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Förord 
Med detta förord vill vi främst ta tillfället i akt att tacka en rad personer som gjort det möjligt 
för oss att genomföra denna C-uppsats. 
 
Vi skulle vilja börja med att rikta ett tack till alla respondenter, bestående av studerande vid 
Umeå universitet, för att ha delat med sig av sin tid, åsikter och kunskaper inom området. 
 
Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till Vår handledare Sofia Isberg som varit med oss 
under studiens gång och underlättat processen med värdefulla synpunkter och konstruktiv 
kritik! 
 
Ett stort tack ska även De utomstående personer som hjälpt oss att granska arbetet och hjälpa 
oss att upptäcka slarv, stavfel och andra konstigheter i texten. 
 
Uppsatsen är skriven under våren 2008 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. 
Studien syftar till att identifiera vilka faktorer som får studenterna att välja en bank framför en 
annan. 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit kantat av både jubel och förtvivlan. Tiden har varit 
mycket lärorik för oss och vi hoppas att Ni som läsare finner studien och dess slutsatser 
aktuella och givande. 
 
Umeå, juni 2008 
Pontus Byström    
Philip Roth 



Sammanfattning 
Avregleringar och utvecklingen inom IT har inneburit en ökad möjlighet för utländska banker 
och internetbanker att slå sig in på den svenska bankmarknaden. Den ökade konkurrensen 
mellan banker och utvecklingen inom IT har gjort det lättare för bankkunder att byta mellan 
olika banker och att vara kund hos flera samtidigt. Många företag lever med en uppfattning att 
så länge kunderna är nöjda, så är de lojala. Studenter är ett kundsegment som bankerna 
försöker attrahera med speciella erbjudanden och antalet studenter vid landets högskolor och 
universitet uppgick hösten 2006 till 338 000.  

Till följd av ökad konkurrens och därmed tilltagande kundillojalitet har det blivit allt viktigare 
för banker att finna och tillgodose de faktorer som påverkar kunderna vid valet av bank. 
Studenter har uppvisat tendenser till att ständigt söka efter det bästa alternativet och många 
gånger visat sig var illojala. I och med denna förändring så har kundlojalitet blivit allt mer 
viktigt och anses nu som något vitalt för bankens verksamhet. 

Tidigare forskning säger att lojalitet i bankväsendet kräver mer forskning och vi ser ett 
problem i det faktum att dagens studenter beskrivs som illojala och ständigt sökandes efter 
bättre alternativ. Den påstådda illojaliteten tillsammans med det ökade utbudet av banker gör 
att de svenska storbankerna är utsatta för en ökad konkurrens, främst från internetbaserade 
banker. Frågan vi ställer oss är: vilken uppfattning har universitetsstudenter om banker och 
banktjänster? Detta leder oss vidare till syftet med uppsatsen som är att identifiera vilka 
faktorer som får studenter att välja en bank framför en annan. 

För att besvara studiens syfte har vi valt att genomföra två stycken fokusgrupper. Utifrån 
urvalskriteriet valde vi ut tolv stycken respondenter som diskuterade kring ett antal 
förutbestämda teman. Dessa teman har identifierats utifrån tidigare forskning och teorier som 
behandlar kundnöjdhet och kundlojalitet.  

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att en användarvänlig internetbank och ändrade 
levnadsförhållanden var de två viktigaste faktorerna som skulle få en student att välja en bank 
framför en annan. Övriga faktorer som påverkar valet är studentens intresse och engagemang. 
Studenterna upplever även att den reklam som bankerna skickar ut inte är riktade mot dem 
och därför sorteras mycket av den reklam som erbjuds bort i det vardagliga bruset.  
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1.Inledning 
Efter avregleringar på den svenska bankmarknaden under 1980-talet har ett flertal nya banker 
etablerat sig i Sverige. Samtidigt har fler utländska aktörer expanderat och nått den svenska 
marknaden. Bara under det senaste decenniet har det tillkommit ett tiotal nya banker, 
däribland Danske Bank, ICA Banken och Länsförsäkringar Bank.  

Internetbaserade banker såsom Avanza och Nordnet kan på grund av att de saknar fysiska 
bankkontor pressa ned priser och erbjuda lägre courtage (Bankföreningen 2007). Den ökade 
konkurrensen mellan banker och utvecklingen inom IT har gjort det lättare för bankkunder att 
byta mellan olika banker och att vara kund hos flera samtidigt. Den ökade kvantiteten av 
tekniska hjälpmedel förvirrar många bankkunder och deras inställning till att försöka skapa en 
personlig kontakt med sin bank och dess anställda. Detta kan leda till att personliga kontakter 
undviks till fördel för de bekväma självbetjäningstjänsterna (Barnes & Howlett 1998). 
Undersökningar visar att det har blivit lättare att byta bank men att bankkunder oftast är 
mycket trögrörliga, antingen på grund av låsta investeringar eller på grund av att de inte orkar 
bry sig. Enligt en årlig undersökning leder den nya tekniken till fler valmöjligheter för 
kunderna och därigenom ökad illojalitet (Cap Gemini 2008) Att valmöjligheterna har ökat 
stöds i en rapport från Statskontoret som visar att den ökade konkurrensen ger kunderna fler 
valmöjligheter samtidigt som allt fler väljer ett annat alternativ än storbankernas. År 2006 
sparade nästan åtta av tio svenskar i fonder men det totala fondkapitalet hos de svenska 
storbankernas fondbolag hade ändå minskat med 15 % under åren 2000-2006. (Statskontoret 
2008; Bankföreningen 2007). 

Ett antal undersökningar visar att det krävs mindre resurser för att behålla kunder än vad det 
krävs för att värva nya (Rust & Zahorik 1993; Mankila 2004). I dessa tider av ökad 
konkurrens försöker därför många banker att hålla kvar de kunder de redan har (Colgate, 
Stewart & Kinsella, 1996; Baumann, Burton & Elliott, 2007). Det har även visat sig att det 
krävs mer än bara goda produktattribut för att kunderna ska vara nöjda då dagens banker har 
en tendens att uppvisa liknande tjänster och produktattribut (Barnes and Howlett 1998). De 
nya bankerna kännetecknas av att de ofta erbjuder en produkt i samband med en banktjänst, 
till exempel att ICA erbjuder sparränta på sitt kundkort (Bankföreningen 2007). För att 
bankerna ska kunna fortsätta sina verksamheter med god lönsamhet måste de fokusera på att 
få sina kunder nöjda och lojala (Kotnik & Hedvall 2008). Många företag lever med den 
uppfattningen om att så länge kunderna är nöjda så är de lojala. Bland andra Söderlund (2001) 
och Reichheld (1996) betonar vikten av att särskilja de två begreppen och att en nöjd kund 
inte nödvändigtvis behöver vara lojal och därmed inte heller lönsam. Söderlund (2001) menar 
att det finns två olika anledningar till att en kund är lojal. Den första är att kunden faktiskt är 
nöjd och därmed lojal. Den andra är att kunden inte är nöjd men inte orkar bry sig om att söka 
andra alternativ och därmed uppfattas som lojal (Söderlund 2001). Enligt svenskt 
kvalitetsindex 2006 var nästan 70 % av bankernas kunder nöjda med sin bank 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

6 

 

(Bankföreningen 2007). Två år senare visar en undersökning att 25 % av de svenska 
bankkunderna är missnöjda med sin bank men ändå stannar kvar som kunder. (Wallén 2008)    

Studenter är ett kundsegment som bankerna försöker attrahera med speciella erbjudanden 
(Mankila 2004). Antalet studenter vid landets högskolor och universitet uppgick hösten 2006 
till 338 000 enligt Högskoleverkets årsrapport från 2007. Detta segment är stort och nästan 75 
% av dem som studerar på högskolenivå är 20-29 år (Högskoleverket 2007). Genom att 
erbjuda lägre avgifter, fria betalkort och gratis internetbank tror och hoppas storbankerna att 
de kan knyta till sig studenterna. När studenterna sedan börjar arbeta och förvärva mer pengar 
så kommer bankerna att tjäna igen de pengar som de förlorat på att bjuda studenterna på vissa 
tjänster under studietiden. Denna taktik fungerar förutsatt att bankerna lyckas behålla 
studenterna även efter sin studietid (Thwaites & Vere 1995; Mankila 2004). De fyra 
storbankerna Swedbank, Nordea, Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda 
Banken erbjuder specifika studenterbjudanden som innehåller i stort sett samma produkter 
med liknande villkor (se bilaga 1.)  

Till följd av ökad konkurrens och därmed tilltagande kundillojalitet har det blivit allt viktigare 
för banker att finna och tillgodose de faktorer som påverkar kunderna vid valet av bank. 
Studenter har uppvisat tendenser till att ständigt söka efter det bästa alternativet och många 
gånger visat sig var illojala. (Thwaites & Vere 1995). De svenska bankerna har genomgått 
stora förändringar, inte bara genom lagar utan även att fokus har flyttats från produkt till 
relation. I och med denna förändring så har kundlojalitet blivit allt mer viktigt och anses nu 
som något vitalt för bankens verksamhet. (Beerli, Martin & Quintana, 2004) 

Tidigare forskning gjord utav Bloemer, de Ruyter & Peeters (1998) säger att lojalitet i 
bankväsendet kräver mer forskning och att det är väldigt svårt att definiera och mäta. På 
förekommen anledning anser vi att en studie om lojalitet, som vi anser bygger på individuella 
aspekter och uppfattningar är väldigt svår att genomföra om syftet är att få fram allmänna 
definitioner och mätbara data.  

Vi ser ett problem i det faktum att dagens studenter beskrivs som illojala och ständigt 
sökandes efter bättre alternativ. Den påstådda illojaliteten tillsammans med det ökade utbudet 
av banker gör att de svenska storbankerna är utsatta för en ökad konkurrens, främst från 
internetbaserade banker. Detta leder oss fram till den uppsatsens frågeställning. Frågan vi 
ställer oss är: Vilken uppfattning har universitetsstudenter om banker och banktjänster?  

För att besvara denna frågeställning är syftet med uppsatsen att: 

Identifiera vilka faktorer som får universitetsstudenter att välja en bank framför en 
annan. 
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2.Utgångspunkter 

Ämnesval 
Finansvärlden, aktiemarknaden och placeringar i aktier och fonder är några av våra största 
gemensamma intressen. När vi skulle skriva denna uppsats stod det ganska snabbt klart vad vi 
ville skriva om, någonting om banker och banktjänster.  I våra studier är vi inriktade på 
tjänsteföretag och marknadsföring via vårt program Service Management och det gav sig 
ganska snabbt att uppsatsen skulle ha anknytning till tjänsteföretag.  Vi valde frågeställningen 
(Vilken uppfattning har universitetsstudenter om banker och banktjänster?) för att vi tycker 
den kombinerar vårt stora intresse finansvärlden och vår teoretiska inriktning på tjänsteföretag 
och marknadsföring. För att besvara syftet väljer vi att fokusera på olika former av 
kundlojalitet då vi anser att oavsett vilket val en människa gör i val av olika produkter eller 
tjänster, så finns lojalitet med i beslutsprocessen.  

Studier gjorda i Sverige på studenters lojalitet gentemot banker visar att det inte går att 
betrakta studenter som en homogen grupp eftersom deras preferenser skiljer sig väldigt 
mycket och att segmentet studenter inte går att generalisera efter bestämda kriterier. (Mankila 
2004) Eftersom vi båda läser ett civilekonomprogram så är det inte ovanligt att vi diskuterar 
just sparande i olika former med våra kurskamrater och bekanta. Det som intresserar oss i 
dessa diskussioner och som vi märker bland vissa av våra bekanta är att intresset för de egna 
besparingarna ofta är lågt. Vi märker dagligen att banker marknadsför sig till företrädesvis 
ekonomstudenter med olika erbjudanden. Dessa erbjudanden är formulerade som 
studenterbjudanden eller som Mankila (2004) uttrycker sig price bundles. En price bundle kan 
kort förklaras som ett litet ”kit” med enkla banktjänster som erbjuds gratis till studenter. Med 
dessa aspekter som bakgrund valde vi att undersöka studenters uppfattning om olika former 
av banktjänster och vilka viktigaste faktorer som påverkar studenters val av bank.  

Kunskapssyn 
Syftet med vår uppsats är att identifiera de faktorer som påverkar en universitetsstudent vid 
valet av bank och banktjänster. För att uppnå det syftet studerar vi människors uppfattningar 
om banker och banktjänster. Uppfattningar är enligt oss subjektiva och beroende av 
sammanhang och människors tidigare kunskaper. Människors uppfattningar fångas i möten 
och i samtal med människor där de får uttrycka vad de känner och tänker. Vår 
problemformulering innebär att belysa den uppfattning universitetsstudenter har om banker 
och banktjänster. Vi anser att vi får kunskapen inom ämnet genom att efter en empirisk 
undersökning byggd på sådana möten, analysera och jämföra våra svar med tidigare studier 
inom samma ämne men även med teorier kring lojalitet. En forskares kunskapssyn definieras 
hur forskaren ser på kunskap som begrepp och hur forskaren uppfattar verkligheten (Bryman 
& Bell 2005). Kunskapssynen finns alltid i bakgrunden när en studie görs. Vårt sätt att genom 
möten och samtal med människor tillgodogöra oss kunskap kallas i vetenskapliga termer för 
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hermeneutik vilket innebär att forskarnas egna kunskaper och förförståelse präglar arbetet och 
kunskapen om ämnet förvärvas under arbetets gång (Befring 1994; Patel & Davidson 1991). 
Förförståelsen innebär de tankar, känslor och inte minst den kunskap som forskaren har vid 
sin ansats till arbetet. Detta ses inom hermeneutiken som en möjlighet och tillgång för studien 
vilket skiljer sig från positivisterna som strävar efter att förtränga förförståelsen för att nå 
objektivitet.  Däremot är den största karaktäristikan för en hermeneutisk forskare den 
tolkningsaspekt som är viktig för hermeneutikern. Hur tolkningen görs är emellertid inte 
förbestämd eller reglerad på något sätt utan det beror på forskare till forskare. (Patel & 
Davidson 1991) Vi kommer i vår uppsats att anta en hermeneutisk kunskapssyn för att skapa 
kunskap om studenters uppfattningar om banker och banktjänster och besvara vårt syfte. 

Förförståelse 
Förförståelsen är en viktig del av skrivandet då den påverkar forskarnas förhållningssätt till 
sin studie och underlättar samarbetet mellan de forskare som skriver. Det är viktigt att 
författarna går igenom varandras förförståelse så att båda författarna är medvetna om 
varandras förförståelse. (Björklund & Paulsson 2003)  

Banktjänster och banker är något som vi författare har en del erfarenhet av. Den 
marknadsföring som banker gör och de tjänster vi själva utnyttjar har gjort att vi har en 
ganska god förståelse för de utbud som en bank kan erbjuda en privatkund. En av författarna 
har under en sommar arbetat på bank varför god förståelse finns trots att författaren själv inte 
arbetat med samtliga tjänster som banken erbjuder. Den andre av författarna har inte kommit i 
kontakt med banker i form av arbete på något sätt. Dock har vi båda författare god förståelse 
om de olika bankernas utbud då vi själva har våra besparingar på åtminstone två olika banker, 
som dessutom inte är samma banker oss författare emellan.  

Den förförståelse som vår utbildning givit oss kommer från civilekonomprogrammet Service 
Management där vi båda snart har fullgjort tre års utbildning. Utbildningen är inriktad på 
marknadsföring och behandlar tjänsteföretagets perspektiv ingående. Vi kan alltså anse att vår 
akademiska förförståelse är näst intill densamma. 

Det är givetvis svårt att kartlägga och hitta kritiska punkter i vår förförståelse som skulle 
kunna ha påverkan på arbetet. Vi ser det som en fördel att Pontus genom sitt bankjobb till viss 
del vet hur banker jobbar med sina tjänster och sina kundmöten. Detta för att kunna skapa oss 
en förståelse för vilka uppfattningar som studenter har om banktjänster och de faktorer som 
får dessa att välja en bank framför en annan. Philip har här genom sin relativt begränsade 
insikt i hur banken jobbar med sina tjänster en mer kritiskt granskande bild av banktjänster 
och bankens arbete.  
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Forskningsansats 
För att undersöka vår frågeställning och syfte har vi valt en deduktiv forskningsansats. Till vår 
hjälp i detta arbete använde vi oss av teorier från liknande undersökningar som vår. Arbetet 
med att hitta teorier började med att hitta tidigare studier inom samma ämne för att se vilka 
grundteorier dessa studier grundades på. Efter vår undersökning ville vi försöka förklara 
studenternas beteende och uppfattningar om banktjänster med dessa teorier som vi kommer 
att förklara senare i uppsatsen. De tidigare studier som är gjorda inom området var till stor 
nytta för oss vid konstruktionen av den empiriska undersökningen. Vi kan genom den tidigare 
forskningen se vilka faktorer som varit viktiga för studenter och undersöka om dessa faktorer 
överensstämmer med vår studie. Vi syftade inte till att testa om uppfattningarna 
överensstämmer eller inte, men en jämförelse kan vara användbar för att förstå varför vissa 
uppfattningar och faktorer vid val av banker och banktjänster är mer framträdande än andra. 
För att få en bra bild och en helhetsuppfattning om studenters uppfattningar om banker och 
banktjänster samt identifiera de faktorer som påverkar valet av bank tog vi fram tematiska 
frågor. Dessa frågor användes i vår empiriska undersökning för att få fram studenters 
uppfattning om banker och banktjänster. Med dessa frågor avser vi även att identifiera vilka 
faktorer som är avgörande när en student väljer bank. 

