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Förord 
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Ett sista tack vill vi ge till våra familjer och vänner, som genom hela arbetsprocessen har stöttat, 

lyssnat och varit öppna för diskussioner.  
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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Det blir allt viktigare för verksamheter att följa trender och förändringar på den marknad som de 

verkar på. På den svenska bankmarknaden finns det många aspekter som aktörerna måste ta 

hänsyn till för att kunna nå uppsatta mål och visioner. Ett viktigt mål för en bank är att kunna 

skapa kundnöjdhet. 

 

Problem 
Banker måste arbeta med att vårda kundrelationer för att behålla befintliga kunder samt för att 

skapa nya relationer. Samtidigt är banker verksamheter som måste vara lönsamma vilket leder 

till att banken tar strategiska beslut som inte alltid är till fördel för alla kunder. Dock måste en 

bank sträva efter att möta kunders behov och förväntningar för att kunna utföra ett arbete som 

genererar i en lönsam organisation. 

 

Forskningsfråga 
Hur skiljer sig bankers kundarbete med kunders bankupplevelse?   

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva hur kunder upplever sin bank med utgångspunkt i hur banker 

arbetar med sina kundrelationer.  

 

Resultat 
Uppsatsens resultat tyder på att kunders bankupplevelser till viss del stämmer överens med det 

bankerna vill förmedla till sina kunder. Bankerna lyckas inom vissa områden förmedla det de 

avser att förmedla till sina kunder. Samtidigt har banken ett problem inom andra områden med 

att få kundernas bankupplevelser att stämma överens med hur de vill att kunderna ska uppfatta 

deras arbete. 

 

Nyckelord 
Kundrelationer, bankupplevelse, uppfattning, anpassning, närhet. 
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1. Uppsatsens inledning 
 

 

I det inledande kapitlet avser vi att ge läsaren en djupare förståelse för uppsatsens bakgrund och 

problem vilket vi gör i syfte för att öka förståelsen för valet av vår forskningsfråga. Vi vill med 

kapitlet ge läsaren en förståelse för vad vi ska studera, varför vi gör det och vilka mål vi har med 

studien.   

   

 

1.1.  Bakgrund  
Den svenska bankmarknaden har under senare år varit med om betydande förändringar. I 

förändringen ingår bland annat etableringar av internationella aktörer och en ständig utveckling 

av teknologi som påverkar bankernas arbetssätt (bankforeningen.se). 

 

Tidigare var det svårt att etablera sig som internationell aktör på den svenska bankmarknaden 

eftersom det var speciella regler och lagar som gällde. Svårigheten att etablera sig på den 

svenska bankmarknaden för internationella aktörer gjorde så att de svenska bankerna kände sig 

trygga då det inte fanns något hot från utländska aktörer. I dag förändras dock den svenska 

bankmarknaden ständigt. Nya banker etableras och andra avvecklas genom bland annat förvärv 

och fusioner. Den ökade internationaliseringen medför samtidigt att fler utländska banker 

etablerar sig i Sverige (Ibid.).  

 

I takt med den ökade konkurrensen och teknologins utveckling ökar även möjligheten för 

konsumenter att utföra banktjänster utan att behöva ta kontakt med ett traditionellt bankkontor.  

Konsumenter har i och med den ökade konkurrensen och teknologins utveckling erbjudits ett 

bredare utbud av tjänster. I slutet på 1990-talet lanserades exempelvis Internetbanken som sedan 

dess ökat i antalet användare samtidigt som en väsentlig ökning skett när det gäller möjligheten 

att kunna betala med kort (Ibid.).  

 

Det blir allt viktigare för verksamheter att följa trender och förändringar på den marknad som de 

verkar på. På den svenska bankmarknaden finns det många aspekter som aktörerna måste ta 

hänsyn till för att kunna nå uppsatta mål och visioner. Ett viktigt mål för en bank är att kunna 

skapa kundnöjdhet (Eriksson, 2006). Därför står bankerna inför en krävande uppgift då de måste 

leva upp till den förväntning som finns på tjänsternas kvalitet eftersom det ligger till grund för 

hur nöjd en kund är med tjänsten (Gill, Flaschner & Shachar, 2006).  

 



 6 

 

1.2.  Problemformulering 

Till skillnad från varor kan tjänster inte ses, smakas, kännas, höras eller luktas på innan de köps. 

En tjänst är något abstrakt och kunderna kan därför oftast inte ha en förväntning på tjänstens 

kvalitet. Då kostnader förknippas med att testa en tjänst uppfattas tjänster som riskabla. Därför 

måste kunden kunna lite på tjänsteleverantören och samtidigt måste tjänsteleverantören kunna 

lite på kunden för att relationer ska inledas och bli varaktiga. Förtroende är särskilt viktigt i en 

relation som kännetecknas av att ha en hög grad av risk, osäkerhet och/eller brist på kunskap 

eller information (Gill, Flaschner & Shachar, 2006).  

 

Tidigare forskning har visat att bankkunder vanligtvis är kund hos en bank och är lojal även om 

missnöje finns. I dag har forskning visat att 100 procentig kundlojalitet är relativt ovanligt trots 

dagens intresse hos tjänsteföretag att skapa lojala kunder. En anledning till det är att kunder inom 

bankväsendet och andra tjänsterelaterade marknader i allt högre grad väljer att använda sig av 

flertalet varumärken. Relationer till kunder som använder sig av flera varumärken finns det en 

större risk att den skadas. Eftersom exempelvis en kund med konton i flera banker på ett smidigt 

sätt kan flytta sina konton (Lam, Burton & Lo, 2009). 

 

För att bygga långsiktiga relationer med sina kunder måste en bank först förstå hur de ska göra 

för att behålla befintliga kunder så att de befintliga kundernas lojalitet ökar mot banken (Lam, 

Burton & Lo, 2009). I dagsläget är en stor del av bankkunderna villiga att byta till en bank som 

erbjuder bättre tjänster, vilket tyder på att bankerna står inför ett krävande uppdrag då de måste 

öka lojaliteten hos sina kunder. För att skapa lojalitet krävs en strategi som fokuserar på 

prissättning, tjänsternas kvalitet och att utveckla varaktiga sociala band med kunden (Eriksson, 

2006). 

 

Tidigare var det vanligt att kontakten mellan kunden och banken skedde i kassan. Idag har 

kunderna tillgång till bankkort och uttagsautomater samt internetbank som gör att kunden själv 

kan sköta flera transaktioner. Detta tillsammans med förändrade förutsättningar för sparande, 

nytt pensionssystem och nya komplicerade sparprodukter har ställt krav på relationen mellan 

kunden och banken. Kunder kommer i dagsläget till banken för att få rådgivning om sparande 

och bolån samtidigt som behovet av en kassa minskar hos kunderna (Eriksson, 2006).  

 

Allt eftersom förändringar sker i samhället förändras individers och företags situation som får till 

följd att de tjänster som bankerna erbjuder omvärderas. Dessa förändringar ställer krav på 

bankerna att på ett effektivt sätt förklarar för kunderna vad de kan göra. Utifrån ett 

bankperspektiv ligger problematiken därför i att förstå hur kundens situation i samhället 

förändras samtidigt som de ska erbjuda kunden relevanta produkter och se till att bankens 

organisation förändras så att även den anpassas till kundens förändrade situation (Eriksson, 

2006). 

 

Att samhället förändras påverkar även banker som företag. Under de senaste åren har antalet 

allvarliga och brutala bankrån ökat i Sverige, vilket har satt press på banker att genomföra 

säkerhetsåtgärder (Olander & Bernhardsson, 2009). Att banker är företag som dels måste rätta 

sig efter lagar och regler och samtidigt vara lönsamma påverkar bankkunder. I Kalmar har det 

under de senaste åren skett en del strategiska förändringar på bankmarknaden. SEB slutade under 

mitten av år 2009 att erbjuda sina kunder kontantuttag i bankens kassor. Att ta bort kontanter i 
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kassorna var ett led i arbetet med att öka säkerheten på banken samt utöka utrymmet för 

rådgivning (Blomcrantz, 2009). Swedbank har under våren 2010 lagt ner bankkontoren i Berga 

centrum och Lindsdal med motivet att underlaget är för litet. De ansvariga för nedläggningen 

menar att situationen ser annorlunda ut i dagsläget då det finns Internet och mobila lösningar 

som får till följd att allt färre kunder besöker bankkontoret. Idag efterfrågas kvalificerad 

rådgivning och det är därför strategiskt bra att koncentrera verksamheten och samla kompetensen 

för att ge kunderna den bästa servicen (Ericson, 2010).  

 

Reaktionerna på borttagningen av kontanter i kassan och nedläggningen av kontor har varit 

blandade. De flesta kunderna har enligt kontorschefen på SEB visat förståelse samtidigt som det 

finns missnöjda kunder. Reaktionerna på att Swedbank lagt ner kontor har varit störst från äldre 

människor. Äldre personer har reagerat på så vis att de vägrar ta ut pengar i automat samt att de 

tycker att det är besvärligt att åka till centrala Kalmar för att utför sina bankärenden (Lind, 2010).  

 

Banker måste arbeta med att vårda kundrelationer för att behålla befintliga kunder samt för att 

skapa nya relationer. Samtidigt är banker verksamheter som måste vara lönsamma vilket leder 

till att banken tar strategiska beslut som inte alltid är till fördel för alla kunder. Dock måste en 

bank sträva efter att möta kunders behov och förväntningar för att kunna utföra ett arbete som 

genererar i en lönsam organisation. 

 

1.3.  Forskningsfråga 

Hur skiljer sig bankers kundarbete med kunders bankupplevelse?   

 

1.4.  Syfte 

Uppsatsen syfte är att beskriva hur kunder upplever sin bank med utgångspunkt i hur banker 

arbetar med sina kundrelationer.  

 

Uppsatsen riktar sig till banker i allmänhet som kan använda resultatet i syfte att 

förbättra/utveckla sitt arbete med kundrelationer. 

 

1.5.  Avgränsningar 

I studien har vi endast valt att undersöka kundrelationer mellan banker och privatpersoner. Det 

finns en mängd olika kundrelationer på olika typer av marknader att undersöka, men vi har valt 

att lägga fokus på bankernas privatmarknad. Vi har även avgränsat oss till att genomföra hela 

studien till Kalmar då vi både bor och studerar på denna ort.
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2. Forskningsprocess 

 

 

I det kommande kapitlet ges en beskrivning av vilka metoder vi använt för att samla in material. 

Vi beskriver vilka val som gjorts, hur valen har gjorts och varför vi gjort valen som vi gjort 

genom hela forskningsprocessen.  

