel också behöva kostsam marknadskommunikation men 
bör i längden inte innebära samma kostnad52. Rent generellt skulle man kunna säga att ett 
relationsutbyte är mer kostsamt i ett initialt stadium men när relationen väl är i rullning så har 
den inte samma höga återkommande kostnader som ett transaktionsutbyte. Intressant för vår 
studie är teorierna om hur bankkunder låter banken dra fördelar av att de bygger upp och stannar 
i en relation, enligt Grönroos är det mervärde kunderna får ut av en trygg relation större än 
värdet av transaktionerna. Kundvärdet är att betrakta som summan av transaktionsvärdet plus 
relationsvärdet53; detta är då något som vi vill applicera mot vår studie för att se hur pass 

                                                 
44 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006). s.87 
45 Lagrosen, S. Svensson, G. Marketing broadening the horizons. (2006) s. 99 
46 Ibid. s.99 
47 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.87-88 
48 Ibid. s.88 
49 Ibid. s.89 
50 Ibid. s.47 
51 Ibid. s.92-93 
52 Ibid. s.92-93 
53 Ibid. s.93 
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omfattade detta segment av bankkunder är, då det enligt våra kriterier är att betrakta som det 
mest lönsamma. 

3.4 Service 
Ett högre kundvärde kan skapas av banken genom att skapa god service med en utökad 
tillgänglighet för kunderna. Kundvärde kan definieras som “den totala fördelen över tid kunden 
upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst.., i relation till den totala uppoffringen över 
tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden blir tvungen att göra”. Den goda 
servicen kan fungera som ett mervärde eller tilläggsvärde till de finansiella produkter som är 
kärntjänsten54. Om servicenivån är låg blir det svårare att bibehålla en god relation med banken 
och det ger ökade relationskostnader. Att erbjuda en begränsad service tvingar företaget att hålla 
ett lägre pris jämfört med marknadspriset samt ökar/höjer kostnaderna för att sköta relationen 
vilket leder till förlorade marginaler55. 

3.4.1 Servvicemöten, privatrådgivning 

Genom interaktionen mellan kunden och frontpersonalen för företaget kan personalen träffa och 
konfronteras med kundernas beteenden och problem. Med en fortsatt ökande teknisk utveckling 
som kan ändra relationen mellan kunden och leverantören finns det risk för att det skapas en 
orealistisk bild av vad en kund egentligen är.56 

Vi har valt att bearbeta diverse teorier med fokus på kundlönsamhet. Detta eftersom det är 
intressant att försöka att urskilja vilka kundgrupper som egentligen är inkomstbringande till den 
grad att det kan vara ekonomiskt hållbart att för banker utöka sin fysiska tillgänglighet. 

För att bankrådgivning skall anses som effektiv från bankens sida bör följande tre kriterier vara 
uppfyllda; rådgivningen skall vara tillämplig från banken sida, det vill säga tjänsten som rådgörs 
skall återfinnas i bankens sortiment; rådgivningen skall riktas mot en mottagare som är av 
kapacitet att ta emot det; slutligen skall det ligga vinning för banken i rådgivningen57.  

Dessa teoretiska utgångspunkter gällande rådgivning är av intresse för syftet med vår 
undersökning, detta då bankernas ökade tillgänglighet i form av utökade öppettider är tydligt 
kopplat till rådgivning både i praktisk och i teoretisk förankring. Således bör bankerna ha 
underlag på hur vida det är lönsamt att som i tidigare presenterade exempel med hur Swedbanks 
utökade öppettider till att innefatta även lördagar. Så i detta fall om Swedbanks praktiska 
agerande är en följd av teoretiskt behandlad data bör således också utfallet i vår studie visa hur 
efterfrågan i ett traditionellt bankmöte är större hos de kundsegment vilka kan klassas som mer 
inkomstbringande för banken. 

3.5 Relationsmarknadsföring 
Den samhälleliga och teknologiska utvecklingen accelererade under 1990-talet på ett antal plan 
vilket skapade ett nytänkande inom marknadsföringsområdet. I snabb takt ändrades 
verksamhetsförutsättningarna i bankerna och de största förändringsfaktorerna var följande: 
Informationssamhällets framväxt har påverkat hur kunderna nås av informationsflödet via media. 
Förändringen kommer att fortsätta inom kommunikationsmetoderna samt för köpprocessen och 
kundernas makt kommer att öka. En större medvetenhet hos konsumenterna genom större 
tillgång till information leder till att köptroheten gentemot företagen minskar. Kundernas behov 
blir allt mer sofistikerade. Kunderna vill till en högre grad hävda sin personlighet och markera 
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sitt oberoende och samhället individualiseras. Detta medför att individens behov måste 
uppmärksammas och leder till högre krav på unika lösningar. Konkurrensen ökar såväl nationellt 
som internationell. Servicens betydelse som konkurrensmedel ökar i det flesta verksamheter och 
de tekniska hjälpmedlen räcker inte alltid till för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Det 
blir ofta nödvändigt att höja det kundupplevda värdet genom skräddarsydda lösningar.58 

Att behålla och skaffa kunder är oftast ändamålet med bankernas verksamhet. Trots att själva 
transaktionen är klar upphör sällan relationen mellan banken och kunden, eftersom en bibehållen 
kontakt har betydelse även för framtida köpbeslut för kunden. Viktiga egenskaper för att kunna 
konkurrera är att erbjuda god service samt att vara kundorienterad.  Vidare är det viktigt att 
kunden känner förtroende för sin leverantör vid stora köp. Relationsmarknadsföring kan således 
definieras som: ”att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla relationer med 
kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas.59 Strategierna för att lyckas med en 
god relationsmarknadsföring bygger på individen samt den individuella kundkontakten som står i 
centrum. Betydelsen för kundens egna villkor har ökat för att interaktionen samt 
kommunikationen ska utvecklas.60 
 
Vad vi tidigare benämner som en trend i marknadsföringen om hur fokus riktas mer mot 
kundrelationer och tjänsteprocesser kan också relateras till samt stärkas av vad Stefan Lagrosen 
et al. presenterar i Marketing broadening the horizons. Relationsmarknadsföring är en utvecklad 
syn av tidigare marknadsföring, som var mer riktat till att beskriva olika tillvägagångssätt. Detta 
ställer relationen mellan den kooperativa aktören och marknadsföraren i centrum. 
Marknadsföringsrelationer är således av mer teknisk natur och att relatera till den reella 
marknadsföringen som sker igenom relationer. Relationsmarknadsföring är i detta fall mer att 
betrakta som en begränsad ström av forskning som beskådar relationer ur ett vidare mer 
omfattande perspektiv där relationsprocessen ligger i fokus.61 

3.5.1Marknadsföring ur ett föränderligt perspektiv 

Inom tjänstebranscher idag blir kunder ofta lönsamma först efter upprepade köp under en längre 
tidsperiod. För företagets marknadsföring blir det då uppenbart att det krävs ett omsorgsfullt 
vårdande av kundrelationer under en lång tid och inte enbart fokus på etablering av nya 
kundrelationer. Detta har bidragit till ett starkare fokus kring ett relationsperspektiv istället för 
bytesperspektivet som fokuserar på transaktioner med ett utbyte enbart av tjänster mot pengar. 
Relationer måste istället hanteras och byggas upp för att företaget ska uppnå sina lönsamhetsmål 
vilket ger en definition: ”Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla 
samt vid behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade 
parters mål uppfylls” 62  

Denna typ av marknadsföring bygger i sin helhet på interaktion och nätverk för att bygga upp 
denna relation.  Den centrala förändringen genom denna process är att värdeskapandet framhålls 
mer än själva värdedistributionen dvs. samspelet och relationen mellan kunden och företaget är 
viktigt för huruvida kunden blir nöjd. Istället för att kunden förutsätts att själv fatta självständiga 
val mellan olika aktörer på marknaden uppstår med relationsmarknadsföring ett ömsesidigt 
beroende mellan köpare och säljare, vilket leder till ett uppfattat mervärde hos kunden samt en 
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högre kundnöjdhet. Säljare har därmed lättare att nå ut med sina tjänster på ett trovärdigt och 
övertygande sätt och med större interaktion. 63 

Genom att skapa en stabil och långsiktig relation mellan kunden och företaget kan det utvecklas 
ett nära samarbete som behålls under långt tid. Genom den kontinuerliga kontakten utvecklas 
detta till en kundinriktad mikroorganisation som skapar en trygghet samt ökar möjligheterna till 
merförsäljning. Det blir en smidig interaktion mellan köparen och säljare där de båda känner 
varandra samt ett förtroende byggs upp. Det ger en förenklad marknadsföringsprocess för 
företaget och det blir lättare att kommunicera direkt med kunden.64  

3.5.2 Intern marknadsföring – människan i centrum 

I personalintensiva branscher såsom bank utgör den s.k. kontaktpersonalen i många fall 
företagets viktigaste marknadsföringsresurs. Genom att automatisera tjänsteproduktionen med 
t.ex. internetbanken och en avpersonalisering på kontoren kan betydelsen av människans roll 
som marknadsförare minska. Att effektivisera sin tjänsteverksamhet kan medföra tidsbesparingar 
för både företaget och kunderna samtidigt som det kan innebära vissa negativa följdverkningar. 
Personkontakten mellan kunderna och företaget sjunker, flexibiliteten minskar på ett avgörande 
sätt, kontrollen av kvaliteten i den totala kundrelationen sjunker samt att det blir svårare att skapa 
tillfällen för merförsäljning. När den fortlöpande kontakten minskar kan det bli svårare att 
upptäcka missnöje hos kunderna. Vidare är det svårare att skapa s.k. helkunder när den totala 
kundrelationen minskar.65 

3.5.3 CRM- Customer Relationship Management 

Att skapa kundvärde är det centrala begreppet för CRM. Bankens viktiga tillgång utgörs av en 
stor och lojal kundbas. Det krävs en djupgående bekantskap med den process genom vilken 
kunden skapar värde åt sig själv och utveckling av kundrelationen. Att skapa bestående 
relationer med kunden är målet för CRM istället för att alltid maximera avkastningen av enskilda 
transaktioner. Genom anpassningar till varandra kan ömsesidiga värden skapas genom en 
relationsstyrd process. Konkurrensmässiga fördelar kan på så sätt skapas med fokus förutom 
pris, utan att kunden kan förmås att skapa egna värden genom leverantörens hjälp. 66  

Att betrakta produkten/tjänsten som en process är CRM:s andra hörnsten då den första 
hörnstenen bestod av att skapa kundvärde. Utbytet mellan kundens och leverantörens processer 
kopplas samman av produkten/tjänsten som erbjuds. Kundvärdet skapas delvis genom 
omvandlingen av leverantörens kompetens i denna process. Gränslösa möjligheter med 
processdifferentiering möjliggör skapandet av olika typer av relationer genom produkt- och 
tjänstedifferentiering. Den tredje hörnstenen är aspekter kring ansvaret för leverantören. Att 
tillfredställa endast kundbehovet räcker inte för ett företag. Att kunden blir tillfredställd räcker 
heller inte utan företagen ska erbjuda sina kunder möjligheter att skapa värde åt sig själva. Detta 
kan genomföras genom att utveckla och stärka befintliga relationer mellan företag och kund.67 

3.6 Relationsstrategier 
Det är oftast lönsamt att kunna erbjuda olika typer av relationsstrategier och lösningar som 
passar olika kunder. Relationer mellan kunder och banken ser olika ut eftersom alla kunder är 
olika. Därför är det svårt att hantera alla med hjälp av samma process vilket ibland är ett 
problem. Med olika relationsstrategier går det att skapa konkurrensfördelar och en differentiering 
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mot andra konkurrenter, som kunden upplever som värdeskapande. I verkligheten finns sällan en 
genomsnittkund och olika alternativ bör anpassas efter kundernas olika behov. Det går att dela in 
relationsstrategierna i tre olika alternativa strategier där processen mellan kunden och företaget 
måste etableras för att en relation ska skapas. Antingen anpassar sig kunden till företagets 
processer för att göra mötena möjliga eller så anpassar sig företaget helt så att kunden inte 
behöver investera tid och pengar för att ändra processen, eller så sker en kombination av dessa 
båda strategier för att skapa en dynamisk process där båda parter anpassar sig. 68 

Tillgänglighet med utökade öppettider i banksektorn kan ses som en profilering mot att attrahera 
nya och befintliga kunder för att erbjuda dem en flexibel och god service som passar olika 
kundgrupper. Det har visat sig att i olika tjänstesektorer skiljer sig lönsamheten mycket mellan 
olika kundgrupper. Därför är det viktigt att det är de mest lönsamma kunderna som banken riktar 
sin CRM strategi mot, eftersom det inte är lönsamt att investera tid och resurser i relationer som 
inte bidrar till ökat värde. Tidigare var en tumregel för lönsamhet att 20 procent av kunderna står 
för 80 procent av lönsamheten men den har sedermera reviderats och idag så påstås det att 20 
procent av kunderna står för ända upp till 225 procent av lönsamheten. Detta ger en bild av de 
skillnader som kan förekomma mellan kundsegmenten samt att vissa grupper då tillsynes är 
väldigt olönsamma.69 

Relationen mellan kundens förväntan på tjänsten och deras senare upplevelse ligger till grund för 
hur de uppfattar servicekvalitén och för hur tillfredställda de blir. En positiv kund med en hög 
grad av tillfredställelse skapar en högre lönsamhet vilket kan leda till lojalare kunder som oftast 
återvänder70. För att lyckas maximera företagets vinst är det viktigt att hitta lönsamma kunder 
och att stimulera dessa till långsiktiga relationer. Därför är det av intresse att försöka härleda de 
mest lönsamma kunderna genom att jämföra om kundens lönsamhet överstiger kostnaden71. 
Kundens lönsamhet kan definieras som skillnaden mellan den totala intäkten skapad av en 
relation mot kostnaden för att betjäna kunden under relationens gång. Intäkter kan utgöras av 
summan av kundens lån, insättningar och placeringar samt avgifter kopplade till tjänster eller 
transaktioner. Kostnader för en relation kan härledas till de utgifter som rör olika transaktioner 
samt rådgivningskostnader och andra specialisttjänster.72  

3.6.1 Kundrelationer 

I marknadsföringen går det att definiera transaktioner och relationer som motsatser till varandra. 
Om ett företag bara har kontakt med en kund vid ett tillfälle under tre år så kan det anses som en 
transaktion och inte en kundrelation. Om företaget däremot har en kontakt med sin kund varje 
vecka under tre år kan vi konstatera att det är frågan om en bra kundrelation. Däremot om 
företaget har kontakt med sin kund en gång var tredje år och att varje affär har ett högt 
transaktionsvärde kan det även betraktas som en god kundrelation. Vad som då kan definiera en 
kundrelation är: frekvensen av interaktionen över en given tidsperiod, hur regelbunden den är, 
samt tiden som har fortlöpt sedan första transaktionen och transaktionens värde.73 

3.7 Gruppsegmentering  
Marknadssegmentering bygger på att ett företag kan dela in sin marknad i olika mindre 
delgrupper med fokus på deras produkt och servicebehov. Detta för att få en överskådlig bild 
över vilka olika kundgrupper som företaget jobbar med. Dessa segment bildar sedan en mer 
homogen grupp som kan svara mot liknande marknadsföringsaktiviteter. Variabler som används 
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vid denna segmentering är oftast kön, ålder, boendeort, familjestorlek samt inkomst. Vid vår 
studie kommer vi att använda oss av en mer djupgående segmentering som bygger på resultatet 
av fler olika kombinerade variabler.74 Vi använder oss av de olika ekonomiska engagemangen 
som variabler istället för en mer generell marknadssegmentering. Detta ger oss en mer rättvis 
bild av bankens olika kundgrupper och speglar kundens lönsamhet som sedermera utgör en 
viktig del av vårt syfte med studien. Genom att bryta ut det segmentet med det största 
ekonomiska engagemanget så kan banken se vilka som bidrar till den största nettoinkomsten och 
därefter erbjuda specialservice. Detta är en viktig del för bedömningen av lönsamheten med att 
erbjuda en större tillgänglighet för bankerna med t.ex. helgöppet. 
 