Denna typ av forskningsansats kan förklaras teoretiskt med ett begrepp som heter deduktion . 
Deduktion innebär att teorier studeras för att skapa en hypotes som ska testas, eller att 
forskaren ska få kunskap om det ämne som ska undersökas. När en forskare ska angripa ett 
arbete finns det många aspekter som en forskare måste beakta. Hur ska forskaren förhålla sig 
till teorier, vilka hypoteser och frågeställningar ska ställas, hur undersökningen ska 
genomföras, vilket bidrag ska undersökningen ge till framtida forskning och så vidare. 
(Bryman & Bell 2005)  

Sekundärdata är den information som används i en studie som redan är publicerad för andra 
ändamål. Relevanta och bra sekundärkällor är en förutsättning för att en undersökning ska få 
trovärdighet och tyngd gentemot andra studier (Befring 1994).  

Teoretisk referensram 
De sekundärdata som vi använt till studien är i förstahand vetenskapliga artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Vi har hämtat artiklarna från universitetsbibliotekets hemsida i 
databaserna Emerald och Business Source Premier. Vi har lagt vikt vid att de artiklar vi 
använt ska vara granskade och reviderade innan publiceringen, så kallade peer reviewed. Vi 
har använt sökord som matchar det syfte som studien har. De främsta sökorden har varit; 
retail banking, university students, loyalty, students, market segmentation, customer retaining, 
customer involvement, marketing och banking. Alla sökorden har använts och i många av 
sökningarna upptäckte vi att samma artiklar förekom flertalet gånger. I urvalet har vi främst 
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tittat på artiklarnas abstract och syfte, för att kontrollera att artikeln behandlade den 
information som vi efterfrågade. Om artiklarna efter denna granskning innehöll information 
som vi ansåg viktig studerade vi dessa artiklar noggrant. Vi har även letat efter intressanta 
artiklar som är använda i andra studier för att stärka undersökningens trovärdighet. Vi 
använde times cited in this database för att kontrollera att de artiklar vi hittat visade på hög 
trovärdighet då de har använts utav andra författare i deras artiklar. Vi har valt ut artiklar som 
i största del är mycket använda i andra studier för att stärka trovärdigheten.  

Vi har även hittat artiklar genom att använda de mest intressanta artiklarnas referenslistor för 
att på så sätt få informationen direkt från originalkällan. Detta är något vi eftersträvat men i 
något enstaka fall inte lyckats med.  

När vi letade efter tidigare forskning inom området så begränsade vi oss till att använda 
studier som är gjorda senare än mitten av 1990-talet. Vi resonerade oss fram till och anser att 
ännu tidigare studier inte skulle vara till någon användning för oss då tekniken inom banker 
och banktjänster utvecklats mycket de senaste 7-8 åren i och med internetbankens utbredning. 
Detta resonemang bygger vi på att vi läst tidigare publicerade artiklar som kommer fram till 
samma saker som de som är publicerade i mitten av 1990-talet.  

De böcker vi använt som litteraturkällor har valts ut efter sökningar i universitetsbibliotekets 
ALBUM-databas som behandlar böcker. Vi upptäckte när vi studerade artiklar att särskilt 
Reichhelds bok The loyalty effect (1996) var frekvent använd varför vi såg den som mycket 
nödvändig för vår studie. Magnus Söderlunds bok Den lojala kunden (2001) har också 
bidragit mycket då den och Reichhelds bok behandlar lojalitetsbegreppet mycket ingående 
och av den anledningen såg vi dessa två böcker som vitala för vår studie. Övriga böcker vi 
använt är främst litteratur inom tjänstemarknadsföring som vi ansett nödvändiga för vår studie 
på grund av att banker är tjänsteföretag.  

För att kunna göra en god disposition på vår uppsats och få kunskap i hur en vetenskaplig 
studie ska läggas upp har vi använt ett flertal metodböcker. Dessa är främst kursböcker i 
vetenskaplig metod och handböcker i hur en vetenskaplig uppsats ska disponeras. Dessa 
böcker har varit till stor hjälp när vi skulle konstruera vår fokusgruppsundersökning eftersom 
vi inte hade någon egen erfarenhet av denna undersökningsmetod. Vi har medvetet valt att 
använda flertalet olika metodböcker då vi upptäckt att det finns många åsikter om hur en 
uppsats ska disponeras och vad som ska läggas vikt vid. Vi anser att med våra breda spektra 
av metodböcker har neutraliserat risken att bli influerad av endast en författares åsikter.  

Källkritik av sekundärkällor 
Källkritik handlar enligt Befring (1994) om att kritiskt granska den information som använts i 
studien. Källkritiken går hand i hand med validitets- och reliabilitetsbedömningen på 
uppsatsen enligt Befring (1994). Betydelsen av att värdera källorna kritiskt och att noggrant 
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undersöka om källorna är relevanta och användbara i studien och hänför sig till den 
problemställning som studien undersöker.  

Befring (1994) menar att det finns tre huvudkategorier som ska granskas extra mycket i 
källkritiskt hänseende. Tidsaspekt, vilken trovärdighet källan har i sitt budskap och hur källan 
överensstämmer med andra källor som granskats.  

De källor som vi använt oss av är som tidigare nämnts hämtade från vad vi anser trovärdiga 
och pålitliga tidsskrifter. Artiklarna är med majoritet tagna från senare delen av 1990-talet och 
hela 2000-talet. Detta ansåg vi viktigt i urvalet då vi strävade efter att få så ny och aktuell 
forskning som möjligt.   

Artikeln från 1975 skriven av Reynolds, Darden & Martin är använd uteslutande för att 
definiera lojalitetsbegreppet. Just lojalitetsbegreppet är ett område som är vida diskuterat i 
olika artiklar och böcker. Söderlund (2001) stöder Olivers (1999) definition av lojalitet. Bland 
andra Söderlund (2001) och Reichheld (1996) är två forskare som skrivit om 
lojalitetsbegreppet. Dessa två forskare har olika syn på hur lojalitet ska mätas varför vi såg det 
mycket intressant att få båda dessa forskares aspekter på lojalitetsbegreppet i vårt arbete. Vi 
inser att ett begrepp som lojalitet är väldigt svårdefinierat och ansåg det därför nödvändigt att 
ha med fler aspekter än endast en forskares åsikter. När vi sedan analyserat de olika synerna 
på lojaliteten valde vi att gå på Söderlunds och Olivers linje som förespråkar en 
tvådimensionell syn i motsats till Reichheld och Reynolds et al.  

Bland våra källor har vi märkt att många av forskarna refererar till sina egna tidigare 
forskningar och publiceringar. Bland de mest frekventa forskarna finns Bitner, Oliver och 
Reichheld.  Vi anser att detta kan ha en negativ effekt då dessa tidigare studier som forskaren 
själv har gjort bygger på åsikter och forskarens personliga bild över hur den aktuella studien 
är gjord. Nu har vi märkt både under denna uppsats samt från tidigare erfarenheter att detta 
fenomen är väldigt vanligt. Den positiva aspekten är att forskaren visar på stora kunskaper 
och erfarenheter inom ämnet när samma person tidigare har forskat inom samma område. Vi 
anser att denna aspekt överväger det negativa i detta fall och har därför valt att ta med ett 
flertal artiklar där författare använder tidigare egna verk som utgångspunkter.   

Boken Services marketing – integrating customer focus across the firm är en kursbok vi haft 
på våra c-kurser i marknadsföring. Vår erfarenhet är att kursböcker ofta är en sammansättning 
av många olika författares åsikter och forskning och sällan kommer fram med några nya rön 
att använda. Vi valde emellertid ändå att använda denna bok för att bygga en del utav våra 
teorier på och den modell vi använder i uppsatsen finns presenterad på ett mycket bra sätt i 
denna bok. Vi har granskat tidigare forskning som bokens författare byggt modellen på och 
anser att boken är användbar och vi har därför valt att använda denna litteratur. Vi har även 
uppmärksammat hur andra forskare använt boken som referens i sina artiklar varav vi använt 
några av dessa artiklar.    
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3.Teori  
Teorikapitlet bygger på teorier om studenters uppfattningar om banker utifrån vårt syfte som 
är att identifiera vilka faktorer som påverkar studenter vid deras val av bank. Det här kapitlet 
är uppdelat i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar tidigare studier som är byggda på 
teorier kring kundnöjdhet och kundlojalitet. Vi har valt att beskriva de tidigare studier som har 
givit oss mest information om vad studenter har haft för uppfattningar och attityder till sina 
banker och banktjänster. Det andra avsnittet är uppbyggt kring en omfattande modell om 
kundnöjdhet framtagen av Zeithaml, Bitner och Gremler (2006). Denna modell handlar om 
uppfattad kundnöjdhet och vi anser att den speglar vår studies syfte väl i ett brett perspektiv. 
Ytterligare en modell kommer att introduceras under det andra avsnittet där kundlojalitet 
behandlas utifrån den första modellen av Zeithaml et al. (2006). För att ge en inblick i vad de 
tidigare studierna kommit fram till och vad som ligger till grund för våra teorival har vi valt 
att presentera den tidigare forskningen separat. I avsnittet som behandlar teorier utifrån 
Zeithaml et als. modell från 2006 kommer vi presentera sådana teorier som ligger till grund 
för att förstå och kunna identifiera resultat från vår undersökning. Här kommer även andra 
teorier att beskrivas och aspekter från den tidigare forskningen att belysas. Vi anser detta 
nödvändigt för att förstå vad studenters uppfattningar om banker kommer ifrån, då 
uppfattningar är individuella och komplexa.  

Studenter och banker – Vad vet vi från tidigare forskning? 
Under denna rubrik presenterar vi tidigare forskning med inriktning mot studenters 
uppfattning om banker. De empiriska studier vi presenterar här har bidragit till att forma vår 
undersökning och givit oss incitament till att studera vidare kring studenters uppfattningar om 
banker. De flesta tidigare studier som vi hittat är genomförda i Storbritannien och USA. 
Endast Mankilas (2004) studie är genomförd i Sverige och vi vill se om vi kan se likheter med 
de resultat som de kom fram till vid den studien. Studierna är publicerade i ett tidsspann från 
1995 till 2006. Studierna har bidragit med kunskap om studenternas uppfattning och vi kan se 
tydliga skillnader i vilka faktorer som prioriterades i undersökningarna som är gjorda 1995 
respektive 2006. 

De artiklar vi studerar som har gjort liknande undersökningar som vår är Thwaites & Veres 
från 1995, Mankila från 2004, Pass från 2006 och Tank & Tyler från 2005. Thwaites & Vere 
(1995) som är den tidigaste undersökning vi använder har i sin undersökning tagit fram de 
faktorer som studenter i Storbritannien anser som viktigast. Den viktigaste faktorn för 
studenterna var att det fanns väl utbredda nätverk av uttagsautomater samt att uttagsautomater 
fanns beläget på campusområdet. Denna faktor finns inte med som lika betydande i de senare 
studierna, där är det istället användarvänlig internetbank och avgifter för olika tjänster som är 
det viktigaste för studenten (Pass 2006; Tank & Tyler 2005). Pass (2006) menar även att 
dessa båda faktorer är de viktigaste när studenten väljer mellan olika banker för att skaffa en 
tjänst, men dessutom är dessa två faktorer det som kan få studenten att byta bank från sin 
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befintliga till en konkurrerande.  Thwaites och Veres studie från 1995 visar på resultat som 
stämmer väl överens med studier gjorda tidigare på 1990-talet. I både Pass (2006) och Tank & 
Tyler (2005) studier finns det resultat som överensstämmer med studierna från 1990-talet. 
Dock är Internets utbredning under slutet på 1990-talet en bidragande orsak till varför vissa 
utav studenternas preferenser vid val av bank är annorlunda på 2000-talet jämfört med de 
tidigare studierna.  

Samtliga studier indikerar att studenter överlag är nöjda med sin bank, men ändå överväger en 
stor del att byta. Mankila (2004) presenterar resultat att tio procent av de tillfrågade 
studenterna är säkra på att de kommer att byta bank, medan hälften inte är säkra på att de 
kommer att stanna. Detta är intressant på grund av att studenterna i samma studie samtidigt 
säger att de faktiskt är nöjda med sin nuvarande bank. Thwaites & Vere (1995) menar att 
bankerna inte är införstådda i vad studenterna efterfrågar med sin bank då endast 40 % ansåg 
att banken förstår studentens situation. Detta bekräftas i Mankilas studie som visar att de olika 
studenterbjudanden som bankerna erbjuder inte används av studenter i någon stor utsträckning 
(Mankila 2004). Denna åsikt återkommer också i slutsatserna från Tank & Tyler (2005) då de 
menar att en missmatch mellan studenternas uppfattning om viktiga faktorer i ett 
studenterbjudande inte överensstämmer med bankernas faktiska erbjudanden. I 
fokusgruppsundersökningen av Tank & Tyler (2005) menar studenterna att ansträngningen 
och tidsåtgången som letandet efter en ny bank innebär inte är värt arbetet eftersom studenters 
ekonomi överlag är dålig. Aspekterna som undersökningarna visar är intressanta då den 
tidsåtgång som studenterna uppfattar att ett bankbyte skulle ta dem inte överväger det faktum 
att många studenter faktiskt skulle vara benägna att byta trots att dem egentligen är nöjda.  

När studenter väljer bank visar Tank & Tyler (2005) att den marknadsföring i form av direkt 
reklam som utskick eller TV-reklam som banker gör till studenter i form av 
studenterbjudanden inte är lika inflytelserik på studentens val av bank som till exempel 
föräldrar och vänners råd är. Däremot så påverkar bankers medverkan på 
arbetsmarknadsdagar och insparksarrangemang studentens medvetande om de olika 
erbjudande som banker har.  Tank & Tylers (2005) studie visar på att föräldrars och vänners 
inflytande över valet av bank har ökat sedan 1995 då Thwaites & Veres undersökning 
påvisade att föräldrars inflytande inte hade någon större betydelse. Det var då istället faktumet 
att många studenter redan hade en bankrelation och studien visade att en fjärdedel av 
studenterna skulle gå direkt till sin befintliga bank utan att överhuvudtaget granska 
konkurrerande bankers erbjudanden om en ny tjänst skulle köpas. Av studien framgår inte hur 
den tidigare bankrelationen uppkommit utan studien konstaterar endast att många 
universitetsstudenter redan hade en bank när de började på universitetet. Detta är särskilt 
intressant då studierna visar att bankerna till viss del bör tänka på hur dem riktar sin 
marknadsföring specifikt till studentsegmentet.  
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Det visar sig i två av studierna att de banker som inte har några erbjudanden till studenter och 
de som inte försöker att vara en attraktiv bank gentemot studenterna inte kan förvänta sig att 
studenten ska stanna kvar och vara sin bank trogen (Thwaites & Vere 1995; Mankila 2004). 
Mankila (2004) hänför detta till ett teoretiskt begrepp, customer inertia. Customer inertia kan 
kort förklaras som ett hinder för en person att byta från en tjänsteleverantör till en annan. Just 
customer inertia som översatt till svenska betyder tröghet hos kunden uppkommer när kunden 
inte gör någon ansträngning att byta utan helt enkelt inte bryr sig (Zeithaml et al 2006). 

Det finns också en skillnad på hur studenterna i de olika undersökningar resonerar om vad 
som är viktigt och inte i beslutsprocessen. Det är också skilda åsikter i vad som värderas högt. 
I Pass (2006) studie som är gjord i USA påvisas det att 80 % av de tillfrågade studenterna 
jobbar ~30 timmar i veckan vid sidan av sina studier. Det framkommer även att studenterna i 
USA i många fall är beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar för att klara 
universitetets avgifter, något som i Sverige är gratis. Det kan vara en orsak till varför det finns 
skilda åsikter om vad som efterfrågas av bankerna. I Sverige har till exempel alla storbanker 
(Nordea, Swedbank, SEB, SHB) studenterbjudanden varför användarvänlig internetbank och 
ett internationellt gångbart kontokort efterfrågas mest (Mankila 2004), medan det i USA är 
prisbilden på de olika bankernas tjänster som är en avgörande faktor då studenterna uppfattar 
det svårt att välja bank utifrån en annan aspekt då bankernas respektive tjänster är så pass lika 
(Pass 2006). 

