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Förord 
 
Efter många långa veckor med hårt slit och sena kvällar är vi äntligen klara med vår              
C-uppsats. Framförallt vill vi tacka våra vänner och familjer för deras tålamod och stöd under 
resans gång, utan er hade vi inte orkat oss igenom detta! Vi vill även tacka vår handledare 
Owe för hans raka och goda råd under uppsatsen gång, samt våra respondenter som ställt upp 
och besvarat vår enkätundersökning. Utan var och en av er hade denna studie inte varit möjlig 
att genomföra. 
 
Umeå, maj 2009 
 
Terese Olsson & Karin Lundgren 
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Sammanfattning 
 
Förtroende är något vilket är möjligt att återfinna i hela vår omgivning. I det sociala och i det 
professionella. Vi ger förtroende till andra, både personer och institutioner i en mängd olika 
situationer. En av dessa situationer är i relationen till vår bank och banktjänsteman. Världen 
upplever just nu en ekonomisk kris med stor genomslagskraft. Aktörerna aktiva på de 
finansiella marknaderna innehar just nu ett lågt förtroende gentemot varandra, inte minst vad 
gäller bankerna. Ekonomin stagnerar vilket påverkar hela samhället. Detta påverkar inte minst 
kunderna i dessa banker. En potentiellt utsatt grupp kunder är husägarna, vilka kan vara 
känsliga för stora förändringar i bland annat utlåningsräntor, när bankerna tvingas till olika 
åtgärder under finanskrisen. Dessa skeenden och resonemang har lett oss fram till vår 
problemformulering och syfte. 
 
”Hur har förtroendet till banken bank förändrats hos husägare i och med finanskrisen?” 
 
Vi har valt att dela in syftet med denna studie i ett flertal delar. 
 
• Identifiera förändringar i förtroendet för bankerna 
• Beskriva förändringar i förtroendet för bankerna 
• Förklara vad dessa förändringar har inneburit för kunderna 
 
Studien har utförts med den deduktiv ansats, där vi har utformat vår enkät utifrån vår 
teoretiska referensram. Den teoretiska delen har vi valt att dela in i förtroende, 
kommunikation och lojalitet. Dessa är de teoretiska delar vi har funnit relevanta för vår studie.  
 
Vi valde att utföra en postenkät för att möjliggöra att få svar av en större grupp respondenter 
och genom detta få en större kvantitet svar. Vår enkät delades ut i 100 exemplar till hushåll 
boendes i hus. Av dessa 100 returnerades 43 enkäter. Svaren i dessa 43 enkäter har utgjort det 
primärdata vi har analyserat för att komma fram till våra slutsatser. 
 
Vi har med vår studie funnit att medias bevakning har haft en inverkan på förtroendet hos de 
respondenter vilka ha besvarat enkäten. Förtroendet har även förändrats på grund av att tilliten 
till banken har förändrats till det sämre. Dock har vi observerat ett i stor grad bibehållet 
förtroende för bankerna. Där vi har kunnat identifiera några komponenter vilka vi anser ingå i 
ett förtroende, dessa är bankanställdas kompetens, bra kommunikation till kunder och 
transparens. 
 
Utifrån vår studie har vi ej kunnat observera någon drastisk förändring i förtroende gentemot 
banken i och med finanskrisen, hos respondenterna. Vi har dock kunnat observera att 
finanskrisen har haft en inverkan på förtroendet gentemot banken hos en del av våra 
respondenter.
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1  Inledning 
 
 

 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för vårt ämnesval samt problembakgrunden som ligger 
till grund för vårt problem och syfte. Vi kommer även att framställa våra avgränsningar och 
begränsningar samt definitioner på begrepp som återkommer under arbetets gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Att problematisera verkligheten är det första steg på vägen till kunskap och det steg som 
omöjligt kan överhoppas” 
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1.1 Ämnesval 
En av de största kriserna i världsekonomin pågår just nu, jämförelser kan göras med den stora 
depressionen på 1930-talet. Krisen på 1930-talet fick allvarliga följder både på det sociala och 
på det politiska planet i världen1, även idag kan vi se tendenser till en del av de följder som 
genomlevdes på den tiden. Med tanke på hur ovanligt det är att världsekonomin försätts i kris 
är det även få som vet hur de skall handskas med en kris. En ekonomisk kris är något som 
drabbar ett stort antal människor, allt ifrån stora multinationella finansiella institutionen till 
den lilla enskilda privatpersonen. Få vet hur de skall handskas med en så pass svårhanterlig 
situation som ekonomin just nu befinner sig i. Detta kan speciellt gälla den enskilda 
privatpersonen, som med en lekmans förhållningssätt ofta sätter stor tillförlit till sin 
ekonomiska rådgivare, i många fall personens personliga bankman. Tilliten och förtroendet 
som privatpersoner sätter till sin bank ser vi som en mycket intressant variabel att belysa och 
undersöka. Vårt intresse med denna studie är att undersöka om några förändringar skett i 
förtroende för bankerna, även att identifiera de bakomliggande orsakerna till de potentiella 
förändringarna i förtroendet. Vi vill även se när dessa förändringar skedde för att på så vis om 
möjligt kunna sammankoppla förändringen med en särskild händelse. För att kunna 
genomföra detta riktar vi vår studie mot privatpersoner som äger en fastighet, vi har valt att 
endast rikta in oss mot husägare eftersom dessa mest troligt har lån hos banken och på så vis 
även har kontakt med sin bank. Utifrån de resultat vi inhämtar kommer vi sedan att kunna 
utläsa varför ett förtroende förändrats och även komma med rekommendationer. 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Finanskris 
 

”Finanskris: allvarlig oro i bl.a. bankernas verksamhet, avspeglas särskilt i 
omfattande och växande kreditrisker och kreditförluster på banklån”2. 

 
Denna definition är mycket talande om vad det är världsekonomin idag upplever. Många 
länders styrande och regeringar sätts på prov och försöker ständigt att stävja och minimera 
effekterna av den ekonomiska situation som många finansiella marknader just nu upplever. 
För att rädda viktiga delar av den finansiella marknaden tvingas länder gå samman och 
använda sig av så kallade räddningspaket. 3  Detta för att injektera en större del likvida medel 
på marknaden. 

1.2.2 De ekonomiska aktörerna 
I och med den magnitud vilket krisen har expanderat till är det få som kunnat undgå att bli 
drabbade. Världen befinner sig i en djup lågkonjunktur och bristen på likviditet har orsakat en 
kedjereaktion. Köpare har ej kapital att anskaffa varor för, vilket leder till att företag ej får 
sälja. Detta orsakar ett stort lager hos företag, vilket ständigt kostar pengar. För att överleva 
varslar företagen anställda, vilket resulterar i allt större arbetslöshet i samhället. Vid hög 
arbetslöshet och lågkonjunktur går konsumtionen ned, hushållen väljer att spara istället för att 

                                                 
1 Schön, L. En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel (SNS Förlag 2000) 
s.327  
2 http://www.ne.se. Hämtat 2009-04-24, kl.10.28 
3 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3304&artikel=2742754. Hämtat 2009-04-24, kl.11.42 

http://www.ne.se/
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konsumera. Detta kan även utläsas i SCB:s senaste kvartalsrapport.4 Förtroendet de 
finansiella aktörerna emellan avtar, en ”förtroendebrist” råder på de finansiella mark 5naderna.  

                                                

1.2.3 Bankerna under finanskrisen 
Bankerna är en av de aktörer som haft stora problem med likvida medel. En del har gått så 
långt att de tvingats ta till statlig hjälp, andra har försatts i konkurs. Northern Rock, där Bank 
of England har tagit över ägandet av banken6 är ett exempel. I Sverige dessa åtgärder skett 
från statligt håll, staten har presenterat ett garantipaket vilket de svenska storbankerna kan ta 
del av vid behov.7 Vid finanskrisens startskede skedde en stor minskning av likvida medel 
hos de svenska bankerna, vilket ledde till att bankerna höjde sina räntor för att på så vis öka 
sparande och öka bankens intäkter. Nu när staten börjat sänka styrräntan till rekordlåga nivåer 
så kan även bankerna sänka sina räntor. Genom detta ligger bland annat låneräntorna på 
rekordlåga nivåer, vilket gynnar privatpersoner.  
 
En av våra frågeställningar har sin grund i kunders förtroende för bankerna. Ett förtroende 
vilket i andra delar av världen har decimerats betydligt.8 Kunders förtroende till bankerna 
innefattar även om hur kunderna fått information om dagens situation. Hur har 
kommunikationen från banken till sina kunder fungerat? De frågor vi ställer är vilka signaler 
bankerna sänder ut till sina kunder med att först höja och sedan sänka räntorna. 
Kommunicerar bankerna med sina kunder under dessa tider och finner kunderna att denna 
kommunikation är tillfredställande?9 Är det genom masskommunikation10 kunden skapat sin 
uppfattning gentemot banken eller har banken själv kommunicerat ut till kunderna? I och med 
den rådande krisen, har även en del bonusprogram och lönesystem inom vissa svenska banker 
uppmärksammats, är detta en möjlig parameter vilket förändrar kunders förtroende gentemot 
deras bank? Har kunders förtroende decimerats på grund av att kunden anser att bankens 
intentioner inte är vad kunden tidigare ansett. Detta är en viktig aspekt då intentioner kan ses 
som en byggsten av ett förtroende.11 

1.2.4 Privatpersonerna under finanskrisen 
Finanskrisen vi upplever idag är otroligt omfattande och kan ses som något abstrakt och svår 
att förstå då den är så pass världsomspännande. Dock är den väldigt påtaglig, framförallt för 
den lilla aktören, småspararen. Att vi upplever svåra och specifika förhållanden kan ha en 
inverkan på människors förtroende gentemot andra, i allra högsta grad gentemot sin bank. 
Människor kan ha förtroende under vissa förhållanden för att sedan överge detta förtroende då 
andra förhållanden råder.12 En finanskris inverkar ej enbart på företag, banker och 
institutioner som är aktörer på de finansiella marknaderna utan även på den enskilda 
människan. Eftersom bankerna i mindre eller större utsträckning påverkats av krisen så har 
även de personer som är kund på banken påverkats. Ett av våra mål med detta arbete är att 
påvisa på vilket sätt och till vilken grad dessa människor påverkats och på så vis även se hur 

 
4 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____74538.aspx.  Hämtat 2009-04-25, kl.14.32 
5 Covey, Stephen M.R. Building trust. Leadership excellence Jan2009, Vol. 26 Issue 1, p15-15, 1p 
6 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7258492.stm. Hämtat 2009-04-25, kl.16.54 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/10045/a/114439. Hämtat 2009-04-25, kl.17.05 
8 Berlon, Douglas. How banks can save themselves. Gallup management journal online. 1/8/2009, p1-6, 6p 
9 Gummesson, E. Att förstå kundens upplevda kvalitet (Institutet för kommunal ekonomi 1993) s. 7 
10 Dimbleby, R. Graeme, B. Kommunikation är mer än ord (Studentlitteratur 1999) s. 167-169 
11 Nooteboom, Bart. Trust: forms, foundations, functions, failures and figures (Cheltenham Edvard Elgar 2002) 
s. 38 
12 Ibid 
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deras förtroende gentemot sin bank förändrats. Detta mål försöker vi uppnå genom bland 
annat kommunikationsteorier. Lever bankerna upp till kunders förväntningar och finns den 
kvalitet inom företaget som kunden förväntar sig? Anser kunden att banken besitter den 
kompetens som krävs, vilket kan vara en del av grunden till ett förtroende13 För kunden med 
sig bra erfarenheter då de lämnar banken och på så vis sprider en positiv ”word-of-mouth” 
effekt?14 Vi vill även se om kunden känner sig lojala till sin bank trots de kristider vi nu 
upplever. En viktig aspekt i detta avseende är att se om kunder som är lojala mot sin bank 
även är nöjda kunder.15  Detta är något vi som forskare inte kan se som en självklarhet. 

1.2.5 Privatpersonernas förtroende gentemot bankerna  
Privatpersoner som hamnat i en sits där deras ekonomi under finanskrisen kraftigt har 
försämrats kan känna en stor brist på förtroende gentemot bankerna. Vissa anser att bankerna 
borde tagit ett större ansvar och informerat om att en finanskris är ett möjligt scenario. Även 
vad en finanskris innebär och vad följderna av en finanskris kan innebära. Många människor 
har en tilltro till bankerna vad gäller kunskap och information. Ett förtroende kan uppstå 
genom att personen i fråga anser att motparten är kompetent inom sitt område.16 Då det är den 
bankanställde som innehar mer information och har ekonomisk rådgivning som yrke. Vi har i 
studier funnit att kompetens även leder till kundtillfredställelse, något som är en viktig 
byggsten för att nå kundlojalitet.17  
Människor bygger ett förtroende för sin bank då de kan ha förväntningar gällande att banken 
har intentioner att vilja kundens bästa.18 Under den långa högkonjunktur som föregick 
finanskrisen var det många privatpersoner som blev beviljade lån utifrån deras dåvarande livs- 
och inkomstsituation. När många av dessa människor nu under finanskrisen har blivit av med 
sitt arbete, uppstår möjligheten att de har svårigheter att kunna betala ränta och amortering 
dessa lån och i vissa fall blir tvingade att sälja sina hus.  
Det vi vill undersöka är om människor som idag är husägare är nöjda med sin bank och 
innehar ett förtroende gentemot banken. Människor kanske inte längre har ett förtroende 
gentemot banken i det avseendet att banken agerar utifrån att göra allt för kundens bästa, att 
bankens intentioner inte är vad de trodde de var.19 Även om det faktum att banken inte varnat 
dem för denna möjliga situation kan vara en eventuell anledning till ett minskat förtroende 
gentemot banken och dess agerande, återigen att bankens intentioner inte överensstämt med 
de intentioner kunden har förväntat att banken skall ha.20 Idag har vi kommit till en 
ekonomisk situation där räntorna är relativt låga, detta innebär att många husägare med lån 
fått se sina lånekostnader sjunka. Vi vill undersöka om bankkunder i denna situation 
fortfarande är lojala mot sin bank eller om ett eventuellt sjunkande förtroende gjort att även 
lojaliteten gentemot banken försvunnit.  För att bankerna skall kunna nå kundlojalitet måste 
kunderna vara tillfredställda med bankens agerande.21 Brist av förtroende kan enligt Douglas 

                                                 
13 Nooteboom, B. s. 38 
14 Grönroos, C. Rubinstein, D. Totalkommunikation–analys och planering av företags marknads-  
  kommunikation (Liber förlag 1986) s. 8 
15 Söderlund, M. Den lojala kunden (Liber Ekonomi 2001) s. 26 
16 Noteboom , B. s. 38 
17 Ndubisi NO, Malhotra NK & Wha CK. (2009) Relationship Marketing, Customer Satisfaction and loyalty: A 
Theoretical and Empirical Analysis from an Asian Perspective, Journal of International Consumer Marketing, 
Vol. 21 Issue 1, p5-16 
18 Noteboom, B. s. 38 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ndubisi NO, Malhotra NK & Wha CK. (2009)  
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Berlon åtgärdas med att på ett känslomässigt plan engagera sina kunder.22 Det är dessa 
intressanta och väldigt aktuella förtroende och lojalitets frågor vi vill studera närmare. 

1.3 Problemformulering 
”Har förtroendet till bankerna förändrats hos husägare i och med finanskrisen?” 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie kan delas in i olika delsyften: 
 

• Identifiera vilka faktorer som påverkat konsumentens förändringar i förtroende för sin 
bank i och med finanskrisen 

• Förklara vad dessa förändringar i förtroende har inneburit för kunderna 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
En väldigt stor och svårfrånkomlig begränsning är det faktum att bankernas kundregister är 
sekretessbelagda. Dessa har vi ingen åtkomst till. Detta tvingar oss till att göra vårt urval ur ett 
annat register och vårt första val var att vända oss till fastighetsregistret. Vi valde att 
genomföra vår studie på bankkunder som äger en fastighet och för att begränsa oss ytterligare 
har vi valt att inrikta oss mot husägare. Varför vi har valt att begränsa oss till dessa kunder 
beror på att dessa personer till stor del kan ha upplevt bankernas agerande under den pågående 
krisen på olika sätt. Detta på grund av att dessa privatpersoner i större utsträckning kan ha 
varit utsatta för påfrestningar under den tid som krisen fortlöpt och att detta kan ha lett till att 
deras förtroende för banken idag är förändrat. Vi stötte dock på stora problem vid framtagning 
av information från fastighetsregistret. Med tiden emot oss bidrog detta till att vi gjorde ett 
bekvämlighetsurval, detta skedde genom postnummerområden i Örnsköldsviks kommun.   

1.6 Definitioner 
Finanskris,  utgör kulmen av en tillväxtperiod och leder till nedgång.23 
 
Kommunikation,  inte en envägs överföring utan en tvåvägs dialog.24 
 
Lojalitet,  när kunden skapar en koppling vilken sträcker sig utöver det 

aktuella köpet av en produkt eller tjänst.25 
 
Lågkonjunktur,  när BNP-tillväxten under ett antal år är lägre än den långsiktiga 

tillväxttakten.26  
 
Förtroende,  involverar ett subjekt, en person som litar och ett objekt, något 
  eller någon som litas på.27 

                                                 
22 Berlon, Douglas. How banks can save themselves. Gallup management journal online. 1/8/2009, p1-6, 6p 
23 Kindleberger, Charles, P. Manier, panik och krascher. Trejde upplaga. 1999 Munkedal. Pontes 
24 Borman, Ernest, G. Communication Theory. New York : Holt, Rinehart & Winston, cop. 1980 
25 Leventhal, Richard, C. Customer loyalty, retention, and customer relationship management. Journal of 
Consumer Marketing ; 23, no. 7 Bradford, England : Emerald Group Publishing, c2006. 
26 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3914, Hämtat 2009-06-08, kl. 13.43     
27Nooteboom, B. s. 8 



2  Förutsättningar  
 
 

 
 
De förutsättningar som finns hos författarna inför denna uppsats kommer nedan att 
redovisas. Studiens angreppssätt samt perspektiv beskrivs utförligt och även hur författarna 
gått till väga för att finna litteratur till arbetet. Vi redogör även för den kritik vi funnit mot 
sekundärkällor i detta avsnitt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
”Varje tolkning av en handling eller en text antas förutsätta en föregående förståelse och är 

således aldrig helt förutsättningslös.” 
 