 

2.1.  Vetenskapligt förhållningssätt 

Utgångspunkten i denna uppsats är ett hermeneutiskt synsätt. Ett hermeneutiskt 

forskningsperspektiv innebär att forskaren fångar, uttrycker, tolkar och förstår sammanhang.  I 

arbetet med att tolka försöker forskaren nå en fördjupad förståelse genom att ställa sig frågor 

som vad, var, hur och varför. Ett hermeneutiskt förhållningssätt utgår från att människors motiv 

realiseras i handling, språk och gester. Hermeneutiken handlar även om att språket används som 

medium för kommunikation. Eftersom en människas förståelse kan förmedlas språkligt är 

språket lika viktigt som förståelsen. För en forskares hermeneutiska förståelse är det centrala 

alltså en tolkning av en mening i en text eller intervju. Begrepp, samtal och text är alltså 

väsentliga (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Forskningsprocessen i uppsatsen är utarbetat från en tolkande ansats då vi har utgått från att 

försöka få en fördjupad förståelse genom att ifrågasätta det som uppsatsens informanter sagt med 

vad litteratur och artiklar säger. Vi har tolkat informationen vi fick fram i förstudien av bankerna 

samt att vi tolkade svaren från enkätundersökningen. Informationen från intervjuerna tolkade vi 

med stöd av litteratur och artiklar, tolkningen av det använde vi oss sedan av för att tolka 

resultatet från enkätundersökningen där vi även har tagit stöd i vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Vi har delat upp uppsatsen i två delstudier på detta sätt för att se om bankkunder 

upplever sin bank på det sätt som bankerna arbetar efter att bli uppfattade. Om känslan för hur de 

arbetar och vill bli uppfattade stämmer överens med känslan som bankkunderna faktiskt 

upplever. 

 

Inom den hermeneutiska forskningen framhålls vikten av att se helheten, metoden handlar om 

delarnas och helhetens förhållande till varandra och till en rimlig tolkning. För att forskaren ska 

förstå en del måste denne ha tillgång till helheten, på så vis blir delens betydelse beroende av 

helhetens betydelse (Olsson & Sörensen, 2007). Informationen vi fick av bankerna i förstudien 

och resultatet från enkätundersökningen har vi tolkat genom att växla mellan att se till delarna i 

uppsatsen samt helheten. Vilket vi gjorde för att inte missa att ta med viktig information, viktiga 

begrepp, viktiga aspekter eller väsentliga faktorer som skulle kunna spegla uppsatsens 

slutresultat på ett felaktigt sätt. 

2.2.  Arbetssätt 

Det hermeneutiska synsättet är det som ligger till grund för att vi har valt att utarbeta uppsatsen 

efter en kvalitativt ansats. Då den hermeneutiska traditionens metodteori är den kvalitativa 

metodteorin enligt Hartman (2001). Kvalitativ forskning innebär enligt Bryman & Bell (2005) att 

forskningen är inriktad på generering och inte på prövning av teorier. Det finns dock exempel på 
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kvalitativa undersökningar där det prövats teorier istället för att generera en teori, vilket till viss 

del stämmer överens med vår uppsats då vi ”prövar” om det bankerna säger verkligen uppfattas 

av kunderna. Vi har alltså som vi nämnt tidigare delat upp uppsatsen i två delstudier, den första 

delen består av arbetet med att identifiera hur bankerna arbetar med sina kundrelationer. Den 

andra delen består av enkätundersökningen där vi tar reda på om kunderna upplever det banker 

försöker förmedla. Kvalitativ forskning lägger vanligtvis vikt vid ord och inte kvantifiering 

under insamling och analys av data. Den betonar i huvudsak ett induktivt synsätt och föredrar att 

lägga tonvikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell 2005). 

Vi lägger vikt vid ord och hur våra informanter samt respondenter upplever och tolkar sin sociala 

verklighet. Genom att vi låter informanterna beskriva deras arbete med kundrelationer som vi 

sedan tolkar och redogör för, vilket vi även gör med resultatet från enkätundersökningen. 

Dessutom anses den kvalitativa ansatsen vara lämplig när forskare hanterar information som inte 

är känd i förväg (Jacobsen, 2002). Vilket stämmer bra in på vår uppsats då vi under förstudien 

hämtar information på fältet.  

 

Kvantitativ forskning beskrivs som en forskningsmetod som handlar om insamling av numerisk 

data och att förhållandet mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag, där tyngden ligger på 

prövning av teorier (Bryman & Bell, 2005). Då vi även har valt att genomföra en 

enkätundersökning innebär det att uppsatsen är utarbetad efter ett kvalitativt tillvägagångssätt 

men att den delvis bygger på kvantitativ data.  

 

Insamling av data 

Forskare kan välja mellan olika metoder för att samla in information och dessa 

informationskällor kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är den information 

som forskaren samlar in under forskningsprocessen. Metoden för att samla in information beror 

på forskarens val av kvalitativ eller kvantitativ ansats. Sekundärdata består av information som 

andra forskaren sedan tidigare har samlat in eller såkallad registerdata. Publicerade vetenskapliga 

artiklar är en form av sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Vi har i denna uppsats använt oss av både primärdata och sekundärdata. De insamlingsmetoder 

vi använt oss av för att samla in primärdata är tre intervjuer och en enkätundersökning. De 

sekundära källorna som vi använt oss av är litteratur, vetenskapliga artiklar, artiklar från 

dagspress och övriga källor från Internet. Sekundärdata har vi använt i samband med tolkningen 

av intervjuerna med de olika bankerna för att kunna utforma enkäten på ett relevant sätt samt för 

att stödja resultatet av enkätundersökningen. 

2.3.  Metodansats 

Grunden till induktiv metodansats är att forskaren ger sig ut i verkligheten med knappa 

förväntningar och samlar in information som sedan sammanställs. Anledningen till att forskare 

använder sig av ett induktivt arbetssätt är för att ingenting ska begränsa vilken information som 

samlas in (Jacobsen, 2002). Induktiv teori innebär enligt Bryman & Bell (2005) att teorin är 

resultatet av en forskningsinsats, det leder till att forskare kan dra generaliserbara slutsatser från 

observationer. Grovt uttryckt handlar induktion om att observationer/resultat kommer att 

generera en preliminär teori. Det är dock viktigt att vara försiktig med ordet teori i samband med 

induktivt arbetssätt, eftersom ett slutgiltigt resultat oftast inte är mer än empiriska 

generaliseringar (Bryman & Bell, 2005). 
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Deduktiv metodansats innebär att forskare skaffar sig förväntningar om hur världen och 

verkligheten ser ut. För att sedan gå ut och samla in empiri och därefter jämföra förväntningarna 

med hur verkligheten såg ut. Förväntningarna bygger på tidigare gjorda observationer och 

tidigare teorier (Jacobsen, 2002). 

 

Grunden till uppsatsen bygger på en induktiv metodansats då vi går från empiri till preliminär 

teori. Anledningen till vårt val av metodansats beror först och främst på att vi vill samla in 

information på ett brett och förutsättningslöst sätt hos bankerna för att kunna bygga upp 

enkätfrågor utifrån relevant information.  

2.4.  Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Vid användning av en kvalitativ ansats anser Halvorsen (1992) att ostrukturerade intervjuer är ett 

vanligt tillvägagångssätt, där intervjun går att beskrivas som ett samtal eller en informantintervju. 

Vid en sådan intervju styr intervjuaren samtalet så lite som möjligt (Halvorsen, 1992). Vi har i 

förstudien använt oss av ostrukturerade intervjuer vilket blev ett naturligt val för oss eftersom vi 

ville samla in information på ett brett och förutsättningslöst vis. Vi ansåg att denna teknik skulle 

bidra till intressant information eftersom djupare och mer ingående svar skulle erhålls då 

informanterna svarar fritt.  

 

För att inte leda informanterna vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren enligt 

Bryman & Bell (2005) av minnesanteckningar över olika teman som intervjun ska beröra. Vi 

gjorde därför valet att enbart förklara målet med uppsatsen, vilket gjorde att ett samtal om 

kundrelationer inleddes. Därefter fortlöpte intervjun som ett samtal mellan oss som intervjuare 

och informanten. 

 

Val av informanter 

För att få bankperspektivet i förhållandet mellan banken och kunden valde vi att kontakta 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Vi fick bra respons på alla banker utom SEB, 

vilket vi ser som ett godkänt utfall då 75 procent av vårt tilltänkta val blev möjligt. Vi valde att 

kontakta just dessa fyra banker för att få en bild av hur större delen av den svenska 

bankmarknaden arbetar med sina kundrelationer. Enligt Svenska Bankföreningen har dessa 

banker tillsammans den största andelen av den svenska allmänhetens inlåning. 

 

De personer vi valde att kontakta är chefer på kontorsnivå där alla har bra insyn i hur banken 

arbetar med sina kunder på den privata sidan. Här följer en presentation av de personerna som vi 

fick kontakt med: 

 

- Nicklas Fröding, biträdande kontorschef för Swedbank i Kalmar samt 

privatmarknadschef för Swedbank i Kalmar kommun.    

 

- Göran Persson, bankdirektör på Nordea i Kalmar men som även har ansvaret för 

privatmarknaden  

 

- Ola Tyrberg, kontorschef för Handelsbanken i centrala Kalmar. 
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2.5.  Kvalitet på de ostrukturerade intervjuerna 

Trovärdighet är enligt Bryman & Bell (2005) ett förslag på kriterier för bedömning av en 

kvalitativ ansatsmetod. Kriteriumet delas in i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka 

och bekräftelse. För att de ostrukturerade intervjuerna ska uppfylla kriterierna för trovärdighet, 

spelade vi in intervjuerna och förde anteckningar under samtalet. Tillvägagångssättet medförde 

att vi inte kunde missa relevant information. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) ökar tillförlitligheten i undersökningen om forskare rapporterar 

resultatet till personer som varit delaktiga i undersökningen, för att låta dem godkänna att 

forskaren uppfattat deras verklighet på ett korrekt sätt. Vi valde därför att skicka materialet till 

respektive informant för ett godkännande, för att minska risken för misstolkningar. 

 

Överförbarhet berör enligt Bryman & Bell (2005) huruvida resultatet kan tillämpas i andra 

sammanhang. Vi valde att intervjua en representant på tre olika banker. Informanterna vi träffade 

arbetar relativt nära kärnverksamheten samt medarbetarna och som tidigare nämnts representerar 

de en betydande del av den svenska bankmarknaden. Därför anser vi att våra informanter räcker 

för att spegla hur en bank arbetar med sina kundrelationer. För att öka överförbarheten borde vi 

kanske ha intervjuat minst en till på varje bank. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) betyder pålitlighet att forskaren ska göra en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen. För att öka pålitligheten i uppsatsen 

har vi redogjort för alla delar genom hela vårt metodkapitel. Styrka och bekräftelse innebär att 

forskaren försöker säkra att denne handlat i god tro, med insikten om att det är omöjligt att få 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Det ska framgå att forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar påverkat processen och slutsatserna från studien (Bryman & Bell, 2005).   

 

2.6.  Tillvägagångssätt vid enkätundersökningen 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att undersöka hur kunder upplever banken. 