Centralt för dagens marknadsföring är serviceperspektivet, det kännetecknas som kundcentrerat 
och det är inte bara kundorienterat utan ser också till kundernas individuella behov, att genom 
stor dynamik adaptera sig för att möta en spridd och unik efterfrågan. Detta för att tillsammans 
med kunden skräddarsy olika paktlösningar75. Storbanker erbjuder idag oftast sina kunder 
helhetslösningar och olika paketlösningar till en lägre kostnad än enskilda tjänster. Genom dessa 
lösningar kan banken kombinera och binda upp kunden i och med olika produkter såsom kort 
och kreditkort, internettjänsten samt huslån. Genom paketlösningarna börjar kunderna utnyttja 
ett större utbud av tjänster som det tidigare kanske inte använde sig av, det kan medföra att de 
inte behöver söka sig till andra banker. Dessa paketlösningar ger således en högre 
korsförsäljning och högre intäkter eftersom kunden köper fler produkter eller tjänster som den 
tidigare köpt av konkurrenter. Kunden känner sig emotionellt och ekonomiskt bunden till banken 
efter en lång relation och viljan att byta bank minskar. Bankernas erbjudanden om 
helhetskoncept är även ett steg mot differentiering mot andra typer av banker då de flesta 
enskilda tjänster som erbjuds är homogena. Genom helpaketslösningarna blir det svårare att 
jämföra priserna mellan olika banker eftersom bankerna blir en problemlösare samt 
systemleverantör i stort.76 

Kundgrupp 1 omfattas av lönsamma kunder som utgör en låg kostnad för banken. De har inte så 
mycket interaktion med banken och är en relativt passiv kundgrupp. Denna kundgrupp är den 
mest lönsamma för banken eftersom kunderna oftast är helkunder eller har merparten av sina 
affärer kopplade till banken t.ex. stora huslån samt sparande. Kundgrupp 2 representeras av 
kunder liknande kundgrupp 1 som banken både gör vinst på samt kunder som inte är lönsamma. 
Detta beror på att denna kundgrupp är en stor relationskostnadsbärare vilket innebär att de 
besöker banken ofta. Detta segment kan i framtiden bidra med ökade nettoinkomster för banken 
om banken kan ändra dessa kunders vanor. Denna grupp saknar kunskaper eller intresse för att 
använda sig av de teknologiska hjälpmedlen t.ex. internetbanken.77 

Kundgrupp 3 består av kunder som är både lönsamma samt olönsamma likt kategori 2. Denna 
kundgrupp vill inte ha någon relation med banken och det är därför svårt att få detta segment att 
bli lönsamt. Detta eftersom de inte nyttjar de tjänster banken får sina största relationsintäkter 
ifrån. Denna kundtyp har oftast flera olika banker och är sökande efter de lägsta kostnaderna 
samt de erbjudanden som är mest fördelaktiga för dem. Kundgrupp 4 består av de mest 
olönsamma kunderna som innebär stora förluster för banken eftersom relationen kostar mer än 
vad den genererar vinst. Delvis består denna grupp av unga människor som använder tjänster 
gratis för att sedan i framtiden kunna erbjuda dem de tjänster som ger mest relationsintäkter för 
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banken. Kunderna är aktiva och använder sina tjänster mycket t.ex. betalkort men deras 
nettointäkter för banken är fortfarande låga78.  

 

3.7.1 Segmentering av kunders lönsamhet 

Banker försöker helst att behandla alla kunder med hög service men mellan de olika 
kundrelationerna skiljer sig det mycket i lönsamhet vilket gör att det inte är praktiskt eller 
lönsamt att möta alla kunders förväntningar. En vanligt förekommande gradering av 
kundlönsamhet kan beskrivas utifrån en pyramid med platina kunder högst upp. Denna grupp 
står för den största lönsamheten och är de minst priskänsliga kunderna samt innehar det flesta 
produkterna och tjänsterna. Dessa också är villiga att prova nya erbjudanden och är trogna 
kunder till företaget. Den lägre guldnivån är inte lika lönsam eftersom att dessa kunder ofta söker 
ett lägre pris vilket påverkar marginalerna eller inte alltid är lojala. De använder oftast flera olika 
tjänster men dessa är kopplade till många olika banker. Järnnivån under guldnivån är en 
väsentlig kundgrupp som nyttjar flertalet tjänster och produkter vilket ger förutsättningar för en 
hög volym, detta gör att företaget kan använda sin fulla kapacitet på ett effektivt sätt. Emellertid 
generar järnnivån ett stort användande av företagets resurser och får således ingen extra 
behandling. Detta eftersom deras lönsamhetsnivå inte är tillräcklig och lojaliteten samt 
konsumtionen är för låg. Blylagret tillhör det minst lönsamma kundsegmentet där bankerna går 
med förlust på kunden, de kräver mycket uppmärksamhet i förhållande till deras utgifter och 
lönsamhet. Denna kundgrupp kan ibland skapa stora problem eftersom den binder upp resurser 
för övriga lönsamma kundgrupper.79  
 
Tjänster är inte på samma sätt som produkter påtagliga och lätta att utvärdera för kunderna. Detta 
gör att kunderna ofta känner sig beroende av en trygghet i den fysiska påtagligheten och 
kännbara bevis för att kunna fastställa sin tillfredställelse med sin köpta tjänst. Bankkontoren kan 
tjäna som företagens fysiska bevis med dess servicelandskap och de finansiella tjänster som 
erbjuds men också genom en god kommunikation till kunderna. Effektiv design av 
servicelandskapet d.v.s. bankkontoren och andra fysiska bevis är viktiga för att minska riskerna 
för att kunderna inte på grund av atmosfären skall uppleva en försämrad servicekvalitet. 
Kundupplevelsen kan därmed påverkas kraftigt av servicelandskapet.80 

                                                 
78 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
79 Zeithaml, V. A et al, Service marketing- Integrating customer focus across the firm. (2006) s. 190 
80 Ibid. s. 317  
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4. PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel behandlar vi de metodval vi har använt oss av för vår studie som senare används 
som data till empiridelen. Vi kommer att redogöra för den praktiska metoden, mål- och 
rampopulation, urval, access, enkät, bortfall, databearbetning, källkritik till primärdata, samt 
analysmetod. 

4.1 Praktiskt metodval 
När uppsatsens ämne hade tydliggjort sig för oss kom också valet av forskningsmetod som ett 
naturligt steg i arbetet. Vi valde att bygga vår studie baserat på en kvantitativ forskningsmetod, 
detta för att i studien kunna presentera data som avspeglar population för Umeå tätort så bra som 
möjligt. För att inhämta önskad data på ett effektivt sätt använde vi oss utav en enkät. En 
kvantitativ studie är också ytterst ändamålsenligt för vårt syfte. Detta då vi är intresserade av att 
analysera våra respondenters svar och kategorisera/segmentera dessa med hjälp av variabler som 
indikerar respondenternas ekonomiska engagemang i banken.  

4.2 Mål- och rampopulation  
Eftersom det oftast inte finns möjlighet att undersöka en hel population är det viktigt i 
kvantitativa studier att de omfattas av data från ett representativt urval. Eftersom syftet är att 
kunna generalisera resultatet för hela populationen utifrån detta urval är det viktigt att det är av 
samma karaktär81. Hela populationen som ska studeras kan benämnas som målpopulation där 
befolkningens karaktärsdrag jämförs. Denna indelning kan skapas av exempelvis ett geografiskt 
område82.  I vår studie utgörs målpopulationen av befolkningen i Umeå tätort, ungefär 74 000 
personer. Rampopulationen utgörs av de olika enheter som målpopulationen indelas i83. I vår 
studie indelas denna rampopulation av de olika ålderskategorier som vi valt att använda oss av. 
Vi kontaktade Umeå kommun för att få exakta antal för dessa olika kategorier.  

4.3 Urval 
Vi har valt att genomföra vår studie mot privata bankkunder; vi presenterade våra orsaker för 
detta val i vår studies syfte. I undersökningen har vi valt att titta på vilka kundsegment som 
efterfrågar den utökade tillgängligheten – öppettiderna. Fokus ligger sedermera på att utifrån 
bankens perspektiv studera de olika ekonomiska engagemangen som härrör för varje 
kundsegment. Detta för att se om det är ekonomiskt hållbart för bankkontoren att skapa en större 
tillgänglighet gentemot kunderna. Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning 
eftersom vi har många specifika variabler att studera för att uppnå ett gott resultat som går att 
generalisera och applicera på bankernas kunder i stort. Vi har valt att begränsa vår undersökning 
till Umeå tätort för att enkelt möjliggöra en kontakt med ett stort antal adekvata respondenter till 
vår kvantitativa studie. Detta även för att vår studie ska kunna genomföras på ett resurseffektivt 
sätt. Vår undersökning omfattas av 103 svarande respondenter, i ett initialt skede avsåg vi gå ut 
med ett större antal enkäter men då enkäten utvecklades till att bli mer omfattande ansåg vi att ett 
svarsantal på 103 respondenter var tillräckligt. För att komma i kontakt med respondenterna för 
studien valde vi att placera oss i och kring områden där genomströmmingen av människor var 
god. Vidare så har storbankerna den absolut största marknadsandelen för privatkunder på det 
flesta marknadsområden84 vilket möjliggör för oss att nå ut till respondenterna på ett effektivt 
sätt även lokalt i Umeå. Vidare valde vi att genomföra enkäten vid såväl förmiddag, dag och 
kväll för att få en god spridning av svarsrespondenter för studien. Detta för att skapa en så rättvis 
bild som möjligt, och rätt fördelning av populationen i enkäten återspeglar Umeå som helhet. För 

                                                 
81 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. (2006) s. 147-148. 
82 Ejlertsson, G. Axelsson, J. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik.(2005) s. 18 
83 Dahmström, K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistik undersökning, (1995) s. 56-59 
84 ECON-rapport nr 2007-025 91-85080-28-4 Mars 2007 konkurrensen.bankmarknaden 



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 24 

att göra vårt urval så representativt som möjligt inhämtade vi via Umeå kommun 
befolkningsstatistik över givna åldersgrupper i Umeå tätort. 

4.4 Access 
Accessen i denna studie bygger på vår enkätundersökning gjord i Umeå tätort och återspeglas av 
tillgången till det empiriska material enkäterna givit oss85. Vår möjlighet att påträffa 
respondenter inom önskvärt urval var tillfredställande då vi delade ut enkäten på centrala platser 
med en hög genomströmming. Vi hade full tillgång till befolkningsstatistiken över vår 
population och kunde därav styra fördelningen av enkäterna enligt ett önskvärt urval sett till de 
åldersramar vi önskade i vårt urval. Ett accessproblem i vår studie låg istället i att lyckas förmå 
våra respondenter att avvara tid och energi till vår relativt tidskrävande enkät. 

4.5 Enkät 

4.5.1 Enkätkonstruktion 

I denna del kommer vi endast att presentera de tankar och idéer vi hade kring utformningen av 
vår enkät översiktligt. Enkäten finns i sin helhet att beskåda i bilaga 1 och vi kommer inte att gå 
in djupgående i detalj för utformningen av specifika enkätfrågor. Innan vi började utforma 
enkäten blickade vi tillbaka på våra uppställda vetenskapliga teorier och valda problemområden 
för att söka frågor utifrån dem. Vi lade stort fokus i att frågorna skulle ha förankring från teorin 
och utelämnade därför onödiga frågor angående kön t.ex. som vi inte ansåg som relevant för 
studien. Vi valde att utforma en relativt omfattande enkät om kundernas bankvanor för att erhålla 
mycket information men vi är även medvetna om att en alltför omfattande enkät skulle innebära 
att många respondenter avstår att medverka. Tyngdpunkten för frågorna i enkäten vara rörande 
respondenternas uppfattning om service samt även deras ekonomiska engagemang. Vi 
fokuserade även på att hålla frågeställningarna samt svarsalternativen korta och koncisa för att 
inte skapa onödiga svårigheter för respondenterna. Vi har varit medvetna om att vissa frågor 
rörande den privatekonomiska situationen kan uppfattas som känsliga och vi har därför arbetat 
mycket med formuleringen och utformningen av dessa frågor. Vi tog även hjälp av vår 
handledare för synpunkter och förslag kring enkätutformningen. Därefter genomförde vi en 
pilotstudie innan enkäten gick för tryck på ett antal personer för att försäkras oss att enkäten var 
tydlig och att inga frågor uppfattades som stötande eller på annat sätt bristfälliga. 

4.5.2 Enkätutdelning  

Vi valde att genomföra vår studie genom enkäter riktade mot bankkunder i Umeå tätort. För att 
få ett bra representativt urval av Umeå tätort beslutade vi att genomföra enkätdistributionen på 
tre olika platser lokalt; Norrlands Universitetssjukhus, Umeå city samt Strömpilens handelsplats. 
Dessa plaster besöktes flertalet gånger under olika tidpunkter under en veckas tid, dag som kväll 
för att få ett tillfredställande respondenturval. Initialt funderade vi på att genomföra 
enkätutdelningen i och i anslutning till bankerna i Umeå men vi förkastade denna idé eftersom vi 
såg risker med att få respondenterna som är skevt fördelade i relation till hur frekvent de besöker 
banken. Detta skulle på så viss inte återspegla värdena applicerbar mot hela populationen för 
Umeå tätort i stort. Vi ansåg att studien skulle bli mer tillförlitlig om vi förflyttade oss från 
bankmiljön på platser som representerar befolkningspopulationen bättre. Storbankerna har ett 
vida kundspektrum då många använder sig av dem så vi ansåg att de valda 
enkätutdelningsplatserna var bäst lämpade för syftet med undersökningen. 

