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The financial sector is an important part of the infrastructure. As a consequence of 
deregulations on the financial market, several new actors have entered the market. This 
has made it even more important for banks to identify the factors that are decisive when 
customers chose a bank. The purpose of this thesis was to clarify which factors that are 
decisive to students choice of bank. A survey was performed among students at Luleå 
University of Technology. The results indicated that factors like convenience, favourable 
charges and services were decisive for students’ choice of bank. Thus, these are the 
factors that banks should prioritize.   
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Under arbetsgången med denna C-uppsats har vi fått ovärderlig hjälp, synpunkter och 
idéer från många olika personer. Utan dessa personer hade arbetet utan tvekan inte blivit 
vad det är idag och därför vill vi rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till 
denna uppsats genomförande. Vi vill särskilt tacka Andreas Larsson som tekniskt 
konstruerade vår webbenkät, Staffan Sarbäck som gav oss tillstånd att publicera enkäten 
och Pierre Törnkvist som publicerade den på studentportalen. En stor bamsekram skickar 
vi till vår handledare Rickard Wahlberg som stått ut med våra oanmälda besök. Ett stort 
tack riktar vi till alla som deltagit i vår undersökning och även till dem som kritiskt 
granskat och opponerat på vår uppsats. 
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Den finansiella sektorn är idag en viktig del av samhällets infrastruktur. I finanssektorn 
utförs ett stort antal tjänster, som samhället svårligen skulle klara sig utan. Den svenska 
finansmarknaden nämner i sin rapport från 2001 att det finansiella systemet har tre 
huvuduppgifter, dit hör att omvandla sparande till finansiering, att hantera risk och att 
tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter. Vidare konstaterar de att de flesta banker 
är fullsortimentsbanker vilket innebär att de likväl som att driva in- och 
utlåningsverksamhet tillhandahåller tjänster som exempelvis förmögenhetsförvaltning 
och finansiell rådgivning. 

Enligt Riksbanken (2002) svarar de fyra största bankaktiebolagen, Föreningssparbanken, 
Handelsbanken, Nordea och Skandinaviska Enskilda Banken för cirka 85 procent av 
bankernas sammanlagda balansomslutning1 på den svenska marknaden. Vid slutet av år 
2001 var totalt 128 banker verksamma i Sverige där de tio största bankerna svarade för 
cirka 94 procent av den totala balansomslutningen. 
 
I takt med avregleringarna av kreditmarknaden 1985, har nya villkor skapats för de då 
och nu existerande banker. Innan 1985 kunde man karaktärisera kreditmarknaden med att 
det var få aktörer nämligen fyra storbanker. Följaktligen, kan man, enligt 
konkurrensverket 2002 nu beskriva bankmarknaden som en marknad med många nya 
aktörer vilka differentierar sig gentemot storbankerna. Dessa banker betecknas 
nischbanker och karaktäriserar sig genom ”slimmade organisationer” med högre 
avkastning på sparat kapital, vilket har blivit genomförbart genom den nya tekniken det 
vill säga Internet. Nischbankerna utnyttjar huvudsakligen Internet och telefon som kanal 
till sina kunder.  
 
Enligt Lewis, Orledge och Mitchell (1994), är det resultatet av avregleringar, ökade 
inkomster, sociala och kulturella ändringar samt teknologisk utveckling som har fått 
bankerna att inse vikten att marknadsföra sig själva. Marknaden har fått fler aktörer som 
alla vill ta marknadsandelar vilket inneburit produktutveckling, mer sofistikerade 
leveranssystem samt en större tonvikt vid marknadssegmenteringar.  

                                                 
1 Det redovisade värdet av samtliga tillgångar som tagits upp i en balansräkning, definitionsmässigt lika 
stort som summan av eget kapital, avsättningar och skulder.
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Som en följd av stora reformer på bankmarknaden och alltmer fordrande kunder har det 
enligt Boyd, Leonard och White (1994) blivit allt viktigare för finansiella institutioner att 
bestämma de faktorer, vilka är avgörande för kundernas val av bank. Vidare hävdar Boyd 
et al, att i takt med att bankbranschen utvecklas mot större globala bankaktörer samtidigt 
som nya aktörer etablerar sig på marknaden, blir konsekvensen att kunden får svårare att 
skilja bankerna åt. Följaktligen påstår Boyd et al att bankerna står inför problemet att 
klargöra vilka kunderna är, både låntagare och sparare, och hur dessa väljer sina 
banktjänster. Enligt Graddy och Spencer (refererad i Boyd et al, 1994) använder sig den 
typiske bankkunden inte av flera olika banker. Istället försöker bankerna att kunna 
tillfredställa sina kunder efter alla de behov som eftersträvas. Detta är enligt dessa ett led 
av att konkurrensen bland kunder, både låntagare och sparare ökar successivt.  
 
Kaynak och Whiteley (1999), Almossawi (2001), Zineldin (2002), Driscoll (1999) är 
eniga angående vikten av att bankindustrin blir mer fokuserad på marknaden och framför 
allt kunder. Kaynak och Whiteley (1999) konkluderar att de två viktigaste frågorna 
bankerna måste ställa sig är: Kan vi erbjuda de banktjänster som våra varierande 
kundsegment efterfrågar? Matchar våra målsättningar, resurser och kompetens 
existerande och framtida behov hos våra målgrupper? Slutligen menar de att banker av 
alla storlekar med varierande marknadssegment och produkt-/ tjänsteportföljer måste hitta 
lämpliga svar på dessa två frågor för att nå framgång.   
 
Berry och Parasuraman (refererad i Kaynak och Whiteley, 1999) för diskussionen om att 
bankers primära angelägenhet borde ligga hos de existerande och framtida kunders 
behov. För att applicera detta krävs det att banker tänker i termer: som vad kunders 
bankupplevelser betyder för kunderna, vilken typ av tjänster kunderna efterfrågar samt 
hur dessa vill ha sina tjänster levererade. Studier baserat på detta tankesätt har inte alltid 
fungerat. I dessa exempel har banker alltför ofta varit trångsynta och erbjudit tjänster som 
antingen konkurrenter erbjudit eller som de antagit att kunder efterfrågat. Enligt Kaynak 
och Whiteley (1999) verkar det som om banker inte tagit hänsyn till om de verkligen 
tillfredställt kundernas behov eller till vilket segment av marknaden bankerna tilltalade. 
 
Banker har under senare år försökt att möta den ökande konkurrenskraften som föranletts 
av fler kunder, teknologisk utveckling, avregleringar, ändrade distributionskanaler samt 
ett ökat antal av konkurrenter. Som marknadsföringsverktyg har man använt sig av 
tjänstemarknadsföringens sju p:n: people, physical evidence, process, product, price, 
promotion och place. Enligt De Moubray (1991) skapar prisbaserade strategier problem 
eftersom de är lättkopierade samt de kostnadsreduceringar som skapas. Denne hävdar 
vidare att pris och produkt inom tjänstemarknader inte kan skapa någon konkurrenskraft, 
istället hävdar han att efterfrågestrategier ska utvecklas som fokuserar på tjänstens olika 
variabler. 
 
Som en konsekvens av detta menar Lewis et al (1994) att de nya förutsättningar som 
skapats på bankmarknaden också fått bankerna att satsa på nya produktutvecklingar, 
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leveranssystem samt en större benägenhet att satsa på marknadssegmenteringar och 
målmarknader. 
 