Anledningen till vårt val var för att det enligt Bryman & Bell (2005) är ett enkelt och smidigt sätt 

att genomföra en intervju på där forskaren kommer åt ett stort antal respondenter. Studien hade 

på grund av tidsbegränsningen inte kunnat genomföras genom att intervjua en representativ krets 

av personer. Vi anser att vår forskningsfråga inte hade kunnat besvaras på ett korrekt sätt genom 

att endast intervjua ett fåtal personer då urvalet skulle ha blivit för litet.  

 

Efter intervjuerna med informanterna i förstudien kunde vi tydligt se vilka kategorier som var 

viktiga för bankerna i deras arbete med kundrelationer. Kategorierna återkom i alla tre intervjuer 

vilket gjorde att vi förstod att dessa var något som återspeglade hur en del av bankväsendet 

arbetar inom ämnet kundrelationer. Vi valde därför att utforma enkätundersökningen med slutna 

frågor då det blev naturligt att formulera frågorna med svarsalternativ. Vi valde även att använda 

oss av slutna frågor eftersom de enligt Bryman & Bell (2005) är enkla att ställa för forskaren 

samt besvara för respondenten. Det är även lätt att bearbeta svaren, det ökar jämförbarheten i 

svaren samtidigt som risken för variation minskar. Det kan däremot vara svårt att få uttömmande 

svarsalternativ med slutna frågor eftersom det inte är möjligt att täcka in alla olika svarsalternativ 

som finns (Bryman & Bell, 2005). Vi är medvetna om detta men vi anser att resultatet av 

undersökningen går att tolka på ett tillfredställande sätt så att vi kan besvara vår forskningsfråga.  



 12 

 

 

Val av respondenter 

Andra benämningar på urval är stickprov eller sampel. Syftet med att ta ett stickprov är att få 

veta något om den undersökta personen eller fenomenet och de flesta kommer sedan att vara 

beredda att lita på den information som stickprovet ger. En stickprovsundersökning innebär att 

forskaren begränsar sig till att studera ett urval. Av urvalet försöker forskaren sedan att dra 

slutsatser om helheten, populationen. Utöver urvalsundersökning kan forskare välja att 

genomföra en totalundersökning, en sådan är dock både dyr och tidskrävande att genomföra. Det 

finns olika sätt komma åt ett urval på, ett exempel är enkelt slumpmässigt urval som innebär att 

forskaren inte försöker styra urvalet i en viss riktning. Alla i populationen har alltså samma 

sannolikhet att delta i undersökningen (Körner & Wahlgren, 2006). 

 

Då uppsatsen skrivs vid Linnéuniversitetet i Kalmar och att vi som författare bor i Kalmar 

bestämde vi oss för att genomföra undersökningen i denna stad. Vi valde att genomföra 

undersökningen på tre offentliga platser för att komma åt ett enkelt slumpmässigt urval av 

respondenter. Platserna vi valde att genomföra undersökningen på var universitetsbiblioteket, 

stadsbiblioteket och Giraffens köpcentrum. Vi testade två olika varianter att genomföra 

undersökningen på, det ena sättet var att lämna ut enkäten och låta respondenterna själva fylla i 

sina svar. Det andra tillvägagångssättet var att fråga respondenterna och vi som författare fyllde i 

svaren. Båda teknikerna är exempel på ”enkät under ledning” vilket innebär att enkätställaren är 

personligen närvarande och kan hjälpa till och göra eventuella förtydligande (Patel & Davidson, 

2003) 

 

Att genomföra enkäten på olika tillvägagångssätt och att anpassa tekniken efter platsens situation 

gjorde vi för att vi ansåg att det skulle ge oss den bästa svarsfrekvensen.  

 

2.7.  Kvalitet på enkätundersökningen 

En enkätundersökning genererar kvantitativ data därför har vi valt att värdera denna mätning 

med begreppen reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet 

och behandlar frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen skulle genomföras igen (Bryman & Bell, 2005). 

 

Reliabiliteten kan diskuteras i vår enkätundersökning då urvalet på 78 respondenter inte är jämnt 

fördelat mellan olika åldrar. Vi försökte få ett varierat enkelt slumpmässigturval vad det gäller 

ålder på respondenterna genom att utföra undersökningen på olika platser där olika typer av 

människor befinner sig. Dock består vårt urval till största del av yngre personer eftersom det var 

på universitetsbiblioteket som flest personer deltog. Det var inte lika enkelt att få personer att ta 

sig tid att svara på Giraffens köpcentrum och statsbiblioteket som det var på 

universitetsbiblioteket. Vi anser att anledningen till att det var svårt att få respondenter på 

köpcentrumet var för att det är en stressig omgivning och att det var svårt att få kontakt med 

människor. På statsbiblioteket var det dels inte så många personer samtidigt som det var få som 

ville ställa upp och delta i undersökningen. 

 

Utvärderingen av att använda olika tekniker i undersökningen är att det fungerade bra. På de 

båda biblioteken var det optimalt att låta respondenterna svara själv dels på grund av att det inte 
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störde omgivande personer samtidigt som vi lät respondenterna vara helt anonyma. Tekniken att 

låta respondenterna svara själva hade eventuellt gjort så att fler hade ställt upp på Giraffens 

köpcentrum, då det hade gjort respondenterna mer anonyma.  

 

Validitet är enligt Bryman & Bell (2005) i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet och 

kan kort förklaras som undersökningens giltighet. Begreppet innebär en bedömning av om de 

slutsatser som dragits hänger ihop eller inte. Validitet beskriver hur väl en eller flera indikatorer 

mäter just det som de är avsedda att mäta (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att vi har en hög 

validitet i undersökningen då våra enkätfrågor är härledda från samtalen med våra informanter. 

Vilket innebär att frågorna på ett tydligt sätt mäter om kunderna upplever banken på det sätt som 

bankerna vill förmedla. Detta leder till att slutsatserna av studien hänger ihop med resultatet. 

Giltigheten i undersökningen styrks även av att vi som författare av uppsatsen är oberoende 

parter vilket vi anser gör så att respondenterna vågar svara ärligt.  

 

Möjligheten att kontrollera reliabiliteten påverkas även av att enkätundersökningen enbart 

innefattar ett stickprov i Kalmar. Det blir svårt att bedöma om samma resultat skulle erhållas på 

en annan plats då det skulle kunna skilja sig i exempelvis en storstad eller mindre ort jämfört 

med vårt resultat från en medelstor stad. Då vårt urval till stor del består av yngre personer är det 

inte heller säkert att undersökningen skulle få samma resultat om den skulle genomföras 

ytterligare en gång i Kalmar med ett enkelt slumpmässigt urval.  

 

När forskare använder sig av en enkätundersökning är det svårt att kontrollera reliabiliteten innan 

genomförandet av undersökningen. Det forskare kan göra inför undersökningen är att försäkra 

sig om att respondenterna uppfattar frågorna som forskaren tänkt sig (Patel & Davidson, 2003). 

För att skapa en tillförlitlig undersökning har vi formulerat frågor som i så liten grad som möjligt 

går att misstolka. Vi har undvikt att använda ett språk i enkätfrågorna som är för komplicerat 

eller fackmannamässigt. För att minska risken för misstolkning hos respondenterna har vi även 

prövat olika varianter av frågorna på kollegor och vänner. Vi har lyssnat på deras åsikter och 

tagit deras tankar och funderingar i beaktning när vi sedan valde hur de slutgiltiga frågorna i 

enkätundersökningen skulle formuleras. Vi utformade även enkäten på så vis att det skulle gå 

enkelt och snabbt för våra respondenter att besvara den, då vi ansåg att en för lång och invecklad 

enkät skulle göra att vi skulle få ett färre antal respondenter att ställa upp i undersökningen.  

 

2.8.  Kvalitet på sekundärdata 

Det är viktigt som forskare att kritiskt granska de källor som används i studien, för att kunna 

bedöma till vilken grad källorna kan anses vara objektiva och hur de kan ha påverkat studiens 

resultat (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman & Bell (2005) är det viktigt att forskare inte tar 

kvaliteten på data för given utan att den hämtas från källor där forskaren kan förutsätta att 

kvaliteten är tillräckligt bra samtidigt som det ska vara kvalificerade oberoende författare till 

källorna. 

 

De sekundära källor som vi har använt oss av är av varierande slag samt att vi kritiskt försökt 

granska källorna. Vilket har inneburit att vi enbart använt material som vi betraktat som 

tillförlitligt och relevant. Vi har även använt oss av mer än en källa i uppsatsens alla delar för att 

öka trovärdigheten hos källorna genom att de styrker varandra.    
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3. Närhet 
 

 

I kapitlet presenteras hur bankerna arbetar för att skapa närhet och hur våra respondenter 

uppfattar arbetet. I början redovisas en tolkning av den information som vi fick från 

informanterna och sedan resultatet från enkätundersökningen som berör närhet. Tolkningen är 

gjord med stöd i litteratur och artiklar för att få en djupare förståelse samt för att kunna bygga 

upp en trovärdig undersökning. Kapitlet avslutas med en delslutsats kring närhet.   

 

 

Definition av närhet:  

 

Går att definiera både konkret med att vara i närheten av någon och abstrakt om förhållandet att 

vara nära någon. 

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 

3.1.  Förstudie  

Behovet av att kunna ta kontakt 

Det som tydligast framgått i samtalen med informanterna är att samtliga banker arbetar med en 

närhet till sina kunder vilket innebär den abstrakta definitionen av närhet om förhållandet att vara 

nära någon. Enligt Ola Tyrberg är Handelsbankens huvudfråga när det gäller kundrelationer att 

vara nära kunden. Handelsbanken arbetar enligt Tyrberg efter att kunden själv ska välja den typ 

av kontakt som de vill ha med sin bank och för att underlätta för kunden satsar Handelsbanken 

på att ha kontor på många orter i varierande storlek. Handelsbankens teori är inte att lägga ned 

kontor utan att behålla kontoren även på mindre orter. Även Swedbank satsar på att ha ett stort 

kontorsnät enligt Niklas Fröding för att kunderna ska kunna möta banken lokalt på flera olika 

platser. Fröding säger även att närhet till kunden är en viktig del och att Swedbank fokuserar på 

mötet med kunden som det primära. Enligt Fröding är det viktigt att kunderna får en 

kontaktperson på banken och att kunden sedan regelbundet blir inbjuden till att träffa sin 

kontaktperson och gå igenom sin ekonomi. Göran Persson talade om att Nordea arbetar efter att 

kunden ska välja hur kontakten med banken ska se ut. En del kunder vill träffa banken var sjätte 

månad, en annan kund vartannat år och därför arbetar Nordea enligt Persson med att träffa 

kunden när kunden själv vill. Enligt Eriksson (2006) är det som rådgivare viktigt att snabbt skapa 

ett förtroende hos kunden, genom att individualisera kunderna. Rådgivaren måste kunna 

känneteckna kontext hos kunden vilket gör att kunden får förtroende för banken (Eriksson, 

2006). 