Nationalencyklopedin 
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2.1 Förförståelse 
 

”En ökad förståelse har två ändamål; för det första att öka vår egen kunskap, för det 
andra att möjliggöra för oss att förmedla kunskapen till andra.” 

      John Locke
  
De erfarenheter, synsätt och teorier en forskare samlar på sig kallas förförståelse. 28 Dessa 
grundar sig på forskarens erfarenheter, bakgrund och förutfattade meningar. Förförståelsen 
inverkar på studien i form av hur vi som forskare betraktar ett fenomen. För att läsaren kritiskt 
skall kunna bedöma hur detta påverkat studien kommer vi nedan att klargöra för vår 
förförståelse. Denna förförståelse kan utgöra både problem och möjligheter. Detta då 
förförståelsen kan utgöras av fördomar eller synsätt som kan ha en inverkan på utförandet av 
studien.  

2.1.1 Teoretisk 
Författarnas teoretiska förförståelse mynnar i att de båda under tre års tid har utbildat sig inom 
civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under den sjätte 
terminen av programmet har författarnas utbildning tagit olika inriktningar. Karin har inriktat 
sig mot Financial planning, där hon har fått en större inblick i och kunskap om vilka behov 
kunder kan ha angående sin privata ekonomi och vilka egenskaper en kund kan vilja att en 
ekonomisk partner, i vår studie, en bank bör besitta. Detta för att kunna inrikta sig mot ett 
yrkesliv inom ekonomisk rådgivning. Terese har valt att i den avslutande delen av sin 
utbildning inrikta sig mot redovisning. Under dessa år har vi inhämtat kunskap i 
företagsekonomi, där kurser i bland annat marknadsföring, ledarskap, redovisning, ekonomisk 
historia, finansiering har ingått, såväl som nationalekonomi och juridik. Författarna har även 
fått en djupare förståelse för den ekonomiska historien där de fått veta hur likartade tidigare 
historiska kriserna artat sig, vilket kan vara till hjälp för oss under detta arbete. Författarna har 
även inhämtat teoretisk kunskap gällande hur en studie och dess skriftliga dokumentation bör 
utformas. Denna breda teoretiska kunskap ger författarna en god grund till att genomföra 
studien av valt ämne. 

2.1.2 Praktisk 
Karin arbetar under utbildningen på bank där hon får uppleva nära och spontana 
kundrelationer och på så vis får direkt respons från kunder på hur de åtgärder bankerna vidtar 
upplevs av kunderna. Hon får även en direkt inblick i hur arbetet på bank går till under 
extraordinära tider som dessa. Karin får och har på så vis en djupare förståelse för de olika 
orsakerna som ligger till grund för bankens åtgärder. Denna erfarenhet kan dock bidra till att 
Karin har en partisk mening om bankernas agerande gentemot kunderna, då hon i större 
utsträckning då kan ha en synvinkel som ses ur bankens perspektiv än kundens och på så vis 
kan ha större förståelse för vilka åtgärder som bankerna vidtar. Karin har försökt åsidosätta 
denna förståelse för att på vis inte vara partisk i sitt tänkande. Terese har inhämtat sin 
förförståelse främst från tidningar och media. Detta kan göra hon till stor del tar kundernas 
parti, då rapporteringar i tidningar och media inte alltid har varit till bankernas fördel under 
den finanskris vi nu upplever.  
 

                                                 
28 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskapliga kunskapsbildningar. (Studentlitteratur 1993) s. 25 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_58175
http://www.livet.se/ord/liknande/se_58175


Finanskrisen och bankernas roll i denna har det kunnat läsas mycket om i bland annat media, 
även en del om hur de mest utsatta kunderna drabbats. De båda författarna tror sig fått en 
negativ bild av banken i och med de rapporteringar som skett genom media, detta har de båda 
haft i åtanke och strävat efter att vara objektiva under hela arbetets gång. 
Placeringar i bl.a. aktier och pensionssparande har gjorts av både författarna och även en del 
människor i dess närhet, innan krisen. Detta har vi i dagsläget kunnat se biverkningar av i 
form av att dess kraftigt sjunkande värde.  Vi har genom detta skapat oss en känslomässig 
uppfattning om bankerna under krisen och har även fått intryck av hur människor i vår närhet 
reagerat på krisen. Utifrån de olika perspektiven har en nyfikenhet väckts och vi känner att vi 
har en viss förförståelse för ämnet. 
 
Det faktum att de båda författarna själva är kunder hos var sin bank och på så vis gett sitt 
förtroende till en bank, resulterar i att de själva kan relatera till hur andra bankkunders 
förtroende kan se ut och förändras. Bör påpekas är dock att de båda författarna under arbetets 
gång strävar efter objektivitet.  

2.2 Angreppssätt 
En studie kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ, samtidigt som forskningsansatsen kan 
vara induktiv eller deduktiv. I följande avsnitt tänkte vi påvisa skillnaderna mellan dessa och 
även redogöra för det vi tänkt använda i vår undersökning.  
 
I vår studie, som belyser kunders förtroende för banker, innefattas ett stort antal människor 
vilket rent naturligt gör att en kvantitativ studie kommer att genomföras. Vi väljer denna 
metod framför en kvalitativ, då vi vill ha ett vidare spann på vår studie och på de svar vi 
erhåller. Människors upplevelser gentemot bankerna kan få olika konsekvenser för människor 
beroende på omkringliggande variabler, vilket även gör att dess attityd mot banken kan skilja 
sig från varandra. I vår studie utgår vi från det positivistiska synsättet, detta då värderingar 
skall hållas fria från subjektet29. Forskaren skall vara objektiv och värderingsfri i sin 
bedömning av studien30. Genomförs däremot en studie enligt det hermeneutiska synsättet så 
kan forskaren ej vara subjektiv i en kvalitativ studie31, detta eftersom den sociala närhet som 
uppstår mellan forskare och den undersökte under undersökningstillfället. Forskaren skall 
tolka och förstå, därför kan resultatet aldrig bli det samma om två olika forskare undersöker 
samma subjekt.  

 
Figur 1: Induktiv och deduktiv ansats32 

                                                 
29 Johansson Lindfors, M-B. s. 25 
30 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Liber Ekonomi 2005) s. 26 
31 Johansson Lindfors, M-B. s.45 
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32 Eriksson, L T., Wiedersheim – Paul, F. Att utreda forska och rapportera (Liber ekonomi 1997) s. 229 
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I vår uppsats använder vi oss av en deduktiv ansats, där vi utifrån teorier rörande förtroende, 
lojalitet, beteende och kommunikation vill klarlägga huruvida kunderna har kvar sitt 
förtroende för bankerna under finanskrisen. Vårt problem och syfte innebär att vi måste nå 
många respondenter inom bankväsendet för att på så vis få en så stor bredd på vår 
undersökning som möjligt. Forskaren som följer den deduktiva forskningsansatsen får genom 
litteraturstudier fram teorier som existerar och utifrån dessa skall denne senare genomföra en 
undersökning, den hypotes som resulteras från denna undersökning skall sedan antingen 
förkastas eller bekräftas, de går från teori till empiri33. Enligt den induktiva 
forskningsansatsen skall man utgå ifrån empirin och sedan arbeta sig fram till en teori, 
forskaren vill utifrån observationer återge verkligheten för att sedan utveckla en teori34. När 
forskare arbeta med ett stort antal människor är det viktigt att inte generalisera, det är även 
viktigt att få ett så rättvisande resultat som möjlig. Detta skall vi försöka uppnå med hjälp av 
en väl genomarbetad enkätstudie. 
 
Vid en kvantitativ studie är forskaren intresserad av omfånget eller vidden av ett fenomen, det 
är många respondenter och oberoende på vem som utför undersökningen skall resultatet bli 
detsamma. Vi anser att en kvalitativ forskningsstrategi inte är lika passande som en kvantitativ 
beträffande vår frågeställning och vårt syfte.  

2.3 Studiens perspektiv 
Vi har valt att se vår studie ur kundens perspektiv. Detta för att det är just kunden som får 
betala i bokstavlig mening när banken påverkas vid en finanskris.35 Detta gör att vi vill anta 
detta perspektiv för att belysa kundens synvinkel. Dock kan detta perspektiv hämma vår 
studie då vi ej ser ur ett perspektiv ur bankernas synvinkel. Dock har vi i denna studie valt att 
undersöka förtroendet hos kunderna, vilket resulterar i att vi väljer att se studien ur kundens 
perspektiv. Utifrån det material vi samlar in vill vi se hur kunden reagerat gentemot bankerna 
under denna finanskris. Vi vill genom våra enkäter avläsa huruvida kundens förtroende till 
banker förändrats och även se hur stor andel som, på grund av krisen, val en alternativ bank.  
Vi kommer med hjälp av det sammanställda materialet, dvs. våra kundenkäter, kunna utläsa 
om de teorier vi använt oss av stämmer överens med de analyser vi gjort. 

2.4  Litteratursökning 
Författarnas problemformulering lyder enligt följande: ”Hur har förtroendet till bankerna 
förändrats hos privatpersoner i och med finanskrisen?” 
 
För att finna svar på denna fråga behöver vi information från ett antal teorier. De lämpliga 
teorierna och artiklarna till vår studie har vi tagit fram genom ett antal nyckelord för att 
underlätta informationssökningsprocessen. De teorier vi valt riktat in oss på är 
”förtroendeteori”, ”kommunikationsteori” och ”lojalitetsteorier”. Den övergripande 
informationen har författarna funnit via databasen SAMSÖK. Denna databas är en 
samordnare för databaser, tidsskrifter och e- resurser via Umeå Universitetsbibliotek. Utifrån 
de databaser som finns tillgängliga har vi under artikelsökningen valt att begränsa oss till två 
olika databaser. Sökningen har skett genom ”Academic Search Elite” och ”Business Source 
Premier (EBSCO)”. Författarna har valt att finna relevant litteratur genom Umeå 
Universitetsbiblioteks katalog ALBUM och även genom Umeå Universitetsbibliotek campus 
                                                 
33 Bryman, A. Bell, E. s. 23-24 
34 Jacobsen, D I. Vad, hur och varför (Studentlitteratur 2002) s. 34-35 
35 http://www.etc.se/21686/bankkris-du-betalar/ hämtad 2009-06-05 13.29 

http://www.etc.se/21686/bankkris-du-betalar/
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Örnsköldsviks katalog. Författarna har även valt att söka på internetsidan ”uppsatser.se” och i 
uppsatsarkivet ”diva” för att finna relevant litteratur till teorierna.  
 
De artiklar vi använt oss av för att komplettera teoriavsnittet har vi funnit genom ett antal 
sökord. Nedan sammanställer vi de sökord som varit relevanta för vårt resultat: 
 

- Image - Loyal  - Communication  
- Trust  - Loyal customer - Customer Satisfaction 

 
Vid sökning i Business Source Premier (EBSCO) har träffarna reducerats genom valet av 
”source type”, där har författarna valt att använda sig av träffar från Academic Journals. Detta 
för att minska på antalet träffar, men även för att få artiklar av akademisk art till vår studie.    

2.5 Sekundärkällor samt källkritik 
 

”Böcker och tidskrifter måste, precis som alla andra datakällor i 
forskningssammanhang, bedömas utifrån de innehållsmässiga kvaliteterna beträffande 
idéer och information”36 

 
Det författarna bör tänka på när de granskar en sekundärkälla är vilken kunskap och 
kompetens författaren till källan har. Granskaren av materialet måste även se om författaren 
till källan har ett egenintresse i det som skrivs och på så vis förvanskat informationen.37 
 
Författarna anser att de vetenskapliga artiklar som använts till studien har hög trovärdighet då 
de framtagits genom Umeå Universitets databas. Flertalet av artiklarna vi som författare 
använt oss av är skrivna under det senaste decenniet och de artiklar som är äldre finner vi allt 
för relevanta för att utesluta, vi anser att de artiklar vi använt oss av är av hög aktualitet och 
att dessa källor är trovärdiga och tillförlitliga. Vi författare har tillsammans kritiskt granskat 
innehållet i de artiklar som finns med i detta arbete och därefter diskuterat dess relevans för 
vår studie. 
 
Till viss del anser vi att de källor som är hämtade från internet är trovärdiga. Dessa källor är 
t.ex. SCB, National Encyklopedin och Regeringens hemsidor. De källor som är mindre 
trovärdiga är t.ex. Dagens Nyheters hemsida. Informationen vi hämtat från dessa mindre 
trovärdiga hemsidorna har vi dock valt att ta med då det handlar om ren allmän information 
om läget på finansmarknaden, information som ej kan förvanskas för egenintresse. All 
information som är inhämtad från internet är noggrant märkt med tid och datum då många 
sidor uppdateras kontinuerligt.     
 
En del av böcker vi valt att referera till i samband med detta arbete utgör studentlitteratur. 
Författarna har även valt att använda sig av litteratur som de fått tips om från handledar och 
föreläsare, men även litteratur som är funnen via Umeå universitetets databas. 
Studentlitteratur har blivit granskad av Universitet runt om i landet vilka har godkänt denna 
litteratur och dess innehåll, därför anser vi dem vara trovärdiga och tillförlitliga. Annan 
litteratur som används innehåller välkända teorier och fakta, vi anser att författarna till källan 

                                                 
36 Denscombe, M. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen 
(Studentlitteratur 2000) s. 188 
37 Jacobsen, D I. s. 210 
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inte har ett egenintresse av att förvanska dess innehåll. Författarna har i största möjliga mån 
försökt använda sig av så aktuell litteratur som möjligt till detta arbete. 



3 Teoretisk referensram 
 
 

 
 
Den teoretiska referensramen har till syfte att ge studien en vetenskaplig bas och 
trovärdighet. Kapitlet är indelat i en mängd olika teoridelar där vi går igenom hur olika 
teorier kan kopplas samman med vårt problem och syfte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”Einstein explained his theory to me every day, and on my arrival I was fully convinced that 
he understood it.” 

 
Chaim Weizmann 
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3.1 Förtroende 
 

”Förtroende utgör den absolut viktigaste förutsättningen för att skapa värde och 
därmed framgång i verksamheten.”38 

 
Begreppet förtroende är viktigt begrepp. Det kan till och med sägas vara oumbärligt i 
ekonomiska relationer.39 Men förtroende är även något som är ett komplext begrepp.40 Att 
skapa förtroende inom bankvärlden är något som är av stor betydelse, kan inte banken bygga 
upp och behålla ett förtroende för en kund, behåller banken eventuellt inte heller kunden. 
Förtroende är dessutom något som tar tid att bygga upp, det har att göra med om vi är villiga 
att gå en person till mötes och vara rak och ärlig mot denne. I dagens läge har banken det 
väldigt svårt att bli betrodd på grund av det läge marknaden är i.   

3.1.1 Ett förtroendes olika aspekter 
 

 
 

Figur 2: Egen modell av Notebooms tre förtroendeaspekter. 
 
 
En aspekt av förtroende som Noteboom tar upp är kompetens.41 Kunden har ett förtroende 
gentemot sin bank för att kunden vet att banken innehar kompetens tillräcklig för att förvalta 
kundens kapital. När kunden ser att denna kompetens finns kan förtroendet uppstå. Kunden 
skulle dock eventuellt inte ha förtroende gentemot banken i avseendet att banken skulle 
ombesörja kundens trädgård då kunden kanske inte skulle anse att banken besitter denna 
kompetens. Detta har vi valt att koppla till vår studie genom bland annat följande påståenden i 
vår enkätundersökning. 
 
Fråga 10: Jag anser att min huvudsakliga bank har kompetens att hantera mina 
nuvarande lån hos dem.  
 
Fråga 21: Jag anser att min bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla mina 
behov.   
 
En andra aspekt av förtroende som tas upp av Noteboom är intention.42 En kunds förtroende 
kan skapas och behållas av att denne känner att bankens intentioner är att på bästa sätt förvalta 
kundens kapital och erbjuda de bästa tjänsterna för just han eller hon. Har dock kunden en 
känsla av att bankens intentioner endast är att tjäna pengar och inte erbjuda den bästa möjliga 
servicen, så kommer troligtvis kunden att tappa sitt befintliga förtroende eller att inte få något 
                                                 
38 Ertzgaard, S. Affärsrelationer – om att skapa förtroende i affärslivet (Uppsala Publishing house AB 2004) s.36 
39 Noteboom, B. s. 4 
40 Ibid. s. 1 
41 Ibid. s. 38 
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förtroende för banken. Detta har vi exempelvis kopplat till vår enkät och studie, genom att 
ställa följande påstående. 
 
Fråga 11: Jag anser att min huvudsakliga banks avsikt är att till fullo maximera min vinst 
på mitt insatta kapital. 
 