                                                 
85 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (1993) s. 135-137 
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4.6 Bortfall 
”De element i ramen som tillhör målpopulationen och som man har planerat att undersöka, men 
som man ej fick något svar ifrån”86 

Vi kommer här att presentera två olika typer av bortfall som är relevanta för vår studie, 
individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall utgörs av ett objektsbortfall där man inte får 
något svar alls i enkäten, partiellt bortfall är ett variabelbortfall det vill säga att en eller flera 
frågor inte är besvarade.87 

Eftersom vi valde att genomföra en enkätstudie var vi medvetna om det vara många av de 
tillfrågade som skulle avböja att medverka främst med orsaker som tidsbrist eller att de inte hade 
energi att genomföra studien. Därför tog det något längre tid att uppnå en önskad svarsmängd på 
grund av ett högt individbortfall med många som avböjde. Vårt huvudsakliga individbortfall 
anser vi beror på enkätens stora omfattning, då många individer avböjde att medverka på grund 
av den orsaken, samt att flertalet individer avböjde redan i ett tidigt skede från att medverka på 
grund av vad vi relaterade till som tidsbrist/stress. Vi anser inte att detta bortfall har påverkat 
resultatet i någon vida utsträckning eftersom vi hela tiden utgick från vår rampopulation för 
Umeå tätort. Den ålderskategori vilken var högst representerad i bortfallet utgjordes av 
respondenter 30-50 år. Inom denna ålderskategori fick vi svar från omkring var 5-6:e tillfrågad 
individ, vid övriga kategorier var 4-5:e tillfrågad individ villig att medverka. Att många valde att 
ej medverka uppfattar vi inte som ett problem för studien, detta då vi med en god 
genomströmming av människor ändå kunde fylla vår rampopulation. Vi uppnådde 103 svarande 
respondenter vilket vi anser som tillräckligt för vår studie.  

I de fall där det uppstått ett partiellt bortfall har vi valt att redovisa det i varje presenterad fråga 
under empirin. Detta för att vi vill att resultatet av studien ska framstå som trovärdigt och korrekt 
för läsaren, samtidigt som vi vill att de slutsatser som antas utifrån empirin skall vara korrekt 
grundade. I bilaga 2 finns även en svarsfrekvenstabell som redovisar de eventuella bortfall för 
samtliga frågor från enkäten. Den största delen av det partiella bortfallet utgjordes av att 
respondenterna inte hade svarat på ett tydligt eller riktigt sätt i förhållande till de uppställda 
frågorna. Exempelvis var det många som hade kryssat flera alternativ när det endast var möjligt 
med ett svar på frågan. 

4.7 Databearbetning 
I arbetet med att transformera vårt empiriska material från enkäterna har vi använt oss av 
kalkylbehandlingsprogrammet Microsoft Excel och statistikprogrammet SPSS version 15.0. Vi 
började dataomvandlingen med att sätta upp ramarna för en datamatris. I utformandet av 
datamatrisen utgick vi ifrån vad Karin Dahmström skriver i Från datainsamlig till rapport, vi 
använde oss då av vad som benämns som en klassisk dataregistrering88. Vår datamatris har i och 
med det en uppbyggnad som baseras på rader och kolumner, där en rad representerar enkätsvaren 
för en respondent och varje kolumn står för olika svarsvariabler. Datamatrisen redovisas inte i 
detta arbete utan användes endast för att underlätta vårt underlag till beräkningar. För att kunna 
sammanställa all data i datamatrisen var vi tvungna att koda alla frågor. I uppställningen av 
koderna använde vi oss av siffror i stegrande följd för frågor med nominalskala eller rangordning 
som variabler89. Frågor med dikotoma variabler, de frågor där respondenterna endast kunde ange 
ett svar med utfall i endast två värden kodades som en 0/1-variabel90. Ett exempel på dikotom 
fråga är; vilka tjänster använder du av banken? Bankgiro 0/1, betalkort 0/1, osv. Frågor eller 

                                                 
86 Dahmström, K. Från datainsamlig till rapport. (1995) s. 321 
87 Ibid. s. 321 
88Ibid. s. 175 
89Ibid. s. 148 
90Ibid. s. 150 
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svarsalternativ vilka inte var ifyllda sorterades som variabelbortfall vid databearbetningen, detta 
för att stärka studiens trovärdighet. Variabelbortfallen redovisades som en asterisk i 
datamatrisen.  

Utifrån vår datamatris arbetade vi i Excel fram en fullständig svarsfrekvens91 för samtliga 
enkäter. Vid det rent praktiska förfarandet valde vi att arbeta gemensamt med dataregistreringen, 
där en av oss läste upp koderna för enkätsvaren och den andra registrerade dem i datamatrisen. 
Vidare analyserade vi data i SPSS genom att åskådliggöra data i frekvens och korstabeller, i 
korstabellerna har vi främst analyserat frågor av segmenterande art mot attitydfrågor. Ett 
exempel på en fråga är huruvida respondenten har huslån eller inte mot när denne önskar besöka 
sitt bankkontor. Några korstabeller kommer att presenteras under empiridelen i både tabell och 
diagramform, övriga korstabeller återfinns i bilaga 3. 

4.8 Källkritik på primärdata 
Som forskare gäller det att kritiskt syna det insamlade materialet som ligger till grund för 
slutsatser och analysen kopplade till studien för att öka dess pålitlighet. Vid insamlandet av 
kvantitativa data finns det risk att eventuella problem kan uppstå, därför är det viktigt att forskare 
reflekterar över hur arbetet har genomförts.92  

Vi valde att begränsa vår studie med enkäter till bankkunder i Umeå tätort. Detta är med 
anledning av att vi valt att förlägga studien lokalt i Umeå, samt även de resursbegränsningar 
både tidsmässigt samt ekonomiskt som förelåg om vi istället valt att applicera studiens 
utformning för hela Sverige. De 103 respondenterna som medverkat i studien tror vi har svarat så 
sanningsenligt som möjligt. Vi har ingen anledning att tro att någon skulle svara annorlunda än 
de svar som verkligen stämde bäst in på dem. Däremot är vi medvetna om att respondenten kan 
ha blivit påverkat av att vi fanns i närheten under tiden de genomförde enkäten. De kan ha 
upplevt en mindre anonymitet eftersom det inte kunde genomföra enkäten på en egen vald plats 
samt tidpunkt. Denna brist tror vi kan kompenseras med att vi fanns till hands för att besvara 
frågor samt eventuella oklarheter i enkäten. Detta har bidragit till att det interna bortfallet har 
varit relativt lågt istället. Gällande enkäten kunde fler frågor rörande segmenterade art appliceras 
såsom t.ex. respondentens månadsinkomst i antal tusenkronor. Detta är för att kunna möjliggöra 
ännu mer slutsatser och stärkta generaliseringar. Däremot kände vi initialt att risken med för 
personliga frågor rörande privatekonomi inte alltid skulle besvaras på ett sanningsenligt sätt.  
Vidare så behöver det inte innebära att någon med högre inkomst nödvändigtvis är en bättre 
kund hos banken. Månadslönen speglar inte alltid den engagemangsbild som kan uppfattas som 
lönsam ur bankens perspektiv, kunder med hög månadslön kan t.ex. konsumera större delen av 
sin inkomst.  Vi valde därför att bortse från denna variabel i enkäten. 

4.9 Analysmetod 
I studien har vi valt att presenterar både empirin och analysen i samma kapitel. Detta för att 
kunna lägga fram ett tydligare och mer lättläst material. Då data från varje redovisad fråga består 
av diagram eller tabeller med en mängd olika värden anser vi att ett enskilt analyskapitel till 
empirin skulle ge ett otydligare sammanhang. Med denna uppdelning slipper vi upprepa de 
empiriska värdena/diagrammen i analysen, alternativt ett bläddrande mellan de olika kapitlen. 
Våra frågor behandlas nu istället separat, där vi först presenterar empirin och i samband med det 
också analyserar den. Analysen sker utifrån vår teoretiska referensram och ligger sedan till grund 
för vår diskussion och slutsatser. 

                                                 
91 Se bilaga 2. 
92 Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (1993) s. 87 
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5. EMPIRI & ANALYS 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vår undersöknings resultat och analys. 
Anledningen till att vi presenterar empiri och analys under samma kapitel är att vi vill 
underlätta för läsaren då materialet blir mer lättläst och överskådligt. Merparten av alla 
frågorna kommer att presenteras visuellt i diagramform. Med hjälp av uppställda diagram och 
tabeller kommer vi sedan att presentera betydande skillnader mellan serviceefterfrågan mellan 
olika kundsegment. Därefter kommer vi att dra paralleller mellan olika kunders svar med en 
uppdelning utefter deras ekonomiska engagemang. Fullständig svarsfrekvens från enkäterna 
kommer att presenteras som bilaga 2. 

5.1 Försäljningsarbetets utveckling 
 
 Undersökningens åldersfördelning 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-20år 21-30år 31-40år 41-50år 51-60år 60-år

Åldersfördelning respondenter

Befolkningsstatistik Umeå tätort

 

Data: Av våra 103 svarande respondenter ser vi hur majoriteten av de svarande avspeglas av en 
ålderskategori av 31 år och uppåt. Således skiljer sig utfallet på vår studie ifrån den verkliga 
åldersfördelning som avspeglar Umeå tätort i stort. Detta medför en överrepresentation av de 
äldre åldrarna med jämförelse av Umeå tätort som population.  

Analys: I jämförelse av åldersdata mot när respondenterna önskar besöka sitt bankkontor finns 
inga avvikande mönster mellan åldersgrupperna93. Studiens åldersfördelning är avvikande från 
Umeå tätort som population likväl anser vi att denna avspeglar den del av populationen som är 
intressanta bankkunder. Då Umeå tätort till befolkning består till stor del av personer under 30 år 
vilket till stor del förklaras av att det är en universitetsstad. Detta gör att vi medvetet har valt att 
reducera kategorin 0-20 år med avseende på denna grupps ringa kontakt med banken, även 
kategorin 21-30 år. Vi har reducerat dessa grupper med bakgrund till gruppens höga fördelning 
av studenter som oftast har mindre ekonomiska engagemang och kontakt med banken. Således 
anser vi att studiens åldersfördelning är relevant i avseende för vårt ämnesområde. 

                                                 
93 Bilaga 3:1 
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Respondenternas tillfredställelse med öppettiderna 
 
Data: På frågan om respondenternas 
tillfredställelse med öppettiderna 
anser sig 42 % vara till viss del 
tillfredställd och närmare en 
tredjedel uppger sig vara mycket 
nöjda. 20 % ställer sig tveksamma 
till öppettiderna och 10 % känner 
missnöje med öppettiderna.  

Analys: Respondenter som besöker 
sitt bankkontor kvällstid är mest 

tillfreds med öppettiderna94. Vid jämförelse av respondenternas tillfredställelse med öppettiderna 
mot hur viktigt internet/telefonbanken är för respondenterna ser vi hur de kategorierna som är 
tillfredställda med öppettiderna är de som nyttjar och värderar de teknologiska tjänsterna i en 
större utsträckning95. Detta stärker de teorier om hur Internets utbredning inom bankservice kan 
uppfattas negativt av vissa kunder96.  Vidare kan vi utläsa hur samma kategori är tillfredställda 
med öppettiderna även anser den teknologiska utvecklingen som mycket positiv97. I avseende på 
ålder är det en relativt jämn spridning bland svaren gällande tillfredställelse med öppettiderna, 
avvikande är personer 61 år och uppåt vilka är mer missnöjda98.  

Data visar att bankerna har kunder som tycker att deras tider är tillfredställande vilket betyder att 
en ändring av öppettiderna inte skulle komma att påverka kundtillfredställelsen. Detta kan 
således innebära att kunderna inte känner ett behov av att få en ökad tillgänglighet till 
bankkontoren. Detta kan ligga till grund av att bankens stora teknologiska tillgänglighet medför 
att många ärenden kan administreras utan ett behov för att besöka ett bankkontor. Detta syns 
tydligt, eftersom de som anser att den teknologiska utvecklingen har påverkat bankservicen 
positivt även anser bankens tillgänglighet som tillfredställande. Ur denna analys kan man se hur 
bankers försäljningsarbete utvecklats avsevärt under senare år vilket vi också belyser i våra 
teorier där vi hävdar att internet/telefontjänster är en stor möjlighet för individuellt 
behovsanpassade åtgärder. Genom varierande förutsättningar har det således skapats nya 
möjligheter för olika kundgrupper att utföra sina bankärenden99. Vidare ser vi hur vår kategori 61 
år och uppåt är något tudelade vad det gäller teknologins positiva påverkan på ökad service, då 
de som inte anser öppettiderna som tillfredställande anser inte att teknologin inverkat positivt på 
bankservicen. Av detta kan vi konstatera att de som använder sig av de teknologiska tjänster 
banken erbjuder, är förhållandeviss nöjda med tillgängligheten, och bland de som inte nyttjar den 
teknologiska utvecklingens framfart ser vi ett större missnöje med tillgängligheten. 

                                                 
94 Bilaga 3:7 
95 Bilaga 3:19 
96 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 27 
97 Bilaga 3:20 
98 Bilaga 3:21 
99 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.17 
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Personal med rätt kompetens mot kundnöjdheten av rådgivningen 

 

Data: Diagrammet visar 
antalet respondenter som 
svarade att personalen har 
rätt kompetens mot hur 
nöjda de är med sin 
bankrådgivning 
 
Trenden för svaren framgår 
tydligt i diagrammet, 
respondenter som anser att 
personalen har god 
kompetens är mer nöjd 
med sin rådgivning. 
 
 
 
 
 
 
 

Analys: Vi ser bankbranschen som en sektor som bygger på stor trovärdighet. Genom att 
personalen har rätt kompetens kan kunderna uppfatta banken som mer trovärdig och en större 
kundnöjdhet kan på så vis skapas. I enighet med våra teorier är personalen också en viktig del av 
tjänsterna som banken erbjuder då personalen bygger upp kundens relation till banken och är på 
så vis en stor del av kundens uppfattning av banken100. Bankerna bör därmed satsa på att 
utveckla deras personal och stärka, samt bibehålla dess kompetens, eftersom kundnöjdheten är 
mycket högre då kunderna uppfattar att de bemöts av kompetent personal.  

                                                 
100 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 70 
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5.2 Positionering 
Respondenternas huvudbank 

 Data: Diagrammet visa respondenternas val 
av huvudbank. Den absoluta majoriteten 
avspeglas av någon av de fyra storbankerna, 
vilket är av stor vikt för vår studie då den 
riktar sig främst mot dessa fyra storbanker. 
Diagrammet visar att 94 % av respondenterna 
tillhör någon av de fyra storbankerna.  