 

Bankers förmåga och vilja att vara nära kunder kan enligt Eriksson (2006) bero på flera faktorer. 

Banken är kanske inte villig att lägga ner de resurser som krävs för att skapa en närhet till 

kunden. Det ställer stora krav på banker att hantera allt från ett enkel standardiserat lån till 

avancerade placeringsråd då kunderna förväntar sig att kunna rådfråga en och samma person 

inom alla områden. Bankens organisation kompliceras även av att de använder flera olika 

distributionskanaler. Om denna komplexa organisation skulle lägga resurser på varje enskild 

kund skulle det öka komplexiteten i organisationen. Det kan vara svårt att hantera för en bank då 
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kunder exempelvis kan knytas hårdare till den bankanställda än till organisationen (Eriksson, 

2006).  

 

Utifrån ovan givna information valde vi att formulera tre enkätfrågor. 

- Känner du att du kan välja att kontakt med din bank som du vill? 

- Tycker du att det är viktigt att det finns bankkontor på flera orter? 

- Uppskattar du/skulle du uppskatta att regelbundet bli inbjuden till rådgivning av din 

bank? 

 

Nöjda kunder   

För att på sikt vara lönsam som organisation är alla informanterna överens om att det krävs att 

bankerna har nöjda kunder. Fröding från Swedbank säger att en långsiktig och uthållig lönsamhet 

inte går att få utan att bankens kunder är nöjda. Detta styrks av Bergman & Klefsjö (2002) som 

skriver att det finns många studier som visar att enbart omkring fem procent av missnöjda kunder 

verkligen klagar hos säljaren eller leverantören. Däremot är det vanligt att kunder berättar för 

vänner, kollegor och bekanta om dåliga erfarenheter. Det är ett vanligt sätt som missnöje mellan 

kund och leverantör ofta sprids på (Bergman & Klefsjö, 2002). Tyrberg menar att medarbetarna 

på Handelsbanken måste i mötet med kunden göra en avvägning av vad kunden har för behov 

och samtidigt se till bankens lönsamhet. Tyrberg pratar i samband med denna lönsamhetsaspekt 

om att det är en vågskål som måste beaktas för att på sikt vara lönsam. Enligt Persson på Nordea 

är det viktigt att kunden står i centrum och att banken är till för kunden och inte tvärtom. Enligt 

Nyström (2007) är det de långa och återkommande uppdragen som ger tjänsteföretag den bästa 

lönsamheten. För att skapa långa och återkommande uppdrag kan banken sträva efter att bli som 

en samarbetspartner för kunderna. Vilket enligt Eriksson (2006) innebär att banken måste bli 

delaktig i den process som ligger bakom de beslut som kunderna tar.   

 

Fröding poängterar att bankernas produkter och räntor inte skiljer sig så mycket åt så att det 

bankerna får konkurrera om är hur de hanterar sina kundrelationer och genom att erbjuda bra 

service. Swedbank erbjuder därför enligt Fröding sina kunder en anpassad service i form av 

utökade öppettider och ett utbrett kontorsnät. Att ha bra kundkontakter är enligt Offerman (2004) 

en avgörande faktor för alla företag då det i dag finns ett stort utbud av produkter som lätt kan 

bytas ut. Det blir därför viktigt att bygga en trogen kundkrets genom att exempelvis stärka sitt 

varumärke och att tillhandahålla bra erbjudanden. Det är därför viktigt att företag är duktiga på 

att erbjuda service och värna om sina kunder (Offerman, 2004), vilket enligt Skoglund (2009) 

skapar organisationens varumärke. Eftersom ett varumärke präglas av hur uppfattningarna om 

organisationen är. Så många olika uppfattningar som det finns om varumärket, så många 

varumärken har en organisation (Skoglund, 2009). Vikten av att ha ett starkt varumärke 

diskuterades i mötet på Swedbank med Fröding, som menar att media sällan speglar händelser på 

ett rättvist sätt och att dessa gärna vinklas. Persson på Nordea talade om att det är viktigt att hela 

tiden motivera alla beslut och förändringar som genomförs, för att som bank få kunderna att 

förstå anledningen till förändringen eller beslutet.  

 

När det gäller konkurrensen till andra banker har Handelsbanken enligt Tyrberg ett mål att alltid 

vara bäst i mätningen av Svenskt Kvalitetsindex
1
 (SKI) men att banken i övrigt inte jämför sig 

                                                 
1
 Ett system för att samla in, analysera och sprida information om kunders förväntningar, upplevd kvalitet och 

värdering av varor och tjänster. (www.kvalitetsindex.se) 
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med andra banker utan med andra kontor inom Handelsbanken. I samtalet med Persson förstår vi 

att Nordea konkurrerar genom att alltid försöka vara steget före och vara väl pålästa, han nämner 

att alla privatrådgivare ska vara SwedSec
2
 licensierade. Både det Tyrberg och Persson säger, 

tyder på att det de konkurrerar med inte är bankernas produkter utan med allt annat runt omkring 

som gör att kunderna får en känsla av att de valt det bästa alternativet och därför vill fortsätta att 

vara kund i banken.  

 

Med utgångspunkt i bankernas arbetsätt för att skapa nöjda kunder valde vi att formulera två 

enkätfrågor. 

- Känner du att du blir erbjuden den service som du har behov av? 

- Upplever du din banks rykte som viktigt? 

 

Personliga mötet 

Handelsbanken och Swedbank arbetar som tidigare nämnts med att tilldela sina kunder en 

kontaktperson för att skapa närhet till sina kunder. Motivet till det är enligt Tyrberg och Fröding 

att bankerna då bemöter kunderna på ett sätt som skapar ett förtroende i relation. Enligt Weiner- 

Thordarson (2009) så mäter en kund kvaliteten på bemötandet med hänsyn till två aspekter och 

de är vad kunden får och på vilket sätt kunden får det. Rådgivaren ska exempelvis ha egenskaper 

som att vara professionell och skicklig, visa på medkänsla och vara tillgänglig och flexibel i sitt 

arbete (Weiner-Thordarson, 2009). Bankens personal möter dagligen kunder vilket enligt 

Eriksson (2006) gör det betydelsefullt att veta vilken typ av kund som bankmannen möter 

samtidigt som det är viktigt att kunna se vilka behov en person har. Det är viktigt att en rådgivare 

på en bank inom endast ett par sekunder skall kunna bilda sig en uppfattning om denne har 

träffat kunden tidigare, hur mötesfrekvensen sett ut, tidigare rådgivning och sociala band. Om 

rådgivaren kan känneteckna dessa kontexter betyder det att kunden har ett förtroende för 

rådgivaren. Om rådgivaren inte kan känneteckna kontexten så finns det en potential för 

rådgivaren att skapa värde för kunden och på så sätt också ett förtroende. Det är viktigt för 

rådgivare att skapa relationer men även att stärka redan befintliga relationer (Eriksson, 2006). 

 

Tyrberg poängterar att det är viktigt av att låta kunden själv bestämma över vilken typ av kontakt 

som denna vill ha med banken. Han menar att det är viktigt att låta kunderna välja kontaktväg. 

Fröding pratar om att det är viktigt att erbjuda sina kunder rådgivning och förklara för kunden 

vad banken kan hjälpa till med. Han säger att det är centralt att vara aktiv och rekommendera 

kunden olika alternativ som passar kunden. Nordea fokuserar enligt Persson på det enskilda 

mötet genom att som tidigare nämnts främst vara pålästa men även på att mötet ska ske i en 

avskild miljö. Dock är det inte enligt Bergman och Klefsjö (2002) alltid lätt för en organisation 

att lyckas ta reda på vilka behov kunderna har. Eftersom kunder kan ha svårt att själva belysa 

sina behov vilket gör att verksamheten måste försöka ha stor inlevelseförmåga, för att kunna 

fånga kundernas behov (Bergman och Klefsjö, 2002).  

 

Eftersom två av bankerna tilldelar sina kunder en kontaktperson formulerade vi enkätfrågan: 

- Är det viktigt för dig att ha en personlig kontaktperson på banken? 

 

                                                 
2
 Swedsec AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och 

upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. (http://www.swedsec.se/swedsec)  
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Av informationen vi fick från informanterna kring kategorin närhet valde vi att ställa en 

enkätfråga som speglar hela kategorin. Den frågan är: 

- Har du den relationen till din bank som du önskar? 

3.2.  Reflektioner  

Informanterna förmedlar en känsla till oss att mötet med kunden är grunden för att kunderna ska 

känna en närhet till sin bank. Vi anser att arbetet kring kategorin närhet, är det som är grunden 

för att en bank ska kunna bygga återkommande relationer med sina kunder. Närhet är även en 

viktig kategori för att kunna skapa nya kundrelationer. Samtidigt är det den personliga kontakten 

med banken som skapar närhet för kunden. Detta arbetar bankerna som vi har varit i kontakt med 

på olika sätt. Eriksson (2006) menar att de inte går att lägga de resurser på alla kunder som det 

skulle krävas för att skapa en närhet till sina kunder. Dock måste verksamheter fokusera på att 

arbeta närmare kunden (Eriksson, 2006). Vi anser att detta visar på en konflikt i att som bank 

kunna vara nära sina kunder. Vår åsikt är att banker försöker jobba med att skapa närhet till sina 

kunder genom deras sätt att behandla kunderna när de kommer i kontakt med kunderna.   

 

Det har tydligt framgått i samtalen med informanterna att grunden till en lönsam verksamhet är 

att ha nöjda kunder. Eftersom nöjda kunder stannar och därmed skapar en långsiktig hållbarhet 

för bankerna. Vilket bekräftas av Eriksson (2006) som förespråkar att bygga långsiktiga 

relationer genom att vara som en samarbetspartner för sin kund för att på så vis skapa en 

lönsamhet i sin verksamhet. Dessutom så anser vi att om en bank har nöjda kunder kommer det 

generera i att nya kunder knyts till organisation genom exempelvis gott rykte. Nöjda kunder, 

kommer alltså att ge en lönsam verksamhet samtidigt som det gör så att organisationen utvecklas 

och blir större. 

 

Handelsbankens mål att alltid vara bäst i mätningen av SKI och Nordeas strategi att profilera sig 

som att alltid vara steget för och pålästa anser vi präglar deras respektive varumärke. Då allt ett 

företag förmedlar påverkar uppfattningarna om varumärket enligt Skoglund (2009). Det tyder på 

att bankens arbetssätt påverkar hur omgivningen uppfattar deras varumärke. Swedbank stärker 

sitt varumärke genom att exempelvis erbjuda utökade öppettider för att, som vi tolkar det, visa 

tillgänglighet. 