”Förtroende avgör hur du agerar och blir behandlad”43 
 

Bankerna är ständigt under hård bevakning från media. I dagspress går det till exempel att 
observera artiklar om bonusar som delas ut och höjda löner till de styrande inom vissa banker, 
detta trots att bankerna generellt visar upp pressade resultat och om hur bankerna hanterar 
sina räntor mot kund. Att vara kund i dessa skeenden kan tror vi kan resultera i ett förändrat 
förtroende gentemot sin bank. Dessa skeenden sker under specifika förhållanden. Specifika 
förhållanden är något som tas upp av Noteboom, som en tredje aspekt av förtroende.44 
Kunden kan inneha ett förtroende gentemot sin bank under vissa förhållanden, till exempel i 
en högkonjunktur. När dock konjunkturen vänder till en lågkonjunktur förändras 
förhållandena och kundens förtroende kan förändras, till det bättre eller det sämre. 
 
I en relation där det finns ett förtroende talar Noteboom om att det finns en riskaspekt och en 
viss sårbarhet.45 Hur någon beter sig eller agerar går aldrig att vara helt säker på.46 Kunden 
hos en bank bör alltid vara medveten om att det finns en riskaspekt. Även om banken gör det 
den möjligt kan för kunden, finns det alltid en möjlighet att saker inte går som det var avsett. 
Noteboom argumenterar för att blint förtroende inte är att föredra.47 En kund bör inte ha ett 
blint förtroende till sin bank, utan vara medveten om att tänkta saker kanske inte får den 
utgång som det var planerat. Dock kan kunden av flera anledningar ha ett blint förtroende till 
sin bank. Enligt Noteboom kan dessa vara att personen väljer att helt enkelt inte tro att något 
kan gå fel. Personen kan också välja att ignorera risken eller välja att förneka att det finns en 
risk.48  

 
Huemer (1998) väljer att beskriva förtroende och risk så som att förtroende är ett uttryck där 
en spelare kan råka ut för en eventuell förlust om den andre spelaren inte spelar sina kort på 
ett acceptabelt sätt.49 Detta går att återkopplas till kunden och banken på så vis att kunden 
utsätter sig för en eventuell förlust om banken inte förvaltar och ombesörjer kundens kapital 
på det vis som kunden förväntar sig. 

3.1.2 Trust based selling 
Banktjänstemannen kan i situationen med kunden ses som en säljare. Banker erbjuder sina 
befintliga och potentiella kunder en rad olika tjänster och produkter. När en banktjänsteman 
möter kunden är målet att kunden skall bli attraherad till att köpa och använda de produkter 
och tjänster som erbjuds. Enligt Green (2005) tenderar kunden att ge fyra olika nivåer av svar 
på vad som motiverar dem till att köpa. 

                                                 
43 Ertzgaard, S. Affärsrelationer – om att skapa förtroende i affärslivet (Uppsala Publishing house AB 2004) s.36  
44 Noteboom, B. s. 38 
45 Ibid. s. 40 
46 Ibid 
47 Ibid s. 41 
48 Ibid s. 42 
49

 Huemer, L. Trust in business relations (Umeå Boréa bokförlag 1998)  s. 83 
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Den första är produkten själv och de attribut som medföljer. Den andra är en lösning på ett 
problem. Den tredje är en bra affärspartner och den fjärde och sista är en kontakt som är 
tillförlitlig, som inger förtroende.50 Green (2005) menar att de tre första nivåerna går att se 
som relativt opersonliga och rationella. Den fjärde nivån är av en mer komplex och mänsklig 
natur. 

3.1.3 The two step bying process 
Green (2005) talar även om en köpprocess, vilken utgörs av två steg.51 Det första steget 
innefattar det urval kunden genomför då den identifierar vilka aktörer som har förmåga att 
tillhandahålla den tjänst eller produkt kunden söker. Därefter går kunden enligt Green (2005) 
över till att sondera bland dessa aktörer för att på så vis kunna finna den aktör kunden finner 
mest lämplig. Sonderingen baseras på bland annat tidigare erfarenheter och rykte. Detta kan 
överföras till processen en privatperson går igenom i sökandet efter en ny bank. Valet att byta 
bank kan baseras på de negativa erfarenheter personen har erhållit från den tidigare banken. 
Personen kan också ha haft mindre kontakt med den nya banken, vilket har resulterat i goda 
erfarenheter. Detta i sin tur kan vara avgörande i det slutgiltiga valet av ny bank. Den 
möjligheten att den nya banken ett mycket gott rykte kan även det ligga till stor grund för att 
personen i slutet av processen väljer just den banken. Detta har vi valt att koppla till vår studie 
genom att ställa följade fråga i vår enkätundersökning. 
 
Fråga 6: Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag? 
 
Δ Bankens rykte 
Δ Tidigare erfarenheter av banken 
Δ Rekommendationer från bekanta 
Δ Bra relation till personlig bankman 
Δ Bankens produkter och tjänster 
Δ Annan orsak………………………………………… 
 
Enligt Green (2005) är förtroende något som inte skall ses som det samma som lojalitet.52 
En person kan ha förtroende för en aktör och av den anledningen stanna kvar hos denne, men 
en personen kan även stanna kvar hos en aktör utan att ha förtroende för denne.53 Kunden i en 
bank kan inneha ett förtroende gentemot banken och av den anledningen stanna kvar som 
kund. Dock kan det också vara så som i det andra fallet att kunden stanna kvar hos sin bank 
trots det faktum att kunden inte innehar ett förtroende för banken. Detta kan ha sin grund i att 
kunden inte finner någon annan jämbördig aktör som bättre. Kunden kan då lika väl stanna 
hos den nuvarande banken då ingen annan aktör skulle kunna utföra ett bättre arbete. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Green, C H. Trust-based selling (New York McGraw-Hill 2006)  s. 5 
51Ibid. s. 6 
52Ibid. s. 10 
53Ibid 



3.1.4 Ingående komponenter av Trustbased selling 
Green (2005) talar om fem komponenter vilka tillsammans utgör Trust-based selling. 
 
 

 
 

Figur 3: Egen modell av fem komponenter som utgör trust-based selling. 
 

3.1.4.1 Trovärdighet 
Den första komponenten av dessa fem är trovärdighet. Uppfattar inte kunden säljaren som en 
trovärdig person kommer inte kunden att få ett förtroende för denne, vilket i sin tur kommer 
att resultera i att kunden inte kommer få ett förtroende för organisationen eller företaget i 
stort. Green (2005) menar att det inte finns någon genväg, säljare måste framstå som 
trovärdiga.54 Detta går att koppla till kunden hos en bank på så vis att om inte denna kund 
innehar en känsla som säger kunden att dennes banktjänsteman är trovärdig kommer detta 
innebära att kunden inte heller tror att själva banken är trovärdig. Detta resulterar då i sin tur 
att kunden inte kommer inneha något förtroende för varken tjänstemannen eller banken som 
organisation. 

3.1.4.2 Personlig 
Enligt Green (2005) är köpbeslut mer än bara beräknat rationellt tänkande.55 Köpare, i detta 
fall kunden, är mänskliga varelser som upplever känslor. Green (2005) menar att Trust-based 
selling inte bara säljer till hjärnan utan också till hjärtat.56 En kund hos en bank skulle då 
alltså inte bara grunda sina beslut på beräkningar och rationalitet utan även på hur denne med 
känslor upplever de säljförslag banktjänstemannen presenterar. 

3.1.4.3 Köparecentrerad 
Kärnan kring Trust-based selling enligt Green (2005) består av att den skall vara centrerad 
kring köparen, inte kring säljaren57 Till skillnad från många andra strategier kring att sälja där 
målet är att få köparen eller kunden att köpa, riktar sig Trust-based selling till att få köparen 
att köpa den produkt eller tjänst som är bäst för denne och inget annat.58 Den bankanställde 
bör då endast arbeta för att hitta de bästa tjänsterna och produkterna för dennes kund så att 
nyttan och vinsten för kunden maximeras och inte arbetar bara för att tjäna pengar på kunden. 

                                                 
54Green, C H s. 15 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 

 
22 

 

58 Ibid 



 
23 

 

3.1.4.4 Visa som säljare att du bryr dig om kundens bästa 
Med detta menar Green att då en kund innehar ett förtroende för säljaren resulterar detta i att 
säljaren kommer få genomföra fler affärer. Dock kommer det enligt Green att bli problem om 
säljaren har för avsikt att endast sälja mycket och i och med detta göra en stor vinst. Att 
utnyttja förtroendet från kunden kommer resultera i kunden kommer notera detta och dra sig 
tillbaka och ta sitt förtroende med sig. Det går enligt Green inte att låtsas att du bryr dig om 
kunden, då detta kommer avslöjas av kunden.59 

3.1.4.5 Ge kunden erfarenheter att relatera till 
Det är enligt Green genom erfarenheter människor får ett förtroende. Då vi är människor, 
sätter vi tillförlit till oss själva i första hand, enligt Green. Då köparen är en människa sätter 
denne tillförliten till sig själv i första hand. Säljaren kommer få förtroende från köparen 
genom att ge exempel vilka köparen kan relatera till.60 Detta kan i hög grad överföras till 
relationen mellan den personliga banktjänstemannen och kunden. Ger säljaren sin kund, tid att  
uppleva hur säljaren arbetar och dennes resultat, konkreta exempel, kan kunden på så vis bilda 
sig en uppfattning, vilket i sin tur kan resultera i ett förtroende. Vi kopplade detta till vår 
enkätundersökning på så vis att vi valde ”tidigare erfarenheter av banken” som ett av 
svarsalternativ i frågan om vilka orsaker som fått respondenten att välja den bank denne har 
idag. 
 
6. Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag?  
Δ Bankens rykte 
Δ Tidigare erfarenheter av banken 
Δ Rekommendationer från bekanta 
Δ Bra relation till personlig bankman 
Δ Bankens produkter och tjänster 
Δ Annan orsak………………………………………… 
 
 

                                                 
59 Green, C H. s. 15 
60Ibid  



3.1.5 The trust principles 
Green talar även om fyra principer som driver Trust-based selling.61 
 

 
 

Figur 4: Egen modell av de fyra principerna. 

3.1.5.1 Äkta fokus på kunden 
Med fokus på kunden inom Trust-based selling menar Green (2005) att säljare inte bör se 
kunden som ett verktyg till att sälja mer utan som ett slutmål.62  
Säljaren på en bank bör då inte se på kunden som ett verktyg till att tjäna pengar genom, på 
avgifter. Utan som ett mål att rikta sitt fokus till och arbeta efter att uppnå. 

3.1.5.2 En involverande stil 
Den involverande stilen betyder enligt Green (2005) att inkludera kunden i alla aktiviteter, 
utöver vanliga kundundersökningar och annat. Det innebär att faktiskt ta kontakt med kunden 
och fråga vad denne vill, inte själv spekulera kring vad kunden kan tänkas vilja. Det innebär 
också att spendera tid med kunden och att kontinuerligt uppdatera båda säljarens och kundens 
mål och arbeta utifrån dem.63 Säljaren hos en bank bör ta sig tid att ringa och ha möten med 
sin kund för att hålla sig uppdaterad om kundens mål eller tankesätt har förändrats, för att på 
så vis möjliggöra att säljaren kan jobba för att möta dessa mål kunden vill uppnå. 

3.1.5.3 Ett medel till långsiktigt perspektiv 
Med ett medel till långsiktigt perspektiv överförs säljarens fokus från transaktionen för 
tillfället till de flertalen transaktioner vilka blir aktuella över en längre tidshorisont.64 Green 
menar att orsaken till att ha ett medel till långsiktigt perspektiv är på grund av att de bästa 
förutsättningarna för att sälja återfinns över olika transaktioner, inte inom enskilda 
transaktioner, Green (2005) menar även att utvecklingen av ett förhållande kräver längre tid.65 
Den bankanställde bör ha ett fokus vilket är satt till att se till det antal möjliga transaktioner 
mellan denne och kunden och inte bara se till den transaktion aktuell för stunden.  

3.1.5.4 Ha för vana att vara transparant 
Hemligheter är något som eroderar förtroende enligt Green (2005). Transparens innebär att 
kunden blir delaktig i hur säljaren tänker och att kunden tillåts in i verksamheten.66 Green 
nämner några fördelar med att vara transparant mot sin kund. Bland dessa ingår bland annat 
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att kunden kommer i och med säljarens trasparens inte att behöva tvivla på vilka säljarens 
motiv består av då dessa kommer att vara tydligt klargjorda till följd av transparensen. 
Kunden kommer även om säljaren är transparant, att ha tillgång till data, vilket gör det möjligt 
att veta att säljaren talar sanning. Sanningen kommer i sin tur att generera fördelar, så som att 
säljaren får ett rykte om sig att tala sanning.67 Banken och den bankanställde bör då efter 
bästa förmåga rikta energi till att vara transparanta gentemot kunden. Kan kunden med egna 
ögon tydligt se och förstå vilka motiv banken och den anställde har och att dessa talar sanning 
kommer detta genererar en bättre kundrelation. 

3.1.6 ”Needs” and ”wants” 
Green (2005) talar om en kunds ”needs” and ”wants” i avseende av förtroende, där ”needs” 
innefattar kundens behov av materiella produkter och tjänster och ”wants” innebär behovet av 
känslor så som exempelvis trygghet, upprymdhet eller sinnesro blir tillfredsställda.68 Green 
(2005) menar att, en säljare ofta vill komma till resultatet att en kunds ”needs” blir 
tillfredsställda. Dock anser Green (2005) att kunna mötas på den nivå där kundens ”wants” 
tillgodoses tenderar att ge en större genomslagskraft.69 
Green (2005) anser att om kunden upplever att dennes ”wants” är hörda och tillgodosedda 
kommer detta resultera i att denne känner att säljare, i detta fall banktjänstemannen bryr sig 
och att detta i sin tur kommer att mynna ut i att kunden kommer att inneha ett förtroende till 
den personen eller organisationen.70 I detta fall att kunden känner ett förtroende till 
banktjänstemannen eller till banken som organisation. 

3.1.7 Auktoritet 
En bankanställd besitter mycket information som mycket troligt en privatperson inte gör. Det 
kan gälla information om den finansiella marknaden och räntornas utveckling men också 
specifik branschinformation gällande övriga banker. Detta kan resultera i att den 
bankanställde ur kundens synvinkel ses som en auktoritet med överordnad kunskap. Orsaken 
till att kunden i denna situation väljer att tro på den bankanställde och den information denne 
uppger, menar Foley beror på att personen, i detta fall kunden, kanske har information om 
aktören, i detta fall banken eller den anställde tjänstemannens, tidigare prestationer.71 Detta 
kan vara att den information som den bankanställde tidigare har uppgett har varit korrekta, 
eller att dennes prestationer har givit bra resultat. Att personen väljer att lita på en auktoritet 
kan bero på att personen har vetskap om denna auktoritets tidigare prestationer och resultat.72 
För att återkoppla till kunden och banken kan detta ses som del i kundens beslut om att ha 
förtroende till banken eller ej. Besitter kunden information, vilket kunden uppfattar som något 
positivt, vilket exempelvis kan vara bankens goda rykte, kan detta vara avgörande i kundens 
beslut att ha förtroende för sin bank. Detta kan också vara avgörande om kunden väljer att lita 
på den nya information som banken presenterar gentemot kunden. 
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3.1.8 Epistemic egotism och epistemic egoism 
Foley nämner två typer av personligheter, epistemic egotists och epistemic egoists. Egotister 
enligt Foley är personer vilka inte anser att det är berättigat att ge auktoritet till en annan 
persons åsikter. Dock om denne person förmår att få egotisten att förstå vad denne förstår, 
vilket resulterar i att egotisten kan tro i enlighet med vad personen tror. Egotisten anser dock 
inte att denne bör tro vad den andre tror, endast på grundval av personens auktoritet.73 
En individ vilken enligt Foley är epistemic egoist, kan dock anse det tidvis vara motiverat att 
ge auktoritet till någon annan individ. Dock endast om egoisten anser att individen är pålitlig i 
det ämne vilket avses. Detta exempelvis genom att egoisten har information vilken indikerar 
på att individen bör ses som pålitlig.74 Dessa två typer av personligheter skulle kunna gå att 
återfinna bland de husägare vilka utgör våra respondenter. Visa av våra respondenter skulle 
kunna utgöras av människor vilka inte anser det korrekt att tro på vad någon annan säger, 
endast på grund personens auktoritet och då vara egotister. Andra respondenter skulle däremot 
kunna vara personer som kan anse det ibland berättigat att ge auktoritet till någon annan, i 
studiens fall, banktjänstemannen, om respondenten anser att banktjänstemannen är kunnig 
inom sitt ämne. 
 

3.2 Kommunikation 
 

”Man kan inte låta bli att kommunicera.” 
   Watzlawick, Beavin & Jackson, 1968 

3.2.1 Vad är kommunikation 
Kommunikation är något vi lär oss, redan från tiden som spädbarn lär vi oss hur vi skall 
kommunicera och genom kommunikationen utvecklar vi sedan vårt sätt att kommunicera.75 
Kommunikation handlar om att människor skall förstå varandra, samma budskap behöver inte 
ha likvärdig betydelse för två olika människor, budskapet det måste anpassas till 
mottagaren.76 Det är viktigt att anställda inom banken besitter dessa egenskaper, eftersom 
kommunikation skapar förbindelser.77 
 
Kommunikation finns inte bara i föremål, såsom reklamblad och kampanjer, utan även i vårt 
sätt att agera, med kroppsspråk och tal. Det finns ett antal olika kommunikationsmedel vilka 
används i vår vardag, dessa kan vara att tala, skriva eller rita, men även foton och teckningar 
kan ses som ett kommunikationsmedel. Kommunikation handlar inte bara om en ”sändare” 
och en ”mottagare” d.v.s. att en person sänder ut ett meddelande och någon annan tar emot 
det. Kommunikation sker även när vi iakttar andra människor, vilket vi gör att vi kontinuerligt 
lär oss nya saker genom intryck från andra. ”Med kommunikation visar vi hur vi upplever och 
reagerar på den person vi pratar med”.78 En kund hos en bank tolkar fortlöpande den 
bankanställde genom den kommunikation som tar plats mellan dem två, ett dåligt intryck från 
banktjänstemannen registreras direkt hos kunden och kommunikation kan ej göras ogjort.79 
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Det är något som är oåterkalleligt och som kunden kommer ihåg, när denne sedan lämnar 
banken avspeglas även detta missnöje inför de andra kunderna.  