Zineldin (1996) behandlar i sin artikel positionering bland svenska banker. Han 
konstaterar att bankbranschen i decennier varit verksam i en relativt stabil miljö, men att 
det under senare år kommit att se ut på ett helt annat sätt med en avreglerad marknad 
öppen för inträde. Zineldin konstaterar att banker idag håller på att flyttas till en mer 
konkurrensutsatt finansiell sfär med stor variation av produkter/tjänster där ingen bank 
kan erbjuda samtliga tjänster och vara ledande bank för samtliga kunder. Han menar att 
positionering spelar en central roll som marknadsföringsstrategi och därför anser han att 
banker är tvungna att utveckla differentierade strategier för att hänga med i de 
förändringar som sker på marknaden. En bank måste ta reda på dess styrkor och 
möjligheter för att kunna få en konkurrenskraftig position på den konkurrensutsatta 
bankmarknaden. Det finns många sätt som man kan utveckla konkurrenskraftiga 
positioner på marknaden där ett bra sätt kan vara att skapa en klar image av banken och 
dess tjänster/produkter. 
 
Enligt Grönroos (1996) samt Zeithaml och Bitner (2000) har tjänster fyra karakteristiska 
egenskaper som inte finns hos varor: immateriella, förgängliga, oskiljaktiga och 
varierbara. Dessa karakteristiska skapar unika utmaningar för tjänster. För att attrahera 
nya kunder samt behålla de nuvarande, måste tjänsteföretag hitta vägar att möta dessa 
utmaningar. 
 
Olsen (1992) definierar en banktjänst som ”en aktivitet, eller serier av aktiviteter av mer 
eller mindre immateriell natur som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i 
interaktioner/processer mellan kund och banktjänst/bankanställda och/eller bankens 
fysiska resurser eller produkter och/eller system hos banken, vilka lämnas som lösningar 
på kunders problem”. 
 
Den ökade fokuseringen för banker att bli mer kundorienterade har resulterat i ett antal 
forskare, däribland Zineldin (2002) och Driscoll (1999), som studerat utifrån vilka 
kriterier konsumenter väljer bank. Gemensamt i deras studier är att kunder väljer 
finansiella tjänster utifrån ett antal huvudkriterier: bekvämlighet, pris, produktportfölj, 
kvalitet på tjänster och tillgänglighet. 

Nguyen och LeBlanc (1998) åsyftar att kunder som upplever att de får kvalitet på tjänster 
upprepade gånger kommer att ha en fördelaktig image av företaget de köper tjänsten 
ifrån. Enligt Normann (1991) innefattar image ett företags produkter, tjänster, 
organisation, kultur och medarbetare. Därmed ingår vissa av de faktorer som påverkar 
konsumentens val av bank i Normanns precisering av begreppet image. Eftersom vi 
endast kommer belysa avgörande faktorer som påverkar konsumenters val av bank så 
kommer vi inte behandla begreppet image ytterligare. 

Lewis och Bingham (1991) poängterar att finansiella institutioner, det vill säga banker, i 
västekonomierna väljer att penetrera segmentet studenter. Motiven de framhäver till att 
inrikta sig mot studenter är att ett flertal av studenterna efter examination kommer erhålla 
jobb som är mer eller mindre högavlönade samtidigt som jobben oftast är långsiktiga. 
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Vidare knyter de an till faktumet att öka möjligheterna att kontraktera sig mot 
konsumenterna under en längre tid, istället för att inrikta sig mot redan mogna marknader. 

Med utgångspunkt av problemdiskussionen kommer denna uppsats att fokusera på de 
faktorer, vilka bankerna erbjuder för att rikta sig mot målgruppen studenter. Vidare 
ämnar vi att skapa förståelse för hur studenters val av bank skiljer sig från konsumenter i 
allmänhet.  
�

�
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Syftet med denna uppsats är att belysa studentens val av bank.  
 
För att erhålla användbara svar på det övergripande syftet har nedanstående 
forskningsfrågor utvecklats. 
 
 

� Vilka är de viktigaste faktorerna vid studenternas val av bank? 
� Hur skiljer sig studenternas bedömningar från konsumenters i allmänhet? 

�
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Utformningen av detta kapitel har gjorts med hänsyn till forskningsfrågorna, varvid 
diskussionen först kommer att beröra vilka faktorer som påverkar konsumenters val av 
bank, för att sedan belysa väsentliga faktorer som studenter tar hänsyn till vid val av 
bank.  
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Ett antal forskare har försökt att fastställa vilka kriterier som bestämmer kundernas val av 
bank. Undersökningar utförda i USA av Boyd et al (1994) rörande kundernas val av 
finansiella institutioner, identifierar ett antal relevanta faktorer. De viktigaste kriterierna 
var anseende, ränta på sparat kapital, ränta på lån, snabb service och geografiskt läge. 
Stafford (1994) utför en liknande undersökning i USA med inriktning på kundens 
uppfattning av service kvalitet och fann att kunderna främst efterfrågar vänlighet, 
bekvämlighet, pris, angelägen ledning och institutionell stabilitet. Javalgi, Armaco och 
Hoseini (1989) fann att finansiella faktorer är de primära kriterierna vid val av bank i 
USA. I begreppet finansiella faktorer ingick säkerhet hos fond, ränta på sparkapital och 
ränta på lån. Andra avgörande faktorer var geografiskt läge av bank och bankens 
anseende.  
 
Utifrån ovanstående teorier har Kennington, Hill och Rakowska (1996) sammanfattat de 
viktigaste faktorerna vid kunders val av bank i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1. Universal selection criteria 
Från ”Consumer selection criteria for banks in Polen” of  C. Kennington, J. Hill och A. Rakowska (1996), 
International Journal of Bank Marketing, 14(4), 12-21. 

 
Zineldin (1996) undersökte och definierade varje kommersiell banks position i Sverige 
samt identifierade de avgörande faktorerna som svenska bankkunder tar hänsyn till vid 
val av bank. De tio viktigaste faktorerna som kunder ansåg som viktigast vid val av bank 
redovisas i tabell 2.1.  
 
 
 

Aspect                   Elements 
Reputation            Image, institutional stability, continuity, corporate soundness                    
Price/Cost             Interest on saving accounts/loans, service-charge policy, competitiveness, fair rates 
Convenience         Convenience, location, evening banking hours 
Service                  Quick, polite, friendly, courteous service, concerned management, personal                
                               recognition and attention, tellers who smile, feeling at home, reliability,             
                               efficiency in completing transactions 
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Tabell 2.1. Top ten determinants of bank selection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter ”Bank strategic positioning and some determinants of bank selection” of M. Zineldin (1996), 
International Journal of Bank Marketing, 14(6), 20. 
 
Angående de faktorer som kunder utvärderar sin egen bank utifrån, kunde Zineldin med 
hjälp av ovanstående tabell fastställa fem huvudkriterier: service kvalitet, kreditgränser 
och priskonkurrens, leveranssystem, promotion och anseende samt differentiering. 
Utifrån resultatet konstaterar Zineldin att funktionell kvalitet, det vill säga hur kunden 
mottager tjänsten, är en viktigare faktor än traditionella marknadsföringsaktiviteter. 
Slutsatsen blir enligt Zineldin att funktionell kvalitet anses viktigare eftersom banker är 
så lika i sina erbjudanden av tjänster. Faktorn pris är mindre viktig, konstaterar Zineldin 
(1996), eftersom banktjänster produceras i en interaktion med kunden, och där val av 
bank beror på det sätt kunden förväntar sig att uppfatta tjänsten. 
 
En liknande undersökning har även genomförts av Kaynak och Whiteley (1999) i 
Australien. Nedanstående tabell visar på de viktigaste faktorerna vid australiensiska 
bankkunders val av bank.  
 
Tabell 2.4. Importance of bank selection factors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter ”Retail bank marketing in Western Australia” of E. Kaynak och A. Whiteley, (1999), International 
Journal of Bank Marketing, 17(5), 227. 