 

Vi anser att mötet mellan en banktjänsteman och kund är en viktig del för att banken ska kunna 

skapa närhet i relationen. Dels är det viktigt hur mötet sker men även vilken känsla som 

banktjänstemannen ger kunden. Vi anser att en bank inte bara kan tilldela en kund en 

kontaktperson för att skapa närhet, utan att det är viktigt att kontaktpersonen ger ett intryck av att 

vilja skapa en relation med kunden. Samtidigt så kan en kontaktperson ge kunden en känsla av 

att det är lättare att ta kontakt med banken, då kunden vet vem den ska kontakta vid frågor 

rörande sin ekonomi. Vi ser stora möjligheter med att kunder tilldelas en kontaktperson då vi 

anser banken på så vis skapar utvecklingsmöjligheter för organisationens kundrelationer. 

 

I samtalen med informanterna har vi förstått att alla bankerna försöker arbeta med en närhet till 

sina kunder och att denna närhet ska anpassas efter vilken relation kunden vill ha till banken 

samt att erbjuda sina kunder den service de efterfrågar. Det är en viktig del för att organisationen 

ska utvecklas och att befintliga kunder ska stanna kvar och för att nya kunder ska kunna knytas 

till verksamheten. Nordea arbetar med att hela tiden sätta kunden i centrum och att alltid försöka 
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vara steget före. Handelsbanken och Swedbank satsar på att möta kunderna lokalt och att försöka 

skapa en personlig relation och de tror att bankerna på så sätt kan möta kunderna på ett önskvärt 

sätt. 

 

Enkätfrågornas uppbyggnad 

Enkätfrågorna i uppsatsen som berör närhet har vi formulerat genom att vi har gått igenom varje 

stycke för sig i kapitlet. I varje stycke har vi tagit ut det som bankerna lyft fram som centrala 

delar för att kunna undersöka närhet utifrån kundernas perspektiv. 

3.3.  Resultat enkätundersökning  

I diagrammet nedan redovisas resultatet från undersökningen av närhet. Vi kommer i denna del 

att redogöra för resultatet vi fick fram från enkätundersökninngen och samtidigt kort beröra vad 

informanterna har sagt och vad olika teorier säger i anknytning till respektive fråga.  Enkäten i 

sin helhet finns i bilaga 1 och ett diagram som visar resultatet från hela enkätundersökningen 

finnas i bilaga 2.  

  

RESULTAT - NÄRHET

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

FR
Å

G
O

R JA tot

NEJ tot

 
Fig. 3.1 Resultat från enkätundersökningen 

 

1. Känner du att du kan välja att ta kontakt med din bank som du vill? & 2. Tycker du det är 

viktigt att det finns bankkontor på flera orter? 

Att ha flera bankkontor satsar både Swedbank och Handelsbanken på med motivet att kunderna 

ska ha möjligheten att möta sin bank lokalt. De båda bankerna menar att det är viktigt att erbjuda 

kunden att kunna ta den kontakt som passar respektive kund. En studie gjord av Lam, Burton & 

Lo (2009) visar att ju högre antal bankkontor en bank har, desto mindre är sannolikheten att en 

kund väljer att byta bank. Vår undersökning har visat att respondenterna upplever att de kan välja 

att ta kontakt med sin bank som de vill då det är 90 procent som svarat ja på denna fråga. Det har 

även framkommit att respondenterna tycker att det är viktigt att det finns bankkontor på flera 

olika orter, då 85 procent av urvalet svarade att de tycker att det är viktigt att det finns lokala 

bankkontor. Vår tolkning är att kunderna vill ha möjligheten att kunna ta personlig kontakt med 

sin bank samt att de flesta kan ta den kontakt som de känner sig bekväma med i olika situationer. 
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3. Är det viktig för dig att ha en personlig kontaktperson på banken? 

Både Handelsbanken och Swedbank arbetar med att tilldela sina kunder en kontaktperson som 

kunden kan vända sig till då de behöver hjälp. Att få en kontaktperson på banken tror både 

Handelsbanken och Swedbank ökar känslan av att kunden känner en närhet till sin bank. Enligt 

Gill, Flaschner & Shachar (2006) är det viktigt att en kontaktperson bygger upp ett starkt 

förtroende gentemot kunderna, för att utveckla starka relationer. Responsen på vår fråga har varit 

att det inte är viktigt att ha en kontaktperson att vända sig till då det knappt är 40 procent av våra 

respondenter som anser att det är viktigt. Vi tolkar det som att respondenterna inte tycker att det 

är viktigt att kunna vända sig till en och samma person på banken. Utan att det kanske är 

närheten till bankkontor som är en viktigare del framför att ha en personlig kontaktperson på 

banken. En annan anledning till att det är så få respondenter som inte tycker att det är viktigt att 

ha en kontaktperson på banken anser vi skulle kunna vara för att banken inte lyckas bygga ett 

starkt förtroende till sina kunder. 

 

4. Uppskattar du/ Skulle du uppskatta att regelbundet bli inbjuden till rådgivning av din bank? 

Swedbank arbetar med att regelbundet bjuda in kunder till rådgivning för att hjälpa kunderna att 

gå igenom sin privatekonomi vilket de gör för att försöka öka känslan av närhet till sin bank hos 

kunden. Enlig statens offentliga utredning till lagen om finansiell rådgivning har behovet av 

finansiell rådgivning ökat. Konsumenterna erbjuds i dagsläget ett stort antal 

investeringsalternativ med varierande riskprofil. Utvecklingen har skapat ett ökat behov av 

kunskap och information hos konsumenterna (SOU 2002:41).  Att bli inbjuden till ett möte med 

en rådgivare på sin bank är något som relativt många uppskattar eller skulle uppskatta då det är 

60 procent av de tillfrågade respondenterna som svarat ja på denna fråga. Det tillsammans med 

att det är över 80 procent som tycker det är viktigt att det finns bankkontor på flera orter (fråga 2) 

kan tolkas som att en del kunder själva vill ta initiativet till att kontakta sin bank och att de vill ha 

möjligheten till att ta personlig kontakt på ett lokalt bankkontor. Utfallet gör att behovet av att 

känna närhet hos kunder blir lite tudelat. Då en del av vårt urval inte vill bli inbjudna till att gå 

igenom sin ekonomi och den andra delen av dem tillfråga vill bli inbjudna till att träffa en 

rådgivare samtidigt som de flesta vill kunna kontakta banken personligen. Denna delade 

uppfattning anser vi kommer av att kunder uppfattar närhet på olika sätt samt att olika personer 

har olika behov av att ha kontinuerlig personlig kontakt med sin bank. Vårt utfall tyder dock på 

att behovet av rådgivning finns och är relativt stort vilket även tidigare nämnda offentliga 

utredning visar. 

 

5. Känner du att du blir erbjuden den service som du har behov av? 

Kunders behov av service påverkas av tidigare erfarenheter så som känslomässiga inputs samt 

rationella erfarenheter från tidigare serviceprocesser (Tyler & Stanley, 2007). Alla bankerna 

framhäver att det de konkurrerar om inte är produkter och tjänster utan om att erbjuda service till 

sina kunder. Att det är viktigt att kunderna får en känsla av att de valt det bästa alternativet av 

bank och därför vill fortsätta att vara kund. Det är nästan 80 procent av våra respondenter som 

tycker att de blir erbjudna den service som de är i behov av. Vi tolkar det som att bankerna är bra 

på att erbjuda kunder den servicen som de flesta önskar, då det inom organisationer är svårt att 

erbjuda en service som gör att alla kunder blir nöjda. Vi tolkar resultatet på frågan som att banker 

inte behöver förändra sitt arbete, utan istället fortsätta utveckla den befintliga servicen.  
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6. Upplever du din banks rykte som viktigt? 

Kundens tidigare erfarenheter speglar uppfattningen om varumärket, har varumärket ett stort 

värde för kunden, tyder det på en stark relation. Ett starkt varumärke genererar i kundlojalitet och 

starka relationer (The indelible brand: Bonding with the customer, 2007). Alla informanter har 

på ett eller annat sätt uttryckt att bankerna arbetar med sitt varumärke, genom att skapa en positiv 

uppfattning av varumärket. På frågan om bankens rykte är viktigt är det över 80 procent av våra 

respondenter som tycker det. Vilket tyder på att det inte enbart är det personliga mötet som är det 

viktiga utan att kunder även påverkas av hur banken speglas i media och hur banken väljer att 

bete sig i olika situationer. Att det är över 80 procent av urvalet som påverkas av bankens rykte 

tyder på att det är viktigt att banken även arbetar med att stärka sitt varumärke.  

 

7. Har du den relationen till banken som du önskar?  

90 procent av våra tillfrågade respondenter känner att de har en önskad relation till sin bank. 

Att det är så många av respondenterna som har den relationen till sin bank som de önskar tolkar 

vi som att bankernas sätt att möta sina kunder uppskattas av kunderna. Bankerna vet hur de ska 

arbeta för att kunden ska vara nöjd med relationen till sin bank. Undersökningen tyder på att alla 

kunder inte har ett behov av att känna personlig närhet till sin bank vilket frågan om det är viktigt 

att ha en kontaktperson visar då det är mer än 60 procent som inte tycker det är viktigt att ha en 

kontaktperson på banken. Däremot är det viktigt att ha möjligheten att ta personlig kontakt då 

över 80 procent vill att det ska finnas bankkontor på flera orter. Att det är mer än 60 procent som 

inte tycker det är viktigt att ha en kontaktperson och att det är 40 procent som själv vill ta 

initiativet till rådgivning tyder på att banken måste finnas för dessa kunder när de behöver dem. 

Detta förmedlar bankerna genom att låta kunderna ta den kontakten som de vill samtidigt som 

både Swedbank och Handelsbanken satsar på att ha ett utbrett kontorsnät så att kunden ska kunna 

möta sin bank lokalt.  

 

3.4.  Delslutsats  

Vi har förstått på våra informanter att banker arbetar med att försöka få sina kunder att känna en 

närhet till sin bank. Denna närhet försöker bankerna skapa genom att arbeta på ett sätt som är 

anpassat efter kundernas behov och låter sedan arbetssättet färga hela organisationen. Resultatet 

på undersökning visar att bankkunder känner denna närhet till sin bank. Eftersom 

undersökningen visar att kunder upplever att de kan ta den kontakt som de vill vilket Tyrberg 

påtalade som viktigt för att få en nära relation till sina kunder. Det går även att se att det är 

viktigt för kunder att kunna ta personlig kontakt med sin bank, att kunder i relativt stor 

utsträckning upplever att de blir erbjudna den service de är i behov av och att en betydande del 

av vårt urval vill bli inbjuden till rådgivning. Vilket vi förstått att banker dagligen arbetar med 

för att skapa en känsla av närhet hos sina kunder. Vi anser att närhet är en optimal kategori och 

att närhet är något grundläggande för kundrelationer, dels för att behålla befintliga kunder men 

även för att utveckla nya relationer.  