Vi kan utifrån tidigare forskning sammanfatta att studenter väljer bank utifrån olika faktorer 
men att en av de viktigaste faktorerna vid undersökningen gjord av Thwaites & Vere (1995) 
var tillgång till bankautomater på campus. Vid undersökningarna som Tank & Tyler (2005) 
och Pass (2006) gjorde var en väl fungerande internetbank och låga avgifter de viktigaste 
faktorerna. En likhet mellan de olika undersökningarna var att påverkan från vänner och 
familj hade större inverkan på valet av bank än bankernas egen reklam. Det som skiljde 
undersökningarna åt inom detta var att denna påverkan av vänner och familj hade ökat sedan 
1995. De flesta studenter uttrycker även att de är nöjda men är trots detta beredda att byta. Vi 
övergår nu från att diskutera den tidigare forskningen till att diskutera kundnöjdhet och vad 
som påverkar kunderna till att bli lojala. 
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Faktorer som leder till lojalitet 
Customer perceptions of quality and customer satisfaction är en modell som är konstruerad av 
Zeithaml et al.(2006) och bygger på tidigare forskning gjord av bl.a. Bitner & Zeithaml. Vi 
har valt att använda denna modell till vår studie då den behandlar ett flertal faktorer som 
påverkar kundlojalitet och som kan hjälpa oss att förklara varför studenter väljer den bank 
som de faktiskt gör. Tidigare forskning om hur kundnöjdhet påverkar kundlojalitet skiljer sig 
åt beroende på vem som har gjort undersökningen. Det som skiljer olika författares synsätt är 
främst hur servicekvalitet påverkar kundnöjdhet som i sin tur anses ha en inverka på 
kundlojalitet. I detta avsnitt som vi kommer att redovisa de olika synsätten inom kundlojalitet 
och vilka faktorer som kan påverka.  

 

Figur 1. “Egen konstruktion av Customer perceptions of quality and customer satisfaction. Zeithaml, Bitner, Gremler (2006)” 

Den modell vi har valt förklarar kundnöjdhet utifrån olika faktorer såsom servicekvalitet, 
produktkvalitet och pris. Kundens nöjdhet påverkas även utav personliga och situationella 
faktorer som slutligen kan resultera i en kundlojalitet. Kundlojalitet kan sedan delas upp i fyra 
olika lojaliteter som nedan kommer att presenteras mer utförligt. Det vi vill visa med denna 
modell är den koppling som görs mellan kundnöjdhet och kundlojalitet och att kundnöjdhet är 
ett komplext begrepp som påverkas av många faktorer. Viktigt att ha i åtanke är att den 
servicekvalitet som används i denna modell alltså är skillnaden mellan kundens upplevda 
service gentemot den service som förväntades. Servicekvalitet är någonting subjektivt och kan 
alltså inte generaliseras från person till person (Zeithaml et al. 2006). 
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 Vi väljer att förklara denna modell ”bakvägen” och börjar med begreppet lojalitet för att 
sedan avsluta genomgången med de specifika faktorer inom servicekvalitet som enligt 
modellen skulle kunna påverkar kundnöjdhet. Vi har valt att göra på detta sätt för att läsaren 
lättare skall förstå hur komplext ordet kundlojalitet är och vilka faktorer som påverkar kunden 
på vägen emot att bli lojal. Det vi börjar med är att fråga oss är: 

Vad är kundlojalitet? 
Tidigare forskning gjord utav Bloemer et al. (1998) säger att lojalitet i bankväsendet kräver 
mer forskning och att det är väldigt svårt att definiera och mäta. Varför det är svårt att mäta 
kan bero på de många olika definitioner som finns i den litteratur som behandlar kundlojalitet. 
Det finns även en del olika studier om vad som påverkar kundlojalitet. Det har länge forskats 
om lojalitet och för att komma fram till den definition vi har på lojalitet i detta arbete kommer 
vi härnäst att presentera tidigare definitioner på ordet lojalitet. Detta för att ge läsaren en 
bättre förståelse för hur svårt det kan vara att definiera ordet lojalitet, samt varför vi har valt 
den definition som vi har valt. Reynolds et al.(1974-75 s.75) väljer att definiera lojalitet som: 

”is viewed as the tendency for a person to continue over time to exhibit 
similar behaviors in situations similar to those he has previously 
encountered; e.g., to continue to purchase the same brand and product in 
the same store each time he needs or wants an identical or similar item” 

Denna definition innehåller många delar utav den allmänna lojalitetsdefinitionen som till 
exempel att det är ett förhållande över tiden mellan en person och ett objekt. Samtidigt så har 
denna person en egen vilja vilket är avgörande för att det skall klassas som en lojalitet 
(Söderlund 2001).  

En senare definition av Oliver (1999 s.34) säger att kundlojalitet:  

“a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred 
product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-
brand or same brand-set purchasing, despite situational influences and 
marketing efforts having the potential to cause switching behavior” 

 

Skillnaden mellan dessa definitioner är att Oliver (1999) genom att använda ”a preferred” tar 
med kundens mentala val vid återköp. Då vi söker efter att identifiera uppfattningar som 
studenterna har om banker och banktjänster så anser vi inte att Reynolds et als.(1975) 
definition uppfyller vårt syfte, att identifiera vilka faktorer som får universitetsstudenter att 
välja en bank framför en annan. Tillsammans med Day (1969) i Homburg & Giering (2001) 
så menar de att den kund som uppvisar ett lojalt beteende i och med upprepande besök hos ett 
företag inte behöver vara lika lojal som en annan kund med samma köpbeteende. Det 
förklaras utav Söderlund som en sann och en falsk lojalitet. Det som kan skilja kunderna åt är 
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den mentala delen. Den ena kunden som inte känner den mentala lojaliteten gentemot 
företaget har lättare för att byta så fort andra alternativ dyker upp. Det är utifrån detta tillägg i 
den mentala världen som vi har valt att använda Söderlunds (2001 s.56) definition:  
 

”individens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den 
mentala världen – till ett visst objekt” 

 
Att kundlojalitet bör delas upp i två dimensioner stöds även utav bland andra Colgate et al. 
(1996); Koo (2003) & Baumann et al. (2007). Med den fysiska världen menas det faktiska 
kundbeteendet som går att observera, en handling. Söderlund (2001) beskriver olika 
lojalitetsmått inom den fysiska världen som indikerar på hur lojal kunden är. Dessa mått är 
utsträckning, frekvens, djup, andelsmått, retention rate och icke köprelaterade beteenden. 
Utöver dessa mått så har Söderlund identifierat kundens intentioner, preferenser, 
ansträngning, identifiering och engagemang som mått på lojalitet i den mentala världen. Vi 
kommer nedan att presentera de mått som vi anser är väsentliga för banker och därmed 
användbara i vår studie. De mått som vi inte har med syftar till huvudsak på upprepade köp av 
varor och då banker inte erbjuder sådana produkter anser vi de inte tillföra något till vår 
undersökning. Nedan beskrivs de lojalitetsmått för den fysiska respektive mentala världen 
som presenterades av Söderlund (2001) 

Lojalitetsmått i den fysiska världen 
Utsträckning: hur länge kunden har haft en affärsmässig relation till en anställd på banken 
men även längden på kundrelationen till en viss produkt eller företag. 
 
Djup: hur många tjänster och produkter ur bankens sortiment som används över en tidsperiod. 
I en bank kan detta vara ett exempel på att man har ett betalkort, internetbank och även ett 
fondsparande.  
 
Retention rate: här mäts den andel av kunderna som är kvar över tiden. Motsatsen till 
retention rate är defection rate som speglar andelen kunder som byter bank under en viss 
tidsperiod.  
 
 Icke köprelaterade beteenden: icke köprelaterad beteende kan exemplifieras med att kunden 
sprider positiv word of mouth. Med word of mouth menas att kunden sprider ett gott rykte och 
berättar för sin umgängeskrets vilken bra bank man har. 

Lojalitetsmått i den mentala världen  
Intentioner: här mäts kundens intentioner till att använda en banks tjänster i framtiden. Det 
vill säga om kunden skulle kunna tänka sig att fortsätta använda den bank de har idag. 

Preferenser: är kundens val att välja en produkt man föredrar framför en annan. 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

18 

 

Ansträngning: att anstränga sig för att vara kund hos en bank är ett mått på mental lojalitet. 
Kunder som visar hög grad av ansträngning blir ofta kvar hos banken trots att många problem 
kan ha uppstått på vägen. 

Identifiering: som identifiering menas i den utsträckning som kunden känner tillhörighet till 
sin bank. 

Engagemang: om kunden har ett högt engagemang så har den en vilja att ta till sig 
information om banken.  

Lojalitetsmatrisen 
Dick & Basu (1994) i Colgate et al. (1996) har använt en modell där de anser att kunden är 
lojal mot ett företag utifrån ett fysiskt och ett mentalt mått. Den fysiska lojaliteten är ett mått 
på hur ofta företaget besöks eller tjänster anlitas. Den mentala lojaliteten består av kundens 
attityd gentemot företaget eller produkten. Söderlund (2001) beskriver den mentala lojaliteten 
som ett resultat utav kundnöjdhet men med inverkan av andra faktorer i enlighet med 
Zeithaml et als. (2006) modell Customer perceptions of quality and customer satisfaction. Om 
mental- och fysisk lojalitet kan variera i hög respektive låg lojalitet så bildar de tillsammans 
en fyrfältsmatris med olika kombinationer, fyra olika lojaliteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. “Egen konstruktion av lojalitetsmatrisen, Dick and Basu (1994) i Colgate et al. (1996)” 

 
Självklart är inte lojalitet någonting som är svart eller vitt utan kan variera. I stycket ovan 
presenterades några lojalitetsmått för både den mentala och den fysiska lojaliteten som alla 
påverkar men för att tydlig göra skillnaden kommer de att presenteras som hög eller låg i 
modellen. Det första fältet innebär att kunden visar ”Lojalitet”, det vill säga både fysisk och 
mental lojalitet. Den motsatta lojaliteten är när kunden varken är lojal i den mentala eller den 
fysiska världen, det vill säga ”Ingen lojalitet”. Det som är intressant i den här modellen är de 
två kvarvarande fälten. I de två fälten kombineras en låg lojalitet och en hög lojalitet. Dessa 
kombinationer resulterar i något som beskrivas som en ”Dold lojalitet” och en ”Falsk 
lojalitet”. Det är utifrån denna modell (Dick & Basu 1994 i Colgate et al. 1996; Söderlund 

 

Fysisk lojalitet  

 

Hög 

 

Låg 

Mental lojalitet  ‐  ‐  

                              Hög Lojalitet Dold lojalitet 

                              Låg Falsk lojalitet Ingen lojalitet 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

19 

 

2001) vi har valt att förklara det komplexa med ordet lojalitet och vad det kan innebära utifrån 
studenters attityder och deras uppvisade beteende gentemot banker. Det vill säga deras 
mentala och fysiska lojalitet. 

Dold lojalitet 
Dold lojalitet uppstår då kunden är nöjd med sin distributör, lojal i den mentala världen men 
inte lojal i sitt fysiska beteende. Många forskare ställer sig bakom förklaringen att nöjda 
kunder är lojala kunder. Reichheld (1996) hävdar dock att 60-80 % av de kunder som påstår 
att de är nöjda ändå har ett illojalt beteende som kan ta sig olika uttryck, till exempel att man 
handlar i flera konkurrerande företag eller helt väljer att byta. En förklaring till denna 
kombination kan vara att det behov som kunden en gång haft har förändrats eller att det utbud 
som erbjudits har förändrats. Söderlund (2001) beskriver två varianter utav dold lojalitet.  

Förändrat behov – oförändrat erbjudande 
Här är det främst kundens behov att söka nya möjligheter tillsammans med en förändrad 
livssituation som styr lojaliteten. Exempel på förändrat behov kan uppstå när kunden får barn 
eller slutför sina studier och får sitt första jobb.  

Oförändrat behov – förändrat erbjudande 
Behovet är konstant men erbjudandet har förändrats och de nuvarande produkterna har 
avvecklats eller utvecklats. De kunder som var nöjda med den ursprungliga produkten riskerar 
att bli missnöjda med den nya modifierade produkten. Ett annat problem som kan uppstå när 
gamla produkter förnyas är att det nostalgiska värdet för kunden försvinner.    

Falsk lojalitet 
Colgate et al. (1996) anser att det mest intressanta, ur en banks synvinkel är att kunder till hög 
grad har en falsk lojalitet gentemot sin bank. Falsk lojalitet kännetecknas av låg mental 
lojalitet och hög fysisk lojalitet. Detta begrepp nämns utav Dick & Basu (1994) i Colgate et 
al. (1996) men används även utav Söderlund (2001). Falsk lojalitet uppstår då kunden inte 
känner den känslomässiga anknytningen till företaget utan vanemässigt fortsätter att använda 
tjänsten eller köpa produkten. Dessa kunder upplevs ofta som lojala men kan lätt tänka sig att 
byta när bättre produkter eller tjänster erbjuds. Den falska lojaliteten kan till stor grad 
tillskrivas customer inertia och de bytesbarriärer som kan ligga bakom arbetet att byta bank. 
(Colgate et al. 1996; Söderlund 2001) Customer inertia kommer att förklaras senare i arbetet 
och kopplas samman med en annan teori om varför kunder stannar kvar trots att de är 
missnöjda. Argumentet för att lojalitet påverkas av många faktorer stöds utav Beerli et al. 
(2004) som styrker argumentet att lojalitet påverkas av bytesbarriärer. 

Bytesbarriärer  
Zeithaml et al.(2006) nämner två huvudorsaker till att en kund undviker att byta distributör. 
Det första är customer inertia och uttrycker kundens ovilja till förändring.  Det andra är de 
kostnader som uppstår vid ett eventuellt byte. Dessa kostnader räknas i både tid och pengar. 
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Kostnaderna är enligt Zeithaml et al. (2006) uppdelade i fyra delar: installations-, 
undersöknings-, kunskaps- och kontraktskostnader. Installationskostnader är den kostnad för 
kunden som innebär någon sorts start- eller uppläggningsavgift. Undersökningskostnader är 
den tid och de kostnader som läggs ned vid undersökning och jämförelse av nya produkter 
och tjänster. Kunskapskostnader uppstår vid de byten då kunden tvingas lära sig den nya 
produkten och de funktioner den kan ha. Kontraktskostnader är de kostnader som kan uppstå 
då kontrakt måste brytas eller bundna placeringar som måste lösas med straffavgifter. 

Customer Switching Resistance och Customer Inertia 
Det finns ytterligare aspekter som gör att en kund inte byter distributör av en produkt eller 
tjänst trots att skäl för byte egentligen finns. N´Goala (2007) introducerade begreppet 
Customer Switching Resistance där hon menar att det finns ett antal olika faktorer som håller 
kvar en kund vid sin bank. N´Goala (2007) menar att företag och banker i synnerhet måste 
identifiera och utveckla något som kallas shock-absorbers, eller stötdämpare för att rädda 
kvar kunder som blivit utsatta för ett dåligt bemötande, felaktig tjänst eller någon annan 
händelse som kan få kunden att vilja byta bank. Om banken har tillräckligt bra stötdämpare så 
menar N´Goala (2007) att kunden ändå vill stanna kvar vid banken eftersom den är nöjd med 
andra saker som upplevs som viktigare och banken har nått en customer switching resistance. 
Enligt N´Goala (2007) så påverkar följande faktorer kunden att inte byta bank;  

‐ hur trovärdig kunden upplever att banken är,  

‐ den uppfattning som kunden har om att banken vill dem väl,  

‐ det uppfattade värdet av bankens tjänster,  

‐ den känslomässiga delen i kundens åtaganden gentemot banken  

Om någon av dessa faktorer som berör kundens uppfattningar om banken blir förstörd eller 
om banken inte når upp till förväntningarna, finns det möjligheter att kunden byter bank av 
missnöjesskäl. Emellertid finns det relationer mellan dessa faktorer och det gäller för banken 
att identifiera de faktorer som den individuella kunden uppfattar som viktigast för att rädda 
situationen och behålla kunden vid banken (N´Goala 2007). Även Åkerlund (2005) har 
undersökt liknande symptom hos bankkunder där det finns två aspekter på ett sakta glidande 
bort från banken. Detta kan ske via känslomässiga faktorer och det finns olika drivande 
faktorer beroende på hur djup och väl uppbyggd relationen är med banken. Det är viktigt för 
bankerna att snabbt ta tag i sådana här processer som på sikt kan utmynna i att kunderna byter 
bank (N´Goala 2007; Åkerlund 2005). Detta på grund av att banker inte kan förvänta sig att 
studenter som bankkunder automatiskt stannar kvar vid sin bank till följd av customer inertia 
(Thwaites & Vere 1995; Mankila 2004).  