Prioritet   Faktorer                                                                 
1. Vänlighet och hjälpsamhet bland personal 
2. Noggrannhet rörande konto/överföring 
3. Effektivitet i rättande av misstag 
4. Lånemöjligheter 
5. Snabbhet i tjänster och beslutsfattande 
6. Pris på tjänster 
7. Öppettider 
8. Pris på lån 
9. Flexibilitet angående låneförhandlingar 

10. Priskonkurrens på sparande 

Prioritet   Faktorer                                                                  
1. Snabb och effektiv service 
2. Lägre avgifter för betalning av räkningar och andra tjänster 
3. Närhet till bank 
4. Mottagen konfidentialitet hos bank 
5. Fördelaktiga villkor vid lån 
6. Lägre ränteavgifter på lån 
7. Bankens  rykte och image 
8. Högre ränta på sparkapital 
9. Förtroende av bankledning 

10. Brett utbud av tjänster 
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Utifrån resultatet av undersökningen konstaterar Kaynak och Whiteley att snabb och 
effektiv service kan styrkas genom att nära tre fjärdedelar av respondenterna svarade att 
interiören i bankerna var oviktigt. Av detta menar Kaynak och Whiteley att det ges ett 
intryck av att kunder ser banker som en plats där man går in och ut så snabbt som möjligt. 
Däremot anser 93 procent i undersökningen att personalens bemötande och 
professionalism var av betydande värde.  
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Studier som belyser faktorer som påverkar studenters val av bank är något begränsade. 
De studier som finns skiljer sig något från varandra, bland annat vad avser den 
geografiska utgångspunkten. En trend är att de utförda studierna är gjorda i västländer 
även om länder som Singapore och Bahrain är representerade. Således kan resultatet av 
vilka faktorer som är avgörande lättare bestämmas.  
 
Gray (1977) på den brittiska marknaden fann att det viktigaste kriteriet var tillgänglighet. 
Detta stöds också utifrån studier gjorda av Lewis (1982) som utrönte att tillgänglighet är 
den mest vitala faktorn samt att valet oftast styrdes utifrån vad föräldrarna hade för bank.  
Också Thwaites och Were (1995) fastställde i sin studie från Storbritannien att 
tillgänglighet av uttagsautomater i anslutning till universitet och högskola var av 
avgörande betydelse vid val av bank. Tillgängligheten kan även styrkas i andra 
världsdelar bland annat Schram (1991) i en amerikansk undersökning stöder detta. 
Därutöver ser Schram att familjetraditioner är av väsentlig innebörd. Vidare, pekade han 
på relevansen för bankerna att ha väl utvecklade uttagsautomater såväl funktionellt som 
geografiskt för att kunna fånga målgruppen studenter. Poh (1996) undersökte i sin 
magisteruppsats hur teknologstudenter vid Universitetet i Singapore valde bank. Även 
Poh fann att tillgängligheter av uttagsautomater och snabb service var av väsentlig 
innebörd vid val av bank. Däremot visade det sig i jämförelse med andra studier att 
inflytande från familj och vänner hade så pass lite inflytande vid förstudien att denna 
faktor ströks vid den huvudsakliga studien. 
 
Undersökningarna gjorda av Huu och Kar (2000) i Singapore, påvisar likt den tidigare 
studien utförd av Poh (1996) att influens av familj och vänner var den minst viktiga 
faktorn vid val av bank. Studien utfördes på totalt 176 respondenter och omfattade nio 
kriterier. Kriterierna var servicekvalitet, självutförande tjänster, studentprivilegier, 
rekommendationer, tillgång av bankkontor, låga avgifter för tjänster, hög ränta på sparat 
kapital, låg ränta på lånat kapital samt öppettider. I tabell 2.5 ges en överskådlig bild 
över kriterier från olika internationella studier som påvisar skillnaderna mellan olika 
kulturer och världsdelar. 
 
Den senaste studien gjord i Singapore av Gerrard och Cunningham (2001) inriktade sig 
på sju olika kriterier för val av bank. Också i denna studie ansåg man att familj och 
vänner hade lite inflytande för undersökningen. Resultatet i studien visade på att den mest 
signifikanta faktorn var studentens intresse av att känna trygghet hos vald bank. 
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Begreppet trygghet utgjordes av faktorerna ränta på sparat kapital och finansiell 
stabilitet vid bank. Den näst viktigaste faktorn enligt studenterna var elektroniska tjänster 
som innefattade tillgänglighet av uttagsautomater. Tjänsteutbud kom att utgöra den tredje 
viktigaste faktorn vilket inbegrep kontinuerliga kontoutdrag, erbjudande av tjänster, 
konfidentialitet hos bank samt snabb och effektiv service. 
 
Almossawi (2001) utförde en studie på målgruppen studenter i åldersintervallet 19-24 år i 
Bahrain. Undersökningen grundade sig på en studie bland 1000 studenter och 30 kriterier. 
De primära avgörande faktorerna var bankens anseende, parkeringsplatser och vänligt 
bemötande hos personalen.   
 
I tabell 2.5 visas en sammanfattning av kriterier vid val av bank utifrån tidigare 
undersökningar i Bahrain och två gjorda i Singapore. De viktigaste faktorerna är 
rangordnade i prioritetsordning för studenterna på varje unikt geografiskt område och 
siffrorna presenterar de viktigaste faktorerna. Kriterierna är placerade i vänsterkolumnen 
och representerar tillsammans alla de faktorer som ingick i de tre tidigare 
undersökningarna. Utifrån materialet i tabell 2.5 kan man se stora skillnader bland 
kriterierna mellan de olika undersökningarna.  
 
Tabell 2.5 Kriterier vid val av bank 

Kriterier Bahrain [2001] Singapore [2001] Singapore [2000] 
Servicekvalitet     3 
Självutförande tjänster     4 
Extra student privilegium     8 
Rekommendationer     9 
Uppträdande & klädsel hos personal   7   
Klass hos kunder   7   
Kontinuerliga kontoutdrag (Tjänster)   3   
Konfidentialitet (Tjänster)   3   
Snabb och effektiv service (Tjänster)    3   
Rekommendation av lärare   6   
Presenter   5   
Effektiva marknadskampanjer   5   
Närhet till hemmet   4   
Närhet till skolan   4   
Finansiell stabilitet hos bank (Trygghet)   1   
Elektroniska tjänster   2   
Geografiskt läge av huvudkontor 22     
Tillgänglighet av uttagsautomater 1 2   
Adekvat placering av uttagsautomat 2     
24 timmars tillgänglighet av uttagsaut. 4 2    
Flera bankkontor 17     
Tillgång av bankkontor 13   2 
Låga avgifter för tjänster 19  5 
Hög ränta på sparat kapital 24 1 1 
Låg ränta på lånat kapital 11  6 
Trevlig inredning/atmosfär 21 7   
Antal kassörer 16     
Bankreception 26     
Rekommendation av vän 29 6   
Rekommendation av släkt 28 6   
Utseende på bank 25 7   
Parkeringsmöjligheter 5     
Storlek på parkering 14     
Banktjänst genom brev 27     
Bank i hemmet 18     
Tillgänglighet av kontokort 20     
Avgiftsfria kreditkort 10    
Lätthet att öppna existerande konto 7     
Lätthet att ta lån 9    
Utbud av tjänster 8 3   
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Vänlighet hos bankpersonal 6     
Övertygelse hos bankman 12  7   
Öppet fredagar 23   7 
Öppet efter lunch 15   7 
Bankens anseende 3     
Samma bank som arbetsgivare 30     

 
Tabell 2.6 är en sammanfattande tabell av tabell 2.5 där de tre viktigaste kriterierna för 
respektive lands undersökning presenteras. Rörande undersökningen utförd i Singapore 
2001, har författarna valt att dela in kriterierna i övergripande kriterier i skillnad mot de 
två andra undersökningarna. Exempelvis i kriteriet säkerhet ingår hög ränta på 
sparkapital och finansiell stabilitet hos bank. Sammanfattningsvis kan sägas att hög ränta 
på sparkapital är av väsentlig betydelse för undersökningarna utförda i Singapore, i 
åtskillnad mot Bahrain där uttagsautomater är av störst betydelse.   
 