3.2.2 Masskommunikation 
Det är inte bara genom personlig kontakt kommunikation sker, detta kan även ske genom till 
exempel media. Denna kategori av kommunikation kallas masskommunikation, d.v.s. 
kommunikation som sker via tv, radio, tidningar och datorer. De flesta människor tar 
masskommunikation för givet, det är medier som finns i vår närhet dagligen och förmedlar 
budskap som vi både medvetet och omedvetet tar del av.80 Denna del av kommunikationen 
kan vara till både för- och nackdel för företag, de är helt beroendet på vilket budskap som 
kommuniceras ut.81 I dagens samhälle, när lågkonjunkturen befinner sig i sin djupaste svacka 
kan denna kommunikation ses som något mycket negativt, framförallt för bankerna. Media 
framställer en bild av bankerna vilken inte alltid är bankerna till gagn. De drabbas inte bara av 
lågkonjunkturens finansiella effekter utan även av diverse så kallade ”bonusskandaler” vilka 
kan bidra till att bankernas rykte i ökad utsträckning försämras. Många gånger skulle inte 
privatpersoner blivit varse om dessa ”skandaler”, om det inte varit för massmedia. Bankerna 
kan även nyttja masskommunikation till något positiv, detta genom reklam vilken gynnar dem 
själva.  
 
Det är dock inte bara media som för ut ett budskap genom kommunikation, kommunikation 
skapar även förbindelser mellan människor och på så vis bildas en kedja av åsikter mellan 
människor. Blir en person proffsigt eller oproffsigt bemött på banken så för denna kund detta 
vidare till släkt och vänner, senare skall vi komma in på vad som menas med ”word-of-mouth 
metoden”. Kommunikation består av allt runt omkring oss människor och i dagens 
tekniksamhälle är det svårt att inte kommunicera, det vi måste komma ihåg är att all 
kommunikation sker på mottagarens villkor.82 

3.2.3 Totalkommunikation 
Begreppet totalkommunikation är verksamt då enskilda former av kommunikation används 
tillsammans. Vi skall nedan redogöra för de olika formerna av kommunikation vilka går att 
observera inom företag och även redogöra för hur ett korrekt uppförande gentemot kunden i 
dessa situationer ser ut. 
 
Grönroos och Rubinstein har inom den totala kommunikationen en totalmodell. Denna består 
av att förväntningar och erfarenheter leder till kvalitet. 
 

 
 

  Figur 5: Totalmodellen av Grönroos och Rubinstein 

 
För att ett företag skall kunna nå sina långsiktiga mål måste kunderna känna att det finns 
kvalitet på de varor som förmedlas av företaget. Hur kunderna upplever kvalitén inom 
företaget beror även på vilka önskemål och krav de ställer, kan företaget förmedla dessa så 
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kan de även uppnå den önskade kvalitén.83 Dock är kvalitet något som är svårt att mäta, vilket 
i detta fall innebär att bankmannen måste ha en känsla för vad kunden önskar, dels en 
professionell och dels en personlig uppfattning om kunden.84 Uppfyller banken ej kundernas 
krav har de även tappat kvaliteten på dess tjänster. Kunderna har även förväntningar på 
företaget i sig, dessa beror på löften företag gett både muntligen, genom reklam och genom 
masskommunikation.85 Förväntningar kan även byggas upp genom word-of-mouth metoden 
där människor sprider deras känsla av företaget genom att berätta om det, lever banken inte 
upp till dessa förväntningar vilka de tidigare förmedlat är det mest troligt att de förlorar 
kunder. Word–of-mouth kan spridas med en positiv, neutral eller negativ effekt.86 Kundernas 
tidigare kunskap om banken gör även att bankmannens erfarenhet och kunskap är en mycket 
viktig del i företagsverksamheten. Har banktjänstemannen så pass stor erfarenhet av kunden 
att denne kan förmedla den tjänst kunden är ute efter? Skulle så vara fallet kommer kunden få 
bra erfarenheten och bygga upp sina förväntningar detta leder sedan till en hög grad av 
upplevd kvalitet. Känner kunden att kvaliteten är hög så är denne även mer köpbenägen, detta 
kan sägas bero på de två bakomliggande variablerna till upplevd kvalitet. En kund vilken 
känner denna sort kvalitet hos ett företag är även en tillfredsställd kund. 

3.3 Lojalitet 
 

”Lojal, som alltid står på någons sida (och är beredd att hjälpa).”87 
 
Lojalitet är ett uttryck vilket har funnits under en lång tid. I början av 1900-talet talade det om 
soldaters lojalitet gentemot sina kamrater.88 Idag är lojalitet något vilket i större utsträckning 
associeras med företag, kunder och individer. I detta avsnitt skall vi redogöra begreppet 
kundlojalitet och vad lojalitet innebär.   
 

3.3.1 Kundlojalitet 
 

”The cultivation of customer loyalty is an important, if not the most important, challenge 
for most business”89   

 
För att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt måste företag i dagens samhälle rikta in sig mot 
kundlojalitet. Detta är något forskarna i världen är överens om. Företag skall i sin 
marknadsföring och i sitt agerande sträva efter att skapa långvariga kunder och inte i samma 
utsträckning som historiskt sett rikta in sig på att kontinuerligt skapa nya kunder. Detta då vi, 
kunderna, i dagens samhälle ständigt utsätts för reklam, detta skapar ett brus i vilket vi kunder 
väljer vad vi vill se och höra. Forskarna har kommit fram till att företag lättare, i bruset av all 
reklam, kan nå fram till de befintliga kunderna med marknadsföring av deras produkter. I 
dagens IT- samhälle är det även lättare att få kontakt med de befintliga kunderna, företag kan 
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föra register över hur länge och i vilken utsträckning en kund varit aktiv hos företaget och 
utifrån detta belöna kunderna. Detta skapar kundlojalitet.90 
Bankerna kan inte i samma utsträckning som detaljhandeln erbjuda varor till de lojala 
kunderna. Vad bankerna däremot har möjlighet att erbjuda är tilläggstjänster. Till exempel 
hos Nordea i Örnsköldsvik erbjuds en förmånlig bilförsäkring till kunderna. När banktjänster 
över internet startade, var det många banker som erbjöd gratis internettjänst till de befintliga 
kunder, detta för att behålla dessa kunder. I dagens läge blir bankerna pressade att rikta in sig 
på att göra sina hemsidor mer lätthanterliga och ständigt följa med utvecklingen vad gäller 
teknik och säkerhet.91 
 
För att en bank skall kunna nå kundlojalitet måste ett antal steg vara uppfyllda på vägen. 
Modellen, vilken kan ses nedan, visar de viktigaste stegen som bör vara uppfyllda för att ett 
företag skall nå kundlojalitet. En del av dessa har vi sedan tidigare gått djupare in på och 
kommer därför inte nämna dem annat än flyktigt i detta sammanhang.    
 
 

 
 
Figur 6: Egen modell angående kundlojalitet.92  
 
De första viktiga stegen för en bank är kompetens, kommunikation och konflikthantering. Vi 
ämnar närmast gå in på vad som kan vara avgörande i fråga om kompetens och framförallt i 
dessa tider, konflikhantering.  
 
Vid ett bankbesök vill kunden finna att den bankman som erbjuder en tjänst skall besitta den 
kompetens som krävs för de problem kunden har. Känner kunden att bankmannen innehar 
denna kompetens kommer relationen bli varaktigare och kundtillfredställelse kommer att 
uppnås.93 Känner kunden däremot att bankmannen inte erhåller den kompetens som krävs är 
det mest troligt att denna kund kommer att byta bankman och i värsta fall bank. 
Konflikt hantering handlar främst om att minimera de negativa konsekvenserna som en 
potentiell konflikt kan skapa. En skicklig bankman kan undvika en kommande konflikt och 
lösa den annalkande situationen, innan det blivit ett problem. Skulle det gå till den grad att ett 
problem uppstår bör bankmannen föra en öppen diskussion med kunden för att på så vis lösa 
problemet. En bankmans förmåga att lösa en konflikt leder antingen till kundtillfredställelse 
och kundlojalitet eller i värsta fall till att kunden går förlorad. Vi har valt att koppa detta till 
vår enkätundersökning genom att be respondenter ta ställning till bland annat följande 
påståenden. 
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17. Jag har kunnat uppfatta och förstå den information min huvudsakliga bank har 
förmedlat till mig som kund, angående bankens förändringar av in- och utlåningsräntor 
under finanskrisen (mitten på 2007 fram till idag).    
 
Fråga 21. Jag anser att min bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla mina 
behov. 
 
7. Jag är idag nöjd med min huvudsakliga bank. 
 
23. Jag anser mig vara lojal mot min bank under tiden för finanskrisen (mitten på 2007 
fram till idag). 
 
Tidigare forskning har kommit fram till att kundtillfredställelse uppnås först när kunders 
förväntningar är uppfyllda. Forskarna ha även kommit fram till att det finns ett positivt 
samband mellan kundtillfredställelse och lojalitet.94 Högt tillfredställda kunder sprider positiv 
”word-of-mouth” och effekten av detta är att kunderna ger företaget som tillfredställt dem 
positiv reklam, dessa kunder är även mer förlåtande om en olycklig incident uppstår. De 
uppfattar denna incident som en avvikelse från normen. Lojalitet är sammankopplat med 
återköp och stamkunder vilka föredrar en produkt eller service framför enstaka influenser som 
kan påverka dem. Förmåner som kunder kan få kan även påverka dem att vara lojala mot en 
enda bank.95  
 
Företag måste dock vara medvetna om att lojalitet ej är oändlig, ju längre kunden är lojal mot 
ett företag desto mer kunskap får kunden om företaget. När kundens kunskapsnivå stiger får 
personalens kompetens en betydande roll.96 Detta kan vara avgörande vid kundens val av 
framtida lojalitet. Företagen måste dock även vara medvetna om det faktum även om en kund 
är lojal betyder detta inte att kunden är nöjd.97 Att vara lojal betyder att man är trogen ett 
företag över en längre tid. Det vi som forskare måste fråga oss är om kunden är lojal på grund 
av det företagen levererar eller på grund av att det inte finns tillräckligt utbud för att kunden 
skall kunna byta leverantör av en produkt eller tjänst. 

                                                 
94Veloutsou C, Daskou S, Daskou A. (2004) Are the determinants of bank loyalty brand specific?  Journal of 
Financial Services Marketing, Vol. 9 Issue 2, p113-125 
95 Ndubisi NO, Malhotra NK & Wha CK.  
96 Söderlund, M. s. 21  
97 Ibid s.16 



4 Tillvägagångssätt 
 
 

 
 
I detta kapital kommer vi utförligt beskriva hur vi gått till väga med vår undersökning, samt 
hur vi bearbetat det data vi insamlat med hjälp av enkätundersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Den sanna metoden till kunskap är experimenterande” 
 

William Blake 
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4.1 Primärkällor 
Primärkällor är den informationen som samlats in för ett bestämt ändamål av forskarna 
själva.98 Till en kvantitativ studie finns det olika sätt att samla in primärdata på, detta sker 
antingen genom intervjuer eller genom enkätundersökningar. Vi har i vår studie valt att samla 
in primärdata genom att utföra en enkätundersökning.99 Valet att genomföra denna studie i 
form av en enkätundersökning grundades på orsaken att vi med denna studie önskade få ett 
större antal svar genom frågor innehållandes ett mindre djup. Bryman (2005) nämner ett antal 
fördelar med att utföra enkätundersökningar mot att utföra strukturerade intervjuer. Dessa är 
bland annat: kostnaden för att utföra och genomföra undersökningen, men även att en 
enkätundersökning ej medför någon intervjueffekt.100 Vi anser även att strukturerade 
intervjuer hade gett oss ett missvisande resultat då vår problemformulering lyder ”Hur har 
förtroendet till bankerna förändrats hos privatpersoner i och med finanskrisen?”. Skulle 
författarna i det här fallet utföra strukturerade intervjuer kan detta leda till att allt för få 
respondenter undersöks med tanke på den frågeställning författarna har. Bryman (2005) 
nämner även ett antal nackdelar med att genomföra en enkätundersökning jämfört mot att 
genomföra strukturerade intervjuer, dessa är bland annat: att respondenterna ej får någon 
support för att tolka frågor, att vi som forskare ej kan ställa följdfrågor, risken för ett större 
bortfall m.m.101 Vi väljer dock att bortse från dessa med tanke på konstaterandet vi gjort ovan 
angående vår frågeställning. 
Vi har valt att dela ut vår enkätundersökning till husägare vid ett utvalt postnummer i 
Örnsköldsviks kommun. Enkätundersökningen har respondenterna som besvarat sedan postat 
i retur till oss i det medföljande frankerade returkuvertet. 
 

4.2 Urval 
I en kvantitativ undersökning är det oftast aktuellt med att begränsa 
undersökningspopulationen, detta sker genom ett urval.102 Då studiens syfte var att undersöka 
kundernas förtroende till bankerna under finanskristider ansåg vi att vårt urval bör innehålla 
de människor som har någorlunda kontinuerlig kontakt med banken. Efter diskussioner 
mellan varandra och med vår handledare kom vi fram till att vi skulle rikta oss mot husägare. 
När vi sedan skulle göra urvalet av respondenter till vår undersökning valde vi ett icke-
sannolikhetsurval, nämligen ett bekvämlighetsurval. När forskare använder sig av ett 
bekvämlighetsurval består populationen av: ”sådana personer som för tillfället råkar finnas 
tillgängliga för forskaren”103. Vår population bestämdes genom postnummer inom 
närområdet till Örnsköldsvik. Det bekvämlighetsurvalet skedde sedan genom att ett 
postnummer lottades fram, de hushåll boende i hus inom detta postnummer blev då våra 
tänkta respondenter. I samrådan med vår handledare bestämde vi oss sedan för att dela ut 100 
stycken enkäter till de 100 första husen i detta postnummerområde, detta skedde genom att en 
av författarna lämnade breven i brevlådorna vid dessa hus. Dock går det att observera 
eventuella nackdelar med det faktum att hela vår population återfinns inom samma 
postnummer. Då det är möjligt att de personer vilka bor i samma område också till stor 
utsträckning kan ha likartade preferenser och livsstil, då de alla valt att bo inom detta område. 

                                                 
98 Eriksson, L T., Wiedersheim – Paul, F. s. 66 
99 Jacobsen, D I. s. 152 
100 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Liber Ekonomi 2005) s. 162 
101 Ibid. s. 163-164 
102 Ibid. s. 110 
103 Ibid. s. 124  
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4.3 Enkätkonstruktion 
 

”Ordet enkät, eller det tidigare använda franska ordet enquête, betyder ursprungligen 
(vittnes)förhör”104 
 

Vår enkät utformades utifrån studiens problemformulering, syften och teoretiska del. Detta för 
att i största möjliga mån utforma en enkät vilken genererar de svar vi är i behov av för att 
kunna besvara vår frågeställning. De teorier författarna arbetat utifrån är: förtroendeteori, 
kommunikationsteori och lojalitetsteori. Författarna har tillsammans utformat frågorna till 
enkäten och efter noga övervägande bestämde de sig för att använda en strukturerad enkät 
med fasta svarsalternativ. Då frågorna till enkäten skall kopplas till teoriavsnittet funderade 
författarna utifrån detta ut frågorna. Detta kan vi se som ett exempel i frågan: Jag anser att 
min banks avsikt är att till fullo maximera min vinst på mitt insatta kapital. Denna fråga har vi 
kopplat till förtroendeteorin där vi skriver om hur säljare skall visa att de bryr sig om kundens 
bästa. En annan fråga som kan kopplas till förtroendeteorin är: Jag har kunnat uppfatta och 
förstå den information min huvudsakliga bank har förmedlat till mig som kund, angående 
bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten på 2007 fram till 
idag). Under förtroendeavsnittet skriver författarna om auktoritet och hur bankanställda 
besitter mycket information som mycket troligt en privatperson inte gör. Dessa exempel visar 
på hur författarna tänkt när de arbetat fram frågorna till enkäten utifrån dess tillgängliga 
teorier.  
 
I utformandet av enkäten har de inledande frågorna varit av allmän form och kretsat kring 
bland annat respondentens ålder och vilken bank denne har idag. Dessa frågor valde vi att 
förlägga till enkätens början då dessa frågor är enkla att besvara för respondenten,. Detta för 
att underlätta för respondenten att besvara enkäten. Efter dessa frågor, valdes ett upplägg där 
frågorna grupperades efter vilken teoridel de tillhörde. De frågor vilka gick att relatera till vår 
teoridel gällande förtroende ställdes alla i samma del av enkäten. Denna procedur användes 
även till frågor vilka var hänförliga till teorier om kommunikation och lojalitet. Detta upplägg 
valdes på grund av att respondenten ej skulle behöva ändra sitt tänkesätt flera gånger. 
Respondenten behövde endast fundera över och ta ställning till sitt förtroende en gång under 
tiden denne besvarade enkäten, detta gällde även kommunikation. Vissa frågor vad gällande 
lojalitet kom att bli skilda, dock gjordes detta av orsaken att författarna i vissa avseenden 
ansåg detta nödvändigt. 
 