Analys: Vid mätning av respondenternas 
huvudbank mot tillfredställelse av 
öppettiderna i korstabell101 syns inga 
avvikande skillnader mellan storbankerna. 
Missnöjet är däremot större för respondenter 
med annan huvudbank.  

Fördelningen i diagrammet visar att 
majoriteten av respondenterna är huvudkunder 

i någon av storbankerna; dessa är också som redovisats mycket nöjda med öppettiderna. 
Respondenter med en annan huvudbank än storbankerna visar ett större missnöje med 
öppettiderna. Detta kan tänkas vara en effekt av att andra banker än storbankerna inte har samma 
möjlighet att nyttja sina bankkontor som produkt i samma utsträckning som storbankerna. 

I enighet med våra teorier om positionering går det att skapa en distinktion mellan bankerna och 
konkurrenterna102. En förutsättning för detta är en god kommunikation och marknadsföring för 
att finnas i kundens medvetande; detta tror vi bankerna kan skapa genom sina kontor. Bankerna 
har en större chans att utveckla denna fördel jämfört med andra banker. Detta kan då skapas 
genom bankkontoret som produkt. Eftersom storbankerna har en så överväldigande majoritet av 
marknaden för Umeå tätort så anser vi att de har stora möjligheter att, i enlighet med våra 
teorier103, skapa fördelar för sig själva i förhållande mot andra konkurrenter genom att använda 
sig av de ”yttre påverkande faktorerna”, dvs. bankkontoren. Vi menar att storbankerna har 
möjligheter att kommunicera med, samt bygga sin trovärdighet hos kunderna och övriga 
intressenter genom bankkontoren. Detta skapar en god förutsättning för positionering mot andra 
banker.  

 

                                                 
101 Bilaga 3:2 
102 Echeverri, P. Edvardsson, B. Marknadsföring i tjänsteföretag. (2002) s. 403 
103 Ek, R. & Hultman, J. Plats som produkt. (2007) s.147 
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Varaktighet i nuvarande huvudbank 
Data: Som diagrammet visar har majoriteten av 
respondenterna haft sin nuvarande huvudbank under minst fem 
år och uppåt.  

Analys: Varaktigheten i sin huvudbank skiljer sig något mellan 
storbankerna; Nordea och Swedbank har i undersökningen flest 
kunder med lång varaktighet104. Vid mätning av 
respondenternas varaktighet i sin huvudbank mot hur de känner 
att banken anpassat sin service efter deras önskemål kan man 
ur korstabell tyda hur en längre varaktighet tydligt följs av 
serviceanpassningen105.  

En avgörande majoritet har haft samma huvudbank under en längre tid vilket vi tror beror på att 
de utvecklat en god relation till banken. Vi ser att en ökad varaktighet ger en större 
tillfredställelse med servicen; detta tror vi beror på tidigare nämnda möjligheter med att ta till 
vara på kunderna och deras önskemål. Vidare, då bankerna har möjlighet till att bygga upp en 
längre relation med kunderna får de även större möjligheter att individanpassa kundernas 
banklösningar106. 

Värdering av bankkontorets inredning/atmosfär 
 
Data: En tredjedel av de tillfrågade anser att 
bankkontorets inredning/atmosfär är mindre 
viktigt för dem. Därefter anser närmare 30 % att 
det till viss del är av mindre betydelse med 
inredning/atmosfär. 18 % anser att det varken är 
av mer eller mindre vikt samtidigt som 20 % 
tycker att det är av viss betydelse.  

Analys: I korstabell107 framgår att de som har 
huslån värderar bankens inredning atmosfär 
lägre än de utan huslån. Bankkontorets 
inredning/atmosfär har genomgående värderats 
mycket lågt, vilket kan bero på att 

respondenterna värdesätter andra faktorer högre än inredning/atmosfär. Atmosfären bör spegla 
bankkontorets bemötande och kompetens, men i denna fråga tror vi att de tillfrågade fokuserat 
mer på inredningen än atmosfären i sina svar. Således kan bankernas inredning inte ses som 
något konkurrensmedel av vida kraft.  

                                                 
104 Bilaga 3:3 
105 Bilaga 3:22 
106 Blomqvist, R. Dahl, J. Haeger, T. Relationsmarkandsföring. (2004) s. 18 
107 Bilaga 3:11 
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5.3 Service 
Besöksfrekvens på bankkontor 

Data: Enligt diagrammet kan vi tydligt se 
att den vanligaste besöksfrekvensen på 
bankkontoret är en gång per halvår. Näst 
efter det kommer en jämn besöksfrekvens 
om en till två gånger i månaden och en 
gång i kvartalet motsvarande 17 % 
vardera.  

Analys: Ur korstabell mot ålder ser vi att 
besöksfrekvensen mot bankkontoret ökar 
med åldern108. Vidare kan avläsas att äldre 
människor överlag uträttar ärenden av mer 

praktisk karaktär så som uttag/insättning109. Ur ett lönsamhetsperspektiv från bankens sida anser 
vi att de banker som har en högre besöksfrekvens, bestående av generellt sett äldre människor 
med de praktiska ärenden, utgör en större kostnadsmassa för banken. Av denna kundkategori 
som annars är att betrakta som god. 

Efterfrågad tidpunkt att besöka ett bankkontor 
 

Denna och efterföljande två frågor (5.4.3 & 5.4.4) är en av 
studiens centrala frågor och kommer utöver denna 
diagramframställan att behandlas i flertalet korstabeller, 
varav vi inte kommer att analysera frågorna i någon större 
utsträckning var för sig utan i stället involvera dem i samband 
med andra frågeställningar. 

Data: En överväldigande majoritet besöker helst sitt 
bankkontor kvällstid (46 %). Det näst mest förekommande 
svaret på frågan avser eftermiddagsbesök (25 %). En mindre 

del av de svarande vill helst besöka sitt bankkontor under förmiddagen alternativt under lunchtid. 
Intresset för att besöka ett bankkontor under helgen är mycket lågt (4 %)  

Analys: De respondenter som besöker bankkontoren med högst frekvens har en minde 
efterfrågan för helgöppet. Den åldersgrupp som önskar besöka sitt bankkontor med högst 
frekvens är kategorin 61 år och uppåt. Den kategori respondenter som önskar besöka sitt 
bankkontor kvällstid är de som har en låg besöksfrekvens110. 

                                                 
108 Bilaga 3:5 
109 Bilaga 3:23 
110 Bilaga 3:4, 5, 6 

1ggr/3 mån 
17%

1ggr/halvår 
53%

1ggr/år 
12%

Bortfall
1%

1-2 ggr/mån 
17%

1 ggr/vecka 
0%

1 ggr/vecka 

1-2 ggr/mån 

1ggr/3 mån 

1ggr/halvår 

1ggr/år 

Bortfall

Förmiddag
8%

Eftermiddag
25%Kväll

46%

Helg
4%

Bortfall
6%

Lunch
11%



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 33 

Kvällsöppet på bankkontoret 
Data: En majoritet av våra respondenter (55 %) 
anser att kvällsöppet på banken är viktigt eller 
mycket viktigt. Knappt en tredjedel anser frågan 
som varken mer eller mindre viktig. Omkring 15 
% anser att kvällsöppet inte är av så stor 
betydelse.  

Analys: De respondenter som uppfattar 
kvällsöppet som viktigt eller mycket viktigt 
uträttar främst nyöppnande av tjänster samt 
rådgivning vid besök av sitt bankkontor.111  

 

Helgöppet på bankkontoret 
 
Data: Som diagrammet visar angående helgöppet 
på bankkontoret anser merparten av respondenterna 
det som mindre vikigt. Trenden i diagrammet är 
mycket tydlig med 0 % av de svarande som anser 
att helgöppet är mycket viktigt. 

Analys: De få respondenter som anser helgöppet 
som viktigt uträttar vid sina bankbesök vanligen 
uttag/insättning, rådgivning och nyöppnande av 
tjänster.112 

 

Teknologiska tjänsters såsom internetbankens påverkan på bankservicen 
 
Data: Av respondenterna anser en majoritet (65 %) 
att teknologiska tjänster såsom internetbanken har 
en positiv eller mycket positiv påverka på 
bankservicen. 18 % anser att den teknologiska 
utvecklingen har påverkat bankservicen negativt. 
Ingen anser utvecklingen som mycket negativ, 17 % 
har ingen uppfattning om den teknologiska 
utvecklingen. 

Analys: Denna frågeställning kopplat mot 
månadssparande i fonder visar en trend om hur en högre andel månadssparande resulterar i en 
mer positiv inställning till hur teknologiska tjänster påverkat bankservice. Detta tror vi beror på 
att accessen till dessa typer av finansiella tjänster har förenklats och även ökat i funktion för de 
kunder som har mycket tjänster i banken, såsom paketlösningar. 

                                                 
111 Bilaga 3:9 
112 Bilaga 3:10 
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Inverkar bankens öppettider på servicekvaliteten 
 Data: Enligt 30 % av respondenterna har bankens 
öppettider en stor inverkan på hur banken 
servicekvalitet uppfattas. 36 % anser att öppettiderna 
till viss del inverkar på servicekvalitén. Ingen 
respondent anser att öppettiderna inte har någon 
inverkan på servicekvaliteten. 22 % är tveksam i 
frågan och 13 % har valt att inte ta ställning i frågan. 

Analys: Vid en jämförelse i en korstabell mellan 
öppettidernas inverkan på servicekvaliteten mot hur 
viktigt det är med personlig kontakt framgår det hur 
de som anser att personlig kontakt är mycket viktigt 

ställer sig tveksamma till öppettidernas inverkan på servicekvaliteten113. Således kan detta vara 
en antydan till en efterfråga om personlig kontakt, att de som har en personlig kontakt till banken 
inte efterfrågar öppettiderna i samma utsträckning. En kund med personlig kontakt till banken är 
kanske inte bunden till dess öppettider som den kund utan personlig kontakt. I enighet med våra 
teorier skapar bankerna ett högre kundvärde med sin ökade tillgänglighet vilket betyder att 
kunderna upplever en god service, därmed skapas en större kundnöjdhet114. 

 
Inverkar antalet bankkontor på bankens servicekvalitet 

 
Data: I denna fråga anser 20 % att antalet kontor 
har en stor inverkan på bankens servicekvalité. 
Därefter anser 40 % att det är av viss betydelse. 17 
% ställer sig tveksamma, 6 % anser att det inte har 
någon inverkan och 12 % vet ej. 

Analys: En stor majoritet av respondenterna som 
innehar bolån anser att antalet bankkontor till viss 
dela har en stor betydelse115. Detta anser vi bero på 
att dessa kunder värderar de traditionella 
bankkontoren som en avgörande servicefaktor.   

   

                                                 
113 Bilaga 3:18 
114 Storbacka K, The nature of customer realtionship profitability. (1994) s 57 
115 Bilaga 3:25,26 
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Bankkontorets tillgänglighet & service 
I nedanstående tabell har respondenterna svarat på frågor i en femgradig skala där 1 = instämmer 
helt och där 5 = instämmer ej. 
 

Bankkontorets tillgänglighet & service 

                                                                   Instämmer helt   1             2             3             4              5   Instämmer ej Bortfall 

Påstående        

Bankens öppettider passar mig 26% 20% 28% 13% 10%  1% 
Det är lätt att ta sig till banken 56% 18% 17% 7% 0%  0% 
Din bank är lätt att nå via telefon 29% 19% 30% 12% 8%  0% 
Bankens personal har rätt kompetens 25% 29% 27% 16% 2%  0% 
Min huvudbank erbjuder god service 29% 36% 21% 10% 0%  2% 
Bankservicen har försämrats på senare år  2% 12% 28% 37% 19%  0% 
Bankservicen har förbättrats på senare år  18% 36% 43% 0% 2%  0% 

 
Data: En stor del av respondenterna anser att bankens öppettider passar dem. Närmare en 
tredjedel anser att frågan är av ringa betydelse. Vidare anser en majoritet (56 %) att det är lätt att 
ta sig till banken. Många av respondenterna (29 %) tycker att det är lät att nå banken via telefon. 
De flesta av respondenterna anser att bankens personal innehar rätt kompetens. Vad gäller 
bankens generella servicenivå anser 29 % att den är god. Respondenterna anser inte att 
bankservicen har försämrats på senare år utan den största delen 43 % finner den oförändrat 
positiv jämfört mot senare år. 

Analys: Gällande bankernas öppettider är majoriteten instämmande om att de passar dem bra 
vilket också stämmer bra in på när respondenterna önskar besöka sitt bankkontor. Den högst 
efterfrågade öppettiden är kvällstid och där anser vi att bankerna i Umeå möter sina kunders 
efterfrågan. En anledning till att en majoritet anser att det är lätt att ta sig till banken tror vi kan 
grunda på hur bankerna har anpassat sig i enlighet med teorin om hur ett högt antal bankkontor 
ger möjlighet att möta kunderna individuellt, och genom det skapa högre lönsamhet116. Svaren i 
frågan om bankens tillgänglighet via telefon tyder på att delar av den teknologiska 
kommunikationen mot banken fungerar bra, vilket vi anser som viktigt då det är en servicefaktor 
kunderna värderar mycket högt. I enlighet med teorin om banktjänster så är det viktigt att 
bankerna erbjuder olika typer av tjänster eftersom kunderna efterfrågar olika typer av 
servicelösningar117.  

Enligt våra teorier är personalen en viktig del av tjänsterna som banken erbjuder då personalen 
bygger upp kundens relation till bankens och är på så vis en stor del av kundens uppfattning till 
banken118. Då bankkontakten är en relation som bygger på trovärdighet ser vi kundernas 
instämmande om hur bankens personal har rätt kompetens som en fundamental fråga för 
bankernas överlevnad i den hårdnande konkurrensen. Då en majoritet av kunderna uppfattar sin 
bankservice som mycket god säger oss teorin hur detta kan bero på en utökande tillgänglighet för 
kunderna, detta skapas som ett tilläggsvärde till de finansiella produkterna som är 
kärntjänsten119. 

 

                                                 
116 Storbacka K och Lehtinen J, Customer Relationship Management. (2002) s 13 
117 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.17 
118 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 28 
119 Lagrosen, S. Svensson, G. Marketing broadening the horizons. (2006) s. 121 
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Respondenternas värdering av bankservice 
 
Data: I frågan om 
bankkundernas värdering 
av olika typer av 
bankservice svarade 90 % 
av de tillfrågade att de 
anser att helgöppet samt 
bankkontorets inredning 
atmosfär saknar prioritet. 
Vidare kan vi se hur 
utbudet av produkter och 
tjänster inte prioriteras i 
någon stor utsträckning. 