Begreppet customer inertia kan förklaras med att kunder ibland tycker att ett byte av bank inte 
är värt besväret. Intertiabegreppet förklaras även med att människor som är missnöjda inte 
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byter på grund av den osäkerhet en ny bankrelation kan innebära (Zeithaml et al. 2006). 
Customer inertia hänger på detta sätt ihop med customer switching resistance som N´Goala 
(2007) beskriver, men i detta fall är det kundens egen likgiltighet som håller kvar denne vid 
sin bank. Detta är en oerhört intressant aspekt då likgiltigheten eller customer inertia inte är 
en faktor som bankerna kan räkna med.  Mankila (2004) menar att bankerna inte kan förlita 
sig till studenters likgiltighet som enda faktor till att de stannar kvar som kund hos banken. 
Trots detta så är många kunder missnöjda eller funderar på att byta bank, men anser att 
studentekonomin inte gör det värt då studenter inte har så mycket pengar (Tank & Tyler 
2005). 

Efter att ha fördjupat oss om kundlojalitet är vår uppfattning att kundlojalitet bör delas upp i 
en mental och en fysisk lojalitet där den mentala lojaliteten visar tydliga likheter med 
kundnöjdhet. Den mentala lojaliteten beskrivs utav Dick & Basu (1994) i Colgate et al. (1996) 
som relativ attityd gentemot företaget och vi anser att det begreppet speglar vår 
problemställning där universitetsstudenters uppfattning om banker och banktjänster ska 
identifieras.  

Enligt Tank & Tyler (2005) så är det många kunder som är missnöjda och enligt Wallén 
(2008) så stannar 25 % av dem som är missnöjda ändå kvar hos sin bank. Trots detta missnöje 
så är ändå 70 % av bankkunderna nöjda med sin bank. Vi kommer i nästa avsnitt gå vidare 
bakåt i modellen perceptions of quality and customer satisfaction, från kundlojalitet till 
kundnöjdhet för att se hur kundnöjdhet uppstår och vilka faktorer som påverkar kopplingen 
till kundlojalitet. 

Kundnöjdhet 
Koo (2003) beskriver att det finns tre olika synsätt på vad nöjdhet är. De som stödjer det 
första synsättet menar att nöjdhet är direkt kopplat till servicekvalitet och att det är först efter 
ett köp som servicekvalitet kan utvärderas och därmed anses skapa kundnöjdhet. Det andra 
synsättet som stöds av bland andra Bitner (1990) menar att kundnöjdhet är korrelerat med 
servicekvalitet. De som är anhängare utav det tredje synsättet anser att servicekvalitet och 
kundnöjdhet inte påverkar varandra. Vi har valt att utgå ifrån det andra synsättet där upplevd 
servicekvalitet är korrelerat med kundnöjdhet. En av anledningarna är att vi är ute efter 
studenternas upplevda nöjdhet både före och efter användandet av bankens tjänster och 
produkter. Den andra anledningen till att vi valt detta synsätt är att mycket av den litteratur 
som vi har läst stödjer detta synsätt. 

Enligt Bitner (1990); Rust & Zahorik (1993) och Bloemer et al. (1998) så finns det ett tydligt 
samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Även Söderlund (2001) menar att 
kundnöjdheten påverkar lojaliteten och bidrar till att den kan vidhållas över en längre tid. I en 
studie gjorda utav Homburg & Giering (2001) så har de funnit starka samband mellan nöjda 
kunder och lojala kunder men att sambandet påverkas av personliga faktorer. Kundnöjdhet 
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kan enligt Zeithaml et al. (2006) förklaras utifrån servicekvalitet, produktkvalitet och pris. Att 
lojala kunder uppstår ifrån nöjda kunder är nu ett bevisat faktum men det är dock inte enbart 
nöjdhet som påverkar lojalitet utan även andra faktorer (Bloemer et al. 1998; Söderlund, 
2001). De faktorer som enligt Zeithaml et al.(2006) påverkar nöjdheten hos kunden är de 
personliga och situationella faktorerna 

Personliga faktorer 
Homburg & Giering (2001) beskriver fem personliga faktorer som kan påverka sambandet 
mellan nöjda kunder och lojala kunder. De är uppdelade i tre stycken demografiska; kön, 
ålder och inkomst, samt två stycken psykologiska; engagemang och behovet av omväxling.  

Kön: Enligt de undersökningar som Homburg & Giering (2001) presenterar så har det 
påvisats att kvinnor lägger mer tyngd vid den personliga kontakten än män som hellre fäster 
sig vid specifika produktegenskaper. Med detta menas att kvinnor anses ha större chans att 
göra återköp, uppvisa ett lojalt beteende, om den personliga kontakten var bra medans 
männen har en större tendens att göra återköp om de var nöjda med produkten.  

Ålder: Ålder har en positiv inverkan på lojalitet då äldre kunder anses kunna lita mer på den 
erfarenhet som de kan ha upplevt ifrån produkten. De yngre konsumenterna verkar ha en 
större produktfokus och litar mer på personalens uppgifter om produkten än att gå på tidigare 
erfarenhet av liknande produkter.  

Inkomst: Just kundnöjdhet angående produkter och om det leder till en lojalitet kan påverkas 
utav kundens inkomst. För personer med högre inkomst verkar produktkvalitet ha en mindre 
betydelse för framtida lojalitet än för de med en mindre inkomst. Det kan enligt Homburg & 
Giering (2001) möjligen förklaras utav att kunder med högre inkomst bryr sig mindre om den 
finansiella risken vid produkter med lägre kvalitet.   

Engagemang: Ett högt engagemang kan göra att den upplevda kundnöjdheten minskar. Detta 
uppstår då kunden själv finner mycket av den information som personalen annars hade 
bidragit med. 

Behov av omväxling: Vissa kunder byter distributörer för att de har ett behov utav andra 
egenskaper än vad den nuvarande produkten eller tjänsten kan erbjuda. Denna egenskap har 
även den påvisat ett negativt samband då personer med ett stort behov av omväxling uppvisar 
ett mindre lojalt beteende även om de är nöjda med produkten. 

Situationella faktorer 
De situationella faktorer som vi har hittat tidigare studier om är tillgänglighet och familjens 
åsikter som har en viss påverkan på kundens nöjdhet. Enligt en undersökning gjord på 
Irländska studenter så skulle över femtio procent byta bank för att en konkurrent skulle ligga 
mer bekvämligt till eller att den nuvarande bankens service inte skulle vara tillräcklig 
(Colgate et al. 1996). Pass (2006) nämner i sin studie tidigare forskning (Levesque & 
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McDougall 1996; Jamal & Naser 2002) som har påvisat att de fem servicekvalitetsattributen 
har inverkan på kundens nöjdhet tillsammans med faktorn bekvämlighet. Det som menas med 
bekvämlighet är närheten till banken från parkeringsplatsen, tid i olika köer samt hur lätt 
kunden finner information om banken. En situationell faktor som enligt Zeithaml et al. (2006) 
kan påverka den upplevda kundnöjdheten är familjens åsikter. 

I stycket ovan har vi presenterat begreppet kundnöjdhet och de personliga och situationella 
faktorer som påverkar kundens upplevda nöjdhet. Vi har under genomgången av litteraturen 
observerat få undersökningar som fokuserar på dessa faktorer då de flesta är fokuserade på 
kopplingen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Som vi ser det så kan det vara svårt för våra 
undersökningsdeltagare att svara på frågor som behandlar till exempel deras behov av 
omväxling och engagemang då dessa frågor är väldigt opåtagliga och svåra för studenter att 
rangordna. I vår undersökning tror vi att personliga faktorer såsom inkomst kommer ha en 
liten påverkan då samtliga deltagare lever på lån från CSN och är i samma ekonomiska 
situation. För att koppla tillbaka till modellen customer perceptions of quality and customer 
satisfaction så kommer nästa avsnitt att behandla de tre faktorer som påverkar den upplevda 
kundnöjdheten; pris, produkt- och servicekvalitet. 

Pris 
Knox & Walker (2001) i Koo (2003) anser att en kund är lojal då denne efterfrågar samma 
produkt oberoende utav pris. Mankila (2004) har i sin studie använt produktkombinationer för 
studenter där kontokort och internetbanken erbjuds gratis i så kallade studentpaket. Resultaten 
ifrån hennes studie visar dock på att erbjuden och upplevd service var viktigare än priset. Då 
det egentligen inte finns några priser för studenter på en bank förutom de avgifter som måste 
erläggas för kort, internetbank och uppläggning av eventuella lån kommer vi inte att behandla 
just pris speciellt mycket i vår studie. Detta främst på grund utav att studenterna får dessa 
produkter och tjänster gratis samt att det finns empiriska bevis på att andra faktorer har större 
inverkan på den upplevda nöjdheten än priser och avgifter. Denna faktor kommer att bli mer 
påtaglig den dag som studenterna inte längre är studenter och tvingas betala avgifter för kort 
och internetbank.  

Produktkvalitet 
Produktkvalitet beskrivs i en undersökning gjord utav Pass(2006) som studenternas 
användandegrad av produkten, deras uttryckta önskemål samt bankens pålitlighet. Dessa 
faktorer har påvisats vara faktorer som påverkar den upplevda produktkvaliteten.  Då de 
produkter som banken erbjuder är lätta för konkurrerande banker att kopiera är bankens 
pålitlighet och säkerhet det som avgör produktens kvalitet. 

Servicekvalitet  
Servicekvalitet är den faktor som påverkar kundens nöjdhet mest. Den upplevda 
servicekvaliteten påverkar kundlojaliteten indirekt genom den stora inverkan som den har på 
kundnöjdhet (Bloemer et al. 1998; Baumann et al. 2007). Tvetydighet råder dock om på vilket 
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sätt servicekvalitet skall mätas. Grönroos står för det ena perspektivet och Zeithaml, 
Parasuraman och Berry för det andra, ett mer amerikanskt synsätt. Grönroos förespråkar att 
två faktorer bör mätas inom servicekvalitet, den funktionella och den tekniska. Det finns inte 
idag ett gemensamt synsätt på hur många faktorer som skall användas för att mäta den 
upplevda servicekvaliteten. (Brady & Cronin 2001) Det Amerikanska synsättet är mer 
vedertaget och är oftare beskrivet i litteratur inom servicekvalitet. Tidigare studier gjorda 
utifrån fokusgrupper indikerade på att tio faktorer behövdes för att mäta servicekvalitet men 
efter valideringar av studien har dessa tio reviderats till fem (Bitner, Booms & Stanfield 
Tetreault 1990). Det är mycket utav tidigare forskning som tyder på att kundlojalitet verkar 
kunna förklaras utifrån dessa fem faktorer som i sin tur påverkas utav de personliga faktorerna 
och de situationella faktorerna som avgör om kunden blir nöjd och lojal eller bara endera. 
Pålitlighet, mottaglighet, tillit, påtaglighet och empati är de faktorer som kunden måste 
utvärdera enligt detta synsätt för att kunna värdera sin upplevda servicekvalitet (Bitner et al. 
1990; Zeithaml et al. 2006; Bloemer et al. 1998). 

Pålitlighet (reliability): här menas banktjänstemannens förmåga att göra det som utlovats. 

Mottaglighet (responsiveness): mäter förmågan att vilja hjälpa till och vara tillmötesgående. 

Tillit (assurance): är ett uttryck för personalens kunskapsnivå och förmåga att utstråla 
säkerhet.  

Påtaglighet (tangibles): till exempel produkter och inredning som i dagsläget är lättast för 
konkurrenter inom serviceyrket att kopiera och därför sätts det högre krav på en kunnig 
personal. 

Empati (empathy): Empati syftar till personalens förmåga att skapa en personlig kontakt med 
kunden och förstå kundens behov 

Modellen ”Customer perceptions of quality and customer satisfaction” som vi har presenterat 
i detta kapitel visar och förklarar de faktorer som påverkar den nöjda kunden. Modellen visar 
även att kopplingen mellan den nöjda kunden och den lojala kunden existerar. Denna 
koppling styrks utav flertalet forskare. Enligt modellen så är det pris, produktkvalitet och 
servicekvalitet som tillsammans med situationella och personliga faktorer som påverkar 
kundens upplevda nöjdhet. Lojalitetsmatrisen som vi har byggt vår kundlojalitet kring visar på 
att det finns fyra olika lojaliteter och att lojalitet måste delas upp i en fysisk lojalitet och en 
mental lojalitet.  Utifrån dessa två modeller har vi byggt upp en omfattande kunskap om hur 
kundnöjdhet uppstår och varför kunden blir lojal.  
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4.Praktisk metod 

Val av undersökningsmetod  

Kvalitativa studier 
För att undersöka hur universitetsstudenter uppfattar banktjänster och vilka faktorer som 
påverkar deras val av bank har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Uppfattningar och 
upplevelser är subjektiva i sin natur och därmed väldigt svåra att förutbestämma. Vi anser det 
därför viktigt att välja en forskningsansats och undersökningsmetod som öppnar för 
förståelse. Vi anser att en kvalitativ undersökning ger oss möjlighet att träffa och få 
människor att individuellt berätta om sina uppfattningar.  

Kvalitativa studier handlar enligt Backman (1998) om att på ett individuellt plan undersöka 
hur människor uppfattar olika situationer och den omgivande verkligheten. En kvalitativ 
studie innebär att en mindre mängd personer analyseras på ett mer ingående och djupt sätt. 
Kvalitativa undersökningar har ett begränsat antal respondenter där fokus på urvalet av 
respondenter är viktigt så att dessa respondenter är utvalda så att de passar in på ett bra sätt till 
studiens syfte.   

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie utifrån en deskriptiv ansats där vi använder befintliga 
likvärdiga undersökningar och erforderliga teorier som är angelägna för ämnet i fråga. Sättet 
vi utförde vår undersökning på överensstämmer med en avgränsad och deskriptiv ansats på 
undersökningen (Backman 1998). Med deskriptiv menar Patel & Davidson (1991) att 
undersökningen utgår från befintliga teorier och undersökningen utförs för att söka bevis eller 
styrkande av de teorier som finns. En deskriptiv undersökning kan även göras för att 
ifrågasätta den eller de teorier som behandlas i undersökningen.  

Datainsamling - Fokusgrupp som undersökningssätt 
Vi diskuterade fram och tillbaka hur uppfattningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt 
skulle komma fram. För att få in empiriskt material till vår undersökning har vi utfört två 
stycken fokusgruppsundersökningar. Undersökningsformen fokusgrupper är en metod som 
innebär att flera personer intervjuas samtidigt där moderatorn eller gruppledaren leder 
diskussionen utifrån ett eller flera förutbestämda teman (Bryman & Bell 2005).  

Definitionen på en fokusgrupp är enligt Obert & Forsell (2000) att en grupp av människor 
fokuserar på en och samma fråga. I en fokusgruppsundersökning som är en del av en 
kvalitativ forskningsansats fokuserar den som undersöker på interaktionen mellan 
gruppdeltagarna och resonemangen kring de ställda frågorna och temana är centrala delar 
(Bryman & Bell 2005). Detta stämde mycket bra överens med en sådan typ av undersökning 
som vi ville göra. Fokusgruppen som undersökningsteknik möjliggör för den som undersöker 
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att få fram åsikter från olika gruppdeltagare som inte nödvändigtvis framkommer vid en 
intervju av traditionellt slag. Bryman & Bell (2005) menar att det resonemang och de 
individuella åsikter som tillsammans bildar fokusgruppens gemensamma svar kan vara mer 
intressant för forskaren än själva svaren i sig.  

En ytterligare fördel med fokusgrupper enligt Bryman & Bell (2005) är att en individuell åsikt 
som dryftas i en fokusgrupp omedelbart kan bli ifrågasatt från andra deltagare och med detta 
utmynna i diskussioner som blir svåra att komma till i en traditionell intervju. Detta var precis 
det som vi är extra intresserade i vår undersökning då syftet är att identifiera vilka faktorer 
som får en student att välja en bank framför en annan. De diskussioner som vi hoppades på att 
komma till i grupperna kände vi att vi inte kunde uppnå med individuella intervjuer. Detta på 
grund av att vi inte kände att studenters uppfattningar om banker, vilket är uppsatsens 
huvudproblem, kunde besvaras via intervjuer. De flesta banktjänster är något som finns på 
alla banker och vi var ute efter studenters uppfattning kring dessa. Vi såg 
fokusgruppsundersökning som ett utmärkt sätt att få svar på vår frågeställning och vårt syfte. 
Inspirationen till att göra en fokusgrupp kom när vi läste på i tidigare studier som behandlar 
studenters relationer till banker av olika slag. Vi märkte här att de flesta undersökningarna var 
kvantitativa och byggde på enkätundersökningar. Anledningen till att vi valde en 
fokusgruppsundersökning istället för en enkät är att vi anser en fokusgrupp bättre kan ge oss 
kunskap om vår frågeställning. Uppfattningar anser vi är svåra att mäta kvantitativt och att 
dessa bäst förmedlas i en diskussion där vi kan se direkt hur studenterna reagerar på vissa 
frågor och påståenden. Vi var även ute efter diskussionen mellan studenterna för att kunna 
analysera hur den samlade uppfattningen var när studenterna samtalade med varandra.  