 

Efter hur utfallet blev på enkätundersökning visar studien att kunderna vill ha möjligheten att 

kunna ta personlig kontakt med sin bank samt att de flesta kan ta den kontakt som de känner sig 

bekväma med i olika situationer. Men att det inte är speciellt viktigt för kunder att ha en 

kontaktperson på banken. Samtidigt är det många som tycker att det är viktigt att ha en 

kontaktperson på banken därför anser vi att banken ska ha en känsla för när det finns ett behov 
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hos en kund av att kontinuerligt ha kontakt med en och samma person på banken. Vår åsikt är att 

det skulle öka närheten mellan banken och kunden, då kunden får välja vilken sorts närhet de vill 

ha med banken. Banken måste alltså vara lyhörd för om det finns potential till att bygga en nära 

relation till kunderna eller inte, då alla människor inte vill ha en nära relation till sin bank. 

 

Vi anser efter vårt urval att banken arbetar på rätt sätt för att möta kunders behov av deras närhet. 

Många av de faktorer som bankerna påpekade som viktiga, visade sig stämma och kunderna 

upplever till stor del den närhet som bankerna vill att kunden ska känna. Dock anser vi att det 

alltid finns saker att utveckla och förbättra men vi anser inte att en förändring i deras arbete kring 

att skapa närhet i relationen med kunder behöver göras. Då bankerna i stor utsträckning förstår 

vilken service dess kunder vill bli erbjudna och hur relationen till kunderna ska skötas. Det vi 

anser är svårt för bankerna är att kunna möta sina kunder med en och samma närhet, då en del 

kunder vill välja att ta kontakt med sin bank medan andra kunder vill att banken ska vara den i 

relationen som tar kontakten.  

 

Enkätundersökningen visar att bankernas rykte är en viktig del i relationen mellan bank och kund. 

Alla informanter berörde under samtalen vikten av bankens varumärke och hur det påverkas av 

media. Bankens rykte visade sig även vara väsenligt för respondenterna då det var en stor del 

som svarade ja på denna fråga. Därför är bankens varumärke är en viktig del för både banken och 

kunden. Vi anser att bankens rykte kan vara en avgörande faktor när en kund ska välja eller byta 

bank. Det innebär att bankerna hela tiden måste arbeta med sitt varumärke, för att kunder ska 

uppfatta varumärket på de sätt som bankerna önskar.  
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4. Anpassning   
 

 

I kapitlet presenteras hur bankerna arbetar kring anpassning och hur våra respondenter 

uppfattar arbetet. I början redovisas en tolkning av den information som vi fick från 

informanterna och sedan resultatet från enkätundersökningen som berör anpassning. Tolkningen 

är gjord med stöd i litteratur och artiklar för att få en djupare förståelse samt för att kunna 

bygga upp en trovärdig undersökning. Kapitlet avslutas med en delslutsats kring anpassning.   

 

 

Definition av anpassning:  

 

”Psykologiskt begrepp med anknytning till problemet om hur människan motsvarar andras 

förväntningar i fråga om attityder och beteenden inom de grupper hon tillhör, t.ex. familj, 

kamratgrupper eller samhälle. Anpassning kan ske bl.a. genom att man ändrar egna värderingar 

och beteenden, genom att man påverkar andra till ändringar eller genom att man lämnar 

gruppen. Vad som är god anpassning är en värderingsfråga.” 

(http://www.ne.se/lang/anpassning/115350 100514 kl. 11.30) 

4.1.  Förstudie  

Anpassa efter behov 

Den andra kategorin som karaktäriserar hur en bank arbetar med sina kundrelationer är 

anpassning vilket enligt definitionen ovan är en värderingsfråga. Samhällen förändras och i 

samma takt förändras även individers och organisationers situation och som en konsekvens av 

det förändras även värdet av de tjänster som en bank erbjuder. Individer och organisationer blir 

alltså mer och mer beroende av lokala och globala förändringar. Vilket leder till att banker måste 

bemästra den svåra konsten att lära sig av kunderna, hur deras situation i samhället förändras 

samtidigt som de måste ge kunderna relevanta erbjudanden och se till så att banken förändras så 

att den följer med i utvecklingen av kundernas förändrade situation (Eriksson, 2006). Det är 

något som diskuterats flitigt i alla möten med våra informanter. Enligt Persson på Nordea är det 

viktigt att se vilka behov en kund har, då det är kunden som är i centrum. Han poängterar att 

banken är till för kunden och inte kunden för banken, vilket betyder att banken måste anpassa sig 

efter kunden, för att kunna erbjuda det som efterfrågas.  

 

Nordea försöker enligt Persson att vara mer proaktiv i sitt arbete med kunden. Vilket han 

poängterar tydligt kan ses i förändringen inom bankvärlden, då det idag är rådgivning som 

efterfrågas, därav måste bankerna erbjuda rådgivning och lägga resurser på att utveckla den 

delen. Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är det centrala för dagens syn på kvalitet att alltid sätta 

kunden i centrum. Kvaliteten är något som värderas av kunder och sedan ställs i relationen till 

kundens behov och förväntningar. Att sätta kunden i centrum innebär att en organisation måste ta 

reda på hur kundbehovet ser ut och att verksamheten sedan utvecklar varor och tjänster som 

uppfyller en kunds behov och förväntningar. Dock är det inte alltid lätt för en organisation att 

lyckas ta reda på vilka dessa behov är, inte ens genom marknadsundersökningar. Eftersom 

kunder kan ha svårt att själva belysa sina behov vilket gör att verksamheten måste försöka ha stor 

inlevelseförmåga, för att kunna fånga behoven (Bergman & Klefsjö, 2002). 
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De första frågorna vi formulerade för att undersöka hur kategorin anpassning upplevs av kunden 

är: 

- Tycker du att banken uppfyller dina behov överlag? 

- Upplever du att banken ser mer till dina behov än sina egna? 

 

Lämpliga erbjudanden 

För att kunna knyta kunder till en organisation krävs det att organisationen är bättre än andra 

liknande organisationer på att förstå och förutse kunders behov och förväntningar. Inom detta 

område finns det tre olika grupper av kundbehov som det talas om, dessa är: Basbehov, uttalade 

behov och omedvetna behov (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Basbehov: Är självklara behov för en kund som inte kan tas reda på genom att fråga, blir inte 

dessa behov tillfredställda blir kunden missnöjd. Dock kan en organisation inte enbart uppfylla 

dessa behov för att skapa kundtillfredställelse (Ibid).  

 

Uttalade behov: Är behov som motsvarar vad kunden förväntar sig och vad kunden upplever 

som viktigt. En organisation kan vinna kunder genom att vara mycket bättre än sina konkurrenter 

på detta. Det är ofta dessa behov som förknippas med kundbehov (Ibid). 

 

Omedvetna behov: En kund vet inte alltid vad den har för behov, dessa behov kan kunden inte 

ange men när en organisation kan visa att en kund har behov som kunden ifråga inte visste om, 

får organisationen ett attraktiv värde. Lyckas en organisation betyder det att organisationen 

skaffar sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter och får dessutom nöjda kunder 

(Ibid). 

 

En organisation som kan uppfylla en kunds basbehov skapar nödvändig kvalitet, en organisation 

som kan uppfylla de uttalade behoven åstadkommer förväntad kvalitet. Genom att en 

organisation uppfyller en kunds omedvetna behov skapas attraktiv kvalitet, vilket ofta leder till 

trogna kunder (Ibid).   

 

Informanterna talade alla om att kunder har olika behov och att bankerna måste arbeta på olika 

sätt för att kunna möta olika sorters behov. Nordea anpassar sig enligt Persson genom att erbjuda 

kunderna det de efterfrågar för att kunna skapa ett värde för kunden. Vilket de gör genom att 

alltid vara väl pålästa och på så vis svara upp mot kundernas krav som i allt större utsträckning 

enligt Persson är krav på kvalificerad rådgivning. Nordea i Kalmar har exempelvis valt att samla 

kompetensen på ett rådgivningskontor och sedan ha ett separat kontantkontor. Enligt Fröding 

arbetar Swedbank med att anpassa olika erbjudande till olika kundgrupper genom att dela in 

organisationen i olika yrkesroller och kundgrupper. Där exempelvis vissa rådgivare jobbar med 

dem allra mest förmögna kunderna då de oftast vill ha mer förslag och mer kontakt med sin bank 

än många andra kunder. Swedbank har även ett nära samarbete med Fastighetsbyrån och 

Juristbyrån vilket gör att de kan möta flera behov hos sina kunder. När en organisation har flera 

olika kundkategorier är det enligt Bergman & Klefsjö (2002) svårt att tillfredställa alla kunders 

behov och förväntningar. I en sådan organisation är det viktigt att verksamheten arbetar med 

förbättringar av kvalitet, för att bli så resurseffektiv som möjligt. Det gör verksamheter på lättast 

sätt genom att försöka ta reda på vilka kunder organisationen har, ta reda på olika kunders behov 
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och förväntningar. Sedan ska verksamheten försöka se till att uppfylla dessa behov, helst 

överträffa behoven och förväntningarna (Bergman och Klefsjö, 2002). 

 

Från informationen under rubriken lämpliga erbjudanden valde vi att formulera två enkätfrågor. 

- Känner du att banken ger dig relevanta erbjudanden? 

- Tycker du banken är skicklig på att visa dig vilka tjänster som kan hjälpa dig att ha koll 

på din ekonomi? 

 

Samarbetspartner 

Enligt Persson arbetar Nordea med att försöka hjälpa kunden att ta beslut genom att belysa 

svårigheter, fördelar och nackdelar i olika frågor så att kunden blir medveten om konsekvenser 

av olika val. Enligt Persson leder det till att banken blir en partner för kunden och inte en 

leverantör, ett samarbete mellan banken och kunden inleds. Att samarbeta med kunden och ta 

reda på kundens behov anser även Fröding vara det optimala då kunderna får de produkter de har 

behov av. Det finns enligt Eriksson (2006) en problematik i att banken inte alltid är delaktig i den 

process då kunden tar sina beslut. Forskning om beslutsteori visar att beslut inte fattas vid en 

given tidpunkt utan att det har föregåtts av diskussioner där bland annat risker och möjligheter 

har analyserats. Beslut växer fram under en längre tid vilket innebär att banken bör vara med 

som en dialogpartner under den tid då beslutet växer fram. Banken kan tjäna på detta genom att 

de blir en mer integrerad del i sin kund, som en from av samarbetspartner (Eriksson, 2006). 

Många kunder vet inte vad det finns för produkter och vilka behov de har därför arbetar 

Swedbank enligt Fröding mycket med att ställa frågor till kunden för att ta reda på och belysa 

vilka behov som egentligen finns. Enligt Tyrberg så är den viktigaste frågan hos Handelsbanken 

kundrelationer. Handelsbanken satsar på att ha beslutsfattandet långt ner i organisationen för att 

arbeta så nära kunden som möjligt för att lätt kunna anpassa sig efter kundens krav och behov. 

 

Kommunikation 

Det är viktigt att banker försöker förstå kunders behov och situation samtidigt som kunden själv 

måste engagera sig i utbytet med banken för att kunna få ut ett mervärde av det banken kan ge. 