Tabell 2.6 Sammanfattning av de tre mest avgörande kriterierna vid val av bank  
Bahrain [2001] Singapore [2001] Singapore [2000] 
1. Adekvat placering av uttagsautomat 1. Trygghet 1. Hög ränta på sparat kapital 
  *Hög ränta på sparat kapital   
  *Finansiell stabilitet hos bank   
2. Tillgänglighet av uttagsautomater  2. Elektroniska tjänster 2. Tillgänglighet av bank 
     
  *Tillgänglighet av uttagsautomater   
3. Bankens anseende 3. Tjänsteutbud 3. Servicekvalitet 
  *Kontinuerliga kontoutdrag   
  *Erbjudande av tjänster   
  *Konfidentialitet   
  *Snabb och effektiv service   
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I detta kapitel presenterar vi vald undersökningsmetod. Den valda metoden är baserad 
på vårt syfte samt utifrån våra forskningsfrågor. Därefter beskriver vi hur vi gått tillväga 
för att samla in data samt hur vår urvalsprocess såg ut.  
�
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För att kunna få en bättre förståelse av valt ämne, gjordes litteraturstudier där vi tittade på 
vedertagna teorier inom ämnet. Således kan konkluderas att undersökningen hade ett 
deduktivt  angreppssätt, eftersom vi jämförde teorierna med vår empiriska undersökning. 
Studierna bestod mer precist av relevanta teorier kopplat till vårt definierade 
problemområde som berör påverkande faktorer vid studenters val av bank. 
Litteratursökningen gjordes vid Luleå tekniska universitets bibliotek. I första hand 
användes databasen LUCIA vid sökning av litteratur men även den nationella databasen 
LIBRIS. Vetenskapliga artiklar fann vi med hjälp av de internationella databaserna 
EBSCO och EMERALD. Följande sökord användes i ett flertal olika kombinationer; 
student, consumer, factors, selection criteria och bank. Till stor hjälp vid litteratursökning 
har även varit de referenslistor som funnits i facklitteratur och tidigare uppsatser inom 
ämnesområdet. 

�
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Det primära målet med studien var att få utbredd information och kännedom om hur 
studenter väljer sin bank, inbegripet vilka faktorer som är avgörande för att studenter 
väljer att nyttja en viss bank. För att kunna göra detta på ett lämpligt sätt ansåg vi det 
lämpligt att tillämpa survey-undersökning som forskningsstrategi. Motiven till detta var 
främst att vi ville få en bred täckning som ger en överblick samt åskådliggjorde vilka 
faktorer som får studenter att välja en viss bank. Således är beroendet av empiriska data 
avgörande. Ytterligare motiv till vald forskningsstrategi är att vi strävar efter att erhålla så 
omfattande och fullständiga data som möjligt.  
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För att kunna samla information som sedan skulle kunna analyseras på ett så effektivt sätt 
som möjligt valde vi att göra en enkätundersökning som riktade sig mot samtliga 
studenter vid Luleå tekniska universitet. Undersökningen hade en kvantitativ prägel då vi 
strävade efter att samla information om vilka faktorer som styr studenternas val av bank. 
För att undersöka detta, var det lämpligt att utföra en bred undersökning som omfattar 
många enheter. Vid konstruktion av enkäten valde vi mestadels slutna frågor för att 
underlätta analys samt få respondenterna att göra ett ställningstagande. Ett av motiven till 
valet av denna undersökningsmetod var primärt att vi ansåg att det valda problemområdet 
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var ett komplext område som behövde mer detaljerad kunskap.  Vid frågekonstruktionen 
inspirerades vi och tog hjälp av tidigare undersökningar gjorda på konsumenter i 
allmänhet, eftersom vi fann att tidigare undersökningar gällande studenter var tämligen 
begränsat. I dessa fick vi vägledning rörande upplägg, frågeformulering och omfattning 
av frågor. Vidare, frågorna i enkäten utformades primärt utifrån vårt syfte och 
forskningsfråga ett. Forskningsfråga ett jämfördes med varje fråga för att säkerställa att 
frågornas relevans. För att eliminera eventuella missförstånd med frågorna lät vi enkäten 
testas på ungefär tjugotalet studenter. Detta test resulterade i att flera faktorer 
efterfrågades av vår målgrupp varpå vi utökade antalet faktorer. 
 
För forskningsfråga två gjordes ingen specifik empirisk studie utan där kopplades våra 
data med teorierna om bankkonsumenter i allmänhet. 
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Vår uppdragsgivare Nordea var angelägen om att erhålla ett åskådliggörande kring 
problematiken med studenters val av huvudsakliga bank. Syftet var att få ett brett 
material som på ett rimligt sätt speglar den subjektiva verkligheten för att sedan kunna 
dra rimliga slutsatser. Eftersom undersökningskategorin var studenter så gjordes urvalet, 
på grund av tidsbrist, bland studenter vid Luleå tekniska universitet.  
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Som tidigare nämnts i syftet ämnade denna undersökning att nå en så stor och varierande 
population som möjligt, varvid vi därför valde att göra en enkätundersökning. Vid 
konstruktionen av enkäten användes tidigare undersökningar som grund för att angripa 
problematiken utifrån ett deduktivt förhållningssätt. De undersökningar som utgjorde 
grunden för vår enkät var ursprungligen gjorda på konsumenter i Australien, Irland, Polen 
och Sverige. I dessa undersökningar gjordes inga distinkta försök att urskilja specifika 
målgrupper på marknaden. Däremot var undersökningar med målgruppen studenter som 
primär målgrupp, gjorda i Singapore, Bahrain, Storbritannien och USA. 
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För att enkäten skulle nå ut till alla studenter valde vi att publicera enkäten på 
studentportalen vilken är en gemensam interaktiv ”mötesplats” vid Luleå tekniska 
universitet. För att kunna genomföra undersökningen på Internet krävdes bland annat att 
vi anlitade någon som var kompetent att konstruera en webbaserad enkät. En tekniskt 
liknande undersökning gjordes av universitet, kontaktpersonen vid den undersökningen 
var Sarah Lyxell. Lyxell kontaktades varpå hon gav oss rådet att diskutera möjligheten 
med doktoranden Andreas Larsson vid avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion. 
Larsson kontaktades via e-post, och denne antog sig uppdraget under förutsättning att vi 
beviljades tillstånd av universitetsdirektören Staffan Sarbäck. Efter samtal med Sarbäck 
beviljades tillståndet att publicera enkäten. För att kunna publicera enkäten krävdes det 
även att det informationen kunde lagras fysiskt, varför vi kontaktade Pierre Törnkvist vid 
informationsenheten, även ansvarig för publicering på studentportalen. Törnkvist påtog 
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sig ansvaret att publicera vår enkät. I kontakt med alla inblandande bestämdes ett datum 
för publicering av enkäten, vilket fastställdes till den 12 maj. För att respondenterna 
skulle få tid att svara på enkäten beslöts slutdatumet för enkäten till den 20 maj.  
 
Fördelen med publiceringen på studentportalen var att väldigt många studenter kunde nås 
utan någon egentlig kostnad. På detta sätt gjorde vi det mindre betungande för våra 
respondenter, och det ifyllda frågeformuläret kunde skickas tillbaka med en enkel 
knapptryckning. En nackdel med användandet av studentportalen som distributionskanal 
var dock att vi inte visste hur många studenter som under denna tidsperiod upptäckte 
möjligheten att besvara enkäten. Detta stöds bland annat av Denscombe (2000) som 
hävdar att svarsfrekvensen vid enkäter tenderar att vara så låg som 20 procent. I vår 
undersökning saknade vi dock möjligheten att kunna mäta svarsfrekvensen eftersom det 
var komplicerat att konstatera hur många som hade läst annonserna. Dessutom hade, även 
om vi fått svarsfrekvensen från studentportalen, den ändå varit missvisande eftersom 
möjligheten att besöka studentportalen under denna tidsperiod var obegränsad.  
 