De negativa aspekter vi kunde se med utförandet av fokusgrupperna var att vi skulle få 
dominerande personer som med sin åsikt färgade de andra respondenterna för mycket. Vi såg 
detta som ett ganska stort problem, men beslutade att om så skulle bli fallet så ville vi ändå 
försöka se detta som positivt. Vi ansåg att personliga åsikter inte sällan påverkas av andra och 
på så sätt kunde vi se detta om en person i gruppen skulle vara alltför dominerande. Vi valde 
med tanke bort bekanta med denna dominerande egenskap och satsade på att förbereda 
frågeteman som vi ansåg att alla, oavsett erfarenhet eller tidigare kunskap kunde ha en åsikt 
om. Den största negativa aspekten vi såg med fokusgrupperna kontra till exempel en 
kvantitativ studie var generaliserbarheten, det vill säga om våra resultat skulle kunna spegla 
andra studenter. Vi anser att så inte kan vara fallet och anpassade därför vår studie med en 
frågeställning och ett syfte som inte strävar efter att kunna generalisera alls. Vi ansåg att detta 
är en helt annan typ av studie som vi inte eftersträvade att utföra.  

Vi anser att en kvalitativ undersökningsmetod som genomförs i fokusgrupper bäst besvarar 
det syfte och problemställning som vår uppsats har. Det deskriptiva angreppssättet väljer vi 
för att vårt syfte inte är att ta fram någon ny teori, utan vi anser att vår undersökning bygger 
på en empirisk miljö som jämförs med den teoretiska. 
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Gruppens utformning 
Då syftet som nämnts ovan är att identifiera vilka faktorer som är viktiga vid studenters val av 
bank så var valet självklart att vi skulle göra undersökningen med just universitetsstudenter. 
Anledningen till att vi valde att utföra studien med flera olika utbildningar och kombinera 
dessa i fokusgrupperna var att vi ville skapa oss en helhetsbild över vad studenter med olika 
utbildningsbakgrund anser om och uppfattar banktjänster och banker. Då vi själva läser ett 
civilekonomprogram och de flesta personer i vår direkta ungängeskrets också läser ett 
ekonomprogram av något slag såg vi det viktigt i att inte enbart ha med ekonomstudenter i 
våra fokusgrupper då frågeställningen berör alla universitetsstudenter. För att undersöka ett 
visst tema eller frågeställning i en fokusgrupp läggs stor vikt på hur gruppdeltagarna väljs ut 
och hur många deltagare som är med i varje fokusgrupp. Bryman & Bell (2005) menar att tid 
och resurser bestämmer hur många fokusgrupper som ska utföras. En allmän mening om 
fokusgruppantalet innebär att när forskarna inte får fram nya aspekter och svar på sina teman 
så har antalet grupper varit bra. Detta kan givetvis variera på vilka tema som behandlas och 
beroende på vilken generaliserbarhet som undersökningen ska ha populationsmässigt 
(Bryman & Bell 2005).  

Vi valde att använda sex personer per grupp och utgångsläget var att utföra två fokusgrupper 
vilket också skedde. Valet att göra två fokusgrupper var grundat på den teoretiska grunden att 
när ingen ny information framkommer så är antalet grupper bra. För att testa detta så var två 
stycken grupper det minsta antalet som behövdes genomföras. Vi hade en reservgrupp redo 
för att genomföra en tredje fokusgrupp, men då vi utifrån det material vi fick från de två första 
grupperna ansåg att de svar vi fick var så snarlika att en tredje grupp troligtvis inte hade 
bidragit med någon ytterligare information. Detta förfarande rekommenderas av Bryman & 
Bell (2005) som menar att en lagom mängd personer i en fokusgrupp är mellan 6-10 personer 
för att diskussioner ska bli tillräckligt bra. Det poängteras att för många personer kan göra 
diskussionen och resonemangen otydliga.  

Vilka personer ska undersökas?  
Målgruppen för studien är en viktig aspekt för att en undersökning ska bli av den kvalitet som 
syftet och problemformuleringen föreskriver.  Backman (1998) menar att målgruppen kan 
vara helt olika utformad och beror helt på vilket syfte studien har och vilken potentiell 
läsarkrets som undersökningen ska ha. Målgruppen ska analyseras efter vilken kunskap och 
förförståelse de har i det aktuella ämnet och den kvalitativa undersökningen ska utformas 
både innehållsmässig och språkmässigt, så att nivån på frågorna anpassas till den aktuella 
målgruppen (Backman 1998).  

Vi har valt ett mindre strukturerat sätt att få studenter till fokusgrupperna med det enda kravet 
att personen ska vara student. Vi ville inte ha en alltför homogen grupp, det vill säga med 
studenter från bara en utbildningslinje. Vi har därför aktivt valt studenter från ett flertal olika 
utbildningar. Damström (2005) menar att ett urval av undersökningspersoner kan göras mer 
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eller mindre strukturerat. Det viktigaste är dock att urvalet är gjort så att studiens 
frågeställning och syfte matchar urvalet och att de utvalda personerna har de kvalifikationer 
som undersökningen kräver. I vårt fall innebar detta att vi kunde välja studenter från olika 
utbildningar då vår frågeställning berörde studenter som grupp.  

Urvalsprocess 
Det finns en mängd av metoder som kan användas för att välja ut de personer som ska ingå i 
en undersökning (Damström 2005). Det finns två huvudtyper av urvalsmetoder; 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2005). Grupperna utformades 
så att flera olika universitetsutbildningar täcktes in i fokusgrupperna. Vi valde ut följande 
utbildningar för att få en så bred utbildningsmässig målgrupp som möjligt; Ekonomer, 
Statsvetare, Pedagoger, Medicinstuderande och Humanister.  

För att komma i kontakt med de olika grupper av studenter som vi valt ut för 
fokusgruppsundersökningen så använde vi ett icke-sannolikhetsurval i form av ett så kallat 
snöbollsurval. Snöbollsurvalet karaktäriseras av att ett mindre antal personer kontaktas och 
därefter används dessa för att ytterligare få kontakt med fler personer som är intressanta för 
studien. (Bryman & Bell 2005) Ytterligare ett exempel på icke-sannolikhetsurval är 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval beskrivs bra av namnet och innebär att personer som 
finns i forskarens närhet och är tillgängliga för studien tillfrågas.  

I vår bekantskapskrets har vi personer som även studerar andra program än ekonomi. Vi 
kontaktade dessa personer och berättade om undersökningen och om vad vi ville ha deras 
hjälp med. Då vi författare känner en del olika personer såg vi inga problem med att i vissa 
fall direkt tillfråga våra bekanta. I de fall valet föll på samma bekanta använde vi oss istället 
av dessa personer för att de i sin tur skulle kontakta personer som studerade samma program 
eller kurs som dem för att undersökningen skulle bli mer seriös. Vi ville undvika att vi kände 
personerna allt för väl och gjorde därför detta val. Vi förde under urvalsprocessen 
resonemanget huruvida faktumet att vi kände respondenterna skulle spela någon roll för 
utfallet av fokusgruppsdiskussionerna, men ansåg att genom våra förberedande åtgärder så 
skulle vi göra respondenterna införstådda med att vi behövde dem i deras egenskap av 
studenter och inte i egenskapen av bekanta. Även att vissa av våra respondenter skulle kunna 
känna varandra diskuterades. Vi ansåg dock att detta inte skulle inverka på våra fokusgrupper 
på ett märkbart sätt, då diskussionen skulle komma att handla om ett förutbestämt ämne som 
vi ansåg inte tillhörde de vanliga samtalsämnena i ett kompisgäng. Det ska även poängteras 
att fallet med att våra respondenter kände varandra inte blev något problem då den inledande 
presentationen som vi började båda grupperna med visade att ingen av respondenterna kände 
varandra utan vår, dvs. uppsatsförfattarnas vetskap.  

Fokusgruppdiskussionen hölls i ett av Handelshögskolans klassrum där undersökningen var 
uppdelad i två grupper. Båda grupperna bestod utav sex personer med vardera tre män och tre 
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kvinnor. Gruppernas diskussioner tog ungefär en timme och fyrtio minuter var. Grupperna 
fördelades enligt följande sammansättning. 

Grupp 1:    Grupp 2: 

2 Ekonomstuderande   1 Arbetsterapeutstuderande 

1 Polisstuderande   1 Ekonomstuderande 

1 Lärarstuderande   3 Socionomstuderande 

2 Freds- och konflikthantering  1 Sjuksköterskestuderande 

Denna fördelning gjordes både efter vårt önskemål om olika utbildningar i grupperna, men vi 
fick lov att justera den ursprungliga fördelningen något på grund av att en del deltagare endast 
kunde vid en av tidpunkterna. Vi anser att fördelningen trots allt blev bra och att önskemålet 
med olika utbildningar för att få ett så brett spektra av universitetsstudenter uppfylldes.  

Frågeställning i fokusgrupperna 
Frågeställningen i en fokusgrupp beror av studiens syfte och frågeställning (Bryman & Bell 
2005).  Då vår frågeställning och syfte handlar om individuella uppfattningar om banktjänster 
och identifiering av vilka faktorer som studenter tycker är avgörande vid valet av bank, så 
ansåg vi vid utformningen av fråge- och temamallen för våra fokusgrupper att den skulle 
bestå av stora och öppna frågor som var öppna för diskussion och tolkning för våra 
respondenter. Bryman & Bell (2005) menar att det inte finns rätt eller fel i hänseende till 
frågornas utformning utan det finns öppna möjligheter för forskaren att välja hur dem vill 
göra. Forskarna kan till och med under fokusgruppens gång ställa olika former av frågor, dvs. 
mer eller mindre konkreta. Detta beror också på respondenternas kunskap och hur pass insatta 
dessa är i det aktuella ämnet. Om respondenten är insatt krävs en mindre strukturerad 
frågeställning. (Bryman & Bell 2005) Frågorna och de teman som vi använde under själva 
fokusgrupperna valde vi medvetet att ställa i väldigt öppna former så att diskussioner skulle 
framtvingas och temana skulle vara fria för att tolkas. Allt detta för att kunna nå fram till 
respondenterna och givetvis för att uppnå syftet och frågeställningen på uppsatsen. 

Studiens tillvägagångssätt 
Fokusgruppsundersökningen delades in i två steg. Steg ett efter att våra gruppdeltagare 
accepterat att medverka på vår studie var att vi skickade ut ett e-post som behandlade korta 
frågor om personernas nuvarande bank, banktjänster och vad de hade för uppfattning om 
dessa. För att stärka vår förståelse för vilken grundläggande uppfattning våra respondenter 
hade och att introducera dem till vad undersökningen innebar så konstruerade vi ett 
frågeformulär som vi delgav våra undersökningspersoner via e-post innan själva 
fokusgruppen. Frågorna i e-postformuläret omfattade väldigt direkta och konkreta frågor som 
syftade till att vi skulle veta vad våra respondenter hade för nuvarande banktjänster och vad 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

30 

 

de visste om dessa. Anledningen till att vi skickade ut e-postformuläret var att vi skulle ha en 
uppfattning om vad våra gruppdeltagare hade för kunskaper och vad deras bankrelation 
användes till. Vi ansåg att detta vara nödvändigt för att vi skulle ha kunskap om våra 
gruppdeltagares kunskap, men inte minst för att slippa börja fokusgrupperna med korta 
direkta frågor. Innan själva gruppdiskussionen tog vi personligen en andra kontakt med 
samtliga gruppdeltagare för att ingen skulle glömma bort eller ha annat förhinder till 
medverkan.  

De teman vi använde formulerades så att frågorna skulle stimulera till diskussion och att 
temana skulle vara lätta att förstå och sätta sig in i. En av oss agerade gruppledare eller 
moderator och den andre av oss agerade som medhjälpare och hade koll på inspelning och 
förde stödanteckningar under genomförandet. Vi valde denna uppdelning för att inte 
diskussionen skulle ledas av fler än en person. Obert & Forsell (2000) rekommenderar denna 
uppdelning för en fokusgrupp och vi ansåg det lämpligt för att inte förvirra oss själva och våra 
gruppdeltagare. Under själva gruppdiskussionen hade vi teman förberedda med färdiga 
följdfrågor i fall diskussionen skulle utebli. Nu var inte fallet sådant utan vi kunde introducera 
ett tema och deltagarna diskuterade med varandra i första hand och inte med moderatorn. 
Detta gjorde att vi inte behövde använda alla följdfrågor utan lät diskussionen flyta relativt 
fritt inom det aktuella temat.  

De teman vi valde behandlade banker i allmänhet, nyckelfaktorer vid val av bank, bankers 
kommersiella marknadsföring, relationen till den befintliga banken och vad studenter kommer 
använda banken till i framtiden. Samtliga teman gick ut på att få studenternas uppfattningar 
och åsikter om just deras situation och hur de uppfattade att både de själva och bankerna 
agerade i vissa situationer. Vi bygger upp empiriframställningen utifrån dessa frågeteman för 
att på så sätt kunna ge en samlad bild av våra gruppdeltagares uppfattningar kring banker och 
banktjänster. De frågeteman som undersökningen byggde på anser vi vara ett bra sätt att lägga 
fram empiriframställningen på då vi anser att dessa teman väl belyser vår frågeställning och 
uppsatsens syfte. Vi använder citat ifrån enskilda studenter i den empiriska framställningen 
för att förstärka resonemang och belysa uppfattningar som vi ansåg intressanta och relevanta 
för vår studie. Citaten är hämtade ur sina direkta sammanhang och anknyter till den empiriska 
framställning där de framlades i fokusgrupperna och syftar till att fånga de typiska reaktioner 
som framkom under diskussionerna. 

Analysmetod  
För att analysera de uppfattningar och åsikter som deltagarna i fokusgruppen hade lyssnade vi 
på ljudupptagningarna som gjordes under genomförandet av fokusgrupperna ett flertal gånger. 
Vi kategoriserade respondenternas uppfattningar och reflektioner efter de teman som vi 
byggde den empiriska undersökningen på.  Vår studie är empiridriven och analysen 
presenteras därför på samma sätt som den empiriska framställningen då vi anser att detta sätt 
väl belyser studiens syfte och svarar på de frågor som vi hade.  För att få teoretisk koppling 
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till de empiriska data jämförde vi resultatet med de teorier som vi använt i uppsatsen. Vi 
tolkar resultatet utifrån den teori vi använt och de tidigare studier som gjorts.  

Sekretess 
När vi tillfrågade våra deltagare så informerade vi om undersökningens syfte och innebörd för 
oss, men även att undersökningspersonernas åsikter skulle behandlas med sekretess och att det 
inte skulle kunna identifieras genom den slutliga rapporten. Vi informerade även om att 
undersökningen gjordes enbart för vår uppsats och inte kommer att användas till någon annan 
forskning. Patel & Davidson (1991) betonar att denna information till respondenterna är viktig 
då för att respondenterna ska känna sig trygga och villiga att ge forskaren den information 
som efterfrågas. Patel & Davidson (1991) fortsätter med att det är viktigt att denna 
information i god tid är delgiven respondenterna samt att informationen angående sekretessen 
och vad undersökningen ska användas till är mycket tydlig för att undvika bortfall och 
missförstånd mellan forskare och respondenter.  
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5.Fokusgruppdiskussionen 

Allmänna uppfattningar om banker 
Diskussionerna inleddes med några allmänna frågor för att deltagarna skulle känna sig 
bekväma med situationen. Första diskussionstemat handlade om vad deltagarna först tänkte på 
då de hörde ordet bank. De första reaktionerna bland deltagarna var; pengar, sparande, lån och 
skulder. Mer intressant var dock att ord som; formellt, tråkigt, opersonligt och säkerhet 
nämndes tidigt. En student sa angående säkerheten att:  

”När det handlar om pengar, om säkerheten i mina pengar. Visst, att man 
har en relation med banken är viktigt men jag ser hellre att banken är rätt 
tråkig.” 

Studenten fortsatte resonemanget med att han inte satte den personliga relationen i första hand 
när det gällde hans besparingar. Det var istället seriositet och säkerhet som han ville att 
banken skulle förmedla till honom. Han menade att en för personlig relation skulle få honom 
att känna sig osäker och få uppfattningen att banken inte hade den seriositet och 
professionalism som han efterfrågade.  

Denna uppfattning delade gruppen och många ansåg att ett formellt och seriöst intryck inte 
alls behöver utesluta den personliga relationen. En del andra gruppdeltagare ansåg tvärtom att 
om den personliga relationen var god så skulle de uppfatta banken som mer seriös och 
professionell.  