Ansvaret ligger dock tyngre på banken då det är de som är det säljande företaget och de som 

förväntas driva dialogen med kunderna (Eriksson, 2006). Bankerna som vi träffat har insett att de 

är de som måste driva denna dialog med kunderna men att de inte får fungerar som ett säljande 

företag. För att kunderna ska känna att det är deras behov som är det primära. Trenden enligt 

Eriksson (2006) de senaste åren varit att samhället har skjutit ansvaret och kompetensen mer mot 

kunderna, då exempelvis teknologin de senaste åren har utvecklats och i dagsläget ställer mer 

krav på kunderna. Här ligger ett ansvar hos banken att erbjuda kunderna kunskap som gör att de 

blir mer intresserade av att använda nya tjänster (Eriksson, 2006). Fröding pratade om vikten av 

att få kunden att förstå vad banken kan hjälpa till med och att kunderna vill att banken ska bli 

bättre på att ge rekommendationer. Exempelvis nämnde han att det vilar ett stort ansvar på den 

enskilda i pensionssystemet och att det är en sak som banken kan hjälpa till att reda ut.  

 

Med utgångspunkt i informationen under rubrikerna samarbetspartner och kommunikation 

formulerade vi två enkätfrågor. 

- Ser du banken som en samarbetspartner framför en försäljare? 

- Anser du att banken belyser för- och nackdelar för dig inför olika val vad gäller din 

ekonomi? 
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Medarbetarna 

Handelsbanken arbetar enligt Tyrberg efter att kunderna ska känna att det är de som tar det 

slutgiltiga beslutet. Därför är det viktigt att medarbetarna är flexibla i sitt arbete och försöker ha 

en fingertoppskänsla för vilka behov varje enskild kund har. Enligt Ohlsson (1996) är det genom 

att studera andra människors beteenden som en person kan lära sig att beskriva dessa, görs det 

tillräckligt många gånger kan en person lära sig att förutspå en annan persons beteende. Om en 

person blir skicklig på att förutse andras beteenden, alltså vad en annan person tycker om och 

inte tycker om, så kan en person lära sig att agera som denne tror att den andra personen skulle 

föredra. Vilket leder till att relationer förbättras (Ohlsson,1996). Enligt Eriksson (2006) möter 

bankens personal dagligen kunder, vilket gör att det är betydelsefullt att veta vilken typ av kund 

som bankmannen möter samtidigt som det är viktigt att kunna se vilka behov en person har.  

 

Persson och Fröding pratar båda om att det är minst lika viktigt att ha nöjda medarbetare som 

nöjda kunder, då grunden för att få nöjda kunder är att medarbetarna trivs och känner motivation. 

Swedbank gör även medarbetarundersökningar för att inte missa en del av helheten i 

anpassningsfrågan. Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är medarbetarna är en viktig del när en 

organisation arbetar med förbättringar. Det är viktigt att låta medarbetarna känna delaktighet och 

få dem att känna att de kan påverka beslut. Samtidigt som det är viktigt att en organisation 

utnyttjar och tar del av kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetare. Arbetstillfredställelse 

är ett viktigt mål och ett viktigt medel för att en verksamhet ska lyckas uppnå hög kvalitet 

(Bergman & Klefsjö, 2002). Persson säger att han är av den uppfattningen att är kunderna nöjda 

så är medarbetarna nöjda vilket innebär att organisationen får en synergieffekt. Persson likställer 

detta med en triangel som är enkel men samtidigt viktig och utgör en stor del för hur 

organisationen utvecklas.  

 

Med utgångspunkt i informationen under rubriken medarbetarna valde vi att formulera följande 

fråga. 

- Upplever du att det är DU som tar besluten angående din ekonomi och inte banken? 

 

Kvalitetsundersökningar 

Enligt Nyström (2007) är det viktigt att ta reda på vad kunder önskar samtidigt som det är viktigt 

för ett tjänsteföretag att lyckas mäta hur väl de uppfyller kunders förväntningar, vilket är grunden 

för långsiktiga kundrelationer. Fröding påpekar att en förutsättning för att kunna bygga 

långsiktiga kundrelationer är att kunderna är nöjda. En av de största fördelarna enligt Nyström 

(2007) med att mäta tjänstekvaliteten är att företagsledningen får en ständigt uppdaterad kontroll 

på vad kunderna har för uppfattningar om tjänsterna som organisationen levererar. 

Handelsbanken, Swedbank och Nordea använder sig alla av någon sorts kundundersökning för 

att ta reda på kunders uppfattning om organisationen. 

  

Nordea arbetar enligt Persson på så sätt att de varje år gör en egen kundundersökning, där de 

antingen skickar ut en enkätundersökning eller ringer till ett antal kunder, för att ta reda på hur 

kunderna uppfattar bankens arbete. Persson berättar även att organisationen arbetar mycket efter 

kundenkäten, då banken både sätter upp mål efter utfallet och tittar igenom delar i organisationen 

som de måste förändra och utveckla. Det gör att banken anpassar sig efter vad kunderna svarar. 

Enligt Fröding använder sig även Swedbank av en egen enkätundersökning samtidigt som de 
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följer Svenskt kvalitetsindex, för att lyckas anpassa organisationen efter det som kunderna 

efterfrågar. Handelsbanken använder sig enbart av Svenskt kvalitetesindex för att mäta 

organisationens kundnöjdhet. Enligt Tyrberg använder sig Handelsbanken av Svenskt 

kvalitetsidex för att bland annat kunna jämföra sig med konkurrenter. Som tidigare nämnts har 

Handelsbanken målet att alltid vara bättre än alla de andra bankerna på de olika skalorna som 

svenskt kvalitetsindex mäter. Det är enligt Bergman & Klefsjö (2002) viktigt att kundnöjdhet 

mäts som ett totalintryck då det oftast är det som avgör hur kunden agerar i framtiden och hur 

kunden talar med personer i sin omgivning om organisationen. Det är viktigt för en organisation 

att veta om kunder inte är nöjda men det är inte tillräckligt. Organisationen behöver dessutom 

veta i vilken grad som kunderna är nöjda. En organisation behöver veta vilka egenskaper som 

ska förbättras för att få ännu nöjdare kunder. För att få fram sådan information är det viktigt att 

en organisation kontinuerligt genomför kundundersökningar (Bergman & Klefsjö, 2002).   

 

Eftersom alla bankerna arbetar med kundundersökningar på ett eller annat sätt valde vi att 

formulera en enkätfråga. 

- Har du deltagit i en kundundersökning som din bank gjort? 

 

Möta behov 

Att det finns banker som erbjuder kunder finansiella tjänster är bra, då dem oftast är bättre än den 

enskilda individen på att hitta lösningar på olika finansiella problem. På så sätt ger bankerna sina 

bankkunder en avlastning i vardagen, genom att ta bort en mängd finansiella göromål ur 

vardagen (Eriksson, 2006). Att möta kundernas behov är något som alla informanter vi har varit i 

kontakt med har talat om. Att bankerna ska erbjuda sina kunder produkter som de är i behov av. 

Informanterna är överens om att det är rådgivning som har blivit det primära, att bankernas 

arbete har utvecklats och att rådgivning är det som de flesta kunder idag efterfrågar. Persson 

poängterar att kunderna är i olika behov av rådgivning och efterfrågar olika sorts rådgivning, 

därför är det viktigt att bankerna försöker att skräddarsy och erbjuda varje kund precis det som 

den kunden är i behov av. Enligt Bergman & Klefsjö (2002) ökar kundkraven hela tiden, för att 

nya tekniska lösningar dyker upp och nya former för affärsverksamhet skapas. Därför är det 

viktigt att en organisation ständigt försöker utveckla kvaliteten på produkter, att hela tiden arbeta 

med ständiga förbättringar. En organisation som slutar utvecklas och förbättras, slutar snart att 

vara bra. Ständiga förbättringar betyder att allt hela tiden går att göras bättre än vad det görs nu, 

vilket resulterar i bättre kundnytta med mindre resurser. Organisationen måste utföra ett arbete 

som är till nytta för både kunden men även för organisationen. Förbättringsarbete blir därför en 

arbetsprocess där både kunden och organisationen vinner (Bergman och Klefsjö, 2002). 

 

Av stycket ovan valde vi att formulera en enkätfråga som formulerades olika beroende på 

personens uppskattade ålder. 

- Känner du ett större behov av kvalificerad rådgivning idag än du gjorde för några år 

sedan?/ Tycker du att behovet av rådgivning ökar? 
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4.2.  Reflektioner  

I alla möten med våra informanter talades det mycket om att anpassning efter kunders vilja och 

behov var en otroligt viktig del för bankerna. Dels för att få nöjda kunder genom att utveckla 

befintliga kundrelationer men även för att skapa nya kundrelationer. Alla bankerna arbetar för att 

försöka skapa ett värde för kunden genom att erbjuda relevanta erbjudanden som får kunden att 

känna sig speciell. Det är kunden som ska vara i centrum, bankerna är till för kunderna och inte 

kunderna för banken. Därför är det viktigt att en bank anpassar sitt arbete och organisation efter 

vilka behov och önskemål som finns i samhället. Samtidigt måste banken även lära sig att 

anpassa sig efter den takt som samhället förändringas.  

 

Informanterna är alla överens om att kunders behov av rådgivning har ökat de senaste åren. 

Därför har bankerna valt att anpassa sig efter ökningen och erbjuder i dagsläget mer kvalificerad 

rådgivning. Vilket tyder på att bankerna anpassar sig efter hur samhällets och individers situation 

förändras. Det innebär att banken måste sätta kunden i centrum för att kvaliteten på produkter 

ska bli utformade så att de tillfredställer kunden.  Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är denna 

anpassningsprocess svår för en bank då kunder kan ha svårt att se vad de själva är i behov av. 

Därför anser vi att det är viktigt att ha kunden i centrum för att kunna förstå och belysa vilka 

behov kunden har.  

 

Vi anser att bankerna har en komplicerad uppgift, då de måste kunna ta reda på och belysa 

kunders omedvetna behov. Bankerna vi har varit i kontakt med lägger ned mycket tid och 

resurser för att kunna möta en kunds omedvetna behov. Då det är detta som göra att kunder 

verkligen värderar samarbetet med banken högt och att det leder till att långa relationer mellan 

banken och kunden byggs. I bankens arbetsprocess att anpassa sig efter kunden så anser vi att det 

är viktigt att kunden känner att den vill ta kontakt med banken för vägledning i beslutsprocessen. 

För att kunden ska känna att den vill ta kontakt anser vi att det är viktigt att banken inte framstår 

som en leverantör utan som en samarbetspartner. Våra informanter har alla givit oss känslan av 

att bankerna vill att kunden ska se banken som en samarbetspartner och inte en försäljare men 

samtidigt att arbetet kring det området är svårt, då banken faktiskt är en försäljare.  

 

Vi anser att medarbetarna i en bank har ett stort ansvar för att få kunder att återkomma till 

organisationen. Då en medarbetare måste vara lyhörd och lyssna på varje enskild kunds behov. 