Vad som prioriteras av 
respondenterna är främst 
låga avgifter (27 %), 
telefon/internetkundservice 

(26 %) och tillgänglighet (22 %). I andra hand prioriteras bemötande/personlig service (38 %) 
samt återigen låga avgifter (31 %). 

Analys: Vad som tydligast framgår av ovan presenterade diagram är hur helgöppet samt 
bankkontorets inredning/atmosfär saknar prioritet bland respondenterna. Dessa variabler har 
analyserats tidigare i studien, därmed avser vi inte gå in djupare på dessa. Intressant i denna 
framställan är hur respondenterna värderar olika servicefaktorer mot varandra. Utbud av tjänster 
produkter har viss prioritet men är relativt lågt värderad vilket vi tror står i relation till de högre 
prioriterade servicefaktorerna. Vad respondenterna prioriterar är låga priser, bemötande och 
personlig service samt en teknologiskt och fysiskt tillgänglighet, i enighet med teorierna tyder 
detta diagram på att kunderna uppskattar den förändring som skett där fokus flyttats från ett 
transaktions- till ett relationsutbyte120. Vi anser att den hårdnande konkurrensen på 
bankmarknaden har gjort kunderna mer medvetna om vilka avgifter de betalar för sina 
tjänster/produkter. Det som prioriteras i första hand utöver låga avgifter är tillgänglighet, närhet 
till bankkontor samt bra service på teknologiska tjänster. Bemötande och personlig service samt 
kvällsöppet ligger med i många respondenters prioritet men prioriteras lägre. Detta tolkar vi som 
ytterligare en effekt av den hårdnande konkurrensen, öppettiderna och ett personligt bemötande 
är således något som alla bankerna profilerar sig med och inget du som kund behöver ta med i 
dina värderingar av din bank, och tjänster/produkter. 

                                                 
120 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.92-93 
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5.4 Banktjänster 
Respondenternas Ärenden vid besök på bankkontor 

Data: Utfallet gällande 
respondenternas 

ärenden vid bankbesök 
visar att majoriteten av 
besöken till stor del 
utgörs av 
uttag/insättning samt 
rådgivning, 30 % 
vardera.   

Det bortfall i frågan, på 
13 % beror till stor del 
av att respondenterna 
missuppfattade frågan 
och istället markerade 
flera alternativ i 
enkäten vilket inte var 
möjligt.  

Analys: Majoriteten av dem som besöker banken kvällstid uträttar främst rådgivning och 
nyöppnande av tjänster. Respondenter som vill besöka banken helgtid tillhör kategorin som 
främst uträttar uttag/insättningsärenden121. 

                                                 
121 Bilaga 3:8 
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Respondenternas innehav av banktjänster 
 
 
Data: Sett till 
fördelning av 
banktjänster ser vi en 
relativt jämn 
fördelning mellan 
tjänsterna eftersom 
storbankerna har ett 
stort utbud. 
Majoriteten av de 
svarande har ett 
betalkort (80 %) och 
Internettjänst (70 %). 

Analys: I enlighet med våra teorier om skiftande banktjänster ser vi hur de flesta kunder nyttjar 
en stor del av del av de olika tjänsterna som banken erbjuder122. Vi tror att bankkontoren 
fortfarande har en betydande roll att förmedla dessa olika tjänster på ett lättförståeligt och enkelt 
sätt. Som vi presenterat i våra teorier har bankens tjänsteutbud förändrats och utvecklats med en 
oerhörd fart och vi kan i denna utveckling se hur fokus ligger på att förse kunderna med betalkort 
och Internettjänster där det själva kan sköta sina vardagliga transaktioner123. Banken kan på så 
vis lägga mer resurser på de relationsutbyten som efterfrågas av kunden, vilket är mer 
motiverade för bankerna ur både lönsamhets och konkurrenshänseende. 

5.5 Relationsmarknadsföring 
Ökar användandet av banktjänster/produkter i samband med personlig bankkontakt 

 
Data: Av respondenterna anser 20 % 
att deras användande av 
banktjänster/produkter ökar vid en 
personlig kontakt. Vidare svarade 40 
% att de möjligen ökar sitt användande 
vid personlig kontakt. 25 % är tveksam 
i frågan, endast 3 % svarade absolut 
nej och 15 % vet inte. 

Analys: I enighet med våra teorier om en långsiktig relation med kunden och företaget skapar 
den personliga relationen ett ökat användande av banktjänster/produkter124. Detta anser vi 
avspeglas av den nära relationen där möjligheterna till försäljning från bankens sida ökar 
avsevärt. Att respondenterna svarar övervägande positivt i frågan är att relatera till de teorier om 
hur personalens inverkan på banktjänster är en starkt avgörande faktor, dels som bankernas 
främsta marknadsföringsresurs samt genom merförsäljning av rådgivare i en 
förtroendeposition125. 

                                                 
122 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.17 
123 Ibid. s.87-88 
124 Storbacka K och Lehtinen J, Customer Relationship Management. (2002) s 14 
125 Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. (1998) s. 70 
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Ökar förtroendet till tjänster/produkter genom personlig kontakt 

 
 

Data: Bland respondenterna anser över 80 % att en 
personlig kontakt ökar förtroendet vid försäljning 
av bankens tjänster/produkter. 

Analys: Från korstabell framgår hur de 
respondenter som anser sig öka sitt förtroende för 
tjänster/produkter genom personlig kontakt 
samtidigt anser att bankens personal har rätt 
kompetens126. Genom att skapa och underhålla en 

kundrelation kan bestående relationer skapas mellan kunden och bankpersonalen. Detta är en av 
CRMs hörnstenar127, som vi ser i diagrammet ökar detta också kundvärdet. Relationen till 
kunden stärks av att fokus inte ligger på att maximera avkastningen av enskilda transaktioner. 
Förtroendet bygger således på en tillförlitlighet från kundens sida att den personlige bankmannen 
förmedlar produkter och tjänster som är individuellt anpassade och främjar både kunden och 
banken i deras relation128. 

 
Paketlösningar 
 

Data: På denna fråga svarade en övervägande 
majoritet (72 %) att paketlösningar är viktigt 
eller mycket viktigt. Ytters få svarande anser 
paketlösningar som mindre viktiga. 
 
Analys: Från korstabell framgår hur ett ökande 
intresset för paketlösningar minskar 
öppettidernas inverkan på servicekvaliteten129. I 
detta skede är det viktigt att banken har en bra 
kundrelation eftersom vi kan se i diagrammet att 
det är lättare att skapa helkunder när dessa två 
faktorer ökar, vilket också stämmer överens 
med våra teorier130. Vidare är det svårare att 
skapa helkunder om den totala kundrelationen 

minskar. Vi anser att anledningen till varför kunder med paketlösningar anser öppettiderna som 
mindre viktiga kan bero på att de redan nyttjar en stor del av bankens tjänsteutbud, det vill säga 
att med teknologiska tjänster som internet/telefonbank, betalkort osv. minskar behovet av 
kontakt med banken. 
 

                                                 
126 Bilaga 3:16 
127 Storbacka K och Lehtinen J, Customer Relationship Management. (2002) s 13 
128 Ibid.  
129 Bilaga 3:12 
130 Koderisch, Martin; Wuebker, Georg; Baumgarten, Jens; Baillie, Jonathan. Bundling in banking — A powerful 
strategy to increase profits.  Journal of Financial Services Marketing, Feb2007, Vol. 11. 

41%

12%

41%

5%
2%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Ja
absolut 

Ja
kanske 

Nej
tveksam 

Nej
absolut

inte 

Vet ej

19%

52%

16%

9%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mindre
viktigt 1

2 3 4 Mycket
viktigt 5



 Marcus Edelbrink & Joakim Lindström 40 

11- år5-10 år2-4 år0-1 årHar ingen

Antal år med personlig bankman

25

20

15

10

5

0

%
 f

ö
rd

e
ln

in
g

5 Mycket viktigt

4

3

2

1 Mindre viktigt
Paketlösningar

Antal år med personlig bankman mot attityden att knyta paketlösningar 
 

Data: Diagrammet visar en 
tendens till hur antalet år 
med personlig bankman 
påverkar attityden till att 
knyta paktlösningar. 
 
Analys: En längre tid med 
personlig bankman 
återspeglar en mer positiv 
attityd bland kunder att 
knyta paketlösningar.  

 

 

 

 

 

 

5.6 Gruppsegmentering 
Respondenternas innehav av lån 

 
Data: Mer än hälften av våra respondenter har angett småhus/villa som boendeform131. Detta 
återspeglas också i diagrammet där 60 % av respondenterna innehar ett småhus/villalån. 
Bostadsrätt är den näst vanligaste boendeformen och likaså där följer en samstämmighet mellan 
boendeform och belåningsgrad. Blancokrediter är vida spritt mellan respondenterna oavsett 
boendeform. Andelen som inte har några lån alls ligger kring 15 %, övriga fastigheter 7 % och 
andelen övriga säkerheter 0 %.  

Analys: I enighet med teorin är det viktigt för bankerna att de tre kriterierna för rådgivning är 
uppfyllda132, respondenter som är mottagliga för rådgivning samt är lönsamma för banken utgörs 
till stor del av kunder med olika typer av banklån. Från bankernas sida är dessa lån viktiga då de 

                                                 
131 Bilaga 2:2 
132 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.189 
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ligger till grund för en segmenteringsprocess i att urskilja och klassificera lönsamheten mellan 
olika kundgrupper133. I våra analyser så ser vi olika banktjänster/produkter som olika 
inkomstbringande variabler, där respondenter med lån till småhus/villa och bostadsrätt generellt 
kan urskiljas som de mest lönsamma kunder. Genom egna erfarenheter vet vi också hur bankerna 
internt värderar sin kunder utifrån sitt ekonomiska engagemang i banken, denna segmentering 
baseras på kundernas ut och inlåning samt inkomster. I enighet med våra teorier så kan vi se att 
bankerna erbjuder specialservice i form av personliga bankmän till de som har den största 
bidragande nettoinkomsten för banken134. Kundernas ekonomiska engagemang utgörs i dessa fall 
till stor av bolån135. 

Respondenternas innehav i fonder/obligationer i 1000-tal kr 
 
 
Data: Frågan om innehav i fonder är uppdelad i fyra intervaller; 
0kr, 1-50kr, 51-100kr och 100kr-. Dessa olika svarsalternativ 
kommer senare i detta kapitel jämföras mot andra frågor i 
korstabeller. Som diagrammet visar har majoriteten (55 %) av de 
svarande respondenterna ett fondinnehav inom intervallet 1000kr-
50 000kr. Den näst största posten (20 %) svarar för respondenter 
som inte har något innehav i fonder eller obligationer. 

Analys: Enligt våra teorier framgår att de bankkunder som har ett 
sparande i banken kan ses som lönsamma kunder136. Vi anser att 

de kunder som har ett fondinnehav på 51 tkr och uppåt enligt teorin kan klassificera som 
kundgrupp 1. Detta förutsätter att dessa respondenter är helkunder och har merparten av sina 
affärer kopplade till banken. 

                                                 
133 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
134 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.189 
135 Bilaga 3:27 
136 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
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Data: Som 
diagrammet visar 
efterfrågar de 
svarande utan 
fondinnehav främst 
att besöka 

bankkontoren 
kvällstid. Det finns även en liten 
grupp respondenter som önskar 
besöka bankkontoren helgtid. De 
respondenter med fondinnehav 
har inget intresse i att besöka 
bankkontoret på helgen, med ett 
högre fondinnehav ligger 
intresset att besöka sitt 
bankkontor främst under 
förmiddagen samt kvällen. 

Analys: Majoriteten av de 
svarande med 1-50 000kr samt 
51-100 000kr i fondinnehav 
besöker främst sitt bankkontor 

under kvällstid. Även besök under eftermiddagen visar höga värden. Vad vi kan utläsa av denna 
framställa är hur kunder, vilka vi tidigare valt att klassa som kundgrupp 1137, inte visar något 
intresse för helgöppet. Den kundgrupp som inte har något fondsparande kan vi i enlighet med 
teorin betrakta som 3:a alternativt 4:a, då vi inte kan urskilja deras relationskostnad även efter 
jämförelse mot variabeln besöksfrekvens vilken vi betraktar som en relationskostnad138. Den till 
synes påtagliga trenden om bankernas utökade öppettider med fokus på helgöppet anser vi såldes 
grunda sig på andra teorier än de kriterier som vi presenterat gällande bankrådgivning i tidigare 
analys.139  
 

                                                 
137 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
138 Bilaga 3:28 
139 Eriksson, K. Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. (2006) s.189 
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Värdepappersavslut mot efterfrågad besökstidpunkt  
 
Data: De flesta av 

respondenterna 
har en handel med 
värdepapper som 
utförs några 
gånger per år (56 

%). En tredjedel av de 
tillfrågade uppger att de inte 
handlar med värdepapper. 14 % 
handlar några gånger per månad 
samt mer frekvent handel 
förekommer inte140. 

Analys: Detta diagram visar 
tydligt samma tendenser som 
tidigare presenterad analys 
kring sparande och efterfrågad 
besökstidpunkt. De som ej 
handlar med värdepapper vill 
främst besöka bankkontor under 

kvällen, eftermiddagen och helgen. Kunder som handlar med värdepapper efterfrågar besök 
under kvällstid men även i viss mån under dagtid. När handelsfrekvensen ökar efterfrågas 
kvällsbesök samt eftermiddagsbesök. Vidare vill vi på samma grund som tidigare gruppera de 
kunder med ett högre antal värdepappersavslut med kundgrupp 1 och på så vis anses dessa 
kunder som mer lönsamma141. 

                                                 
140 Bilaga 2:7 
141 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
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Besöksfrekvens 

  1 ggr/veckan 1-2 ggr/veckan 1 ggr/3 mån 1 ggr/halvår 1 ggr/ år 

Huslån Utan huslån 0% 14% 27% 50% 10% 

  Har huslån 0% 20% 10% 57% 14% 

 
Data: I ovanstående tabell finns två kategorier respondenter, de med och de utan huslån. 
Tabellen visar skillnaden mellan de två kategorierna i besöksfrekvens på bankkontoret, tabellen 
visar hur besöksfrekvens är generellt är något lägre för de utan huslån. 

Analys: Bankernas lönsamhet är enligt teorierna baserade på relationsintäkter mot 
relationskostnaderna142. I teorin är det kundgrupp 2 och 4 som utgör den högsta 
relationskostnaderna. I tabellen kan vi kategorisera de som besöker bankkontoret 1-2 ggr/veckan 
som kundgrupp 2 (respondenter med lån) respektive kundgrupp 4 (respondenter utan lån). Vidare 
anser vi att respondenterna som besöker bankkontoret 1 ggr/3 mån och mindre bör kategoriseras 
som grupp 1 (med huslån) och 3 (utan huslån). I och med denna framställan anser vi oss 
generellt kunna se de respondenter med huslån som mer lönsamma för bankerna.  