Valet av bank – vad är det som påverkar? 
Gruppdeltagarnas resonemang angående vad som påverkar valet av bank lämnade olika svar. 
Det vanligaste var att studenten själv inte hade gjort något aktivt val. De hade istället den 
bank som deras föräldrar hade och som föräldrarna introducerat dem till genom att starta 
konto i tidig ålder. Reflektionen angående detta var att de studenter som hade kvar den bank 
föräldrarna givit dem var att de inte såg några klara motiv till att byta. Detta berodde på en 
uppfattning om att bankerna ändå var så lika och att det kändes tryggt att vara kvar vid den 
bank de kände sig trygga med.  
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De studenter som hade gjort ett aktivt val av bank hade gjort det på grund av olika faktorer. 
Några av dessa studenter hade bytt bank helt och hade inte några tjänster kvar hos sin 
föregående bank medan några andra hade valt en ny bank som komplement. En student 
nämnde bristen på påtaglighet hos banktjänster som en faktor som gjorde det svårt att göra ett 
aktivt val.  

”Om man ska köpa till exempel en ny väska eller typ en ny dator, då vet 
man att den här väskan har det här materialet, man kan ju ändå ta och 
känna på den… men när det är en bank, då är det såhär… jaha, vad är en 
banktjänst??? Det känns så komplext och opåtagligt.”  

Detta var studentens kommentar till varför han ansåg det svårt att välja aktivt bland de banker 
som finns att tillgå. Han nämnde även ytterligare liknelser och fick medhåll av många av 
deltagarna som hade samma uppfattning angående likheten mellan bankerna och dess utbud 
vilket komplicerade valet.  

Sambo 
Två av deltagarna berättade om samma motiv som hade påverkat valet. Detta motiv var att 
vederbörandes sambo hade en annan bank och när de skulle övergå till att ha gemensam 
ekonomi angående mat och boende så var det smidigare att starta ett nytt konto dit båda 
parterna förde pengar. Studenten berättade då att valet av bank till sambons bank hade skett 
på grund av att det var enklare med samma bank som sambon. Att det hade blivit sambons 
bank berodde på att sambon skötte om den gemensamma ekonomin.  

Utlandsvistelse 
Ett annat motiv som framkom från några studenter var på grund av utlandsvistelser av olika 
slag. Då hade studenterna valt den bank som hade de smidigaste tjänsterna för att överföra 
pengar utomlands och att den valda banken hade fria kontantuttag utomlands.  Detta var en 
faktor som många av deltagarna ansåg skulle påverka deras val om de i framtiden skulle 
tillbringa längre perioder utomlands. Deltagarna ansåg också att detta var en tjänst som alla 
banker borde kunna erbjuda sina kunder. 

Internetbanken 
Internetbanken var den faktor som alla gruppdeltagare ansåg som det absolut viktigaste i deras 
uppfattning om banker. Internetbanken tillsammans med de betalningar som studenterna gör 
med sitt kontokort var det som studenterna konkret förknippade med banken. Uppfattningen 
om internetbanken var att användarvänlighet och enkelhet var de absolut viktigaste 
aspekterna. Diskussionen angående användarvänligheten på internetbanken handlade mest om 
inloggning och hur smidigt och snabbt det gick att betala räkningar och överföra pengar.  

Åsikterna kring inloggningen och säkerheten på internetbanken skilde sig åt bland 
studenterna. Åsikterna var skilda på grund av att de hade olika banker och bankerna använder 
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olika tekniska system för sina internetbankslösningar. En del av deltagarna föredrog de olika 
former av engångskoder för att de uppfattade dem smidigare och enklare än de internetdosor 
som är det andra stora alternativet. Alla deltagarna föredrog det system som deras bank 
använde och hade uppfattningen om att ett byte skulle bli komplicerat och det nya systemet 
skulle bli svårt att lära sig. Dock ansåg en del av deltagarna att om en annan bank skulle 
presentera ett jättesmidigt och enkelt system så skulle de överväga att välja den banken 
istället.  

”Internetbanken är väl egentligen grunden, om den inte är lättanvänd så 
kan man lika gärna skita i den banken.” 

Detta var en kommentar som en deltagare hade om sin uppfattning om internetbanken och hur 
mycket den betydde för just den personen.  

Diskussionen om internetbanken fortsatte sedan kring säkerhetsaspekter och risker. 
Deltagarna var oense om säkerheten och hur säker internetbanken var. Några av deltagarna 
diskuterade om de alarm som presenteras i tidningar om hur osäker internetbanken var och 
uttryckte viss oro eftersom allting ändå sköts via internet. Dock var uppfattningen att ingen 
skulle låta sig luras och lämna ut kontonummer eller liknande bara för att det kommer ett e-
postmeddelande med okänd avsändare. Skulle något gå fel med internetbanken och pengar 
skulle försvinna så garanterar banken ändå tillbaka pengarna. Åsikterna var delade och en del 
av studenterna upplevde att de kände sig osäkra när de tänkte på vad som kunde hända med 
pengarna och skulle definitivt byta bank om de blev drabbade av bedrägerier så att pengar 
försvann från kontot. En av studenterna upplevde det som obehagligt att veta att pengarna 
kunde gå att få tag på elektroniskt medan en annan student uttryckte sig såhär: 

”Många av dem här skandalerna är ju också på grund av folks okunskap. 
Jag hade ju aldrig svarat på ett e-mail som ville att jag skulle skicka min 
kod.” 

Bankers kommersiella marknadsföring 
Diskussionen angående den marknadsföring som banker genomför både direkt riktad till 
studenter och till ”den breda massan” intresserade gruppdeltagarna väldigt mycket. 
Resonemangen kring den studentriktade marknadsföringen handlade mest om de olika 
erbjudanden som banker har till studenter, så kallade studenterbjudanden. Det andra stora 
samtalsämnet berörde den reklam, främst i form av utskick från den befintliga banken, men 
även i form av reklam i TV och tidningar. Studenternas grundläggande uppfattning var att de 
inte tyckte att bankerna nådde ut med sitt budskap på ett tillräckligt bra sätt.  

Studenterbjudanden 
Studenternas uppfattning om bankernas speciella studenterbjudanden var att dessa 
kostnadsfria tjänster inte marknadsfördes tillräckligt. En del av deltagarna visste inte att dessa 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

35 

 

erbjudanden fanns eller vad som ingick i dessa. Moderatorn informerade om att innehållet i ett 
studenterbjudande oftast innehåller en rad tjänster som varierar mellan bankerna. Moderatorn 
informerade studenterna om att dessa tjänster för icke-studenter kostar ungefär 400 kronor per 
år beroende på bank (se bilaga 1). Alla banker som erbjuder studenter denna tjänst har i sina 
studenterbjudanden; konto- och kreditkort och internetbank. Dessa tjänster är kostnadsfria så 
länge personen i fråga har en löpande inbetalning från CSN.  

En del av deltagarna som inte kände till erbjudandena blev besvikna på att de inte blivit 
erbjudna den här tjänsten från sin bank. En student tyckte att bankerna borde ta kontakt 
personligen med henne och berätta om tjänsten och fick medhåll från andra deltagare som inte 
hade studenterbjudandet. Det visade sig att endast två av tolv personer i fokusgrupperna visste 
om att de hade studenterbjudande och dessa två hade fått information genom utskick från sin 
bank. De studenter som inte hade erbjudandet hade noterat att det drogs pengar från deras 
konto ibland som de inte visste vad det gick till. Några av studenterna uppfattade det dåligt av 
banken att dra dessa pengar utan att i förväg tala om vad dessa gick till och tyckte att banken 
på detta sätt undanhåller information om vad pengarna går till. Den allmänna uppfattningen 
var att alla skulle kontakta sin bank och ansöka om studenterbjudandet eftersom många kände 
sig lurade av banken. 

En student uttryckte sin åsikt om att ansöka om det kostnadsfria studenterbjudandet istället för 
att betala för tjänsterna:  

”Fyrahundraspänn på ett år, tycker jag är en struntsumma, ingenting jag 
märker av.”  

Uppfattningen om att avgiftssumman skulle vara en struntsumma delade den gruppen och en 
del av studenterna tyckte att bankerna skulle kunna erbjuda mycket mer i studenterbjudandet. 
Den samlade bilden var dock att studenterna tyckte att bankerna skulle ta ansvaret att kontakta 
dem då de såg att CSN:s studiestöd sattes in på deras konto. Deltagarna hade uppfattningen 
om att bankerna ser vad de har för inbetalningar och skulle därför kunna kontakta dem när de 
har mottagit första inbetalningen från CSN. Deltagarna menade även att om bankerna ställde 
upp på studenter när de hade de svårt under studietiden så skulle chanserna öka för att de 
skulle stanna kvar även efter studierna då de visste att banken ville dem väl. En student 
föreslog att banken borde ha kvar studenterbjudandet som en gratistjänst ända till att han fått 
första jobbet då han tjänade pengar och inte skulle behöva bry sig om avgiften på några 
hundralappar om året.  

Reklam i media – Hur uppfattas den? 
Reklamen som banker använder för att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster i media 
diskuterades också i båda grupperna. Uppfattningen om bankers reklam överlag var att den 
sällan var uppseendeväckande och en student pratade om att den inte fångar något intresse. 
Kunskapen om andra bankers erbjudanden och produkter var överlag liten bland deltagarna 
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och intresset för att söka efter bättre erbjudanden var näst intill obefintligt.  Uppfattningen var 
att banken inte når ut med det budskap som vill förmedlas. Många av studenterna menade att 
detta berodde på att många av bankreklamerna handlade om lån och olika 
finansieringsmöjligheter och de tyckte att detta budskap inte tilltalade studenter. Studenterna 
uppmanades av moderatorn att diskutera den reklam som visades i TV just nu och gav ett par 
exempel på aktuell TV-reklam. Uppfattningen om dessa reklamfilmer var att flertalet av 
studenterna hade sett filmerna, men inte reflekterat över budskapet och att informationen kom 
från en bank. En student försvarade sig med att under reklamen på TV så var i alla fall inte 
hans intresse på topp.  

Många av deltagarna nämnde även den direkta reklam som skickas ut i form av information 
tillsammans med kontoutdrag och liknande material från bankerna. En del av studenterna 
uppgav att de direkt slängde denna form av reklam och inte noterade något intresse av att få 
information från banken på det sättet. Några av studenterna uppgav att de läste utskicken men 
inte lade ner någon energi på att kolla upp informationen om det var något som intresserade 
dem.  

En student uttryckte sig så här angående hur han uppfattade typisk bankreklam: 

”Inte, Åh... vi har en procent bättre ränta, därför dagen därpå är nästa 
bank en procent lägre.” 

Studenten fortsatte resonemanget med att prata om att sådan reklam inte spelade 
någon roll då konkurrenterna till den banken snabbt kunde justera sin låneränta så att 
den banken var bäst.  

Den samlade uppfattningen om reklamen som bankerna skickar ut genom olika kanaler var att 
en mer individanpassad reklam skulle tilltala dem mer. Reklam som talade om hur hög 
sparränta och vilka förutsättningar som finns för att få lån var inte ett sätt att locka deltagarna 
i grupperna. Den reklamen som bankerna skickar ut idag uppfattades av många deltagare som 
onödig då de ansåg sig inte ha behov av tjänster som lån eftersom de ändå inte hade så mycket 
pengar på grund av situationen som studenter.  

Relationen till den befintliga banken 
Som vi tidigare beskrev i avsnittet om studenternas allmänna uppfattning om bankerna så var 
åsikterna delade om det går att ha en relation med en bank. Innebörden av den personliga 
relationen med banken var inte likartad bland deltagarna. Många av gruppdeltagarna sa också 
att de sällan fysiskt var inne på banken varför en relation med sin egen bank kändes avlägsen. 
Många av deltagarna nämnde att enda gången de var på banken var när de behövde byta 
internetdosan som används för inloggning till internetbanken.  
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Många av deltagarna nämnde trots allt att när de slutat studera och fått en fast inkomst så 
skulle relationssituationen till banken bli helt annorlunda eftersom de då skulle vara 
intresserade av att spara mer pengar och även ta lån till exempelvis lägenhet eller bil.  

Personlig kontakt 
Gruppdeltagarna diskuterade vikten av den personliga kontakten med banken som en viktig 
relationsfaktor. Studenterna menade att det är viktigt att personalen på bankerna är villig att 
hjälpa dem och att de kunde sätta sig in i den speciella situation som studenter ofta befinner 
sig i. Av de studenter som hade haft personlig kontakt med banken upplevde några att 
bankpersonalen mest försökt sälja tjänster till dem istället för att försöka förstå situationen och 
hitta vettiga lösningar. 

En av deltagarna uttryckte sin uppfattning av bemötandet på banken: 

”Där är det viktigt med bemötandet… så jag känner att det här inte är 
någon som vill pracka på mig något, att de vill gynna sig själva.”  

Vikten av personlig kontakt framkom tydligt i båda grupperna då internetbanken var i stort 
sätt den enda kontakten deltagarna hade med banken och på grund av detta kände många av 
deltagarna sig osäkra de gånger de skulle behöva besöka banken. Vikten av den personliga 
kontakten förstärktes av en del studenter då dessa uttryckte ointresse och bristande kunskap 
och inte skulle våga utföra vissa affärer utan att först prata med en person på ett bankkontor. 

Bankkontor och rådgivning 
Ett påtagligt kontor med personal som studenterna fysiskt kan komma i kontakt med ansågs 
viktigt. Detta för att några av deltagarna upplevde det svårt att känna en relation till banken 
utan ansåg att de ville ha en fysisk person att förknippa banken med.  Deltagarna erkände att 
de sällan fysiskt besöker bankkontor men uppfattningen var att långa köer och krångliga 
system skulle påverka deras syn på banken och hur nöjda de skulle vara med besöket. En 
student uppfattade bankernas öppettider som att de inte vill ha besök och menade att alla 
människor jobbar mellan 9 och 15. Han fortsatte sitt argument att detta gällde alla affärer och 
ville se kvällsöppet på banken. 

Den bristande kunskapen om privatekonomi som deltagarna uttryckte resulterade i ett upplevt 
behov av trygghet. Att kunna lita på personerna som jobbar på banken och att bankpersonalen 
kan mer om studentens privata ekonomi än studenterna själva ansågs också som en 
nödvändighet. Personalens kunskapsnivå och dess vilja att hjälpa studenterna var en stor fråga 
och diskuterades länge i båda grupperna som tyckte att den privata rådgivaren skulle vara 
insatt i just deras privata ekonomi. Om bankpersonalen är insatt skulle han/hon kunna ge 
individuella råd som passade för just den individen. Dessa råd skulle innefatta allt från 
lämpliga kontokort till tips och stöd när fonder ska säljas för att undvika kapitalvinstskatt.  
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För att bankpersonalens råd skall uppfattas som råd och inte ett försök att sälja onödiga 
tjänster till studenterna uttryckte en av deltagarna sitt krav att personalen är duktig på att 
förklara varför det är bra för just den kunden och inte för att banken skall tjäna mera pengar. 
Detta var åsikter som var nästan helt samstämmiga i båda grupperna och många av deltagarna 
efterfrågade större intresse från bankpersonalen.  

Är studenter nöjda kunder? 

Byte av bank 
Ämnet att byta bank från den befintliga banken till en konkurrent eller att använda en bank till 
som komplement till sin befintliga diskuterades mycket i fokusgrupperna. Behovet av olika 
specialtjänster som en del nischbanker erbjuder var ett ämne där åsikterna i grupperna var 
olika. En del av studenterna hade flera banker för att dra nytta av till exempel billigare 
courtage vid aktie- och fondhandel. De flesta var dock överens om att så länge de studerade så 
kommer de inte att byta bank om ingenting allvarligt inträffade. En student uttryckte att han 
definitivt skulle byta bank om han kände sig lurad eller kommit i ekonomiska trångmål på 
grund av slarv eller försumning från bankens sida. Detta var en åsikt som många deltagare 
hade och vikten av pålitlighet och säkerhet betonades mycket. Den samlade åsikten bland 
deltagarna var att bankernas tjänster är så pass lika varandra att ett byte inte skulle tjäna något 
till på grund av studenters ekonomiska situation.  

Tillvägagångssätt för att byta bank figurerade också i samtalen och det visade sig att få 
studenter kände till hur förfarandet med att byta bank gick till. En av studenterna upplevde 
förfarandet som krångligt och svårt att förstå och uttryckte sig så här: 

”Jag lägger gärna tiden på något annat.” 

En annan student som uttryckte visst missnöje mot sin bank, främst för att hon upplevde det 
som att banken inte brydde sig om henne. Hon sa så här angående bytesförfarandet. 

”Det borde inte vara så svårt, det är väl bara att ringa upp och säga: Hej 
jag vill byta bank.” 

Elva av de tolv studenter som var med i undersökningen ansåg sig vara nöjda med sin bank. 
En student förklarade sin nöjdhet genom att säga:  

”För mig funkar det och då behöver jag inte byta.” 