För att motverka den presumtivt låga svarsfrekvensen, ansåg vi att en belöning skulle 
krävas för att öka studenternas deltagande. Incitamenten till att deltaga kom i vår 
undersökning att utgöras av utlottningar innefattande båtkryssningar samt biobiljetter. 
Dessutom ansåg vi att annonsering krävdes varvid vi placerade 40 annonser av A4-format 
vid olika strategiska platser vid universitetet bland annat vid entréer och datasalar.   
 
Vid erhållandet av enkätsvaren upptäcktes brister i datamaterialet, vilket har medfört att 
vi utifrån en total svarsfrekvens på 274, eliminerat 14 svar. Motiven till reducerat antal 
svar berodde främst på grund av serveravbrott, ofullständiga svar samt dubbelexponering 
av unika identiteter i datamaterialet. Således har vi bearbetat en svarsfrekvens på 260 
enkäter. 
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Eftersom vi redan var relativt bekanta med mjukvaruprogrammen Excel samt 
Statgraphics så användes dessa vid bearbetning och beräkning av datamaterialet. Vi 
utformade enkäten genom slutna frågor och på så sätt underlättades analysen.  
 
Vår avsikt var att titta på studenter, men eftersom det fanns begränsningar i antalet 
undersökningar på studenter valde vi att även titta på undersökningar beträffande 
konsumenter i allmänhet. Informationen vi erhöll från datamaterialet jämfördes med de 
olika teorierna vi tittat på angående konsumenter och studenter för att kunna utröna 
skillnader och likheter.  
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För att förbättra validiteten utformades frågorna till enkäten utifrån syfte och 
forskningsfrågor. Sedan jämfördes varje fråga med syftet för att se att alla frågor var 
relevanta för syftet. Vi har försökt höja validiteten genom att utforma en enkät med 
relevanta frågor som inte var ledande eller påverkade respondenten åt något håll. Vidare 
har vi försökt höja validiteten genom att testa enkäten på ett tjugotal studenter, utan större 
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inblick i ämnet. Utifrån respondenternas synpunkter blev vi införstådda av att faktorerna 
utifrån vår teori var begränsade. Respondenterna efterfrågade främst variabler kopplade 
till tjänster såsom Internetbank, telefonbank, fond & aktiehandel, användarvänlighet och 
courtage. Som ett resultat av respondenternas synpunkter gjordes vissa korrigeringar, 
exempelvis de efterfrågade tjänsterna lades till under tjänsteutbud.  
 
Man kan diskutera vår grad av validitet ur den synvinkel att vi inte kunnat se studenters 
banksituation ur flera synvinklar samt att vi inte haft möjligheten att bekräfta resultaten 
genom att testa den genom olika forskningsmetoder. Vi har alltså inte haft möjligheten att 
se ifall innebörden av svaren stämmer överens mellan olika metoder. Dessa antaganden 
baseras på att vi inte haft den tid som krävts för att kunna öka validiteten på detta sätt. 
 
Det är våra respondenter som kontrollerar reliabiliteten av informationen. Ett sätt att 
eventuellt öka undersökningens reliabilitet skulle vara en återtestning. Resulterar 
återtestning i en stor skillnad av svaren kan man anta att reliabiliteten är låg. En annan 
metod kan vara att dela upp populationen i två delar där en jämförelse därefter görs, där 
en mindre avvikelse skulle betyda bättre reliabilitet. Man kan även intervjua samma 
person flera gånger för att få ett mer korrekt värde. Uppnår man ungefär samma 
mätvärden har mätmetoden hög reliabilitet. För att förbättra reliabiliteten var vi tydliga i 
vår formulering av frågorna för att undvika missförstånd av frågorna. 
Enkätundersökningen utformades på ett så enkelt och överskådligt sätt som möjligt för att 
ingen tveksamhet skulle råda. 
 
Publiceringen vid studentportalen kan ha medfört en viss grad av skevhet eftersom 
studentportalen inte nödvändigtvis används av alla studenter, vilket påverkar validiteten. 
Således kan vi inte förutsätta att resultatet i urvalet är representativa för den totala 
populationen studenter. 
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I detta kapitel presenterar vi den empiriska informationen som samlats in genom 
enkätundersökningen. Kapitlet avslutas med en schematisk sammanfattning. 
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På frågan ”vad som fick Dig att välja den bank Du idag”, sammanställd i tabell 4.1, gavs 
möjligheten att kryssa för flera alternativ. Således presenteras tabellen med ett, två eller 
tre alternativ i varje post eftersom respondenten angav fler faktorer. Frågan påvisar att 
drygt två tredjedelar av alla studenter valt sin bank enbart utifrån familjen. Den 
nästföljande faktorn var "annat", där respondenten fått delge andra faktorer som har 
påverkat dess val av huvudsaklig bank. Alternativet ”annat” gav oss en svarsfrekvens på 
33 stycken, resultatet för dessa var relativt spridda, men ack så intressanta. Dock var inte 
alla av svaren relevanta att bearbeta eftersom en del av svaren, besvarade ej den aktuella 
frågan.   

Tabell 4.1 Vad fick Dig att välja den bank Du har idag? 

 

 

  
 
*Angående svarsalternativet annat fick vi varierade kommentarer. Dock, kunde vissa 
mönster utläsas som till exempel tillgänglighet och avgifter var av avgörande karaktär vid 
val av bank.  

 

   
      Antal Andel 
Familjen     172 66,2% 
Annat     33 12,7%* 
Familj och annat   8 3,1% 
Familj o kontakter   7 2,7% 
Kontakter     6 2,3% 
Vänner     6 2,3% 
Familj o kampanjer   5 1,9% 
Ej svarat     5 1,9% 
Familj och vänner   4 1,5% 
Kampanjer   3 1,2% 
Vänner o kampanjer   3 1,2% 
Familj o kontakt o vänner 2 0,8% 
Annonsering   2 0,8% 
Kampanj o annonsering 1 0,4% 
Kampanj o annat   1 0,4% 
Familj o annonsering   1 0,4% 
Kontakt o kampanj   1 0,4% 
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Den primära frågeställningen i vår undersökning var vilka faktorer studenten anser vara 
viktigast vid val av bank, sammanställd i tabell 4.2. Respondenterna ombads att 
rangordna de fem viktigaste faktorerna ett till fem, där prioritet ett var viktigast. För att 
erhålla den reella prioritetsordningen av faktorerna så multiplicerades prioritet ett med 
fem, prioritet två med fyra och så vidare. Resultatet av denna beräkning gav oss ett mer 
rättmätigt underlag för vidare analys. 
 
Tabell 4.2.  Vilka faktorer anser Du vara viktigast vid val av bank?  