Huslån mot kvällsöppet 
 
 
 
Data: Diagrammet 
visar skillnaden för 
antalet respondenter 
med eller utan huslån 
och respondenternas 
inställning till 
kvällsöppet.  

 
Analys: Ur diagrammet kan vi 
avläsa att kvällsöppet är av större 
vikt för respondenter med huslån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Storbacka K, The nature of customer relationship profitability, (1994) s. 151-53 
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Huslån mot helgöppet 
 
 
 
 
 
 
 

Data: I diagrammet visas två 
kategorier respondenter de med och 
utan huslån. Diagrammet visar hur 
de två kategorierna skiljer sig i 
kundernas inställning till 
helgöppet. Respondenter med 
huslån anser helgöppet som mer 
viktigt än de utan huslån. Samtidigt 
anser ingen ur det två kategorierna 
att det är mycket viktigt med 
helgöppet. 
 
Analys: Majoriteten anser att 

helgöppet är mindre viktigt (76 personer eller 75 %). Bland respondenterna med huslån anser 9 
personer (8 %) att helgöppet kan vara till viss del viktigt. 
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi genom en diskussion att kort presentera våra egna åsikter kring det 
empiriska materialet samt analysen. Vidare kommer vi att presentera våra slutsatser grundat på 
studiens problemformulering och syfte. 

6.1 Diskussion 
Enligt presenterad empiri finns i Umeå tätort en mycket stor tillfredställelse med bankernas 
öppettider. Detta anser vi är ett resultat av den hårdnande konkurrensen där bankerna har satsat 
mycket på en utökad service genom sina bankkontor. Genom utökade öppettider, fokus på 
personligt rådgivning och den teknologiska tillgängligheten såsom internetbanken. Denna trend 
anser vi förklaras bra av teorierna om relationsutbyte. Den ökade konkurrensen har lett till 
förbättrad köpar- och säljinteraktion genom den utökade kundrelationen samt servicen. Vidare 
visar vår empiri hur respondenterna anser kvalitén på banktjänsterna som förbättrad, vilket har 
lett till nöjdare kunder. Vi tror även att detta kan ge ett bättre anseende och leda till att det blir en 
bättre stämning inom banken. Sammantaget visar empirin hur respondenterna anser sig öka sitt 
nyttjade av banktjänster/produkter i och med utvecklingen av den utökade personliga kontakten. 
Detta är i enighet med den tjänstebaserade strategiska planeringen att relatera till som en ökad 
försäljning, vilket kan ligga som incitament till hur bankutvecklingen har förändrats. 

I empirin framgår hur endast fyra procent efterfrågar helgöppet på bankkontoret. Således bör det 
i nuläget inte vara aktuellt med ett införande av helgöppet i Umeå, då efterfrågan är låg och 
ingen av respondenterna värderar helgöppet som mycket viktigt. Ett införande utan 
efterfrågeunderlag skulle kunna leda till ekonomiska problem och strategiska fallgropar. Detta då 
ett genomförande av helgöppet följt av en återgång till tidigare öppettider skulle uppfattas som 
en kvalitetssänkning på servicen, vilket skulle kunna leda till ett missnöje bland kunderna. Detta 
skulle i längden kunna inverka till att kunderna sviker banken och djupare problem skapas.   

Som en vidare reflektion av uppdagat scenario i stycket ovan vi vill lyfta fram den empiri om hur 
våra respondenter över lag anser att öppettiderna har en stor inverkan på servicekvaliteten. 
Empirin visar tydligt hur efterfrågan för kvällsöppet är mycket hög vilket vi tror beror på att det 
har förekommit under flera års tid. Således är kunderna bekanta med kvällsöppet som service 
och till följd av den utökade tillgängligheten har ett stort behov skapats. Vi anser att en start med 
helgöppet skulle kunna bidra till att skapa en positivare attityd samt en höjd efterfrågan. I 
längden skulle således även denna tidpunkt kunna komma att uppskattas i större utsträckning. 
Om vi skulle ha genomfört denna studie i exempelvis Stockolm som redan har helgöppet torde 
resultatet få ett annat utfall. Detta då våra respondenter inte är bekanta med helgöppet som 
service i samma utsträckning som på de orter där helgöppet redan införts. 

Empirin visar hur en stor majoritet av respondenterna är övervägande positiv till teknologiska 
tjänster såsom internetbanken. Respondenterna svarar vidare hur de teknologiska tjänsterna även 
har påverkat bankservicen positivt. Vidare i vår studie får telefon/internetkundservice högsta 
prioritet i värdering av vad som är viktigast i bankservicen. Vi tror emellertid att internettjänsten 
endast bör ses som ett komplement till bankkontoren i syfte att reducera transaktionsutbytet, för 
att väl på bankkontoret bedriva ett relationsutbyte med fokus på personlig kontakt. Detta för att 
skapa utrymme till individuellt anpassade lösningar, och tillmötesgå de kunder med högst 
lönsamhet. Att utnyttja den personliga rådgivningens trovärdighet till att binda upp kunderna i 
paketlösningar och längre relationer för att skapa ett långsiktigt mervärde. 

För att kunna urskilja olika kundgrupper och dess innehavande engagemang i banken har vi ställt 
frågor av segmenterande art mot frågorna om tillgänglighet som servicefaktor. Sammantaget 
syftar dessa segmenterade frågor till att genom teoretiska modeller urskilja lönsamheten för olika 
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kundgrupper. Vi anser att bankerna lägger stor vikt vid att urskilja lönsamma mot olönsamma 
kunder, detta med hjälp av bland annat de två lönsamhetsmodeller, lönsamhetspyramiden samt 
relationslönsamhetsmodellen. Dessa två modeller anser vi är bra som verktyg för att enkelt och 
överskådligt identifiera lönsamheten i olika kundsegment. Som det framgår av vår empiriska 
undersökning är de som har fler tjänster i banken mer nöjda med dess tillgänglighet. Ju mer 
tjänster kunderna har i banken desto lönsammare är kunden, och ju mer fokus riktar banken mot 
dem. Slutligen framgår det också av empirin hur de kunder med det största sparandet samt 
utlåning i banken visar ett lågt intresse för helgöppet. Dessa grupper anser vi utgör det översta 
skikten av lönsamhetspyramiden. 

6.2 Slutsatser 
 

Studiens Problemformulering:  

”Hur tillfredställda är bankkunder med sin banks tillgänglighet?” 

”Vilka kundsegment efterfrågar utökad service och hur lönsamma är de?” 

Syfte: Genom vår studie av bankernas olika kundsegment och med dessas innehavande 
ekonomiska engagemang i banken, avser vi att belysa kundernas attityder och uppfattningar 
kring bankernas utökade fysiska tillgänglighet, och vad de efterfrågar i sitt möte med banken. 
Syftet med denna studie handlar således främst om servicefaktorn tillgänglighet. Vi kommer att 
tolka och försöka jämföra skillnaderna mellan de olika kundsegmenten; fokus och distinktion 
utgörs av deras ekonomiska engagemang ur ett lönsamhetsperspektiv från banken. 
 
Studiens slutsatser: 

• Den generella bild som vår studie har givit oss som helhet är att banktillgängligheten 
överlag är en mycket viktig servicefaktor. Studiens respondenter är nöjda med 
tillgängligheten, samtidigt som efterfrågan mot en utökad tillgänglighet i form av 
helgöppet är mycket låg.  

• Respondenter med en mer utvecklad personlig kontakt till banken i form av personlig 
bankman upplever tillgängligheten som mycket bättre. Vi anser att den bakomliggande 
orsaken till den positiva utvecklingen med utökade öppettider är kundernas gensvar på en 
personlig kontakt, som föreligger av bankernas strävan om lönsamhet.  

• Utifrån vår studie ser vi hur de kundsegment som efterfrågar en utökad service i form av 
öppettider är de bankkunder som använder de teknologiska banktjänsterna minst. Dessa 
kundsegment är också de minst lönsamma. 

• De kunder som nyttjar de teknologiska tjänsterna såsom internetbanken är de 
kundsegment som är mest nöjd med service. De är också en lönsam kundgrupp då de står 
för en lägre transaktionskostnad samt innehar ett större sparande vilket också gör de mer 
lönsamma för banken. 

• De övre skikten i lönsamhetspyramiden samt de två lönsamma kundgrupperna i 
relationslönsamhetsmodellen är de kunder som är mest tillfredställda med bankservicen. 
Vidare visar vår studie hur dessa kunder med ett stort ekonomiskt engagemang också är 
de kunder med högst lönsamhet. 
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• Vårt samlade intryck av studien som helhet är att oavsett ekonomiskt engagemang finns 
inget tydligt behov för en utökad tillgänglighet i form av öppettider. Vad kunderna initialt 
efterfrågar är låga priser, samtidigt som efterfrågan av personlig rådgivning är stor.  
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7. SANNINGSKRITERIER 
 
När en studie genomförs är det viktigt att kontrollera dess trovärdighet genom ett antal olika 
sanningskriterier. Detta eftersom studie bör uppfattas som giltig samt trovärdig för läsare. Har 
då de som avsätts att mätas erhållits, är studie genomförd på ett trovärdigt sätt?143 Dessa 
begrepp avser vi att reflektera över är i detta kapitel är således: validitet och reliabilitet  

7.1 Validitet 
Studiens relevans samt giltighet härrör från validitet, vilket kan delas in i två delar. Intern 
validitet syftar till att det som skall mätas ställs upp och kontrolleras mot vad som var tänkt att 
mätas. Extern validitet syftar på om det går att generalisera utifrån de resultat som framkommit 
från en studie med ett begränsat urval144. Studien skall även granskas utifrån om den har 
påverkats av att forskarna har haft en inverkan på de medverkande objekten.145. När man mäter 
attityder samt värderingar föreligger det en högre risk för att undersökningen innehar en lägre 
validitet jämfört med om man mäter variabler såsom ålder och kön. Detta beror på att personers 
olika bakgrunder samt värderingar oftast är olika. Detta avspeglas då i en skiftande tolkning av 
frågan vilket inte ger önskat resultat 146. 

Vi finner att vår studie innehar en hög validitet. Vi har ett genomgående lågt internt bortfall på 
våra frågor i enkäten, frågorna torde således ha uppfattats som tydliga. Enkäten såg likadan ut för 
hela populationen och frågorna var konstruerade utan att var ledande på något sätt, det fanns 
flera olika svarsalternativ för varje fråga. De svar som vi erhöll från respondenterna bedömer vi 
som mycket sanningsenliga eftersom respondenterna valde att medverka fritt på vår förfrågan 
samt utan någon belöning.  

7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten speglar huruvida mätningarna för studien är tillförlitlig samt om resultatet skulle 
bli detsamma om studien genomförts på nytt med samma metod mot oförändrad population.147  
Vi anser att vår studie belyser verkligheten på ett rättvisande sätt samt att mätningarna 
genomförts under stor noggrannhet. Vi är medvetna om att antalet respondenter kunde ha varit 
högre för att ytterligare stärka bilden av målpopulationens urval. Däremot anser vi att den 
teoretiska mättnaden för vår studie ändå är tillfredställande då vi inte anser att fler respondenter 
skulle ha påverkat studien resultat i någon större utsträckning. 

                                                 
143 Jacobsen, D I. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. s. 
255-256. 
144 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s. 95-99 
145 Jacobsen, D I. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. s. 
270 
146 Eriksson, L T. Finn, P. Att utreda, forska och rapportera. s. 38 
147 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s. 93 
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BILAGA 1. ENKÄT 

Enkät- Bankvanor 

En undersökning om banktillgänglighet för privatkunder  

Fråga 1. Ålder 

-20 □ 21-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ 61- □ 

Fråga 2. Ditt boende  

Småhus/villa □       Bostadsrätt □       Hyresrätt □         Övrig □________ 

Fråga 3. Hur många banker använde du dig av under 2007? 

1 □                  2 □                     3 □                    4- □ 

Fråga 4. Vilken är din huvudbank? 

 Handelsbanken □        Nordea □         SEB □      Swedbank□         Annan □________ 

Fråga 5. Ungefär hur länge har du varit kund hos din nuvarande huvudbank? 

0-1 år □      2-4 år □   5-10 år □      11- □  

Fråga 6. Har du något/några banklån? (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

Småhus/villa □ Bostadsrätt □ Övriga fastigheter □  
Blanco krediter(ex. billån) □      Övriga säkerheter □        Inga alls □ 

Fråga 7. Om du sparar i aktier/värdepapper - hur aktiv är du då?  

Handlar ej □       Några ggr/år □       Några ggr/månad □       Några ggr/vecka □             

Dagligen □          

Fråga 8. Ungefärligt innehav i fonder/obligationer? (Antal i 1000 kr)  

Har ej □ 1-50 □  51-100 □ 101- □  

Fråga 9. Månadssparar du i fonder, - hur mycket sparade du per månad under 2007? 

Månadssparar ej □           100kr □            200kr-300kr □              400kr-500kr □              500kr-□ 

Fråga 10. Hur ofta besökte du ett bankkontor under 2007? 

1 ggr/vecka □          1-2 ggr/mån □          1ggr/3 mån □           1ggr/halvår □            1ggr/år □ 
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Fråga 11. Vid vilken tidpunkt skulle du helst besöka ett bankkontor? 

Förmiddag □            Lunch □              Eftermiddag □             Kväll □                Helg □ 

Fråga 12. Tycker du att din nuvarande huvudbank har öppettider som du är tillfredställd med? 

Ja absolut □        Ja kanske □       Nej tveksam □       Nej absolut inte □ 

Fråga 13. När du besöker ett bankkontor, vad uträttar du oftast då? (Ange ett alternativ) 

Uttag/insättning □         Tekniska fel på produkter etc. □        Rådgivning □      

 Nyöppnande av tjänster □      Annat______________________ 

Fråga 14. Vilka tjänster använder du av bankerna? (Ev. flera alternativ) 

 Bankgiro □  Betalkort □  Telefonbank □  Internettjänst □

 Pension/försäkringar □  Kreditkort □  Värdepapperstjänst □ 
   

Fråga 15. Vad är viktigast för dig som kund i banken? (Rangordna 1-5, där 1 är viktigast.) 

___Tillgänglighet (Närhet till bankkontor)  ___Telefon/Internetkundservice 

___Kvällsöppet   ___Låga avgifter produkter/tjänster 

___Helgöppet   ___Bemötande & personlig service 

___Utbud av tjänster/produkter  ___Bankkontorets inredning/atmosfär 

Fråga 16. Hur viktigt är Internet/telefonkundservice i din bank för dig? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 17. Hur viktigt är det för dig med personlig kontakt på banken? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 18. Hur viktigt är det för dig med kvällsöppet på banken? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 19. Hur viktigt är det för dig med helgöppet på banken? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
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Fråga 20. Hur viktigt är det för dig med ett stort utbud av tjänster/produkter på banken? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 21. Hur viktigt är det för dig med bankkontorets inredning/atmosfär? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 22. Vill du knyta alla din bankärenden till samma bank (paketlösningar)? 