Författarna utformade och formulerade även ett följebrev där de presenterade sig själva och 
syftet med enkätundersökningen.105 Följebrevet formulerades på så vis att respondenten 
skulle motiveras till att fylla i och returnera vår enkät. Det förklarades även i följebrevet att de 
uppgifter respondenten lämnade i denna enkätundersökning endast kommer användas i 
utförandet av denna studie och att anonymitet garanterades. 

4.4 Genomförande av enkätundersökning 
När författarnas enkät och följebrev var färdiga till sin utformning och formulering, skrevs 
dessa ut i 100 exemplar vardera. Valet av att dela ut 100 enkäter grundades på rådgivning av 
handledare men även till stor utsträckning på ekonomiska grunder i form av utskriftskostnader 
och portokostnader. På 100 stora kuvert skrevs sedan rubriken, ”Har du förtroende för din 
                                                 
104 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport,(Studentlitteratur 2005) s. 76 
105 Bryman, A. Bell, E. s. 165 
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bank?”. Detta för att locka respondentens uppmärksamhet till försändelsen när denne fick 
brevet bland sin övriga post. Enkäten och följebrevet lades sedan tillsammans med det 
frankerade returkuvertet i detta stora kuvert stort nog att innehålla alla dessa tre delar. Dessa 
kuvert förseglades sedan. Därefter kördes dem till det utvalda postnummer och lades i de 100 
första postlådorna till hushåll boendes i hus. Respondenterna gavs därefter en vecka för att 
besvara enkäten, de uppmanades posta enkäten med det medföljande portofria kuvertet.  

4.5 Bearbetning av data 
Genom databearbetningen gör forskaren det möjligt att förbinda datainsamlingen med 
analysen.106 För att göra detta möjligt måste forskarna kunna ta del av det insamlade 
materialet. Detta skedde genom att de ifyllda enkäterna adresserades hem till den ena av 
författarna, vilket var Lundgren. Lundgren behöll de inskickade enkäterna i sitt hem tills dess 
att sista svarsdatum hade passerat. Därefter togs alla inkomna enkäter till Umeå Universitet 
där resultaten kodades och lades in statistikprogrammet SPSS. Svarsalternativen till varje 
fråga fick ett eget kodnummer som representerade svarsalternativet i SPSS, detta för att 
möjliggöra framtagningen av nödvändiga diagram och korstabeller.  
 
Vid avkodningen i SPSS kan olika metoder användas för att göra undersökningen så 
överskådlig som möjligt. I vår enkät finns svarsalternativet ja och nej på en fråga, denna 
avkodades med 1 och 2 i SPSS. Författarna har vid ett flertal tillfällen använt sig av 
intervallskala i svarsenkäten. Det vill säga att respondenten, på en tiogradig skala, fick kryssa 
i hur väl påståendet stämde in på denne. Dessa frågor avkodades så att graderingen minskades 
till tre nivåer där svarsalternativ 1 till 3 avkodades med en etta ”instämmer inte alls”, 
svarsalternativ 4 till 7 avkodades med en tvåa ”instämmer delvis” och svarsalternativ 8 till 10 
avkodades med en trea ”instämmer helt”. De flervalsfrågor som finns med i enkäten har 
behandlats så att varje svarsalternativ avkodats som en egen variabel. Dessa variabler har 
sedan avkodats enligt samma princip som ja och nej frågorna. När alla frågor var avkodade 
skrevs svaren från våra enkäter in i SPSS enligt den ordning de var numrerade.  

4.6 Access 
Access handlar om tillträde till data eller information.107 I vår studie, där enkäter skickas ut, 
vill vi få tillbaka så många som möjligt av dessa för att på så vis få tillträde till informationen 
som husägare kan delge oss om dess förtroende till sin bank.  
 
Vid utskick av enkäter kan det finnas vissa accessproblem, dessa kan bero på respondenternas 
motivation att svara på en enkät som för dem helt okända människor skickar ut. 
Motivationsproblematiken kan bero på att respondenterna ej finner någon egen vinning i att 
delta i undersökningen. Inom vissa studier försöker forskarna öka motivationsfaktorn genom 
att ge bort en gåva vid inskickat frågeformulär. Denna metod kan ses med viss kritik då nyttan 
med att besvara formuläret ej är kopplat till den aktuella forskningen.108 Då vår budget under 
tiden för undersökningen varit begränsat har inget belöningssystem förekommit. Avsaknaden 
av kontakt kan vara en annan anledning till att respondenterna ej finner motivation och 
förtroende till forskarna.  
 
För att öka accessen i en studie kan forskarna använda sig av påminnelsebrev. I påminnelsen 
skall upprepning av studien syfte tydligt framgå, anonymiteten bör även klargöras vid 
                                                 
106 Johansson Lindfors, M-B. s. 140 
107 Johansson Lindfors, M-B. s. 135 
108 Ibid. s. 136 
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påminnelsen.109 Bryman (2005) nämner att den första påminnelsen bör skickas ca: två veckor 
efter det att enkäten gått ut till respondenterna. Eftersom vår studie pågått under en kort 
period finner vi ej att tiden räckt till för ett påminnelsebrev. De som möjligt skulle svarat på 
påminnelsen skulle ej kommit med i vår studie, detta eftersom uppsatsen vid den tidpunkten 
redan var avslutad. Utöver de enkäter som idag är bearbetade i SPSS har författarna även 
mottagit 9 stycken enkäter i efterhand. Dessa enkäter har inkommit under en senare tidpunkt 
än slutdatum och har därför ej ingått i vår studie. Utan den tidspress författarna haft fanns det 
ej möjlighet att ta med dessa, dock skulle ett mer trovärdigt resultat kunnat fastställas om även 
dessa enkäter ingått i studien.  

4.6.1 Bortfall  
 
”Bortfall: en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen”110 
 

De respondenter vilka valt att inte besvara vår enkätundersökning kan grunda detta val på 
varierande orsaker. Dessa orsaker kan vi ej med exakthet ha möjlighet att identifiera, då vi ej 
haft någon direkt kontakt med respondenterna. Dock går det att resonera kring utifall vissa av 
respondenterna som valt att ej svara har ansett att ämnet har varit för känsligt, då människor i 
stor utsträckning kan ha åsikter vilka går isär om vad som ses som ett känsligt ämne. En 
annan möjlig orsak vilken kan ha lett till att respondenten inte besvarat vår enkät kan vara att 
denne inte ansett sig ha tid att fylla och returnera enkäten. En tredje och den till synes mest 
enkla anledningen till att respondenten inte besvarade enkäten kan vara att denne helt enkelt 
inte fann det intressant att fylla i enkäten. 
 
De svar som har skickats in, anser vi inte ha någon orsak till att ifrågasätta sanningshalten i. 
Då vi anser att de svar som angetts är sanningsenliga och att respondenten efter bästa förmåga 
har förstått och besvarat vår enkät. Vi har dock insett att fråga 12 i vårt formulär varit felaktigt 
hänvisad, vilket har lett till ett stort bortfall på fråga 13. Denna hänvisning är tyvärr på fel 
fråga och för att få in de svar vi önskat skulle denna hänvisning varit på fråga 13 istället för på 
fråga 12. Vi är väl medvetna om att även fråga 14 kan blivit felaktigt besvarad på grund av 
detta misstag. Ett annat bortfall vi uppmärksammat är fråga 10 som påvisar hur banken sköter 
respondentens lån i banken. För korrekt frågeställning skulle en hänvisning gjorts enlig 
följande: ”Har du ej lån i banken gå till fråga 11”, detta för de respondenter som ej har lån i 
banken. Något författarna även uppmärksamman är att en del respondenter valt att ej svara på 
en del frågor och en respondent har även svarat att denne ej har någon uppfattning från fråga 
15 till 22. Vi som författare kan endast dra slutsatsen att respondenten ej kunnat eller velat 
svara på dessa frågor. Orsaken kan även vara att respondenten ej har någon kontakt med 
banken utan att någon annan i hushållet sköter kontakten i dess ställe. Detta är dock bara 
spekulationer och ej något som författarna kan dra någon slutsats av. Dock kan det faktum att 
respondenten uppmanades att erinra sig om förhållanden så lång tillbaka som mitten av 2007 
gett upphov till att respondenten inte till fullo minns exakt vad denne upplevde då. Trots detta 
anser vi att respondenten efter bästa förmåga försökt komma ihåg och svarat så utförligt som 
har varit möjligt. 

                                                 
109 Bryman, A. Bell, E. s. 165 
110 Bryman, A. Bell, E. s. 111 



5 Empiri 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de empiriska resultat vi kommit fram till med hjälp av 
vår enkätundersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ju längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan man se.” 
 

Winston Churchill 
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5.1 Enkätsammanställning 
Vår enkät sändes ut till 100 husägare, varav 43 respondenter besvarade och returnerade 
enkäten. För att få en överskådlig bild av de svar vi fått in från enkäten kommer vi nedan att 
redogöra för dessa fråga för fråga.  

5.1.1 Allmänna frågor 
 
Fråga 1. Ålder 
 
Fråga nummer ett i vår enkät bestod av att respondenten fyllde i hur gammal denne var. 
Respondenten hade 4 intervaller att välja bland, 18-25 år, 26-35 år, 36-45 år och 46-äldre. 
Åldersfördelningen bland de 43 respondenter vilka besvarade enkäten blev som följer. 14 
procent av respondenterna var i åldersspannet 26-35, 26 procent var mellan 36-45 år och 
ungefär 60 procent av respondenterna i vår undersökning 26 svarande var 46 år eller äldre.  
 
Fråga 2. Vilken bank har du idag? 
 
Den andra frågan i formuläret var vilken bank respondenten har idag. Svarsalternativen var 
fem stycken och de bestod av de fyra banker vilka räknas till Sveriges storbanker, Nordea, 
Handelsbanken, Swedbank och SEB. Det femte alternativet utgjordes av svaret ”annan bank”. 
Svaren av denna fråga fördelade sig på så vis att en tredjedel av respondenter angav Nordea, 
en tredjedel Swedbank och resterande av respondenterna svarade Handelsbanken, SEB eller 
en annan bank än någon av de fyra storbankerna. Bland de 43 respondenterna återfinns alltså 
cirka två tredjedelar hos Nordea och Swedbank. 
 

Respondenternas fördelning mellan bankerna
Annan bankSEBSwedbankHandelsbankenNordea
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Fråga 3. Hur länge har du varit kund hos din bank? 
 
I denna fråga undrade vi hur länge respondenten varit kund hos sin bank. De svarsalternativ 
den svarande kunde välja bland var 0-3 år, 4-7 år, 8-11 år och längre än 11 år. På denna fråga 
svarade 4 stycken (nio procent) att de har varit kund hos sin bank 0-3 år, 3 stycken (sju 
procent) angav 4-7 år, 2 svarande (fem procent) fyllde i 8-11 år och 34 respondenter angav att 
de varit kund hos sin bank i längre än 11 år. Ungefär 80 procent av de svarande har varit kund 
hos sin bank längre än 11 år. 
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5.1.2 Kundens huvudsakliga bank 
 
Fråga 4. Har du under finanskrisen (mitten av 2007 fram till idag) bytt din huvudsakliga 
bank? 
 
Formulärets fjärde fråga sökte ett svar på om respondenten under finanskrisen (mitten på 2007 
fram till idag) har bytt sin huvudsakliga bank. Denna fråga innehöll endast två svarsalternativ, 
ja och nej. Av 43 svarande angav 2 respondenter att ja, de har under finanskrisen bytt bank, 
resterande 41 svarade nej på denna fråga. Det vill säga att närmare 96 procent av 
respondenterna angav att de ej bytt bank under finanskrisen. De som angav nej på denna fråga 
bads gå vidare till fråga nummer 6. 
 
Fråga 5. Varför gjordes bytet av den huvudsakliga banken? 
 
Denna femte fråga riktades till de respondenter vilka svarade att de hade bytt bank under 
finanskrisen. Tillgängliga svarsalternativ var, bättre bolåneränta erbjöds, förtroendet till den 
tidigare banken försämrades, förmånliga tilläggstjänster hos den nya banken och annan orsak. 
Av de två respondenter som angivit i fråga fyra att de under finanskrisen bytt bank angav en 
av de svarande alla de fyra alternativen som motiv till att denne bytt bank under finanskrisen. 
Den andra respondenten angav annan orsak, till sitt bankbyte. Denna respondent valde dock 
inte att specificera denna orsak närmare.  
 
Fråga 6. Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag? 
 
För att få reda på vilka faktorer som kan spela in då en person väljer sin bank ställdes frågan 
om vilka orsaker som fått respondenten att välja den bank denne har idag. Här hade den 
svarande sex svarsalternativ att välja bland vilka var, bankens rykte, tidigare erfarenheter av 
banken, rekommendationer från bekanta, bra relation till personlig bankman, bankens 
produkter och tjänster och annan orsak. Följande resultat erhölls, sju svarande (16 procent) 
angav bankens rykte som en orsak till att de valde den bank de har idag. Tidigare erfarenheter 
av banken angav nio respondenter (21 procent) som orsak. Åtta svarande (19 procent) uppgav 
att rekommendationer från bekanta spelat orsak till val av den bank de har idag. En bra 
relation till personlig bankman uppgav även där, åtta respondenter (19 procent) som orsak. 
Sju svarande (16 procent) uppgav bankens produkter och tjänster som orsak. Åtta av de 
svarande (19 procent) angav annan orsak. De svarande som specificerat annan orsak uppgav 
följande. En respondent skrev, ”har bara fortsatt sedan sparbörsetiden”. En annan svarande 
skrev, ”Lönen från arbete i kommunen sattes in på Nordea. Praktiskt att ha alla ”bankuppdrag 
i samma bank”. Arv, uppgavs av en respondent som orsak. En respondent uppgav, ”Tidigare 
bank avslog huslån (1975)”. Att, ”Banken finansierade husköpet i samarbete med 
byggherren”, angav en svarande som orsak. En respondent angav kort och gott ”slöhet” som 
en orsak till dennes nuvarande bank. ”Fick ett förmånligt huslån i samband med husköp”, 
uppgav en av respondenterna som orsak. En svarande upp gav ”Föräldrar” som orsak till att 
välja den bank denne har idag. Den mest förekommande orsaken till vad som fick 
respondenten att välja den bank denne har idag var, tidigare erfarenheter av banken, cirka 20 
procent av de svarande angav det som orsak. Dock var det i stor utsträckning jämt mellan 
många av alternativen. 
 



Fråga 7. Jag är idag nöjd med min huvudsakliga bankkontakt. 
 
Respondenten fick ta ställning till ovanstående påstående för att sedan gradera sitt svar på en 
skala från ett till tio. Där ett innebar att respondenten inte instämde alls och där tio innebar att 
respondenten instämde helt. En respondent av 43 angav instämmer inte alls, i avseendet om 
denne idag är nöjd med sin huvudsakliga bank. Närmare 30 procent av de svarande angav att 
de instämmer delvis med att de idag är nöjd med sin huvudsakliga bank, medan nästan 70 
procent av respondenter uppgav att de instämmer helt i påståendet att de idag är nöjd med sin 
huvudsakliga bank. 
 
Fråga 8. Jag skulle idag byta min huvudsakliga bank om det vore möjligt. 
 
Även här fick respondenten ett påstående att ta ställning till för att där efter gradera sitt svar 
på samma skala som i fråga nummer sju. Hela 35 svarande (81 procent) angav att de, 
instämmer inte alls, i att de skulle byta bank idag om så vore möjligt. Sex respondenter (14 
procent) uppgav att de instämmer delvis i påståendet att de skulle byta bank idag om så det 
vore möjligt. Två stycken svarade (fem procent) att de instämmer helt i att de skulle byta bank 
idag omså vore möjligt. 
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5.1.3 Förtroende och kompetens 
 
Fråga 9. Hur ser ditt förtroende ut idag för din huvudsakliga bank? 
 
Respondenterna fick svara på frågan, hur ser ditt förtroende ut för din bank idag? Även nu 
skulle de svarande gradera sitt svar på en skala från ett till och med tio, där ett stod för 
”mycket dåligt” och tio stod för ”mycket bra”. En liten del av respondenterna (två stycken) 
svarade att deras förtroende för deras bank idag är mycket dåligt. Närmare 40 procent ansåg 
att deras förtroende för sin bank idag är bra. Medan lite över hälften av de svarande angav att 
deras förtroende för sin bank idag är mycket bra. 
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Fråga 10. Jag anser att min huvudsakliga bank har kompetens att hantera mina nuvarande 
lån hos dem. 
 
Respondenterna fick även här ett påstående att ta ställning till och gradera sitt svar på den 
tiogradiga skalan. Vid detta påstående innebar en etta att den svarande inte instämde alls och 
tio innebar att denne instämde helt. 1 respondent av 43 svarande angav att denne inte alls 
instämmer i påståendet att dennes bank har kompetens att hantera dennes lån i banken. Elva 
svarande (25 procent) angav att de delvis instämmer i att banken har kompetens att hantera 
lånen den svarande har i banken. 26 svarande (60 procent) uppgav att de instämmer helt i 
påståendet att de anser att deras bank har kompetens att hantera deras lån. Fem respondenter 
(12 procent) svarade ej på denna fråga. 
 
Fråga 11. Jag anser att min huvudsakliga banks avsikt är att till fullo maximera min vinst 
på mitt insatta kapital. 
 
Detta påstående fick respondenterna ta ställning till och gradera sitt svar på den tiogradiga 
skala, lika som den i fråga tio. Antalet svarande som angav att de inte alls instämde i detta 
påstående var sju stycken (16 procent). Närmare två tredjedelar av respondenter (60 procent) 
uppgav att de delvis instämmer i påståendet om att bankens avsikt är att till fullo maximera 
respondentens insatta kapital. En femtedel (20 procent) instämde helt i att deras banks avsikt 
är att till fullo maximera deras insatta kapital. En respondent valde att inte svara på denna 
fråga, 
 
Fråga 12. Förtroendet för min huvudsakliga bank har förändrats i samband med den 
rådande lågkonjunkturen (mitten av 2007 fram till idag). 
 