Detta var ett symptomatiskt svar för båda gruppernas uppfattning om nöjdhet med sin bank. 
Så länge någonting mycket allvarligt inte inträffar såsom att banken har försökt att lura 
studenterna eller att pengar försvunnit så uttryckte deltagarna att de var nöjda med banken. 
Den student som inte uttryckte sig nöjd var egentligen inte missnöjd heller, men upplevde att 
banken inte brydde sig speciellt mycket om henne.  
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6.Analysdelen – Vad tycker studenterna egentligen? 
I detta kapitel analyserar vi den information som framkommit i fokusgrupperna och besvarar 
syftet att identifiera viktiga faktorer vid val av bank. Vi kommer att presentera analysen 
utifrån de teman vi fått fram genom vår uppbyggda teoretiska förförståelse. Vi analyserar de 
teman vi använde under fokusgruppsdiskussionerna och presenterar dem tema för tema.  

Valet av bank – vilka faktorer är det som påverkar? 
Diskussionen visade tydligt att flertalet av studenterna inte gjort något aktivt val när de 
inledde relationen med sin befintliga bank utan att valet ofta varit något som kommit via 
föräldrars val när deltagarna var yngre. Detta anser vi vara en stor orsak till att många av våra 
respondenter inte kände någon påtaglig relation till sin bank utan detta var mest ett passivt val 
som berodde på andra personer. Detta styrks av Tank & Tyler (2005) som redovisar föräldrar 
och vänner som den viktigaste aspekten vid studenters val av bank.  

Vi gör tolkningen att det aktiva valet bidrar till en större känsla av att en upplevd relation med 
banken existerar och att banken som personen i fråga valt är en bank som motsvarar 
personens preferenser och krav på hur den vill att en bank ska vara. Vi tolkar det faktum att 
några av studenterna har gjort ett aktivt val som att de engagerat sig i valet. Homburg & 
Giering (2001) menar att engagemang vid val av olika produkter eller tjänster minskar 
lojaliteten hos kunden. Vi drar kopplingen till de studenter som aktivt valt bank till det faktum 
att de har bytt bank eller skaffat en ytterligare bank för att fylla deras behov.  

Att majoriteten av deltagarna har kvar samma bank och anser sig själva vara nöjda tolkar vi 
utifrån diskussionen som att de antingen är nöjda eller att de inte anser det vara värt besväret 
att söka efter bättre alternativ då det rör sig om så lite pengar. Resonemanget som förs i 
fokusgruppen syns även tydligt i Tank & Tylers (2005) undersökning som visar att 
studenterna inte ser värdet i mödan att välja bank då studentekonomin är så pass dålig. Här 
tycker vi oss se tydliga kopplingar till två sorters lojalitet som vi har behandlat i arbetet, dold 
och falsk lojalitet. 

Den falska lojaliteten kan enligt våra tolkningar kopplas till de passiva faktorer som 
studenterna i undersökningen uppgett som påverkansfaktorer för deras val av bank. Faktumet 
att majoriteten av studenterna inte valt någon bank utan följt det val som föräldrarna gjort åt 
dem ser vi som en koppling till den falska lojalitet som bland andra Colgate et al. (1996) och 
Söderlund (2001) beskriver. Denna koppling bygger på den uttryckta intention våra 
gruppdeltagare har att göra ett aktivt val av bank den dag de slutar studera. Intentionen som 
studenterna uttrycker beskriver Söderlund (2001) som ett mått på icke-lojalitet i den mentala 
världen. I lojalitetsmatrisen ger en låg mental lojalitet tillsammans med en hög fysisk lojalitet 
något som Söderlund (2001) kallar falsk lojalitet. I detta fall avser vi studenternas frekventa 
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användning av internetbanken som hög fysisk lojalitet. Detta resonemang gör att vi tolkar 
studenternas passiva val av bank som att de är falskt lojala till sin befintliga bank.   

Ändrade levnadsförhållanden 
De studenter som beskrivit hur de aktivt valt bank vid till exempel utlandsvistelser eller 
ingående av samboförhållande hade inte avslutat sin relation helt med den ordinarie banken. 
Studenterna hade istället kontaktat ytterligare en bank då förutsättningarna på den nya banken 
var bättre för just dessa aspekter. Dessa aktiva val kan enligt oss förklaras av lojalitetsteorier, i 
detta fall rör det sig om dold lojalitet. Söderlund (2001) beskriver den dolda lojaliteten genom 
att lojaliteten finns i individens mentalitet men att individen ändå söker andra alternativ på 
grund av bland annat ändrade behov. Söderlund (2001) menar också att den befintliga banken 
inte ska kunna tillgodose det nya behovet, för att lojaliteten gentemot banken ska anses som 
dold . Vi tolkar det som att större förändringar i studenternas liv kan vara en av de viktigaste 
faktorerna som styr valet av bank. Det uttrycktes tydligt i fokusgrupperna att kostnadsfria 
kontantuttag vid utlandsvistelser skulle vara en faktor som kunde avgöra vilken bank som 
studenterna valde om de skulle vistas utomlands en längre tid. Zeithaml et al. (2006) menar att 
en kostnadsfri tjänst påverkar kundnöjdhet positivt vilket vi kunde se tydligt då 
respondenterna uttryckte att fria kontantuttag utomlands vara en viktig faktor för kundnöjdhet 
vid val av bank.    

Några av deltagarna sa även att när de blivit sambos, så hade de utvecklat ett nytt behov där 
en gemensam ekonomi skulle skapas. Två av våra studenter hade valt partnerns bank som 
komplement till sin egen på grund av den gemensamma ekonomin. Även om de flesta 
studenter inte aktivt valt den bank de har idag kommer ett framtida val att ske med större 
noggrannhet. Detta uttalande grundar sig i att de som utbildade kommer att ha ett fast jobb 
och därmed tjäna mer pengar än som studenter. De kommer då att uppleva en större nytta i att 
söka efter bästa erbjudandet när det gäller till exempel lån till lägenhet och bil samt hur de ska 
placera sina pengar. Vi tolkar dessa resonemang från studenterna angående ändrade 
levnadsförhållanden som starkt knutna till den dolda lojaliteten. Tolkningen bygger vi på de 
uttalande som studenterna gjort då de aktivt valt en kompletterande bank istället för att totalt 
byta bort sin tidigare bank vilket vi anser är ett tydligt tecken på dold lojalitet. 

Internetbanken  
Internetbanken beskrevs i vår undersökning som den absolut viktigaste orsaken till att välja en 
bank framför en annan. Pass (2006) och Tank & Tyler (2005) redovisar liknande resultat av 
sina studier då de redovisar internetbanken tillsammans med kostnadsfria tjänster som de i 
särklass mest inflytelserika faktorerna för val av bank. Studenterna ansåg att en 
användarvänlig och smidig internetbank är grunden för i stort sätt all deras kommunikation 
och kontakt med banken. Kontakten via internetbanken uppfattades enligt våra tolkningar som 
god då alla våra deltagare var inloggade på internetbanken åtminstone en gång i månaden men 
de allra flesta betydligt fler gånger. Utifrån studenternas tidigare önskemål om att 
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internetbankens användarvänlighet är viktigare än säkerheten så drar vi kopplingar till de 
faktorer som vi hittat i den tidigare forskning vi studerat där vi noterat att smidighet och enkla 
lösningar varit det som studenter har uppfattat som viktigast. Colgate et al. (1996) nämner 
bekvämlighet som en viktig faktor som påverkade val av bank. I den studien var placeringen 
av kontoret det som utgjorde bekvämligheten. Vi tolkar studenternas resonemang om 
användarvänlighet och smidighet i internetbanken som en bekvämlighetsfaktor som har stor 
betydelse för valet av bank.  

Till exempel så konstaterar Thwaites & Vere (1995) att utbrett nätverk av uttagsautomater och 
att uttagsautomater finns på campusområdet är den viktigaste aspekten för val av bank. Pass 
(2006) redovisar att låga avgifter på banktjänster är det som studenterna i den undersökningen 
prioriterar mest. Tank & Tyler (2005) betonar vikten av internetbankens användarvänlighet. 
Vi kan se tydliga kopplingar i dessa tre olika val som studenterna gör i de tre olika 
undersökningarna och ser kopplingen till att enkla och smidiga lösningar är viktigare än 
säkerhet och komplexitet. Detta utifrån jämförelser mellan de tidigare studierna och resultaten 
från våra fokusgrupper angående vilka faktorer som är viktigast vid studenters val av bank.   

Kännedomen om de olika bankernas internetlösningar var låg bland deltagarna i 
fokusgrupperna. Däremot var kunskapen om den egna internetbanken hög beroende på den 
frekventa användningen. Det frekventa användandet av internetbanken kan enligt oss kopplas 
till upplevd produktkvalitet som enligt modellen av Zeithaml et al. (2006) leder till 
kundnöjdhet. Produktkvaliteten kan enligt Pass (2006) kopplas till hur pålitligt eller 
driftsäkert studenten uppfattar banktjänsten. Pass (2006) menar att den upplevda 
produktkvaliteten påverkar kundens nöjdhet i linje med Zeithaml et al. (2006).  

Bankers kommersiella marknadsföring 

Studenterbjudanden 
Det framkom delade uppfattningar angående de studenterbjudanden som bankerna erbjuder 
sina studerande kunder. Mankila (2004) redovisade i sin studie att studenter i stor grad inte 
använder dessa kostnadsfria erbjudanden i någon större utsträckning vilket tydligt även kan 
ses i vår studie där endast ett fåtal studenter överhuvudtaget visste om studenterbjudandenas 
existens. Tank & Tyler (2005) menar att det finns en missmatch mellan bankers uppfattning 
av vad studenter vill ha och studenternas faktiska önskemål.  Vi kan här se kopplingar med 
vad respondenterna i vår studie hade för uppfattningar om erbjudandena. Vissa av 
respondenterna tyckte att det var självklart att bankerna hade ansvar i att informera 
studenterna om att dessa erbjudanden finns och att automatiskt starta dessa när de såg löpande 
inbetalningar från CSN. Detta resonemang kan hänföras till mottaglighet som Bitner et al. 
(1990) nämner som en av de fem faktorerna inom servicekvalitet.  

Det faktum att många av respondenterna inte hade ett studenterbjudande kopplar vi till att 
några respondenter inte ansåg att det spelade någon roll att de fick betala en avgift för sina 



Ekonomi eller intresse? 

 

 

42 

 

banktjänster kan relateras till customer inertia. Att studenterna inte tagit del av och ansåg sig 
ointresserade av bankernas marknadsföring runt studenterbjudandet kopplar vi till den ovilja 
att söka efter andra alternativ som Tank & Tyler (2005) beskriver som en faktor till att 
studenter är kvar hos samma bank. Brist på kunskap, vilja, intresse som studenterna i 
fokusgrupperna nämner kopplar vi till osäkerhet som Zeithaml et al. (2006) nämner som en av 
orsakerna till customer inertia. Mankila (2004) och Thwaites & Vere (1995) beskriver i sina 
undersökningar att bankerna inte kan förvänta sig att studenter ska stanna kvar som kunder på 
grund av de aspekter som customer inertia, något som vi inte sett några kopplingar till i vår 
undersökning.  

Uppfattning om bankers reklam i media 
Det studenterna i fokusgrupperna upplevde är att bankers reklam i media såsom TV och 
tidningar inte har någon effekt och påverkan på deras uppfattning om banker. Detta 
resonemang styrks i studien av Tank & Tyler (2005) som bekräftar det som framkom i våra 
fokusgrupper. Studenterna uppgav att de till viss del upplevde den utskickade reklamen från 
bankerna som jobbig och irriterande och en del studenter struntade helt i att läsa den. Andra 
studenter läste utskicken men ansåg att den typen av information som bankerna förmedlade 
via reklam inte var till för dem eftersom de ändå hade så lite pengar i sin privatekonomi. Detta 
anser vi återigen kan kopplas till ointresse och okunskap och även den missmatch som Tank 
& Tyler (2005) beskriver som en orsak till att studenter uppfattar att bankerna inte når fram 
med sitt budskap till studenter. Studenterna sa i vår fokusgrupp att de utskick som bankerna 
gör inte känns personligt och på grund av detta blir ointressant och tråkig. Vi kan även koppla 
missmatchen till de reflektioner som studenterna uttryckte när de ansåg att bankreklamen inte 
intresserar dem nu. Däremot skulle de när behovet uppkom söka efter sådan information. Vi 
kan se dessa reflektioner som indikatorer på att reklamen inte uppmärksammas förrän ett 
behov av den specifika tjänsten uppkommit. Det här resonemanget kan enligt oss kopplas till 
den dolda lojaliteten där förändrade behov kan bidra till att studenten söker upp en ny, eller 
kompletterande bank för att tillfredsställa det nya behovet.  

Vilken relation har studenter till sin befintliga bank? 
Studenterna i fokusgrupperna hade delade uppfattningar om den personliga relationen till 
banken. En del av studenterna uppfattade att en personlig kontakt och en rådgivare som de 
kände och som hade kunskap om deras ekonomiska situation underlättade för att känna en 
personlig relation och på så sätt få en positiv bild av banken.  Att kunna lita på att den 
personliga rådgivaren var en aspekt som uttrycktes som viktig för relationen då flertalet av 
studenterna kände det svårt att ha en relation gentemot banken som bank, utan ville koppla 
detta till ett personligt bemötande.  Studenterna uttryckte också att de ville att den personliga 
rådgivaren skulle vara insatt i deras privatekonomi och vara villig att hjälpa dem. Dessa 
resonemang angående relationen till banken anser vi går att koppla till de fem 
servicekvalitetsdimensionerna som enligt Zeithamls et al. (2006) leder till kundnöjdhet. 
Kunskapsnivån hos den personliga rådgivaren leder enligt Zeithaml et al. (2006) till tillit 
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gentemot personen i fråga och är en av aspekterna för att kunden ska känna nöjdhet. 
Kunskapsnivån var en av de viktigaste faktorerna då studenterna kände sig osäkra för vissa 
affärer hos banken och då efterfrågade en kunnig person de kunde få hjälp av.  

Empati som Zeithaml et al. (2006) beskriver som bankpersonalens vilja att skapa en personlig 
relation och tillmötesgå kundens behov kopplar vi till de uppfattningar studenterna hade om 
att deras personliga rådgivare skulle vara insatt i deras ekonomiska situation. Viljan att hjälpa 
dem och med deras problem snarare än att vilja sälja banktjänster till dem hänför vi till 
mottaglighet (Bitner et al. 1990).  Just den säljande attityden var något som starkt ogillades av 
studenterna och vi relaterar detta till studenternas uttalade osäkerhet och okunskap angående 
bankens utbud av tjänster.  

Påtaglighet som Zeithaml et al. (2006) tar upp som en servicekvalitet kopplar vi till 
studenternas uppfattningar om bankkontor. Studenterna ansåg att möjligheten att komma i 
kontakt med banken på ett kontor var viktig. Dock var inte studenterna frekventa besökare av 
bankkontoren då uppfattningen var att de inte behövde det på grund av sin dåliga ekonomiska 
situation och att de kunde sköta sina vanliga åtaganden via internetbanken. Här ser vi en 
tydlig skillnad i de tidigare studierna. Thwaites & Vere (1995) nämner det utbredda nätverket 
av uttagsautomater och att banken finns tillgänglig nära campusområdet som de viktigaste 
aspekterna vid val av bank. Detta resultat stämde inte alls in på vår studie och på de tidigare 
studier som utfördes senare än Thwaites & Veres studie. Vi relaterar detta till Internets 
utbredning i slutet på 1990- och början på 2000-talet.  

Är studenter nöjda kunder? 
Studenterna i fokusgrupperna uppfattade sig som nöjda överlag med sin bank. Studenterna 
resonerade dock kring vad som skulle få dem att bli missnöjda och genom det byta bank till 
en konkurrent. En av studenterna var mer tveksam till nöjdheten och hänvisade till att denne 
inte kände sig varken nöjd eller missnöjd. Vi tolkar dessa resonemang utifrån den aspekt att 
den uppfattade stora tidsåtgången och besväret inte är värt den potentiella fördelen som ett 
eventuellt byte skulle kunna medföra för dem. N´Goala (2007) beskriver bankens olika 
åtaganden gentemot kunden som att vissa nyckelfaktorer måste vara väl utvecklade för att få 
kunden att stanna kvar hos banken trots en upplevd missnöjdhet med vissa av bankens 
tjänster. Begreppet kallas Customer switching resistance och bygger på att banken har väl 
utvecklade åtgärder att sätta in om kunden visar signaler att vilja byta bank. Vi tolkar det som 
att studenterna känner ett visst missnöje gentemot sin bank då de uttalat att banken inte 
fokuserar på studenter eller känner att bankens tjänster är till för dem.  

Studenterna i våra grupper använder internetbanken i majoriteten av kontakten med banken 
och har på så sätt en enligt våra tolkningar av undersökningen, väldigt svag relation till sin 
bank. Alla studenterna i fokusgruppen uttryckte en nöjdhet men vi kan ändå efter analys av 
svaren och studenternas uppfattningar se att den tråd som banken håller studenten kvar vid är 
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skör. Vi tolkar svaren som att studenter inte byter bank på grund av customer inertia, det vill 
säga att de inte uppfattar sin ekonomi tillräckligt viktig för att det upplevda besväret att söka 
efter bättre alternativ skulle vara värt den tid det skulle ta.   