Mindre viktigt          Mycket viktigt 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 23. Är du nöjd med den rådgivning banken ger dig i dina bankärenden? 

Mindre nöjd           Mycket nöjd 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Fråga 24. Hur nöjd är du med din relation till din personliga rådgivare/bankman? 

Mindre nöjd                 Mycket nöjd            Har ingen. 

 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □    □ 

Fråga 25. Ungefär hur länge har du haft en personlig bankman? 

Har ingen □             0-1 år □      2-4 år □              5-10 år □    11- □ 

Fråga 26. Ökar ditt användande av banktjänster/produkter i samband med personlig 
bankkontakt? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 27. Känner du som kund större trovärdighet till bankens tjänster/produkter genom 
personlig kontakt? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 28. Har din personliga kontakt med banken minskat under din tid som kund? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 29. Efterfrågar du som kund en ökad personlig kontakt? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 30. Hur tycker du att teknologiska tjänster såsom internetbanken har påverkat 
bankservicen?  

Mycket positivt □    Positivt □         Negativt □          Mycket negativt □            Vet ej □ 
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Fråga 31. Anser du att antalet bankkontor har en inverkar på din banks servicekvalité? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga. 32. Anser du att bankens öppettider har en inverkan på bankens servicekvalité? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 33. Känner du att bankens utökade öppettider under senare år har fått en positiv inverkan 
på servicen? 

Ja absolut □         Ja kanske □        Nej tveksam □       Nej absolut inte □            Vet ej □ 

Fråga 34. Bankkontorets tillgänglighet & service 

              Instämmer helt                    
Instämmer ej 

Bankens öppettider passar mig 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Det är lätt att ta sig till banken 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Min bank är lätt att nå via telefon 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Bankens personal har rätt kompetens  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Min huvudbank erbjuder god service  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Bankservicen har försämrats på senare år 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Bankservicen har förbättrats på senare år 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

 

Fråga 35. Känner du att banken har anpassat sin service efter dina önskemål? 

Ja □ Nej □  Vet ej □ 

  

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2. SVARSFREKVENS, ENKÄTER 
 
Fråga 1. Ålder      

-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 60- år 

2 13 18 21 26 23 

2% 12,60% 17,40% 20,30% 25,20% 22,30% 

 
Fråga 2. Ditt boende    

Småhus/villa  Bostadsrätt Hyresrätt Övrig 

64 24 13 2 

62% 23,30% 12,60% 2% 

 
Fråga 3. Hur många banker använde du dig av under 2007?  

1 2 3 4- 

46 43 12 2 

44,60% 41,80% 11,60% 2% 

 
Fråga 4. Vilken är din huvudbank?    

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Annan Bortfall 

15 36 7 39 3 3 

14,50% 35,00% 6,90% 37,80% 2,90% 2,90% 

 
5. Ungefär hur länge har du varit kund hos din nuvarande huvudbank? 

0-1 år  2-4 år    5-10 år  11-  

6 11 28 58 

5,80% 10,70% 27,20% 56,30% 

 
Fråga 6. Har du något/några banklån?    

Småhus/villa Bostadsrätt Övriga fastigheter  Blanco krediter(ex. billån) Övriga säkerheter  Inga alls  

61 21 7 25 0 14 

59,20% 20,70% 6,90% 24,30% 0% 13,60% 

 
Fråga 7. Om du sparar i aktier/värdepapper - hur aktiv är du då?  

Handlar ej  Några ggr/år  Några ggr/månad  Några ggr/vecka Dagligen 

31 58 14 0 0 

30% 56,30% 13,60% 0% 0% 

 
Fråga 8. Ungefärligt innehav i fonder/obligationer?   

Har ej 1-50´ kr 51-100´ kr 100´ kr- Bortfall 

21 57 14 8 3 

20,40% 55,30% 13,60% 7,70% 3,00% 

 

Fråga 9. Månadssparar du i fonder, - hur mycket sparade du per månad under 2007? 

Sparar ej  100 kr 200-300kr 300-400kr 500kr- Bortfall 

35 11 21 23 8 5 

34% 10,70% 20,70% 22,30% 7,70% 4,90% 

 
Fråga 10. Hur ofta besökte du ett bankkontor under 2007?  

1 ggr/vecka  1-2 ggr/mån  1ggr/3 mån  1ggr/halvår  1ggr/år  Bortfall 

0 18 17 55 12 1 

0% 17,50% 16,50% 53,50% 11,50% 1% 
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Fråga 11. Vid vilken tidpunkt skulle du helst besöka ett bankkontor? 

Förmiddag Lunch Eftermiddag Kväll Helg Bortfall 

8 11 26 48 4 6 

7,70% 10,70% 25,30% 46,70% 3,80% 5,80% 

 
Fråga 12. Tycker du att din nuvarande huvudbank har öppettider som du är tillfredställd med? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  Bortfall 

29 43 20 10 1 

28,10% 41,80% 19,40% 9,70% 1% 

 
Fråga 13. När du besöker ett bankkontor, vad uträttar du oftast då?  

Uttag/insättning Tekniska fel på produkter etc. Rådgivning  Nyöppnande av tjän Annat Bortfall 

30 8 32 13 7 13 

29,20% 7,70% 31% 12,60% 6,80% 12,60% 

 
14. Vilka tjänster använder du av bankerna?    

Bankgiro Betalkort Telefonbank Internettjänst  Pension/försäkringar  Kreditkort  Värdepapperstjänst 

56 81 37 71 48 19 26 

54,30% 78,60% 36% 68,90% 46,70% 18,40% 25,20% 

 
Fråga 15. Vad är viktigast för dig som kund i banken? 

(Rang, 1-5 med 1 som viktigast) 

 1 2 3 4 5 Utelämnade 
Tillgänglighet (Närhet till 
bankkontor) 23st 22,3% 3st 2,9% 13st 12,6% 9st 8,7% 

22st 
21,3% 33st 32% 

Kvällsöppet 7st 6,9% 7st 6,9% 14st 13,6% 26st 25,2% 
28st 
27,1% 21st 20,7% 

Helgöppet 0st 0% 6st 5,8% 3st 3% 0st 0% 0st 0% 94st 91,2% 

Utbud av tjänster/produkter 12st 11,5% 4st 3,9% 5st 4,9% 25st 24,2% 
11st 
10,7% 46st 44,6% 

Telefon/Internetkundservice 27st 26,2% 8st 7,8% 14st 13,6% 10st 9,7% 4st 3,9% 40st 38,8% 
Låga avgifter 
produkter/tjänster 28st 27,1% 32st 31% 22st 21,3% 10st 9,7% 5st 4,9% 6st 5,8% 
Bemötande & personlig 
service 0st 0% 39st 37,8% 21st 20,7% 12st 11,5% 

17st 
16,5% 14st 13,6% 

Bankkontorets 
inredning/atmosfär 0st 0% 0st 0% 5st 4,9% 1st 1% 6st 5,8% 91st 88,3% 

 
Fråga 16. Hur viktigt är Internet/telefonkundservice i din bank för dig? 

Minder viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

4 12 13 24 50 

3,90% 11,50% 12,60% 23,40% 48,60% 

 
Fråga 17. Hur viktigt är det för dig med personlig kontakt på banken? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

9 15 17 29 33 

8,70% 14,60% 16,50% 28,20% 32% 

 
Fråga 18. Hur viktigt är det för dig med kvällsöppet på banken? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

10 7 29 52 5 

9,70% 6,80% 28,40% 50,30% 4,80% 
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Fråga 19. Hur viktigt är det för dig med helgöppet på banken? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

43 36 15 9 0 

42% 35% 14,60% 8,80% 0 

 
Fråga 20. Hur viktigt är det för dig med ett stort utbud av tjänster/produkter på banken? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

5 15 53 15 15 

4,90% 14,70% 51% 14,70% 14,70% 

 
Fråga 21. Hur viktigt är det för dig med bankkontorets inredning/atmosfär? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

34 30 18 21 0 

33,10% 29,00% 17,50% 20,40% 0% 

 
Fråga 22. Vill du knyta alla din bankärenden till samma bank (paketlösningar)? 

Mindre viktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 5 

4 9 16 54 20 

3,80% 8,70% 15,60% 52,50% 19,40% 

 
Fråga 23. Är du nöjd med den rådgivning banken ger dig i dina bankärenden? 

Mindre nöjd 1 2 3 4 Mycket nöjd 5 

0 3 29 44 27 

0% 2,90% 28,20% 42,80% 26,30% 

 
Fråga 24. Hur nöjd är du med din relation till din personliga rådgivare/bankman? 

Mindre nöjd 1 2 3 4 Mycket nöjd 5 Hare ingen 6 

0 0 17 38 29 19 

0% 0% 16,50% 36,90% 28,20% 18,50% 

 
Fråga 25. Ungefär hur länge har du haft en personlig bankman? 

Har ingen  0-1 år  2-4 år  5-10 år  11-  

29 6 16 38 14 

28,20% 5,70% 15,60% 36,90% 13,60% 

 
Fråga 26. Ökar ditt användande av banktjänster/produkter i samband med personlig 
bankkontakt? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  Vet ej 

19 40 26 3 15 

18,50% 38,80% 25,30% 2,80% 14,60% 

 
Fråga 27. Känner du som kund större trovärdighet till bankens tjänster/produkter genom 
personlig kontakt? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  Vet ej 

42 42 12 5 2 

40,80% 40,80% 11,60% 4,90% 1,90% 
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Fråga 28. Har din personliga kontakt med banken minskat under din tid som kund? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  Vet ej 

23 26 31 19 4 

22,20% 25,40% 30,00% 18,50% 3,90% 

 
Fråga 29. Efterfrågar du som kund en ökad personlig kontakt? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  

18 32 40 13 

17,50% 30,90% 38,90% 12,70% 

 
Fråga 30. Hur tycker du att teknologiska tjänster såsom internetbanken har påverkat 
bankservicen?  

Mycket positivt  Positivt  Negativt Mycket negativt  Vet ej  

30 38 18 0 17 

29,10% 36,90% 17,50% 0% 16,50% 

 
Fråga 31. Anser du att antalet bankkontor har en inverkar på din banks servicekvalité? 

Ja absolut  Ja kanske  Nej tveksam  Nej absolut inte  Vet ej  Bortfall 

22 40 18 6 12 5 

21,40% 38,90% 17,50% 5,80% 11,60% 4,80% 

 
Fråga. 32. Anser du att bankens öppettider har en inverkan på bankens servicekvalité? 

Ja absolut  Ja kanske  
Nej 

tveksam  Nej absolut inte  Vet ej  

31 37 22 0 13 

30% 36% 21,30% 0 12,60% 

 
Fråga 33. Känner du att bankens utökade öppettider under senare år har fått en positiv 
inverkan på servicen? 

Ja absolut Ja kanske  
Nej 

tveksam  
Nej absolut 

inte  Vet ej     

31 37 19 0 16    

30% 35,50% 18,40% 0 15,50%    
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Fråga 34. Bankkontorets tillgänglighet & service    

 Instämmer helt 1 2 3 4 
Instämmer 
ej 5 Bortfall 

Bankens öppettider passar 
mig 27 21 29 14 11 1 

 26,20% 20,40% 28,2 13,60% 10,70%  

       
Det är lätt att ta sig till 
banken 58 19 18 8 0  

 56,40% 18,30% 17,50% 7,80% 0%  

       
Bin bank är lätt att nå via 
telefon 30 20 31 13 9  

 29,10% 19,40% 30% 12,70% 8,70%  

       
Bankens personal har rätt 
kompetens 26 30 28 17 2  

 25,20% 29,10% 27,20% 16,50% 2%  

       
Min huvudbank erbjuder 
god service 30 38 22 11 0 2 

 29,00% 36,90% 21,40% 10,70% 0% 2% 

       
Bankservicen har 
försämrats på senare år  2 13 29 39 20  

 2% 12,62% 28,20% 37,80% 19,40% 100% 

       
Bankservicen har 
förbättrats på senare år  19 37 44 0 3  

 18,50% 36% 43% 0 2,70%  

 
Fråga 35. Känner du att banken har anpassat sin service efter dina önskemål? 

Ja Nej Vet ej  

49 13 41 103 

47,60% 12,60% 39,80% 100,00% 
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BILAGA 3. KORSTABELLER 
 
3:1 
   Ålder Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00   
Tidpunkt för 
besök 

F.M 0 0 0 4 0 4 8 

     ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
  Lunch 2 1 0 3 0 5 11 
     18,2% 9,1% ,0% 27,3% ,0% 45,5% 100,0% 
  Eftermiddag 0 6 8 2 5 5 26 
     ,0% 23,1% 30,8% 7,7% 19,2% 19,2% 100,0% 
  Kväll 0 6 6 8 19 9 48 
     ,0% 12,5% 12,5% 16,7% 39,6% 18,8% 100,0% 
  Helg 0 0 0 4 0 0 4 
     ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total  2 13 14 21 24 23 97 
   2,1% 13,4% 14,4% 21,6% 24,7% 23,7% 100,0% 

 
3:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3:3 
   Tid som kund Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00   
Huvudbank Handelsbanken  2 1 7 5 15 
     13,3% 6,7% 46,7% 33,3% 100,0% 
  Nordea  0 6 2 28 36 
     ,0% 16,7% 5,6% 77,8% 100,0% 
  SEB  0 3 0 4 7 
     ,0% 42,9% ,0% 57,1% 100,0% 
  Swedbank  1 1 18 19 39 
     2,6% 2,6% 46,2% 48,7% 100,0% 
  Annan  3 0 0 0 3 
     100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total  6 11 27 56 100 
   6,0% 11,0% 27,0% 56,0% 100,0% 

 

   Tillfredställande öppettider Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00   
Huvudbank Handelsbanken  2 10 3 0 15 
     13,3% 66,7% 20,0% ,0% 100,0% 
  Nordea  7 15 3 10 35 
     20,0% 42,9% 8,6% 28,6% 100,0% 
  SEB  7 0 0 0 7 
     100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  Swedbank  10 18 11 0 39 
     25,6% 46,2% 28,2% ,0% 100,0% 
  Annan  0 0 3 0 3 
     ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 
Total  26 43 20 10 99 
   26,3% 43,4% 20,2% 10,1% 100,0% 
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3:4 
   Helgöppet Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00   
Besöksfrekvens 1-2 ggr/mån  13 5 0 0 18 
     72,2% 27,8% ,0% ,0% 100,0% 
  1ggr/3 mån  10 0 3 4 17 
     58,8% ,0% 17,6% 23,5% 100,0% 
  1ggr/halvår  18 23 12 2 55 
     32,7% 41,8% 21,8% 3,6% 100,0% 
  1ggr/år  2 7 0 3 12 
     16,7% 58,3% ,0% 25,0% 100,0% 
Total  43 35 15 9 102 
   42,2% 34,3% 14,7% 8,8% 100,0% 