De svarande fick även här ta ställning till och gradera sitt svar enligt samma procedur som 
fråga 11, där en etta på den tiogradiga skalan stod för att de inte alls instämde och tio stod för 
att de instämde helt. Två tredjedelar av respondenterna uppgav att de inte alls instämde i 
påståendet att deras förtroende för sin huvudsakliga bank har förändrats i samband med den 
rådande lågkonjunkturen. En fjärdedel av de svarande uppgav att de delvis instämmer i att 
deras förtroende för sin huvudsakliga bank har förändrats i samband med den rådande 
finanskrisen. Tre respondenter (sju procent) uppgav att de instämmer helt i påståendet. Detta 
påstående valde tre respondenter (sju procent) att inte besvara. 
 
Fråga 13. Förtroendet för min huvudsakliga bank har förändrats av andra orsaker. 
 
Utformningen på svarsalternativen var även vid detta påstående den tiogradiga skalan där ett 
innebar att respondenten inte alls instämmer i påståendet och tio att respondenten instämmer 
helt i påståendet. Tio respondenter (23 procent) instämde inte alls i att andra orsaker har 
förändrat deras förtroende. Sju svarande (16 procent) uppgav att de instämmer delvis i att 
andra orsaker har förändrat deras förtroende för sin huvudsakliga bank. Tre respondenter (sju 
procent) angav att de instämmer helt i att andra orsaker har förändrat deras förtroende för sin 
huvudsakliga bank. 23 respondenter (53 procent) besvarade ej denna fråga. 
 
Fråga 14. Av vilken/vilka andra orsaker har dit förtroende för din huvudsakliga bank 
förändrats? 
 
Vid denna fråga gavs respondenterna åtta olika svarsalternativ, där de kunde fylla i ett eller ett 
flertal alternativ, beroende på vilka alternativ som passade in på dem själva. 
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Dessa åtta alternativ var: 
• Relationen till personlig banktjänsteman har förändrats 
• Tilliten till banken har förändrats till det sämre 
• Tilliten till banken har förändrats till det bättre 
• Mina personliga värderingar har förändrats 
• Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det sämre 
• Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det bättre  
• Medias bevakning av bankerna 
• Annan orsak:…………………………………… 

Svaren på denna fråga har varit väldigt spridda, men fem respondenter (12 procent) angav 
förändring i relationen till personlig banktjänsteman som orsak till att deras förtroende för 
deras huvudsakliga bank hade förändrats. Elva svaranden (26 procent) angav som orsak till att 
förtroendet för deras bank förändrats, att tilliten till deras bank har försämrats till det sämre. 
Två respondenter (fem procent) angav att som orsak att deras tillit till banken har förändrats 
till det bättre. Att deras personliga värderingar har förändrats angav som orsak av två 
respondenter (fem procent). En svarande (två procent) angav att en orsak vara att banken 
kommunikation till denne som kund hade förändrats till det sämre, en respondent (två 
procent) angav att det motsatta, att bankens kommunikation hade förändrats till det bättre. 
Elva respondenter (26 procent) uppgav att deras förtroende förändrats på grund av medias 
bevakning av bankerna. Två svaranden (fem procent) uppgav annan orsak till varför 
förtroendet för deras bank förändrats. En av dessa två angav Swedbanks räntehöjning med 0,5 
procent som specificering på annan orsak. 
 

5.1.4 Kommunikation 
 
Fråga 15. Hur anser du att din huvudsakliga bank har skött kommunikationen angående 
bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten på 2007 fram 
till idag), gentemot dig som husägare? 
 
På denna fråga fick respondenterna fyra svarsalternativ, vilka var mycket dåligt, mindre bra, 
bra och mycket bra. Andelen respondenter som angav, mycket dåligt, var 40 procent. Ingen 
svarande angav mindre bra som svar. Lite mer än hälften av alla respondenter uppgav att 
banken skött detta bra. Fem procent av de svarande uppgav mycket bra som svar. En 
respondent valde att inte svara på denna fråga. 
 
Fråga 16. Jag anser att min bank lever upp till mina förväntningar med tanke på den 
rådande finanskrisen. 
 
Respondenterna fick som vid tidigare frågor ta ställning till detta påstående och därefter 
gradera sitt svar på en tiogradig skala, där ett innebar att de inte alls instämmer och tio att de 
instämmer helt. Tre svarande (sju procent) uppger att de inte alls instämmer i påståendet att 
banken lever upp till deras förväntningar med tanke på den rådande finanskrisen. 20 
respondenter (47 procent) angav att de instämmer delvis i att banken lever upp till deras 
förväntningar med tanke på den rådande finanskrisen. 19 stycken (44 procent) svarar att de 
instämmer helt i påståendet. En svarande valde att inte ta ställning till detta påstående.  
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Fråga 17. Jag har kunnat uppfatta och förstå den information min huvudsakliga bank har 
förmedlat till mig som kund, angående bankens förändringar av in- och utlåningsräntor 
under finanskrisen (mitten av 2007 fram till idag). 
 
Precis som vid fråga 16 skulle respondenten här ta ställning till ovan skrivna påstående och 
gradera sitt svar på en tiogradig skala. Av de 43 svarande uppgav tre stycken (sju procent) att 
de inte instämde alls att de har kunnat uppfatta och förstå den information min huvudsakliga 
bank har förmedlat till mig som kund, angående bankens förändringar av in- och 
utlåningsräntor under finanskrisen. 20 respondenter (47 procent) anger att de delvis 
instämmer i det ovan angivna påståendet. 19 (44 procent) av de 43 respondenterna har 
uppgivit att de instämmer helt i påståendet. Även här valde en respondent att ej besvara frågan 
 
Fråga 18. Jag anser att min huvudsakliga bank har förmedlat rätt information angående 
bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten av 2007 fram 
till idag). 
 
Som vid tidigare frågor fick respondenten ta ställning till påståendet och gradera sitt svar. Sju 
procent av respondenter instämde inte alls i påståendet. Lite mer än hälften av de 43 svarande 
uppgav att de instämmer delvis i påståendet om att deras huvudsakliga bank har förmedlat 
information angående bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen. 
Ungefär en tredjedel av de svarande uppger att de instämmer helt i påståendet. En respondent 
har ej besvarat frågan. 
 
Fråga 19 Jag anser att informationen från min huvudsakliga bank angående bankens 
förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten av 2007 fram till idag) 
har varit riktade till mig som enskild kund. 
 
För att svara på frågan tog respondenten ställning till påståendet och graderade sitt svar på den 
tiogradiga skalan. 12 av respondenterna (28 procent) instämde inte alls i att informationen 
från banken angående förändringar av in- och utlåningsräntor har varit riktade till dem som 
enskilda kunder. 23 ansåg (53 procent) att de delvis instämmer i påståendet. Sju av de 
svarande (16 procent) ansåg att de instämmer helt i att banken har riktat informationen 
angående förändringarna av in- och utlåningsräntor till dem som enskilda kunder. En svarande 
valde att ej svara på detta påstående. 
 
Fråga 20. Jag anser att informationen från min huvudsakliga bank under finanskrisen 
(mitten på 2007 fram till idag) har förmedlat genom rätt kanaler så att det har nått mig som 
hus ägare. 
 
Som vid tidigare påståenden fick respondenten ta ställning och gradera sitt svar utefter den 
tiogradiga skalan. Mindre än en sjättedel av respondenterna instämde inte alls i påståendet att 
informationen från banken under finanskrisen har förmedlats genom rätt kanaler så att den på 
så vis har nått dem som husägare. Mer än hälften av de svarande uppgav att de instämmer 
delvis i att informationen har förmedlats genom rätt kanaler. En fjärdedel instämde helt i 
påståendet. Av de 43 respondenterna svarade en respondent ej på denna fråga. 
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5.1.5 Erfarenhet och lojalitet 
 
Fråga 21. Jag anser att min bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla mina 
behov. 
 
Vid detta påstående, tillika vid de tidigare, fick den svarande ta ställning till påståendet och 
gradera sitt svar utefter den givna skalan. En respondent av 43 (två procent), angav att denne 
inte instämmer alls i att dennes bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla 
behoven hos respondenten. 14 stycken (33 procent) angav att de instämmer delvis, i att deras 
bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla deras behov. 27 respondenter (63 
procent) svarade att de instämmer helt i att deras bankman innehar den kompetens som krävs 
för deras behov skall uppfyllas. En svarande valde att inte fylla i denna fråga. 
 
Fråga 22. Jag anser att min bankman har den erfarenhet som krävs för att uppfylla mina 
behov. 
 
Även detta påstående skulle respondenten ta ställning till och markera ut sitt svar på den 
tiogradiga skalan. En tredjedel av respondenterna instämmer delvis i att deras bankman har 
den erfarenhet som krävs för att uppfylla deras behov. Närmare två tredjedelar av de svarande 
uppgav att de instämmer helt i att deras bankman har, utifrån deras behov sett, den erfarenhet 
kompetens som krävs. Ingen respondent uppgav att de inte alls instämmer i att deras bankman 
besitter den erfarenhet som krävs för att deras behov skall uppfyllas. Två svaranden valde att 
inte ta ställning till påståendet. 
 
Fråga 23. Jag anser mig vara lojal mot min bank under tiden för finanskrisen (mitten på 
2007 fram till idag). 
 
Detta sista påstående var utformat, tillika många andra påståenden i enkäten, på så vis att 
respondenten tog ställning till påståendet för att sedan pricka in sitt svar någonstans på skalan 
från ett till tio. Två svaranden (fem procent) ansåg att de inte alls instämmer i påståendet om 
de är lojala mot sin bank under tiden för finanskrisen. Sju respondenter (16 procent) svarade 
att de delvis instämmer i att de är lojala mot sin bank under finanskrisen. 27 respondenter (63 
procent) instämmer helt i att de är lojala mot sin bank under tiden för finanskrisen. 



6 Analys 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de kopplingar vi funnit mellan teori och empiri i vår 
studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Lyckligtvis är analysen inte det enda sättet att lösa inre konflikter. Livet självt förblir alltid 
en mycket effektiv terapeut.” 

 
Karen Horney (1885-1952) 
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6.1 Analys 
Utifrån vår problemformulering, ”Hur har förtroendet till bankerna förändrats hos 
privatpersoner i och med finanskrisen?”, kommer vi i följande avsnitt att analysera våra 
insamlade primärdata med hjälp av de teorier vi har belyst i tidigare teoriavsnitt.  

6.1.1 Förtroende 
Mer än hälften av respondenterna (24 stycken) har angivit att de idag har ett mycket bra 
förtroende för sin bank, närmare 40 procent (17 stycken) uppger att de har ett bra förtroende 
för sin bank. Enligt Nooteboom finns det olika aspekter av ett förtroende, kompetens, 
specifika förhållanden och intentioner.111 Av dem vilka ansåg sig ha ett mycket bra förtroende 
gentemot sin bank uppgav närmare 40 procent (16 stycken) att de instämmer helt i att deras 
bankman besitter den kompetens som krävs för att uppfylla deras behov, 16 procent (sju 
stycken) ansåg att de delvis instämmer i att deras personliga bankman har den kompetens som 
krävs. Ungefär 25 procent (11 stycken) av de som har ett bra förtroende för sin bank 
instämmer helt i att deras bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla deras behov. 
Det faktum att närmare 80 procent av de respondenter (34 stycken) vilka har ett mycket bra 
eller bra förtroende för sin bank, instämmer helt eller delvis i att deras personliga bankman 
besitter den kompetens som krävs för att uppfylla deras behov ser vi som en bekräftelse på att 
aspekten kompetens är en bidragande faktor till att ett förtroende infinner sig hos 
respondenterna. Specifika förhållanden tas upp av Nooteboom som en aspekt av ett 
förtroende, en person innehar ett förtroende för någon under vissa förhållanden men kan tappa 
det under andra förhållanden.112 Bland de med ett mycket bra förtroende gentemot sin bank 
uppger nästan hälften (20 stycken) av dem att de inte instämmer alls i att deras förtroende har 
förändrats till följd av den rådande lågkonjunkturen, vilken vi anser måste ses som mycket 
specifika förhållanden. Endast fem procent av respondenterna (två stycken) med ett mycket 
bra förtroende för sin bank, stämmer delvis in i påståendet att deras förtroende har förändrats 
till följd av den rådande lågkonjunkturen. Bland de respondenter med ett bra förtroende 
gentemot sin bank har svaren fördelats med en större spridning. Där mer än tio procent (fem 
stycken) av respondenterna inte alls instämmer i att deras förtroende har förändrats till följd 
av lågkonjunkturen, 20 procent (nio stycken) av dem uppger att de delvis stämmer in i att 
deras förtroende har förändrats. Endast fem procent av de svarande (två stycken) uppger att de 
instämmer helt i att deras förtroende har förändrats till följd av den rådande finanskrisen. De 
två respondenter med ett mycket dåligt förtroende för sin bank har angett två vitt skilda svar 
där en av respondenterna uppger att dennes förtroende inte alls har förändrats och den andre 
instämmer helt i att dennes förtroende har förändrats. 
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Av detta anser vi det svårt att med säkerhet säga att specifika förhållanden förändrar ett 
förtroende, då stor del av de respondenter med ett mycket bra och bra förtroende inte alls 
instämmer i påstående om att deras förtroende skall ha förändrats till följd av den rådande 
lågkonjunkturen. Dock är det inte heller möjligt för oss att till fullo avfärda specifika 
förhållanden som något som har en inverkan på ett förtroende, då en tredjedel av 
respondenterna (14 stycken) uppger att de instämmer delvis eller helt i att den rådande 
lågkonjunkturen har förändrat deras förtroende gentemot deras bank. 
 
Respondenten hade även möjlighet att kryssa för alternativet att relationen till personlig 
banktjänsteman förändrats, som en orsak till ett förändrat förtroende. Av de svarande vilka 
uppgav en respondent vilken har ett bra förtroende för sin bank att relationen till sin 
banktjänsteman har förändrats vilket in sin tur förändrat dennes förtroende gentemot banken. 
Tio procent (fyra stycken) av de svarande med ett mycket bra förtroende till sin bank uppgav 
att deras relation till sin banktjänsteman har förändrats, vilket i sin tur förändrat deras 
förtroende, detta öppnar upp för en tolkning där det går att anta att deras relation till 
banktjänstemannen förändrats till det bättre.  
 
Frågorna ifall respondentens förtroende förändrats av andra orsaker och vilka de i sin tur var 
ställdes, vilka gav resultaten att de respondenter med ett mycket dåligt förtroende svarade fem 
procent (två stycken) att tilliten till banken hade förändrats till det sämre, åtta av de svarande 
med ett bra förtroende uppgav att en anledning till att deras förtroende för deras bank hade 
förändrats var för att tilliten till deras bank hade förändrats till det sämre, detta alternativ 
angav en respondent med mycket bra förtroende som en orsak till att dennes förtroende 
förändrats. 

6.1.2 Bankmannens kompetens  
Nooteboom talar om kompetens som en av ett förtroendes aspekter. Respondenterna bads ta 
ställning till om de ansåg att deras personliga bankman innehar kompetens nog att uppfylla 
deras behov. Av de respondenter med ett bra eller mycket bra förtroende instämde en 
majoritet av dem att den instämmer helt i att deras bankman besitter den kompetens vilken 
krävs för att uppfylla deras behov. Att kompetens bör ses som en aspekt av ett förtroende ser 
vi genom detta så som bekräftat. 

6.1.3 Vilka orsaker ligger bakom bytet av bank? 
Av de 43 svarande angav två (fem procent) av dessa att de har bytt bank under tiden för 
finanskrisen (mitten på 2007 fram till idag). En fråga vilken då kommer naturligt är vilka 
orsaker uppger dessa två ligger till grund för deras byte? En av dessa två respondenter uppgav 
att denne fick en mer förmånlig bolåneränta hos den nya banken. Den andre respondenten 
angav ett flertal orsaker. Dessa var att en bättre bolåneränta erbjöds av den nya banken, 
förtroendet för den tidigare banken hade försämrats, den nya banken erbjöd förmånliga 
tilläggstjänster men även att de fick bra villkor på bygglån. Samma respondent angav som 
orsaker till varför denne valde just den bank denne har idag, alla svarsalternativ tillgängliga på 
frågan om vilka orsaker som fick respondenten att välja den bank denne har idag. Denne 
angav alltså att bankens rykte, tidigare erfarenheter av banken, rekommendationer från 
bekanta, bra relation till personlig bankman, bankens produkter och tjänster och annan orsak 
till varför denne valde just den bank han eller hon har idag. För att återkoppla till Greens 
(2005), The two step buying process där det sägs att en köpare först ser till vilka som är 
kapabla att tillhandahålla det köparen är i behov av för att sedan sondera bland alternativen 



och sedan välja ut det bästa.113 Detta är något vi kan observera hos denna respondent. 
Respondenten var ej nöjd med sin tidigare bank, bankens tjänster i form av en, enligt kunden, 
tillräckligt förmånlig bolåneränta möttes ej och förtroendet hade försämrats. Detta resulterade 
i det faktum att kunden fann en ny aktör bland andra konkurrenter. En bank vilken enligt 
respondenten kunde erbjuda en bättre bolåneränta och där bankens produkter och tjänster 
tilltalade respondenten.  