Studenternas diskussion visar på att den enda konkreta anledningen som skulle få dem att 
direkt byta bank är det faktum att banken på något sätt skulle ha uppfattats lura studenten eller 
sätta honom eller henne i ett ekonomiskt trångmål. N´Goala (2007) pratar om Shock 
Absorbers för att undvika kunder att byta bank. Exempel på Shock Absorbers som vi efter 
analysen av svaren kan se är; att internetbanken alltid fungerar och att studenten när som helst 
kan sköta sina bankärenden via internet. Skulle studenten hamna i ett behov av rådgivning så 
ska banken vara välkomnande och villig att hjälpa studenten och förstå problemet ur en 
students perspektiv.  

Vi tolkar våra svar i enlighet med resultatet av Tank & Tylers (2005) undersökning då de 
beskriver att många studenter i själva verket är missnöjda men inte byter på grund av 
studentens ekonomiska situation som av de flesta studenter uppfattas som dålig.  

Studenterna ansåg bristen på påtaglighet hos banktjänster som en komplikation vid 
utvärdering av olika bankers tjänster. Pass (2006) visar på ett liknande resonemang i tidigare 
studier där bankernas tjänster är så pass lika att det är svårt att välja eller byta bank beroende 
på bankens specifika tjänster.  

Resultatsammanfattning 
Anledningen till att studenterna har den bank de har idag beror främst på föräldrarnas val men 
byte av bank kan ha skett vid inledande av samboförhållande eller längre utlandsvistelse. Om 
studenten inte har ändrat sitt levnadsförhållande innan studierna utan enbart flyttat hemifrån 
så är det snarare studentens lathet som har hållit dem kvar som kund, en så kallad falskt lojal 
kund. Detta låga engagemang och ointresse tillsammans med studentens dåliga ekonomiska 
förhållande har fungerat som en barriär där nyttan av att leta och byta bank har varit 
försumbar i jämförelse med den kraftansträngning som ett byte skulle ha inneburit, enkelt 
benämnt customer inertia. 

Ifrån bankens sida så är internetbanken den viktigaste tjänsten och en faktor som skulle kunna 
få många av studenterna att byta skulle vara fria kontantuttag utomlands. Att banken har ett 
kontor var även det viktigt då studenternas låga kunskap krävde direktkontakt med en 
personlig bankman. Denna bankman skulle då vara pålitlig, kunnig och alltid se till kundens 
bästa och inte upplevas som försäljande. Den reklam som banken bedrev uppfattades inte utav 
andra bankers kunder och studenterna upplevde att den egna bankens reklam inte var menad 
för dem då den ofta innehöll erbjudanden om hus- och billån.  
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7.Slutsatser 
Vår studie har visat att de faktorer som påverkar studenternas val av bank beror av personliga 
preferenser och behov. De två faktorer som vår studie påvisade som viktigast var ändrade 
levnadsförhållanden och internetbankens användarvänlighet. Resultaten från studien visar att 
ändrade levnadsförhållanden kan medföra ett behov att aktivt välja bank utifrån olika 
individuella aspekter. Studien visar att jobb, längre tids utlandsvistelse och påbörjande av 
samboförhållande är exempel på ändrade levnadsförhållanden.   

Vår studie har visat att den enskilt viktigaste faktorn vid en students val av bank är en 
lättanvänd och enkel internetbank. Studien visar även att om banken erbjuder kostnadsfria 
kontantuttag utomlands är detta en faktor som är mycket viktig då längre utlandsvistelser ofta 
förekommer i samband med utlandsstudier eller praktik. Dessa två faktorer överensstämmer 
med Mankilas (2004) resultat bland svenska studenter. 

Studien visar att trots internetbankens möjlighet att utföra många kontakter av banken så 
värdesätter studenter ett fysiskt bankkontor för avancerade bankärenden. Detta beror på 
okunskap och ointresse att sätta sig in i sin privata ekonomi. Studien visar att många studenter 
känner sig osäkra om vad banken kan erbjuda dem på grund av dålig kunskap och litet 
intresse. 

Bankernas reklam via kommersiella kanaler som TV och direktutskick med post når ingen 
större genomslagskraft hos studenterna. Resultaten från studien säger att studenterna inte kan 
ta till sig den reklam bankerna förmedlar, då studenternas ekonomiska situation upplevs som 
svår att påverka med tjänster från banken. Detta kopplar vi till en tydlig missmatch mellan 
bankernas och studenternas tolkning då studenterna vill ha det automatiskt och bankerna 
endast informerar om att erbjudandena finns genom reklam på olika sätt.  
 
Anledningen till att studenterna inte bryr sig om att undersöka erbjudanden från banken, eller 
till och med anser att ett kostnadsfritt studenterbjudande inte är värt att ta del av är ett 
beteende som exakt beskriver customer inertia. Vi ser även en koppling till den reklam som 
bankerna skickar ut. Studenterna noterar inte information om studenterbjudandena då den 
mesta reklamen som bankerna förmedlar inte uppfattas vara riktade till dem. 

Vi tolkar utifrån vår studie att internetbanken till mycket stor grad påverkar studenters grad av 
nöjdhet gentemot sin bank och vi kan se kopplingar till att studenternas användande av 
internetbanken påverkar deras nöjdhet med banken som helhet. Studien visar att studenterna 
anser sig nöjda eftersom de varken har positiva eller negativa erfarenheter av banken. 
Anledningen till att studenterna är kvar hos sin bank visas av studien till stor del bero på 
customer inertia. Detta är en direkt beskrivning på falsk lojalitet och således visar studien att 
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studenter inte är lojala gentemot sin bank då de kan tänka sig att byta men på grund av 
ointresse fortsätter vara kund hos sin befintliga bank.  

Studien visar att kundlojalitet med banken bland studenter inte behöver vara kopplad till 
kundnöjdhet. Resultaten från studien ger att studenter har en låg grad av mental lojalitet 
genom den falska lojalitet de uppvisar. Då mental kundlojalitet och kundnöjdhet är 
individuella faktorer kan uppfattningar om dessa aspekter variera individ till individ.  

Diskussion om resultaten ur författarnas perspektiv 
Vi anser att studenterna i studien överlag har en låg kunskapsnivå om vad de kan få ut av 
banken, både i tjänster och i rådgivning beträffande deras privatekonomi. Vi ser att det finns 
en brist på kunskap som kan bli ett problem då kunskapen är svår att förvärva. Därför anser vi 
att studenter kommer dåligt förberedda den dag de kommer i en situation då de behöver 
bankens tjänster.  

Studenternas uppfattning om de speciella studenterbjudandena var att några inte alls visste om 
erbjudandenas existens medan andra struntade i den förmånen att få kostnadsfria tjänster från 
banken. Resultatet och studenternas uppfattning om studenterbjudandena förvånade oss då vi 
både från egen erfarenhet och från tidigare studier fått uppfattningen att en större andel än det 
som visades i vår undersökning hade studenterbjudanden. Vi anser att studenterbjudandena är 
ett bra initiativ från bankerna att försöka attrahera studenter till att bli kvar hos sin bank, men 
studien visade istället att studenterna stannar hos banken av andra anledningar. Vår inställning 
till studenterbjudandena är att bankerna måste kommunicera erbjudandenas existens mer och 
att de måste vidta större ansträngningar för att attrahera även de ointresserade studenterna.  

Vi anser att bankerna har lätt att behålla studenterna som kunder så länge de är studenter på 
grund av den likgiltiga uppfattning som studenterna i vår undersökning uppvisade. Dock bör 
bankerna ta de exempel som påvisats då falsk lojalitet bland studenterna finns. Vi anser det 
lättare för bankerna att jobba med kunder som är falskt lojala genom att identifiera deras 
individuella behov och försöka tillgodose dessa istället för att jobba med nyrekrytering av 
kunder i stor omfattning. Vi inser att det finns en rad aspekter som skulle behövas tas hänsyn 
till. Vi är medvetna om att lojalitetsmatrisen inte fungerar för att generalisera ett flertal 
individer eftersom fysisk och mental lojalitet är något väldigt individuellt. Exempelvis skulle 
någon eller några av studenterna passa bättre in på hög mental och fysisk lojalitet om de tolkat 
det själva. 

Detta resonemang bygger vi på den uttalade okunskap som studenterna påvisade där de 
uttryckte att det var svårt att välja på grund av den upplevda komplexiteten i bankers tjänster 
och studentens dåliga ekonomi. Vi anser det särskilt lätt då det enligt vår uppfattning från 
undersökningen skulle räcka med en kontakt till studenten som informerade om vad den 
individuella studenten kunde få ut av banken.  
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I undersökningen så framkom ett uppfattat behov från studenterna om personligt kontakt när 
viktiga beslut skulle fattas om deras privata ekonomi. Samtidigt ansåg studenterna sin privata 
ekonomi så liten och i sammanhanget betydelselös att de inte ansåg besväret att söka råd och 
andra alternativ värt den tid det tog. Vi anser att denna lite dubbelbottnade åsikt grundar sig i 
okunskap om vad en individuell student kan göra med sin privata ekonomi. Att väcka intresset 
och öka på kunskapen anser vi är oerhört svårt för någon utom studenten själv att göra. Visst 
kan banken i detta fall ha ett visst ansvar men vi anser att det viktigaste ansvaret i detta fall 
ligger på dem som av undersökningen påverkar studentens val av bank, nämligen föräldrarna.  

Vi har i undersökningen märkt att studenterna uppfattar sig nöjda med sin bank genom att de 
varken haft positiva eller negativa upplevelser av banken. Vi anser detta bero på att 
studenterna uppger att de har majoriteten av kontakten med sin bank via internetbanken. Om 
studenterna haft mer kunskap på ett tidigare skede anser vi att de vara mer benägna att söka 
efter det för dem bästa alternativet för sin ekonomi. Vi anser att ett större engagemang ökar 
intresset att söka det förmånligaste alternativet och detta styrks av teorier som vi presenterat i 
teorikapitlet det vill säga att engagemang leder till minskad kundnöjdhet. Detta skulle enligt 
oss kräva större ansträngningar av bankerna att behålla sina studentkunder om studenterna 
hade ett större intresse och en bättre kunskap om möjligheterna för sin privatekonomi.  
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Framtida forskning 
För att följa upp de aspekter som studenterna uppgav i studien, det vill säga att de skulle vara 
mer aktiva vid sitt val av bank om deras ekonomi var bättre, skulle vi vilja genomföra samma 
undersökning den dag då alla studenter i gruppen fått jobb och se om uppfattningarna ändrats. 
Detta för att se om lojaliteten och nöjdheten ändrats och om de faktorer som uppskattades när 
respondenterna var studenter fortfarande är de som är viktigast.  

Sanningskriterier 

Överförbarhet 
Vi har gjort en empiridriven undersökning och använt en relativt liten grupp studenter som 
respondenter. Vi använde en liten grupp då vår frågeställning var att se uppfattningar hos 
studenterna om banker och banktjänster. Vi ansåg att mindre grupper skulle ge oss djupare 
diskussioner, men även att en mindre grupp kunde diskutera mer ingående kring de frågor vi 
hade. Vi anser att vår gruppsammansättning gav det djup i studien som vi efterfrågade. Vi 
anser att uppfattningar är individuella och kontextberoende och inte kan jämföras med andra 
miljöer. Dock ser vi en möjlighet att utföra liknande studier om uppfattning i kontexter som 
liknar bankväsendet. Bryman & Bell (2005) menar att överförbarhet i en kvalitativ studie 
mest beror av den bedömning andra forskare gör av materialet och deras tolkning av hur 
användbart materialet är i andra miljöer.  

Tillförlitlighet och Pålitlighet 
Vi har under hela uppsatsen haft en kritisk syn på både vårt empiriska material, men även på 
de teorier och tidigare forskning som valts ut. Arbetet har skrivits med en kritiskt granskande 
syn men vi har även lagt vikt vid att tolka och förstå de uppfattningar som respondenterna 
hade i vår studie. För att respondenternas svar inte ska vara för speglat av våra åsikter och 
tankar fick våra respondenter möjligheten att läsa den empiriska framställningen och analysen 
av empirin. Detta gjorde vi för att säkerställa att det var respondenternas uppfattning som 
beskrevs och inte våra egna åsikter. Vår handledare har även under hela arbetets gång läst och 
kritiskt granskat arbetet för att säkerställa pålitligheten. För att uppsatsen ska vara lättläst och 
enkel att förstå har vi även låtit en av författarnas föräldrar läsa hela arbetet för att granska 
språk och sammanhang. Dessa former av granskning rekommenderas av Bryman & Bell 
(2005) för att tillförlitlighet, pålitlighet och ”flytet” i arbetet ska garanteras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Studenterbjudande 
Med studenterbjudande menar vi under detta arbete det paket av banktjänster och produkter 
som de fyra storbankerna erbjuder för studerande.  

Handelsbanken 
Gratis bankkort Visa/Mastercard, ordinarie pris 250kr/år och Internetbank. För att ta del av 
erbjudandet krävs att du studerar och har ett konto i Handelsbanken med automatisk, aktiv 
insättning från CSN. Du ska fylla 18 år innevarande år men inte ha fyllt 27 år. 
Skandinaviska Enskilda Banken 
Konto, internetbank och bankkort för 0 kronor. Det som krävs av kunden är en giltig 
kårlegitimation samt legitimation. Även lån upp till 25000kr får göras utan 
uppläggningsavgift. Betalservice via internet kostar 120 kronor per år och anslutet konto fås 
helt gratis som student. 
Swedbank 
Studerande erbjuds gratis internettjänst samt gratis betalkort. Erbjudandet är till för dig som är 
över 18 år, studerar på eftergymnasial nivå och får CSN-insättning på konto i Swedbank. 
Ordinarie pris för Internetbetalning är 155 kr/år, Bankkort Visa 250 kr/år 
Nordea 
Personkonto, Bankkort Visa och även gratis internettjänst. Detta kan tecknas av dig som 
studerar på högskola/universitet och får studiemedel från CSN. 
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Bilaga 2 

Hej Kära Deltagare! 
 Vi tackar dig som ställer upp i vår fokusgruppsundersökning. Vi skriver C-uppsats i ämnet 
företagsekonomi och vårt syfte med denna studie är att identifiera vilka faktorer som kan 
avgöra varför studenter väljer en bank framför en annan.  Vi skulle vilja att ni svarade på 
några frågor om er nuvarande bank och de tjänster som ni använder. Vi skickar ut detta 
formulär innan fokusgruppen tar plats för att undvika många ja eller nej frågor och för att vi 
skall få en liten inblick över gruppens kunskap och innehav av tjänster. Vi kommer att träffas 
vid lokalbokningen (café tornet) söndag 20/4 kl 13:00 (grupp1) eller kl 15:00 (grupp2). 

 För er som inte varit med om fokusgrupper tidigare går det ut på att vi sitter i grupper om 6-
10 personer och diskuterar de frågeställningar som vi vill ha svar på. Det vi är ute efter är 
alltså en diskussion och kommer att ställa öppna frågor där era personliga reflektioner är 
viktiga för vårt arbete. Ni kommer självklart att vara anonyma i arbetet och ingen annan än vi 
två kommer att titta på materialet. Vi kommer att göra spela in samtalet för att lättare kunna 
analysera och citera rätt. Detta även för att samtalet skall flyta på smidigt utan pauser för 
antecknande. 

Lättast är om ni helt enkelt använder detta ”formulär” (se sida 2)och skriver i ert svar under 
varje fråga sedan mailar tillbaka då ni känner er nöjda. Dessa frågor är bara till för oss att se 
vilka tjänster som utnyttjas och utifrån vilka samband som olika diskussioner kan uppstå så 
försök att svara så kortfattat som möjligt. ☺ Tack!  

Självklart bjuder vi på fika.   

Vid frågor, ta gärna kontakt med oss: 

Pontus :070 – 2776741 
Philip :070 – 9731955  

Med vänliga hälsningar Pontus & Philip 
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Fråga 1: Vilken/Vilka banker har du idag?  

Fråga 2: Vilka tjänster använder du hos din bank idag? (internet-/telefonbank, betalkort, 
handlar fonder o.s.v) 

Fråga 3: Är du nöjd med din bank idag? (ett kort svar utan motivering räcker då just denna 
fråga kommer ligga till grund för en diskussion)(Ja/Nja/Nej) 

Fråga 4: Har du någon gång bytt bank eller skaffat en extra? (Ja/Nej) 

Fråga 5: Har du någon gång varit på en privat rådgivning? (Ja/Nej) 

Fråga 6: Har du ett ”studentpaket”? (Ja/Nej) 

Tack! 

Svar skickas till pontus.bystrom@gmail.com Helst innan kl 12:00 på fredag 18/4. 
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