 
3:5 
   Besöksfrekvens Total 

    2,00 3,00 4,00 5,00   
Ålder 0-20  0 0 0 2 2 
     ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
  20-30  2 5 5 1 13 
     15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 100,0% 
  30-40  2 0 12 4 18 
     11,1% ,0% 66,7% 22,2% 100,0% 
  40-50  4 7 10 0 21 
     19,0% 33,3% 47,6% ,0% 100,0% 
  50-60  3 1 16 5 25 
     12,0% 4,0% 64,0% 20,0% 100,0% 
  60-  7 4 12 0 23 
     30,4% 17,4% 52,2% ,0% 100,0% 
Total  18 17 55 12 102 
   17,6% 16,7% 53,9% 11,8% 100,0% 

 
3:6 
   Tidpunkt för besök Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Besöks frekvens 1-2 ggr/mån  8 3 3 2 0 16 
     50,0% 18,8% 18,8% 12,5% ,0% 100,0% 
  1ggr/3 mån  0 3 6 4 4 17 
     ,0% 17,6% 35,3% 23,5% 23,5% 100,0% 
  1ggr/halvår  0 3 17 31 0 51 
     ,0% 5,9% 33,3% 60,8% ,0% 100,0% 
  1ggr/år  0 2 0 10 0 12 
     ,0% 16,7% ,0% 83,3% ,0% 100,0% 
Total  8 11 26 47 4 96 
   8,3% 11,5% 27,1% 49,0% 4,2% 100,0% 
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3:7 
    Tillfredställda öppettider Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00   
Tidpunkt för besök F.M  4 4 0 0 8 
     50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

  Lunch  3 1 2 5 11 
     27,3% 9,1% 18,2% 45,5% 100,0% 

  Eftermidda
g 

 4 11 6 5 26 

     15,4% 42,3% 23,1% 19,2% 100,0% 

  Kväll  18 19 11 0 48 
     37,5% 39,6% 22,9% ,0% 100,0% 

  Helg  0 4 0 0 4 
     ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total  29 39 19 10 97 
   29,9% 40,2% 19,6% 10,3% 100,0% 

 
3:8 
   Bankärende                       Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Tidpunkt  för 
besök 

F.M  4 0 4 0 0 8 

     
50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0

% 
  Lunch  7 0 0 2 0 9 
     

77,8% ,0% ,0% 22,2% ,0% 100,0
% 

  Eftermiddag  8 4 8 1 5 26 
     

30,8% 15,4% 30,8% 3,8% 19,2% 100,0
% 

  Kväll  9 4 16 9 2 40 
     

22,5% 10,0% 40,0% 22,5% 5,0% 100,0
% 

  Helg  2 0 0 0 0 2 
     100,0

% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
% 

Total  30 8 28 12 7 85 
   

35,3% 9,4% 32,9% 14,1% 8,2% 100,0
% 
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3:9 
   Kvällsöppet Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Bankärende 1,00  6 3 9 12 0 30 
     20,0% 10,0% 30,0% 40,0% ,0% 100,0% 
  2,00  0 0 4 4 0 8 
     ,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
  3,00  4 2 9 17 0 32 
         
     12,5% 6,3% 28,1% 53,1% ,0% 100,0% 
  4,00  0 2 2 6 3 13 
     ,0% 15,4% 15,4% 46,2% 23,1% 100,0% 
  5,00  0 0 2 5 0 7 
     ,0% ,0% 28,6% 71,4% ,0% 100,0% 
Total  10 7 26 44 3 90 
   11,1% 7,8% 28,9% 48,9% 3,3% 100,0% 
        

 
3:10 
   Bankärende Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Helgöppet 1,00  23 4 7 5 0 39 
     59,0% 10,3% 17,9% 12,8% ,0% 100,0% 
  2,00  3 4 17 5 7 36 
     8,3% 11,1% 47,2% 13,9% 19,4% 100,0% 
  3,00  2 0 5 1 0 8 
     25,0% ,0% 62,5% 12,5% ,0% 100,0% 
  4,00  2 0 3 2 0 7 
     28,6% ,0% 42,9% 28,6% ,0% 100,0% 
Total  30 8 32 13 7 90 
   33,3% 8,9% 35,6% 14,4% 7,8% 100,0% 

 
3:11 
   Lån småhus/villa Total 

    ,00 1,00   
Inredning atmosfär 1,00  10 24 34 
     

29,4% 70,6% 100,0% 

  2,00  14 16 30 
     

46,7% 53,3% 100,0% 

  3,00  10 8 18 
     

55,6% 44,4% 100,0% 

  4,00  8 13 21 
     

38,1% 61,9% 100,0% 

Total  42 61 103 
   

40,8% 59,2% 100,0% 
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3:12 
   Paketlösningar 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
  Öppettiders 
positiva inverkan 

1,00  0 5 5 17 4 31 

     ,0% 16,1
% 16,1% 54,8% 12,9% 100,0% 

  2,00  0 4 9 17 7 37 
     ,0% 10,8

% 24,3% 45,9% 18,9% 100,0% 

  3,00  4 0 2 11 5 22 
     18,2% ,0% 9,1% 50,0% 22,7% 100,0% 

  5,00  0 0 0 9 4 13 
     ,0% ,0% ,0% 69,2% 30,8% 100,0% 

Total  4 9 16 54 20 103 
   3,9% 8,7% 15,5% 52,4% 19,4% 100,0% 

 
3:13 
   Paketlösningar Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Antal banker 1,00  4 0 7 24 11 46 
     8,7% ,0% 15,2% 52,2% 23,9% 100,0% 

  2,00  0 6 5 27 5 43 
     ,0% 14,0% 11,6% 62,8% 11,6% 100,0% 

  3,00  0 3 4 2 3 12 
     ,0% 25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 100,0% 

  4,00  0 0 0 1 1 2 
     ,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total  4 9 16 54 20 103 
   3,9% 8,7% 15,5% 52,4% 19,4% 100,0% 

 
3:14 
   Kvällsöppet Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Anpassad 
service nivå 

1,00  9 0 11 27 2 49 

     18,4% ,0% 22,4% 55,1% 4,1% 100,0% 

  2,00  0 0 3 10 0 13 
     ,0% ,0% 23,1% 76,9% ,0% 100,0% 

  3,00  1 7 15 15 3 41 
     2,4% 17,1% 36,6% 36,6% 7,3% 100,0% 

Total  10 7 29 52 5 103 
   9,7% 6,8% 28,2% 50,5% 4,9% 100,0% 
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3:15 
   Helgöppet Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00   
Anpassad service 
nivå 

1,00  21 16 3 9 49 

     42,9% 32,7% 6,1% 18,4% 100,0% 

  2,00  2 8 3 0 13 
     15,4% 61,5% 23,1% ,0% 100,0% 

  3,00  20 12 9 0 41 
     48,8% 29,3% 22,0% ,0% 100,0% 

Total  43 36 15 9 103 
   41,7% 35,0% 14,6% 8,7% 100,0% 

 
3:16 
   Ökar ditt användande med personlig kontakt Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Personalens 
kompetens 

1,00  7 3 10 1 4 25 

     28,0% 12,0% 40,0% 4,0% 16,0% 100,0% 
  2,00  0 19 8 1 3 31 
     ,0% 61,3% 25,8% 3,2% 9,7% 100,0% 
  3,00  7 15 6 0 0 28 
     25,0% 53,6% 21,4% ,0% ,0% 100,0% 
  4,00  5 1 2 1 8 17 
     29,4% 5,9% 11,8% 5,9% 47,1% 100,0% 
  5,00  0 0 2 0 0 2 
     ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total  19 38 28 3 15 103 
   18,4% 36,9% 27,2% 2,9% 14,6% 100,0% 

 
3:17 
   Ökar ditt användande med personlig kontakt Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Är du nöjd med 
din rådgivning 

2,00  0 0 0 1 2 3 

     ,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

  3,00  3 15 7 0 4 29 
     10,3% 51,7% 24,1% ,0% 13,8% 100,0% 

  4,00  4 20 12 1 7 44 
     9,1% 45,5% 27,3% 2,3% 15,9% 100,0% 

  5,00  12 3 9 1 2 27 
     44,4% 11,1% 33,3% 3,7% 7,4% 100,0% 

Total  19 38 28 3 15 103 
   18,4% 36,9% 27,2% 2,9% 14,6% 100,0% 
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3:18 
   Hur Viktigt Personlig Kontakt Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Öppettider mot 
servicekvaliteten 

1,0
0 

 2 5 6 12 6 31 

     6,5% 16,1% 19,4
% 38,7% 19,4

% 100,0% 

  2,0
0 

 5 7 9 8 8 37 

     13,5% 18,9% 24,3
% 21,6% 21,6

% 100,0% 

  3,0
0 

 0 1 1 6 14 22 

     ,0% 4,5% 4,5% 27,3% 63,6
% 100,0% 

  5,0
0 

 2 2 1 3 5 13 

     15,4% 15,4% 7,7% 23,1% 38,5
% 100,0% 

Total  9 15 17 29 33 103 
   8,7% 14,6% 16,5

% 28,2% 32,0
% 100,0% 

 
3:19 
   Hur viktigt är det med personlig kontakt 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Öppettider mot 
servicekvaliteten 

1,00  2 5 6 12 6 31 

     
6,5% 16,1% 19,4% 38,7

% 19,4% 100,0% 

  2,00  5 7 9 8 8 37 
     

13,5% 18,9% 24,3% 21,6
% 21,6% 100,0% 

  3,00  0 1 1 6 14 22 
     

,0% 4,5% 4,5% 27,3
% 63,6% 100,0% 

  5,00  2 2 1 3 5 13 
     

15,4% 15,4% 7,7% 23,1
% 38,5% 100,0% 

Total  9 15 17 29 33 103 
   

8,7% 14,6% 16,5% 28,2
% 

32,0% 100,0% 
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3:20 
   Internet Vs Service Total 

    1,00 2,00 3,00 5,00   
Tillfredställda 
öppettider 

1,00  7 4 8 10 29 

     
24,1% 13,8% 27,6% 34,5% 100,0% 

  2,00  10 22 5 6 43 
     

23,3% 51,2% 11,6% 14,0% 100,0% 

  3,00  7 7 5 1 20 
     

35,0% 35,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

  4,00  5 5 0 0 10 
     

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total  29 38 18 17 102 
   

28,4% 37,3% 17,6% 16,7% 100,0% 

 
3:21 

   Ålder Total 

    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00   
Tillfredställda 
öppettider 

1,0
0 

 0 8 2 3 7 9 29 

     
,0% 27,6% 6,9% 10,3% 24,1% 31,0% 100,0

% 
  2,0

0 
 0 4 14 12 9 4 43 

     
,0% 9,3% 32,6% 27,9% 20,9% 9,3% 100,0

% 
  3,0

0 
 2 1 2 6 9 0 20 

     
10,0% 5,0% 10,0% 30,0% 45,0% ,0% 100,0

% 
  4,0

0 
 0 0 0 0 0 10 10 

     
,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0

% 
Total  2 13 18 21 25 23 102 
   

2,0% 12,7% 17,6% 20,6% 24,5% 22,5% 100,0
% 
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3:22 
   Servicenöje Total 

    1,00 2,00 3,00   
Tid som kund 1,00  0 1 5 6 
     ,0% 16,7% 83,3% 100,0% 
  2,00  8 2 1 11 
     72,7% 18,2% 9,1% 100,0% 
  3,00  15 0 13 28 
     53,6% ,0% 46,4% 100,0% 
  4,00  26 10 22 58 
     44,8% 17,2% 37,9% 100,0% 
Total  49 13 41 103 
   47,6% 12,6% 39,8% 100,0% 

 
3:23 
   Ärende Total 
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00   
Besöksfrekvens 2,00  10 0 7 1 0 18 
     55,6% ,0% 38,9% 5,6% ,0% 100,0% 

  3,00  11 0 1 1 0 13 
     84,6% ,0% 7,7% 7,7% ,0% 100,0% 

  4,00  7 8 17 9 5 46 
     15,2% 17,4% 37,0% 19,6% 10,9% 100,0% 

  5,00  2 0 7 2 1 12 
     16,7% ,0% 58,3% 16,7% 8,3% 100,0% 

Total  30 8 32 13 6 89 
   33,7% 9,0% 36,0% 14,6% 6,7% 100,0% 

 
3:24 
   Teknologiska tjänster Total 

    1,00 2,00 3,00 5,00   
Fondspara
nde 

1,00  5 17 12 1 35 

     14,3% 48,6% 34,3% 2,9% 100,0% 
  2,00  5 0 0 6 11 
     45,5% ,0% ,0% 54,5% 100,0% 
  3,00  7 12 0 2 21 
     33,3% 57,1% ,0% 9,5% 100,0% 
  4,00  11 5 3 4 23 
     47,8% 21,7% 13,0% 17,4% 100,0% 
  5,00  0 4 0 4 8 
     ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
Total  28 38 15 17 98 
   28,6% 38,8% 15,3% 17,3% 100,0% 
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3:25 
   Bostadsrättslån Total 

    ,00 1,00   
Antal bankkontor 1,00  15 7 22 
     68,2% 31,8% 100,0% 
  2,00  33 7 40 
     82,5% 17,5% 100,0% 
  3,00  14 4 18 
     77,8% 22,2% 100,0% 
  4,00  6 0 6 
     100,0% ,0% 100,0% 
  5,00  11 1 12 
     91,7% 8,3% 100,0% 
Total  79 19 98 
   80,6% 19,4% 100,0% 

 
3:26 
   Lån småhus/villa Total 

    ,00 1,00   
Antal bankkontor 1,00  4 18 22 
     18,2% 81,8% 100,0% 
  2,00  20 20 40 
     50,0% 50,0% 100,0% 
  3,00  9 9 18 
     50,0% 50,0% 100,0% 
  4,00  0 6 6 
     ,0% 100,0% 100,0% 
  5,00  7 5 12 
     58,3% 41,7% 100,0% 
Total  40 58 98 
   40,8% 59,2% 100,0% 

 
3:27 

Lån småhus/villa 
 ,00 1,00 Total 

1,00 16 13 29 
2,00 4 2 6 
3,00 8 8 16 
4,00 12 26 38 

Tid med 
personlig 
bankman 

5,00 2 12 14 
Total 42 61 103 

 
3:28 

Besöksfrekvens 

 2,00 3,00 4,00 5,00 Total 

1,00 1 5 9 5 20 
2,00 11 8 31 7 57 
3,00 1 4 9 0 14 

Fondinnehav 

4,00 5 0 3 0 8 
Total 18 17 52 12 99 
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