6.1.4 Val av nuvarande bank 
I den bransch där bankerna agerar handlar verksamheten i stor utsträckning om 
kapitalförvaltning, banken vill få förtroendet att förvalta ditt kapital och sköta dina affärer. 
Vad spelar in när en kund skall välja sin bank och vem som skall sköta dennes affärer och på 
så vis ge ett förtroende till någon? I en av frågorna i formuläret fick respondenten ange vilka 
orsaker som fick denne att välja den bank den har idag. Svaren blev jämt fördelade mellan de 
olika svarsalternativen, där inget alternativ går att se som det mest framträdande. Green 
(2005) skriver om sitt begrepp ”trust-based selling” där han anser en rad olika komponenter i 
sig utgör ”trust-based selling. Dessa komponenter är att vara trovärdig, att vara personlig, att 
som säljare vara köpare-centrerad, visa kunden att du som säljare bryr dig om kundens bästa 
och att ge kunden erfarenheter av dig som säljare att kunna relatera till. Sju respondenter (16 
procent) svarade att bankens rykte var en orsak till att denne valt sin nuvarande bank, att 
banken besitter ett gott rykte kan ses ur den synvinkeln att det innebär att de då uppfattas som 
trovärdiga av kunden. Åtta av respondenterna (19 procent) uppgav att relationen till personlig 
bankman var en orsak till valet av nuvarande bank. Relationen till en bankman är inte byggt 
på rationalitet så som bedömningen mellan en vara och en annan. Kunden väljer med sina 
känslor om denne tycker om sin bankman eller inte. Detta är vad Green menar med personlig, 
kunden väljer inte bara med rationellt tänkande utan också med sina känslor.114  
 
En fjärde komponent av ”trust-based selling” enligt Green är att ge kunden erfarenheter att 
relatera till. På bank möter säljare ibland kunder som ej är kund i just den bank säljaren jobbar 
på, ett annat scenario kan vara att kunden gör relativt lite affärer med banken. Varför säljaren 
kommer i kontakt med dessa kunder kan bero på en mängd olika anledningar. Dock kan det 
bli aktuellt att denna kund eventuellt blir ny eller en större kund hos säljarens bank. Green 
(2005) skriver att kunden sätter största tilliten till sig själv och sina erfarenheter.115 Foley talar 
om människor som är epistemic egoists, vilka är personer som sätter tillit till sådana 
människor som de vet sedan tidigare är duktiga.116 Nio respondenter (21 procent) angav, 
tidigare erfarenheter av banken, som en orsak till att de valt sin nuvarande bank. 
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Av dessa nio har idag en tredjedel av de svarande ett mycket bra förtroende för sin bank, över 
hälften av respondenter har ett bra förtroende, medan endast en respondent uppger att denne 
har ett har ett mycket dåligt förtroende till sin bank. Av de respondenter vilka angav att, 
tidigare erfarenheter av banken, var orsak till att de valde sin nuvarande bank, uppgav en 
respondent att denne instämmer helt i påståendet att förtroendet för banken har förändrats till 
följd av finanskrisen. Tre (sju procent) angav att de instämmer delvis i att förtroendet för 
banken har förändrats i och med finanskrisen. Antalet vilka angav att de valde sin nuvarande 
bank på grund av tidigare erfarenheter men inte alls instämde i påståendet att finanskrisen 
förändrat deras förtroende var tre (sju procent) svarande. 

6.1.5 Maximering av kundens vinst 
På frågan om respondenten ansåg att bankens avsikt var att till fullo maximera respondentens 
insatta kapital, ansåg åtta respondenter (19 procent) av dem som innehar ett mycket bra 
förtroende för sin bank, att de instämmer helt i detta påstående.  
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13 svarande (30 procent) med ett mycket bra förtroende dessa ansåg att de instämmer delvis. 
Av de respondenterna med ett bra förtroende instämde endast en person helt, 13 (30 procent) 
instämde delvis och tre (sju procent) instämde inte alls i påståendet. Av de svarande med ett 
mycket dåligt förtroende uppgav två respondenter (fem procent) att de inte instämmer alls i 
påståendet att deras bank har för avsikt att till fullo maximera deras vinst. Trenden vilken här 
går att observera är att ju starkare förtroende respondenten besitter, i desto större utsträckning 
instämmer han eller hon i att dennes bank har avsikten att till fullo maximera respondentens 
vinst. Dock går det inte med säkerhet utifrån Greens komponent, att säljaren visar att den bryr 
sig om kunden, att slå fast att det förtroende som en del respondenter angett som mycket bra 
är en produkt av att de känner att banken och säljaren bryr sig om deras bästa, att de till fullo 
vill maximera kundens vinst på det insatta kapitalet, eller om respondenten som en följd av 
sitt starka förtroende känner att banken till fullo vill maximera vinsten på det insatta kapitalet. 
En av de två respondenter vilka har bytt bank under tiden för finanskrisen (mitten på 2007 
fram till idag) anger att denne instämmer helt i att dennes bank har för avsikt att maximera 
vinsten på det insatta kapitalet, denne respondent anger även att han eller hon har ett mycket 
bra förtroende för sin bank. Detta skulle om situationen sågs ur Greens perspektiv med de 
olika komponenterna för ”trust-based selling” ses ur synvinkeln att bankmannen hos 
respondentens nya bank har lyckats att få denna kund att känna att den anställde hos banken 
bryr sig om kundens bästa. Att bry sig om sin kunds bästa, att maximera dennes vinst, kan ses 
som en intention från bankens sida, intention som av Nooteboom ses som en aspekt av 
förtroende.117 Där en person ger ett förtroende till någon beroende på vilka intentioner 
personen har. Om vi då ser på problemet ur denna synvinkel har respondenterna vilka innehar 
ett bra eller mycket bra förtroende gett banken detta förtroende då de svarande anser att 
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banken har intentionerna att maximera vinsten. Inte det motsatta, att förtroendet kommer av 
att banken maximerar vinsten och att först då ger respondenten sitt förtroende till banken. 

6.1.6 Kommunikation från bank till kund 
Green talar även inom begreppet ”Trust-based selling” att förtroende består av fyra principer, 
äkta fokus på kunden, ha en involverande stil, ha ett medel till långsiktigt perspektiv och ha 
för vana att vara transparant. Respondenterna fick ta ställning till ett påstående om de ansåg 
att den information angående bankens förändringar av in- och utlåningsräntor varit riktad 
gentemot dem som enskild kund. Närmare 30 procent (tolv stycken) av respondenterna 
instämde inte alls i att den informationen riktats mot dem som enskilda kunder. Över hälften 
(23 stycken) av de svarande uppgav att de delvis instämde i påståendet. Medan 16 procent 
(sju stycken) uppgav att de instämde helt i att informationen riktats mot dem som enskilda 
kunder.  
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Över 80 procent av (35 stycken) respondenterna instämde alltså inte alls eller delvis i att 
banken har riktat sin information angående förändringar av in- och utlåningsräntor mot dem 
som enskilda kunder under tiden för finanskrisen. Av dessa 35 svarande uppgav 54 procent 
(19 stycken) att de inte alls instämmer i att deras förtroende har förändrats under finanskrisen. 
Detta tolkar vi på så vis att, trots att dessa respondenter inte säger sig instämma i, att bankens 
information angående förändringar av in- och utlåningsräntor mot dem som enskilda kunder 
under tiden för finanskrisen varit riktat mot dem som enskild kund, har detta inte påverkat 
deras förtroende för sin bank under finanskrisen. 26 procent (nio stycken) av dessa 35 
instämde delvis i påståendet att deras förtroende förändrats i samband med finanskrisen. För 
att återigen knyta fokus till Greens komponent, att ha äkta fokus på kunden, anser vi inte med 
säkerhet kunna säga att så är fallet. Till trots att över 80 procent (35 stycken) av de svarande 
inte alls eller delvis instämde i att banken har riktat denna information mot dem som enskild 
kund under finanskrisen går det inte att observera ett särpräglat fall av förtroende gentemot 
bankerna på grund av detta. 
 
Av de 43 respondenterna uppgav 17 av dem, 39,5 procent, att de ansåg att banken hanterat 
kommunikationen till dem i form av husägare mindre bra, av dessa innehar dock 15 ett bra 
eller mycket bra förtroenden gentemot sin bank idag. Vilket även detta inte möjliggör att med 
säkerhet tala om ett fall i förtroende trots åsikter om undermålig kommunikation från banken 
gentemot specifika kunder. 

6.1.7 Ärlighet mot kund 
Transparens uppger Green vara en av de fyra komponenterna vilka utgör ett förtroende. Våra 
respondenter fick ta ställning till om de ansåg att de har kunnat uppfatta och förstå den 
information deras bank har distribuerat angående förändringar i in- och utlåningsräntor under 
finanskrisen. Trenden vilken går att utläsa av följande diagram pekar på att desto bättre 
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förtroende kunden innehar desto mer instämmer denne att den har kunnat uppfatta och förstå 
informationen. 
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Att respondenterna anser sig ha kunnat uppfatta och förstå den information banken förmedlat 
angående förändringar av in- och utlåningsräntor bör ses som en bekräftelse på att banken har 
lyckats förmedla sin information på ett bra och lättförståeligt sätt. Detta ser vi som en 
bekräftelse på att transparens gentemot kund är nödvändigt för att ett förtroende skall vara 
närvarande.  

6.1.8 Har ålder betydelse vad gäller förtroende? 
Ett medel till långsiktigt perspektiv anser Green vara en av komponenterna till förtroende.118 
Vad gällande åldersfördelningen i vår studie, blev utfallet följande, där 26 svarande, 60,5 
procent, var över 46 år, elva respondenter (26 procent) var mellan 36 och 45 år. Sex personer 
(14 procent) återfanns i ålderspannet 26 till 35 år. Av de 26 respondenter över 46 år uppgav 
15 av dessa att de inte alls instämmer i att deras förtroende har förändrats i samband med 
finanskrisen. Bland de elva svarande i åldrarna 36 till 45 var svaren i större utsträckning jämt 
fördelat mellan svarsalternativen, vilket går att utläsa av diagrammet nedan. 
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Av de yngre respondenterna i åldrarna 26 till 36 år instämde ingen av dem i påståendet att 
deras förtroende har förändrats i samband med finanskrisen. Utav diagrammet ser vi, i 
förhållande till antalet i vardera ålderskategori, att de respondenter mellan 26 till35 år och 46 
år eller äldre är de vilka i störst utsträckning inte alls instämmer i att deras förtroende 
gentemot sin bank har förändrats i samband med finanskrisen. 25 av de 26 svarande vilka var 
46 år eller äldre, uppgav att de har varit kund hos sin nuvarande bank i längre än elva år. 
Greens förtroendekomponent, att som säljare ha ett medel till långsiktigt perspektiv.119 Skulle 
kunna ses som en förklarande faktor till att en mycket stor del av de respondenter över 46 år 
har varit kund hos sin bank i längre än elva år. Den bankanställde har uppnått att bibehålla 
dessa kunder genom ett medel till långsiktigt perspektiv vad gällande varaktigheten av 
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relationen till kunden. Sambandet mellan vilken åldersgrupp respondenten tillhör och ifall 
detta har en inverkan på om dennes förtroende har förändrats i samband med finanskrisen, går 
ej att med stor säkerhet fastslå. 

6.1.9 Förändrat förtroende till följd av masskommunikation? 
Våra respondenter ombads vid den andra frågan av enkätundersökningen att ange vilken bank 
de idag är kund hos. Bland våra respondenter uppgav en tredjedel (14 stycken) att de idag har 
Nordea som bank, närmare en tredjedel (13 stycken) angav Swedbank, 20 procent (9 stycken) 
sade sig ha Handelsbanken, sju procent (tre stycken) av respondenterna uppgav SEB och tio 
procent (fyra stycken) av de svarande sa att de idag har en bank vilken inte räknas som en av 
storbankerna. Då bankerna ständigt bevakas av massmedia, uppstår den naturliga frågan om 
detta har en inverkan på respondenternas förtroende.  
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På fråga 14 ombads respondenterna ange andra orsaker än finanskrisen vilka kan ha haft en 
inverkan på deras förtroende. Ett av åtta möjliga svarsalternativ var, medias bevakning av 
bankerna. Ingen av de 4 respondenter med en annan bank än de vilka räknas till de fyra 
storbankerna uppgav medias bevakning av bankerna som en orsak till att deras förtroende har 
förändrats. Av de respondenter vilka idag är kund hos någon av de fyra angivna bankerna, 
svarade elva respondenter att de anser att medias bevakning har förändrat deras förtroende 
gentemot sin bank. Då, vilket i teoriavsnittet nämnts, masskommunikation är något vilket 
mycket få människor inte blir utsatta för, är det inte förvånande att medias bevakning av 
bankerna har angetts som en av orsakerna till att förtroendet gentemot banken ha förändrats. 
Detta då masskommunikation vilket utövas av media i forma av tidningar, radio, tv och 
Internet för att nämna några möjliga informationskanaler. Ett annat möjligt svarsalternativ på 
denna fråga var att tilliten har förändrats till det sämre och på så vis förändrat förtroendet 
gentemot banken. Bland de respondenter vilka är kund hos någon av de fyra storbankerna 
uppger elva att deras tillit gentemot sin bank har förändrats till det sämre och därigenom 
förändrat deras förtroende mot banken. Dock anser åtta av dessa att de har ett bra förtroende 
gentemot sin bank idag och en anser sig ha ett mycket bra förtroende.  
Detta resulterar då i den möjliga tolkningen att dessa åtta respondenter tidigare hade ett 
mycket bra förtroende gentemot sin bank men att detta nu sjunkit till ett bra förtroende. 

6.1.10 Lojalitet gentemot bank 
I teorikapitlets avslutande del visas en modell över hur kundlojalitet kan uppnås. Vilken 
innebar att olika komponenter, bland annat kompetens och kommunikation, tillsammans leder 
till kundnöjdhet, detta i sin tur resulterar i kundlojalitet.120 De respondenter vilka har angett 

                                                 
120 Ndubisi NO, Malhotra NK & Wha CK. (2009) Relationship Marketing, Customer Satisfaction and loyalty: A 
Theoretical and Empirical Analysis from an Asian Perspective, Journal of International Consumer Marketing, 
Vol. 21 Issue 1, p5-16 
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att de instämmer helt eller delvis i påståendet att de anser att deras bankman innehar den 
kompetens som krävs för att uppfylla deras behov, anger även att de instämmer helt eller 
delvis i att de idag är nöjd med sin huvudsakliga bank. Denna trend går även att observera vad 
gällande de respondenter vilka angett att de instämmer helt eller delvis i påståendet att de har 
kunnat förstå och uppfatta bankens information vad gällande ränteförändringar under 
finanskrisen. De svarande, vilka har angett att de anser sig instämma helt eller delvis i att de 
idag är nöjd med sin huvudsakliga bank anser sig även instämma helt eller delvis i att de är 
lojal gentemot sin bank under finanskrisen. Detta anser vi visa på betydelsen av komponenter 
så som kompetens och kommunikation i grundläggandet av kundnöjdhet vilket sedan 
resulterar, vilket har observerats, i att kunden anser sig vara lojal gentemot sin bank. De 
svarande, vilka har uppgett att de instämmer delvis eller helt i att de varit lojala mot sin bank 
under finanskrisen anger även att de har ett starkt förtroende gentemot sin bank.  
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Det är även möjligt att utläsa en trend där de svarande vilka i större utsträckning anser sig 
lojala mot sin bank under finanskrisen, i mindre utsträckning instämmer i påståendet att deras 
förtroende har förändrats i samband med den rådande lågkonjunkturen. 
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7 Slutsatser/Rekommendationer  
 
 

 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till samt ge 
rekommendationer för framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”När du ger goda råd försök att hjälpa, inte behaga, din vän.” 
 

Solon (638 f.Kr-559 f.Kr) 
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7.1 Slutsatser och rekommendationer  
 
Syftet med vår uppsats är att: identifiera vilka faktorer som påverkar konsumentens 
förändringar i förtroendet för sin bank i och med finanskrisen, men även att förklara vad 
dessa förändringar inneburit för kunderna.  
 
41 av 43 svarande respondenter (95 procent) uppger att de idag har ett bra eller mycket bra 
förtroende för sin bank, av dessa uppgav 25 stycken (60 procent) att de inte instämmer alls i 
påståendet att finanskrisen har förändrat deras förtroende gentemot sin bank. Detta resulterar i 
att vi inte anser oss kunna uppge finanskrisen som den största orsaken till varför respondenten 
upplever ett förändrat förtroende. 
 
I vår undersökning befanns sig sex respondenter (14 procent) mellan åldrarna 26 till 35 år, 
elva (26 procent) var mellan 36 till 45 och 26 svarande (60 procent) var 46 år och äldre.  Det 
vi kunnat utskilja gällande vilken roll variabeln ålder spelat in på det faktum att förtroendet 
har förändrats i och med finanskrisen är att hos de respondenter vilka är över 46 år eller i 
åldrarna 26 till 35 år, har angivit i större utsträckning att de inte instämmer alls i påståendet att 
finanskrisen har förändrat deras förtroende gentemot sin bank, i jämförelse med de 
respondenter i åldrarna 36 till 45 år. 
 
De i störst utsträckning angivna orsakerna till varför förtroendet för banken har förändrats 
utöver finanskrisen var medias bevakning och att tilliten till banken har förändrats till det 
sämre. Dock har vi ej funnit någon koppling dem emellan. Till följd av detta anser vi det vara 
en viktig uppgift för bankerna att i största möjliga utsträckning framstå på ett fördelaktigt sätt 
i media. Detta då medias kommunikation gentemot allmänheten sker genom en mängd olika 
kanaler vilket resulterar i att nästan ingen undgår de budskap media kommunicerar ut. Det 
faktum att allmänheten utgör bankernas kundbas, anser vi borde pressa banker till att 
prioritera hur de framstår i den massmediala rapporteringen.  
 