Rangordning Faktorer     Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 Prioritet 5 Tot. svarande Svar/total 

1 Användarvänlig Internetbank 66 43 18 31 49 207 80% 

2 Tillgänglighet (uttagsautomat) 48 33 25 29 57 192 74% 

3 Säkerhet    55 11 15 29 46 156 60% 

4 Snabb & effektiv service   29 21 39 30 30 149 57% 

5 Ränta på sparkapital   28 25 37 25 22 137 53% 

6 Trygghet    38 20 16 24 42 140 54% 

7 Personlig service   22 29 28 34 23 136 52% 

8 Vänlighet & hjälpsamhet   38 22 10 25 41 136 52% 

9 Avgift Internetbank   27 21 25 26 29 128 49% 

10 Öppettider    14 24 39 27 14 118 45% 

11 Avgift kontokort   23 24 25 24 16 112 43% 

12 Avgift betalkort   22 22 25 28 18 115 44% 

13 Fördelaktiga villkor vid lån   18 21 31 24 22 116 45% 

14 Bank på telefon   24 15 22 27 28 116 45% 

15 Ränta på lån   22 21 21 23 18 105 40% 

16 Väntetid    14 28 29 22 8 101 39% 

17 Utbud av tjänster   16 22 31 20 20 109 42% 

18 Tillgänglighet (bankkontor) 7 22 41 31 6 107 41% 

19 Internetsupport   19 15 25 19 29 107 41% 

20 Närhet från hemmet   12 18 34 21 17 102 39% 

21 Kösystem    14 21 33 16 7 91 35% 

22 Avgift fonder   17 21 26 14 15 93 36% 

23 Avgift aktier (courtage)   15 21 30 13 15 94 36% 

24 Anseende    10 17 36 26 9 98 38% 

25 Parkeringsplatser nära banken 23 18 21 10 17 89 34% 

26 Användarvänlig fond & aktiehandel 17 18 24 16 25 100 38% 

27 Närhet från skolan   23 17 18 14 19 91 35% 

28 Effektiva marknadskampanjer 17 18 24 15 15 89 34% 

29 Effektiv fond & aktiehandel 10 18 26 25 19 98 38% 

30 Information av tjänster   6 25 24 30 6 91 35% 

31 Inredning/atmosfär   8 19 33 21 8 89 34% 

32 Telefonsupport   9 9 32 34 12 96 37% 

33 Övrigt     2 0 6 2 8 18 7% 

�
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I detta kapitel kommer vi att utgå från empirin där de sammanställda resultaten kommer 
att analyseras med hjälp av den relevanta litteratur som presenterats i kapitel två. Vidare 
kommer vi att jämföra enkätundersökningen gjord på studenterna med teorin för att 
utröna om empirin överensstämmer.  
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I tabell 5.1 presenteras de teorier med dess olika undersökningsenheter samt vilka 
kriterier som var viktiga för respektive segment. Målgrupperna eller segmenten i 
undersökningarna vi valde att titta på var inriktade på studenter samt konsumenter i 
allmänhet. Det ska tilläggas att vi haft för avsikt att specifikt titta på studenter, men 
eftersom undersökningarna gjorda på studenter var begränsade så valde vi utöver detta att 
titta på undersökningar utförda på konsumenter i allmänhet. I dessa segment ingår också 
studenter men inte till den grad att vi direkt kan koppla teorierna till studenter. Ett annat 
motiv till att vi valde att titta på andra undersökningar var det geografiska läget då dessa 
främst gjordes i västländer däribland Sverige. I undersökningarna rörande studenter och 
konsumenter fann vi att kriterierna och faktorer stundtals var för övergripande det vill 
säga i många fall var dess underliggande faktorer inte presenterade. Exempelvis i studien 
utförd av Huu och Kar i Singapore 2000 valde man servicekvalitet som en faktor vilket 
kan definieras på ett flertal olika sätt. I andra undersökningar var faktorerna stundtals 
väldigt specifika. Exempel på detta återfinns i undersökningen av Kaynak och Whiteley 
gjord i Australien år 1999 där de två högst prioriterade faktorerna var "lägre avgifter för 
betalning av räkningar och andra banker" samt "lägre ränteavgifter på lån". Således för att 
analysera vilka faktorer som är av betydelse vid val av bank valde vi att slå ihop dessa två 
till totala avgifter. I tabell 5.1 ges en presentation över de undersökningar som vi valt att 
koppla till vår undersökning, där framgår i vilket land undersökningen är gjord samt vilka 
författarna är, dessutom vilken undersökningsenhet som undersökningen ämnar att titta 
på.     
 
Utmärkande för undersökningarna gjorda av Gerrard och Cunningham (2001) i 
Singapore, Almossawi (2001) i Bahrain och vår undersökning är studenternas efterfrågan 
av uttagsautomater. Detta indikerar om att studenten oavsett världsdel ser denna faktor 
som oerhört viktig även om det inte går att generalisera. Rörande tillgänglighet av 
uttagsautomater är en fjärdedel av studenterna i Luleå missnöjda.  
 
Som första prioritet vid undersökningen utförd på Luleås studenter kom användarvänlig 
Internetbank. Denna faktor var utesluten i de studier vi har överblickat rörande studenter. 
Snabb och effektiv service visade sig vara en viktig faktor  
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Vi antager därmed att studenterna generellt inte besöker banken ofta vilket stöds av att 55 
procent av studenterna besöker sin bank fysiskt en till tre gånger per år.  Däremot har 45 
procent en interaktiv kontakt med sin bank en till fem gånger per vecka vilket tyder på att 
interaktionen är vital för bankerna. Intressant är också att genom Internetanvändandet har 
bankerna lyckats skapa en ny väl fungerande distributionskanal. Vidare var hälften av 
studenterna negativt inställda till avgifter rörande Internetbank varav en femtedel av 
dessa ansåg avgifter rörande Internetbank var den absolut viktigaste faktorn. 
Sammanfattningsvis kan man säga att studenternas beroende av Internetbank är påtagligt. 
Säkerhet var en annan viktig faktor så stor som 60 procent angav denna i Luleå. Därför 
kan man kanske förklara skillnaden mellan de undersökningar som tidigare gjorts då det 
inkluderat andra komponenter i faktorn säkerhet. Detta kan om möjligen också kopplas 
till säkerhet rörande Internetbank. Andra faktorer kopplat till säkerhet var i Singapore 
2001 konfidentialitet, finansiell stabilitet hos bank samt ränta på sparkapital. Som 
topprioritet vid de båda undersökningarna utförda i Singapore var ränta på sparkapital. 
Detta var även en hög faktor bland 53 procent i Luleå varav en femtedel angav detta som 
en topprioritet.    
 
�������
��
����
�����
��
����
��

Vid beaktning av tidigare genomförda undersökningar fann vi brister rörande dess 
kriterier vid val av bank. Därför valde vi att lägga till några nya faktorer som bättre 
speglar nutida banktjänster. En av faktorerna som inkluderades i undersökningen var 
användarvänlig Internetbank. Resultatet av undersökningen påvisar än mer dess nutida 
relevans, varvid 80 procent valde detta alternativ som viktigt vid val av bank och 
dessutom var det kriteriet som var av absolut viktigaste innebörd.  
 
���� �!""�������

Resultatet från öppettider visar på skillnader mellan bankerna både vad gäller vilken 
prioritet och fördelning. Överlag har denna faktor varit starkt efterfrågad hos de flesta 
studenterna. Faktorn tillgänglighet av uttagsautomater fick en svarsfrekvens på 74 
procent. Denna faktor har ingått i alla de undersökningar vi har valt att titta på. Bland 
annat undersökningen i Bahrain 2001 utförd av Almossawi, så valde man att dela kriteriet 
tillgänglighet av uttagsautomater till adekvat placering av uttagsautomater samt 
tillgänglighet av uttagsautomater. Undersökningen genererade resultatet tillgänglighet av 
uttagsautomater som det högst prioriterade kriteriet.    
 
������#�������

Säkerhet var den tredje viktigaste faktorn vid val av bank för studenterna. Närmare 35 
procent valde faktor som prioritet ett. I jämförelse med undersökningen gjord av Gerrard 
och Cunningham (2001) så var säkerhet också topprioriteten vid val av bank.  
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I tre av fyra undersökningar rörande studenters val av bank var tillgänglighet av 
uttagsautomater en prioriterad faktor, däremot var den ej ett alternativ för övriga 
konsumenter. Varför faktorn tillgänglighet av uttagsautometer uteslöts i dessa studier kan 
ifrågasättas eftersom studenter i teorierna prioriterat denna faktor högt. I likhet med 
faktorn uttagsautomater var även faktorerna trygghet och personlig service utesluten i 
omnämnda studier. Det kan tyckas vara av väsentlig innebörd att innefatta dessa faktorer 
eftersom övriga konsumenter enligt vedertagen teori har en större personlig interaktion 
med sin bank exempelvis gällande lån och rådgivning. Detta kan styrkas när man 
konstaterar att faktorn ränta på lån är högt prioriterad bland konsumenter i allmänhet men 
relativt lågt prioriterat bland studenter. Rörande faktorn säkerhet är den endast 
presenterad i undersökningen utförd av Kaynak och Whiteley 1999 på konsumenter i 
Australien. Till skillnad mot denna undersökning var de övriga studierna gjorda under 
mitten på nittiotalet. Resultatet torde kunna tolkas som att bank via Internet inte var 
aktuellt vid den tidpunkten. Vänlighet och hjälpsamhet var den högsta prioriterade 
faktorn i undersökningarna rörande konsumenter däremot var denna faktor låg gällande 
studenterna. Resultatet kan möjligen kopplas till att graden av besöka sin bank fysiskt är 
större hos konsumenter än studenter; följaktligen kanske studenterna använder den nya 
tekniken Internetbank mer.   
 
Ränta på sparkapital var den faktorn som genomgående fick ett högt resultat i både 
konsumentundersökningarna och undersökningar gjorda på studenter.  Studierna gjorda i 
Singapore visade på att den faktorn var av större relevans än de övriga. Resultatet kan 
kanske kopplas till landets höga levnadsstandard där kapitalet utgör en viktig del. En 
genomgående trend i de observerade studierna var också att faktorn snabb och effektiv 
service var en av de topprioriterade faktorerna. Faktorn sträckte sig från prioritetsnivå 
fem till tre där ett var högsta prioritet. Detta kan följaktligen tolkas som att snabbheten, 
oberoende av bankkund, skattas högt.   
 
Faktorn ränta på lån var genomgående högt prioriterad gällande konsumenter; däremot 
var den relativt lågt prioriterad hos studenterna. Detta grundar sig troligen i att 
benägenheten av att låna är betydligt större hos konsumenter än för studenter.  
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Tabell 5.1 Viktigaste faktorerna vid val av bank 
 
Förklaring till respektive undersökning  
Undersökning studenter 
Luleå tekniska -03 Singapore –00 Bahrain -01 Singapore -01 

  Huu & Kar Almossawi Gerrad & Cunningham 

A B C D 
Undersökning alla konsumenter   

USA-94 USA-94  USA-89 Sverige-96 Australien-95 

Boyd Stafford  Javalgi et  al Zineldin Kaynak & Whiteley 

E F  G H I 
 
      Undersökning studenter   Undersökning alla konsumenter 

Faktorer     A B C D E F  G H I 

Användarvänlig Internetbank 1           
Tillgänglighet (uttagsautomat) 2  1 2        

Säkerhet     3         2 

Snabb & effektiv service 4   3 4    5 5 

Ränta på sparkapital   5 1 24 1 2   2  4 

Trygghet     6   1        

Personlig service   7           

Vänlighet & hjälpsamhet 8  6   1   1   

Öppettider   9 7 15      7   

Fördelaktiga villkor vid lån 10         3 

Bank på telefon   11           

Avgifter totalt   12 5 10     3    6 1 

Ränta på lån   13 6 11  3   3 8   

Väntetid     14           

Utbud av tjänster   15  8 3      9 

Tillgänglighet (bankkontor) 16 2 13  5   4    

Internetsupport   17           

Närhet från hemmet   18   4      6 

Kösystem     19           

Anseende     20  3  1   5  7 

Parkeringsplatser nära banken 21  5         

Användarvänlig fond & aktiehandel 22           

Närhet från skolan   23   4        

Effektiva marknadskampanjer 24   5        

Effektiv fond & aktiehandel 25           

Information av tjänster 26           

Inredning/atmosfär   27  21 7        

Telefonsupport   28           

Övrigt     29                   
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I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser vi kommit fram till. Slutsatserna 
bygger på den analys vi genomfört. 
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Utifrån analysen har vi dragit slutsatserna att studenter är ett segment som i stor grad är i 
kontakt med sin bank interaktivt genom främst Internetbank. Ur detta kan man konstatera 
att faktorn ”användarvänlig Internetbank” värderades högst bland studenterna. Studenter 
prioriterar därför avgifter rörande denna faktor som mycket viktig. Faktorn ”öppettider” 
värderas även den högt och värt att nämna är att det till stor del är många studenter som 
upplevt missnöje med denna faktor. Studenten har inte tid att besöka sitt bankkontor och 
tillbringa värdefull tid och vänta på betjäning. Istället loggar denne enkelt in hos sin 
Internetbank där alla de nödvändigaste banktjänsterna kan utföras snabbt och effektivt. 

Man kan ifrågasätta varför studenterna prioriterat öppettider högt eftersom studenter till 
stor del besöker sin bank via Internet. Utöver detta kan man tänka sig att när studenterna 
väl besöker sin bank fysiskt så är banken stängd. Traditionellt sätt har kunden varit 
tvungen att besöka banken fysiskt och detta kan vara en ytterligare anledning till att 
öppettider prioriterades högt. Förklaringen kan vara att erfarenheter av tidigare missnöje 
med öppettider finns kvar i studentens medvetande och således påverkar dess rådande 
inställning. 
 
I och med att vissa nischbanker tillämpar den nya teknologin väldigt effektivt, strategin 
att använda sig av begränsat antal bankkontor har gett dessa möjligheter att åt sina kunder 
höja räntan på sparkapital. De huvudsakliga slutsatserna är att bankerna måste utveckla 
sofistikerade tjänster på Internet och utnyttja den ständiga utvecklingen som sker över 
Internet. Ett framtidsscenario som inom kort kommer att bli verklighet är just detta med 
utvecklingen mot trådlöst Internet där det kommer vara möjligt för kunder att i framtiden 
utföra sina bankärenden genom sin mobiltelefon. Även det faktum att Almossawi (2001) i 
sin undersökning förespråkade mer användarvänliga uttagsautomater genom att bygga in 
nya funktioner som exempelvis överförande av pengar mellan konton.  
 
När studenten besöker sitt bankkontor vill denne att det ska gå så snabbt och effektivt 
som möjligt. Alltså betyder detta att studenten ser sitt bankkontor som en plats där man 
går in och ut så snabbt som möjligt. I och med att studenten endast besöker sitt 
bankkontor högst tre gånger per år så behöver det inte ödslas värdefull tid på 
marknadsföring för just detta segment. Zineldins undersökning i Sverige visar på att det 
inte är lönt att satsa på kriterier som kunden inte anser vara viktiga vid valet av bank. 
Slutligen konstaterar han att det som återstår för bankerna är att skapa nödvändiga 
strategier för att minimera avvikelser mellan kunders förväntningar och verklig 
tillfredsställelse. Ständiga gap kan leda till missnöjda kunder som i slutändan kommer att 
gå till konkurrenten. 
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Dock är det värt att inte glömma bort att studenter såväl som konsumenter i allmänhet 
anser att vänlighet och bemötande är en ytterst viktig faktor och kanske den som mest 
påverkar den bild kunden har av sin bank. 
 
Studenter värderar att det finns personliga kontakter via bank på skolan vilket har 
bekräftats utifrån vår undersökning. I tillägg till detta konstateras att 
Föreningssparbanken har en marknadsdel på 55 procent vid Luleå tekniska universitet. 
Huruvida detta är resultatet av en framgångsrik marknadsföringskampanj eller inte 
återstår att se. 
 