Vi har ej kunnat observera någon markant och tydlig nedgång i förtroende för bankerna från 
respondenterna i och med finanskrisen. Den tendens vilken har varit möjlig att observera, är 
ett bibehållet förtroende hos respondenterna. Detta förtroende anser vi av våra observationer 
ligga till grund i ett antal variabler. Dessa anser vi vara: kompetens hos bankanställda, bra 
kommunikation och transparens. Detta bekräftas genom den egna modell över hur 
kundlojalitet uppnås, enligt Ndubisi, Malhotra & Wha. Där kompetens, kommunikation och 
konflikthantering bör vara närvarande för att kundtillfredställelse skall uppnås, detta i sin tur 
kommer leda till kundlojalitet. Detta samband har vi kunnat observera i vår analys. Vi har 
även kunnat observera att de respondenter vilka är lojala även anser sig ha ett bra förtroende 
gentemot sin bank. Av detta drar vi slutsatsen att komponenter så som kompetens, 
kommunikation och transparens bör vara och idag är uppfyllda från bankernas sida. 
 
Dock det starka förtroende vi har observerat, har 35 respondenter angett att de inte instämmer 
alls eller delvis i att banken har riktat informationen angående förändringar av in- och 
utlåningsräntor till dem som enskilda kunder. Trots att detta inte har inverkat på förtroendet 
ser vi detta som en viktig aspekt för bankerna att förbättra. 
 
Endast två av 43 respondenter har under finanskrisen valt att byta bank. De två som gjort detta 
har som anledning att: bättre låneränta erbjöds, förtroendet till den tidigare banken 
försämrades, och förmånligare tilläggstjänster. Eftersom dessa två endast utgör ca: fem 
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procent av vårt stickprov anser vi ej att svaren från dessa två kan eller bör ligga till underlag 
för någon slutsats vad gäller om finanskrisen är den bakomliggande variabeln till byte av 
bank. Dessa två svar kan i denna undersökning endast representera dessa två respondenter. 
 
Att respondenterna har valt just den huvudsakliga bank de har idag har vi ej kunnat finna 
någon framträdande anledning till, då svaren varit jämt fördelade bland svarsalternativen.  
Utifrån vår analys ser vi anledningen till varför en person väljer bank och till vem de väljer att 
ge förtroende till, som något mycket personligt. Vi anser utifrån detta att banker bör fokusera 
på alla dessa faktorer vilka har angetts som möjliga orsaker till valet av bank i vår 
enkätundersökning, så som att tillhandahålla bra produkter och tjänster, motivera de anställda 
att skapa bra relationer till kunder, upprätthålla ett bra rykte samt att ge kunden bra 
erfarenheter att relatera till.   
 
Genom vår enkätundersökning har vi kunnat utläsa att desto starkare förtroende respondenten 
besitter i större utsträckning anser denne att banken till fullo har för avsikt att maximera 
respondentens vinst. Vi kan ej med säkerhet säga om respondentens förtroende är ett resultat 
av att de instämmer i att bankens avsikt är att maximera deras vinst eller om det tack vare 
förtroendet respondenten innehar anser att detta är bankens avsikt. Den enda slutsats vi med 
säkerhet kan säga består i att desto bättre förtroende våra respondenter besitter, desto mer 
instämmer de i påståendet att banken har för avsikt att till fullo maximera vinsten på det 
insatta kapitalet. 
 
Vår problemformulering i denna studie löd enligt följande: ”Hur har förtroendet till bankerna 
förändrats hos privatpersoner i och med finanskrisen?” Utifrån det insamlade resultatet 
instämmer 14 av 43 helt eller delvis i påståendet att den rådande lågkonjunkturen har påverkat 
deras förtroende till sin bank. Detta utgör ungefär var tredje av våra respondenter, dock till 
hänsyn av det stickprov, rörande 100 respondenter, vilket ingick i vår studie, anser vi inte att 
detta kan ligga till grund för någon form av generalisering. Vi anser att en viss inverkan på 
förtroendet i samband med finanskrisen går att utläsa, dock att denna inverkan inte utgör 
någon direkt majoritet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Skratt är en god början på en vänskap och den bästa avslutningen” 

 
Oscar Wilde 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_7466
http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Oscar_Wilde


8 Sanningskriterier 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi att granska vår studie utifrån de sanningskriterier som finns för en 
kvantitativ studie. Vi kommer att redogöra för reliabilitet, validitet och generaliserbarhet o 
vår studie. Detta syftar till att ge läsaren en bild av studiens trovärdighet och äkthet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Ingen vet sanningen om sanningen. Det är faktiskt sanning.” 

 
Ib Eilenberg 
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8.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten styr tillförlitligheten i en studie, detta gör att hög reliabilitet är önskvärt i en 
studie. Reliabilitet är viktigt i en kvantitativ forskningsansats då forskaren vill reducera 
slumpmässiga felkällor och tillfälliga betingelser som styr studien.121 Graden av reliabilitet 
kan bestämmas redan vid mätningar av en studie, detta genom hur mätningarna genomförs 
och hur noggranna forskarna är vid inmatning av informationen.122 Enligt Bryman finns det 
tre viktiga faktorer som styr reliabiliteten i en studie, dessa är stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet.123  

 

Figur 8: Egen modell över reliabilitetsfaktorer 

Den första reliabilitetsfaktorn Bryman nämner är stabilitet. För att en studie skall vara reliabel 
måste det finnas stabilitet. Detta kan mätas i form av att en studie upprepas ett flertal gånger, 
resultatet av studien får ej skilja sig åt i någon större utsträckning för att stabilitet skall vara 
uppnådd. För att nå reliabilitet inom den andra faktorn, intern reliabilitet måste forskaren se 
till sitt frågeformulär. De frågor som skrivits med likert-skala måste ses över och en 
bedömning om frågornas pålitlighet måste göras. Den tredje reliabilitetsfaktorn som Bryman 
nämner är internbedömarreliabilitet. Denna faktor handlar om öppna frågor i ett 
frågeformulär. Finns ett antal frågor med subjektiva svar i en enkät så är risken stor att 
tolkningen forskaren gör inte stämmer överens med det svar som undersökningspersonen 
avsedde.   
 
Utifrån den första reliabilitetsfaktorn om undersökningen skulle göras om vid ett senare 
tillfälle (några månader) och under likartade förutsättningar med samma enkät så finner vi att 
resultatet mest troligt skulle bli likartad. Finanskrisen är något som alla husägaren blivit 
drabbad av och vi tror inte att det är en känslig fråga att tala om, vilket gör att vi kan utesluta 
vissa känslighetsfaktorer som skulle kunna påverka ett annorlunda resultat vid en upprepad 
undersökning. Skulle dock världsläget förändras kan vi ej se att resultatet i denna studie skulle 
bli detsamma, men då utförs ej studien under likartade förutsättningar. Ser vi till den andra 
reliabilitetsfaktorn angående frågor som är skrivna med likert-skala så har dessa frågor kritiskt 
granskats av författarna innan enkäten gavs ut till undersökningspersonerna. Vi anser även att 
dessa frågor gett oss en klar bild över hur undersökningspersonerna finner förtroende för sina 
banker, vilket var syftet med dessa frågor. Om vi ser till den tredje reliabilitetsfaktorn 
angående internbedömarreliabilitet, så innehåller vår enkät inte några tolkningsfrågor. Detta 
mycket på grund utav att tolkningarna av frågorna kan misstolkas av oss som forskare. Utifrån 
detta anser vi att vår studie innehar reliabilitet. 
 

                                                 
121 Johansson Lindfors, M-B. s. 162 
122 Holme, I M. Solvang, B K. Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder (Studentlitteratur 
Lund 1991) s. 163  
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123 Bryman, A. Bell, E. s. 94 



8.2 Validitet 
I en studie skall man sträva efter att nå hög validitet. Validiteten styr relevansen i en studie, 
mäter forskaren det som denne avser att mäta?124 Inom forskning innebär validitet att kunna 
ange i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. För att sträva efter god 
validitet bör forskaren utforma frågorna till enkätundersökningen utifrån den teoretiska 
referensramen och koppla sin studie till teoriavsnittet. Validitet kan delas in i tre delar, 
begrepps -, intern och externvaliditet.125  

 

Figur 9: Egen modell över validitetsfaktorer 

En av validitetsfaktorerna som Bryman nämner är begreppsvaliditeten126. Begreppsvaliditet 
handlar om att ett begrepp i t.ex. ett frågeformulär verkligen mäter det vi avser att det skall 
mäta. I en studie om kunders förtroende gentemot banker måste vi som forskare se till att 
begreppen i våra enkätfrågor mäter förtroende och inget annat. Vi har i vår studie valt att mäta 
förtroende både genom svarsalternativ med likert-skala och genom fasta svarsalternativ, detta 
för att få en större förståelse för de respondenter vi undersöker. Vissa av de formuleringar 
som använts i enkäten kan ha olika innebörd för olika individer. Detta till exempel när vi 
pratar om tiden för finanskrisen och risken med att respondenterna ej relaterar detta lika som 
oss författare. Detta kan i slutändan påverka resultatet och då även validiteten.  

Den interna validiteten som Bryman nämner handlar om orsaksförhållandet mellan frågorna 
och den teoretiska referensramen i en undersökning.127 Bästa sättet att se om en studie innehar 
intern validitet är förekomsten av en kontrollgrupp. På detta sätt kan författarna innan de 
genomför den verkliga undersökningen genomföra den på en testgrupp. Detta för att se om 
någon fråga är fel utformad eller lätt kan missförstås. Med tanke på författarnas knappa tid 
med enkäten genomfördes ej någon kontrollenkät som samlades in, dock rådfrågade 
författarna människor i sin omgivning. Trots detta lyckades inte författarna upptäcka det fel 
som smugits sig in i undersökningen där en utav frågorna var felaktigt hänvisade. Detta gör 
att den interna validiteten sjunkit i vår undersökning.  

Den tredje validitetsfaktorn Bryman nämner är extern validitet. Extern validitet handlar om 
huruvida studien ”kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.”128 Med 
detta menas att undersökningspopulationen inte är utvald för att forskarna skall få ett visst 
resultat till studien. Urvalen till en undersökning är mycket viktig för att skapa extern 
validitet, men även för att resultatet skall vara trovärdigt och tillförlitligt. Extern validitet kan 

                                                 
124 Eriksson, L T., Wiedersheim – Paul, F. s. 38 
125 Bryman, A., Bell, E. s. 48 
126 Ibid. 
127 Ibid. s. 49 
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även vara att studien skall kunna överföras till en större grupp människor och pågå under en 
längre tidsperiod. 129 I vissa avseenden kan vi se att denna studie innehar extern validitet, detta 
med tanke på att författarna ej försökt styra vilken grupp som skall bli undersökt. Dock finns 
en stor nackdel med att alla i vår population bor i samma område då dessa människor kan 
”färga” varandra till liknande värderingar vad gäller till exempel finanskrisen. Skulle 
dessutom studien pågå under en längre tidsperiod så skulle troligtvis världsläget förändras, 
även detta gör att den externa validiteten sjunker i denna studie.  

8.3 Generaliserbarhet 
När vi studerat huruvida husägares förtroende för bankerna har förändrats under finanskrisen 
har vi en undersökningspopulation som består av ett hundra personer. För att få ett fullständigt 
tillförlitligt resultat i en undersökning måste hela undersökningspopulationen undersökas, för 
att detta skulle vara möjligt i vårt fall måste vi undersöka alla som äger ett hus och är kund på 
en bank. Detta är för oss som forskare en omöjlighet, vi anser att studiens omfattning och 
urval skulle behöva både ökas och väljas med större omsorg för att undersökningen skall vara 
representativt för hela populationen.130 Vi vet ej om de som besvarat vår enkät enbart är 
husägare eller även har kontakt med banken genom handel med fonder, aktier med mera, 
vilket gör att undersökningens resultat ej är generaliserbart. Det kan finnas flera osäkra 
variabler som har inverkan på generaliserbarheten, med ovanstående är enligt författarna de 
mest betydelsefulla. 
 

                                                 
129 Bryman, A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (studentlitteratur 1997) s. 49 
130 Johansson Lindfors, M-B. s. 162 
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9 Bilagor 
 

9.1  Bilaga 1: Enkät 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej, vi är två studenter som läser vid handelshögskolan i Umeå som avser som avslutande 
kurs på det tredje året genomföra en uppsats på c-nivå. Vi har för avsikt att studera om 
kunders förtroende gentemot bankerna har förändrats i samband med finanskrisen.  
 
Ditt deltagande är av stor vikt och vi önskar att du tar dig tid att besvara vår korta enkät 
bestående av kryssfrågor. Du som uppgiftslämnare är helt anonym för samliga som tar del av 
detta arbete och enkätsvaren kommer enbart att användas för detta examensarbete. 
 
Svar skickas via medföljande svarskuvert senast onsdagen den 13 Maj till förtryckt adress. 
Portot är betalt! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Terese Olsson och Karin Lundgren 
 
 
Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta Terese på telefon: 070- XXX XX XX 
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ENKÄT - Bankkunder 
 
En undersökning om husägares förtroende gentemot banken i finanskristider! 
 
1. Hur gammal är du? 
 
Δ 18-25 Δ 26-35  Δ 36-45 Δ 46- 
 
2. Vilken bank har du idag? 
 
Δ Nordea Δ Handelsbanken  Δ Swedbank           Δ SEB              Δ Annan bank 
 
 
3. Hur länge har du varit kund hos din bank?   Förtroendeteori 
 
Δ 0-3 år  Δ 4-7 år  Δ 8-11 år  Δ Längre än 11 år 
 
 
4. Har du under finanskrisen (mitten av 2007 fram till idag) bytt din huvudsakliga 
bank?     Förtroendeteori 
 
Δ Ja  Δ Nej (om nej, gå vidare till fråga 6)  
 
 
5. Varför gjordes bytet av den huvudsakliga banken? Förtroendeteori 
 
Δ Bättre låneränta erbjöds   
Δ Förtroendet till den tidigare banken försämrades 
Δ Förmånliga tilläggstjänster erbjöds av den nya banken (billig försäkring till bilen m.m.) 
Δ Annan orsak………………………………………… 
 
 
6. Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag? Förtroendeteori 
 
Δ Bankens rykte 
Δ Tidigare erfarenheter av banken 
Δ Rekommendationer från bekanta 
Δ Bra relation till personlig bankman 
Δ Bankens produkter och tjänster 
Δ Annan orsak………………………………………… 
 
 
7. Jag är idag nöjd med min huvudsakliga bank.   Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 

Var vänlig vänd! 
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8. Jag skulle idag byta min huvudsakliga bank om det vore möjligt. Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
9. Hur ser ditt förtroende ut idag för din huvudsakliga bank?  Förtroendeteori 
 
Mycket dåligt               Bra    Mycket bra   
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
10. Jag anser att min huvudsakliga bank har kompetens att hantera mina nuvarande lån 
hos dem.    Lojalitetsteori och Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
11. Jag anser att min huvudsakliga banks avsikt är att till fullo maximera min vinst på 
mitt insatta kapital.    Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
12. Förtroendet för min huvudsakliga bank har förändrats i samband med den rådande 
lågkonjunkturen (mitten av 2007 fram till idag) om ” instämmer inte alls” gå vidare till 
fråga 14.     Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
13. Förtroendet för min huvudsakliga bank har förändrats av andra orsaker.  
      Förtroendeteori 
Instämmer inte alls        Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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14. Av vilken/vilka andra orsaker har ditt förtroende för din huvudsakliga bank 
förändrats?      Förtroendeteori 
 
Δ Relationen till personlig banktjänsteman har förändrats 
Δ Tilliten till banken har förändrats till det sämre 
Δ Tilliten till banken har förändrats till det bättre 
Δ Mina personliga värderingar har förändrats 
Δ Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det sämre 
Δ Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det bättre 
Δ Medias bevakning av bankerna 
Δ Annan orsak……………………………………… 
 
 
15. Hur anser du att din huvudsakliga bank har skött kommunikationen angående 
bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten av 2007 
fram till idag), gentemot dig som husägare?   Kommunikationsteori 
 
 
Δ Mycket dåligt  Δ Mindre bra  Δ Bra Δ Mycket bra 
 
 
16. Jag anser att min bank lever upp till mina förväntningar med tanke på den rådande 
finanskrisen.    Kommunikationsteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
17. Jag har kunnat uppfatta och förstå den information min huvudsakliga bank har 
förmedlat till mig som kund, angående bankens förändringar av in- och utlåningsräntor 
under finanskrisen (mitten på 2007 fram till idag).   Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
18. Jag anser att min huvudsakliga bank har förmedlat rätt information angående 
bankens förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten av 2007 
fram till idag) vid rätt tidpunkt.    Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
 
 

Var vänlig vänd! 



19. Jag anser att informationen från min huvudsakliga bank angående bankens 
förändringar av in- och utlåningsräntor under finanskrisen (mitten på 2007 fram till 
idag) har varit direkt riktad till mig som enskild kund.  Förtroendeteori 

 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
20. Jag anser att informationen från min huvudsakliga bank under finanskrisen (mitten 
på 2007 fram till idag) har förmedlats genom rätt kanaler så att de har nått mig som 
husägare.     Förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls       Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
21. Jag anser att min bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla mina 
behov.     Lojalitetsteori och förtroendeteori 
 
Instämmer inte alls        Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
22. Jag anser att min bankman har den erfarenhet som krävs för att uppfylla mina 
behov.     Kommunikationsteori 
 
Instämmer inte alls        Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
 
23. Jag anser mig vara lojal mot min bank under tiden för finanskrisen (mitten på 2007 
fram till idag).    Lojalitetsteori 
 
Instämmer inte alls        Instämmer delvis  Instämmer helt 
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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