Syftet med vår undersökning var huvudsakligen att utröna vilka faktorer som var de 
viktigaste vid studenters val av bank, men vi ville även på något sätt se hur nöjda  
studenterna var med sin banksituation. Utifrån detta kan man sammanfatta att studenter i 
regel är nöjda med sin rådande banksituation. Över hälften av studenterna anser att de 
behandlas på ett kunnigt och respektfullt sätt. Storbankerna sköter sig bra vilket bekräftas 
genom att sju av tio studenter anser sig bli vänligt bemötta. Tillförlitligheten för de fyra 
storbankerna är hög där mer än hälften av studenterna förlitar sig på att banken håller vad 
de lovar. 
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Så vad återstår det för svenska banker att beakta angående studenter och deras val av 
bank? Eftersom studenter är ett segment som är väldigt svårt att få personlig kontakt med 
via bankkontoret så krävs det att bankerna försöker skapa en så pass bra bild som möjligt 
av sig själva rent interaktivt. Bankerna måste således kommunicera mot studenterna 
genom den kanal där det enklast går att få tag på dem, nämligen Internet. 
 
Liksom Almossawi (2001) hävdar vi även att bankerna borde upplysa studenterna 
angående sina tjänsteutbud, eftersom många av dessa inte vet vilka tjänster som 
tillhandahålls av bankerna. 
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 Undersökning av din nuvarande banksituation 
 
- OBSERVERA ATT DENNA UNDERSÖKNING AVSER ATT GÄLLA 

DIN HUVUDSAKLIGA BANK! 
 
ALLA SVAR BEHANDLAS KONFIDENTIELLT 
 
Kön? 
�� Man 
�� Kvinna 
 
Ålder?________år 
 
 

1. Vilka FEM faktorer anser Du vara viktigast vid val av bank? 
Rangordna 1 till 5 där 1 har högsta prioritet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ___ Säkerhet   
___ Trygghet   
___ Personlig service   
___ Internetsupport   

      ___ Telefonsupport   
___   Effektiv fond & aktiehandel   
___   Användarvänligt fond & aktiehande l   (Internet)  
___  Fördelaktiga villkor vid lån   
___ Avgift betalkort   
___ Avgift kontokort   
___ Avgift Internetbank   
___ Avgift aktier (Courtage)   
___ Avgift fonder   
___ Ränta på  spar kapital   
___ Ränta på  lån   
___ Anseende   
Övrigt: __________________________   

  

 

___ Närhet till hemmet 

___ Närhet till skolan 

___ Tillgänglighet (Uttagsautomat) 

___ Tillgänglighet (Bankkontor) 

___ Parkeringsplatser nära banken   

___ Öppettider 

___ Väntetid 

___ Kösystem 

___ Användarvänlig Internetbank 

___ Utbud av tjänster 

___ Snabb & Effektiv service 

___ Vänlighet & hjälpsamhet 

      ___ Bank på telefon  

___ Information om tjänster 

___ Inredning/atmosfär 

___ Effektiva marknadskampanjer 
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2. Vilken av dessa banker är din huvudsakliga bank? 
 
��Föreningssparbanken�� � ��Svenska Handelsbanken��� ��

�

��Skandinaviska Enskilda Bank � ��Skandiabanken��

�

��Nordea � � � � ��Annan:_________________�  
 
 
3. Hur är Din inställning till nuvarande bank? 
 
 
 

 
 

 
4. Har du någon gång upplevt missnöje med din bank? I så fall vad/vilka? 

(Går bra att markera flera) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mycket otillfredsställd                      Mycket tillfredställd 
�

       1                 2      3                  4                      5                  ��

�����               �� ����� ����� ������ 

��Säkerhet 

�    Trygghet 

��Personlig service 

��Internetsupport 

      ��Telefonsupport 

��Effektiv fond & aktiehandel 

��Användarvänligt fond & aktiehandel (Internet) 

��Fördelaktiga villkor vid lån 

��Avgift betalkort 

��Avgift kontokort 

��Avgift Internetbank 

��Avgift aktier (Courtage) 

��Avgift fonder 

��Ränta på sparkapital 

��Ränta på lån 

��Anseende 

Övrigt:__________________________ 

 

�� Närhet till hemmet 

��Närhet till skolan 

��Tillgänglighet (Uttagsautomat) 

�� Tillgänglighet (Bankkontor) 

�� Parkeringsplatser nära banken   

�� Öppettider 

�� Väntetid hos bank 

�� Kösystem 

��Användarvänlig Internetbank 

��Utbud av tjänster 

��Snabb & Effektiv service 

��Vänlighet & hjälpsamhet 

      ��Bank på telefon  

��Information om tjänster 

��Inredning/atmosfär 

��Effektiva marknadskampanjer 
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5. Vad fick Dig att välja den bank du har idag? 
 

��Familj    ��Kontakter   ��Vänner   ��Kampanjer      ��Annonsering 
 
 Annat:_________________ 
 
6. Hur ofta besöker du ditt bankkontor? (fysiskt) 

 
��3-5 ggr i veckan    ��1-2 ggr i veckan   ��1 - 3 ggr per månad   

 
��4-11 ggr per år   ��1-3 ggr per år   � Aldrig    

 
7. Hur många gånger har du varit i kontakt med din bank de senaste 12 

månaderna? 
(Telefon, fax, e-post, Internet)  

�

��3-5 ggr i veckan    ��1-2 ggr i veckan   ��1 - 3 ggr per månad   
 

��4-11 ggr per år   ��1-3 ggr per år   � Aldrig 
 
      8.   Hur komplicerat skulle du uppleva det vara att byta bank? 
 
 
 

         
9. Vad skulle få dig att byta bank?  
 

�� Missnöje med tillhandahållna tjänster 
�� En annan bank känns mer bekväm 
�� Missnöje med avgifter 
�� Missnöje med personal 
�� Ränteförändringar 
�� Har redan förbindelse med annan bank 

             
10. Tillgänglighet                                   Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer ej Vet ej 
  
 
1. Bankens öppettider passar mig   
2. Det är lätt att ta sig till banken 
3. Det är lätt att komma fram på telefonen 
4. Bankens öppettider passar mig 
5. Det är lätt att få kontakt med rätt person. 
 

���� ���� �� ���

���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
� 

Vet ej    Mycket lätt           Ganska Lätt            Varken lätt eller komplicerat             Ganska komplicerat             Mycket komplicerat 
���� ������������������ ������� ������� 
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11. Bemötande                                   Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer ej Vet ej  
 
1. Jag blir vänligt bemött     
2. Jag behandlas med respekt 
3. Personalen är hjälpsam 
4. Jag får en ursäkt om banken begått ett fel 
 
12. Information                                   Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer ej Vet ej  
1. Jag får den information jag behöver i mina 
     bankärenden 
2. Broschyrer och annan information är lätta  
     att förstå 
3. Blanketterna är lätta att fylla i 
4. De skriftliga beskeden är lätta att förstå 
5. Den muntliga informationen är lätt att förstå 
6. Personalen är kunnig i de bankärenden  
    jag har  
7. Mina bankärenden handläggs snabbt 
8. Mina bankärenden handläggs på ett  
     proffsigt sätt 
9. Jag får svar på mina frågor 
10. Reglerna förklaras så jag förstår dem 
 
 
13. Tillförlitlighet             Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer ej Vet ej  
1. Utbetalningarna kommer i tid 
2. Personalen ringer eller skriver tillbaks när 
       det lovat 
3. Jag litar på att banken inte lämnar ut  
       uppgifter om mig utan mitt samtycke 

  
 
14. Hur skulle du kunna sammanfatta din uppfattning om din banks service 
 
 
 
 
Var vänlig fyll i din e-post adress för att vara med i utlottningen 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan!�
�

 

Vet ej      Mycket dålig      Ganska dålig  Varken bra eller dålig          Ganska bra       Mycket bra 
���� ���������������� ����� ��� 
 

���� ���� �� ���

���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
���� ���� �� �� 
� 

������� �� ���

�

������� �� ���

�
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