Samtidigt som de måste kunna belysa de omedvetna behoven för kunden. Medarbetarna i en 

organisation är de som bygger relationer med kunderna och det är viktigt att de möter kunder på 

ett tillfredställande sätt. Vi har insett att det är enklare för en medarbetare som har arbetat länge 

inom organisationen att bygga långa och starka relationer, då de besitter en erfarenhet om 

kunders behov som tar lång tid att införskaffa. Vi har även insett att det är viktigt att 

organisationen tar tillvara på medarbetares kunskap och att organisationen lyssnar på 

medarbetarna när utveckling och förbättring av organisationen ska ske. Vår åsikt är att en bank 

kan utvecklas på ett mer effektivt sätt om organisationen låter medarbetarna vara delaktiga, då 

det kommer att leda till att medarbetarna vågar och vill ha åsikter som kan leda till förbättringar. 

 

Vi anser att även kunden har ett ansvar för att få sina behov tillfredställda och kan inte enbart 

förskjuta allt ansvar på banken. Kunden måste vilja vara delaktig i arbetet kring sin ekonomi. 

Samtidigt anser vi att banken har huvudansvaret och kan göra så att kunden vill vara delaktig 
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exempelvis genom att banken lyckas förmedla känslan av att vara en samarbetspartner istället för 

en försäljare.  

 

Vår åsikt är att bankerna kontinuerligt måste fortsätta att arbeta med kundundersökningar för att 

bankerna ska kunna utveckla sin egen organisation och kundrelationer. Eftersom 

kundundersökningar underlättar arbetet med att kunna jämföra sina kunders åsikter och 

uppfattningar med sina konkurrenter. 

 

Enkätfrågornas uppbyggnad 

Enkätfrågorna i uppsatsen som berör anpassning har vi formulerat genom att vi har gått igenom 

varje stycke för sig i kapitlet. I varje stycke har vi tagit ut det som bankerna lyft fram som 

centrala delar för att kunna undersöka anpassning utifrån kundernas perspektiv. 

4.3.  Resultat enkätundersökning  

Diagrammet nedan visar resultatet för undersökningen av hur kunderna upplever bankens 

anpassningsförmåga. Vi kommer även i denna del att redogöra för vilket resultat vi fått fram från 

undersökningen och samtidigt kort beröra vad informanterna har sagt och vad olika teorier säger 

i anknytning till respektive fråga. 
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Fig. 4.1 Resultat från enkätundersökningen 

 

8. Tycker du banken uppfyller dina behov överlag?  
Alla informanter som vi varit i kontakt med talade om att det är viktigt att kunderna känner att 

det är deras behov som banken ser till i första hand, vilket är grunden för ett fortsatt sammarbete. 

Resultatet av studien som är gjord av Gill, Flaschner & Shachar (2006) visar att kundansvariga 

på banker kan arbeta för att upprätthålla sina kunders förtroende genom att betona de tjänster 

som motsvarar kundernas behov.  Enligt informanterna är det viktigt att det arbetssättet 

genomsyrar hela bankens organisation för att kundrelationerna ska kunna utvecklas. I frågan om 

kunderna tycker att banken uppfyller deras behov svarade 90 procent av våra respondenter att 

banken uppfyller deras behov och endast 10 procent tyckte inte det. Det resultatet tolkar vi som 
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att bankerna har ett bra utgångsläge för att utveckla och förnya kundrelationer, då banken 

uppfyller de flesta respondenters behov.  

 

9. Känner du att banken ger dig relevanta erbjudanden? 

Swedbank arbetar med att ställa frågor till kunden för att ta reda på vilka behov som finns hos 

varje enskild individ, Nordea arbetar efter att erbjuda kunderna det som efterfrågas och 

Handelsbanken vill arbeta nära kunderna för att kunna anpassa sig efter varje enskild kunds krav 

och behov. Enligt Eriksson (2006) är det viktigt att bankerna lär sig bemästra konsten att ge 

kunderna relevanta erbjudanden. Då det är 50 procent av våra respondenter som svarar ja på 

frågan om de får relevanta erbjudanden från banken tolkar vi det som att bankerna inte lyckas i 

sitt arbete med att erbjuda kunderna det de har behov av. Det resultatet tillsammans med utfallet 

på föregående fråga tolkar vi som att kunderna känner att bankerna uppfyller deras behov 

överlag men att det samtidigt är en betydande del av våra respondenter som inte tycker att 

banken tillhandahåller relevanta erbjudanden. Att vara bra på att erbjuda kunden olika tjänster är 

något som Swedbank försöker att utveckla och bli bättre på. Fröding påpekade även att 

genomförda kundundersökningar visar att kunder tyckar att banken ska bli bättre på att 

rekonmmendera sina kunder olika alternativ. 

 

10. Upplever du att banken ser mer till dina behov än sina egna? 

Enligt Persson arbetar Nordea med att kunden ska känna att det är han/hon som är i centrum och 

att banken är till för kunden och att det inte är kunden som är till för banken. Vi tolkade utifrån 

alla tre samtalen med våra informanter att det är väldigt viktigt att kunderna känner att det är 

deras behov som är det primära och inte bankernas behov. Alla informanter poängterade 

dessutom på ett eller annat sätt att en verksamhet i grund och botten måste sträva efter att vara 

lönsam men att organisationer blir lönsamma om arbetet med att få nöjda och belåtna kunder 

fungerar. Enligt Tyler & Stanley (2007) finns ingen allmänt erkänd och accepterad definition av 

hur förtroende skapas men bankerna bör ha ett förhållningssätt och en strategi som skapar 

förtroende. Svaret på vår fråga om kunden upplever att banken ser mer till sina behov än till sitt 

egna stämmer inte överens med det som bankerna säger, då endast 25 procent av våra 

respondenter upplever att banken mer ser till kundens behov än sitt egna. Hela 75 procent känner 

att bankernas behov är det primära vilket vi tolkar som lite oroväckande, då bankerna arbetar 

med att försöka sätta kunden i centrum och tillfredställa varje enskild kunds behov. Resultatet 

visar att bankerna inte lyckas i arbetet med att få kunderna att känna sig så speciella som de tror 

att de gör och att många respondenter känner av att bankens mål är att vara så lönsam som 

möjligt.  

 

11. Tycker du att banken är skicklig på att visa dig vilka tjänster som kan hjälpa dig att ha koll 

på din ekonomi? 

Bankerna konkurrerar enligt Fröding inte med varandra genom att erbjuda olika produkter, han 

menar att produkterna ser relativt lika ut inom hela bankväsendet. Utan det som banker i 

dagsläget konkurrerar om är hur väl banken lyckas att erbjuda sina kunder de produkter som den 

specifika kunden är i behov av. Samtidigt poängterade Fröding att han är medveten om att det är 

inom detta område som det finns en stor potential för utveckling och att det är något som 

Swedbank kan arbeta mer med. Tyrberg och Persson talar också om att det inte är bankernas 

produkter som bankerna konkurrerar med. Utan att det är faktorer runt om som gör att kunden får 

en känsla av att de valt det bästa alternativet. Enligt Offerman (2004) är en avgörande faktor för 
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att kunna bygga en trogen kundkrets att tillhandahålla kunden relevanta erbjudanden. På frågan 

om kunden tycker att banken är skicklig på att visa vilka tjänster som kan hjälpa att kontroll över 

sin ekonomi så svarade 55 procent av våra respondenter ja. Resultatet på frågan tolkar vi som att 

bankerna skulle kunna bli ännu bättre på att förtydliga och ge förslag på tjänster som underlättar 

en kunds vardag och att det kan vara en anledning till att kunder väljer att byta bank. 

  

12. Ser du banken som en samarbetspartner framför en försäljare? 

Enligt Persson är det viktigt att kunder ser banken som en samarbetspartner och inte som en 

leverantör, för att relationen mellan banken och kunden ska kunna utvecklas. Fröding talar om att 

det är viktigt att samarbeta med kunden för att kunna ta reda på kunders behov men även för att 

kunderna ska få de produkter och tjänster som de faktiskt är i behov av. Enligt Eriksson (2006)  

finns det i dagens samhälle ett starkt behov av att banker måste förstå kunders behov och 

situation i samhället samtidigt som kunden måste engagera sig i utbytet med banken, för att 

kunden ska kunna få ett mervärde av banken. På frågan om kunden ser banken som en 

samarbetspartner framför en försäljare svarade 55 procent av våra respondenter att de ser banken 

som en samarbetspartner och 45 procent av våra tillfrågade svarade att de ser banken som en 

försäljare. Resultatet tolkar vi som att banken lyckas relativt bra med en svår uppgift men att det 

finns utvecklingspotential i arbetet med att få kunderna att känna samarbete framför försäljning. 

Bankerna måste arbeta ännu hårdare och mer för att inte ses som ett säljande företag eftersom det 

är svårt att få ett säljande företag att uppfattas som en samarbetspartner. Att få kunderna att 

förstå att bankerna vill och kan anpassa sig efter olika behov och att de kan skräddarsy 

erbjudanden efter olika individers behov. Samtidigt som utfallet kan bero på att kunden själv inte 

engagerar sig tillräckligt för att utbytet i relationen ska skapa ett mervärde. 

 

13. Anser du att banken belyser för- och nackdelar för dig inför olika val vad gäller din 

ekonomi? 

Banker skapar nöjda kunder genom att uppnå förväntad kvalitet på tjänsten. Avgörande faktorer 

för att uppnå kvaliteten blir därför bankens förmåga att utföra den utlovade tjänsten på ett 

pålitligt och korrekt sätt. Vilket innebär att banken måste belysa för- och nackdelar (Gill, 

Flaschner & Shachar, 2006). Enligt Persson på Nordea är det viktigt att en bank försöker hjälpa 

kunden att ta beslut i olika frågor genom att belysa både fördelar och nackdelar, så att kunden 

blir medveten om konsekvenser vid olika val. Enligt Tyrberg arbetar Handelsbanken för att 

kunderna ska känna att det är de som tar det slutgiltiga beslutet och inte banken och att banken 

ska fungera som ett stöd inför olika beslut. På frågan om kunden känner att banken belyser för- 

och nackdelar inför olika val i sin ekonomi svarar endast 45 procent av våra respondenter ja. Vi 

tolkar resultatet som att bankerna är dåliga på att informera kunderna om olika konsekvenser 

som kan uppstå vid olika val och att bankerna skulle kunna förbättra arbetet med att belysa för- 

och nackdelarna. Utfallet på frågan kan även här bero på att kunden själv inte engagerar sig 

tillräckligt i utbytet med banken 

 

14. Upplever du att det är DU som tar besluten angående din ekonomi och inte banken? 

Under samtalen med våra informanter fick vi känslan av att en av de viktigaste aspekterna i 

relationen mellan banken och kunden är att kunden ska känna att det är de som tar besluten 

angående sin ekonomi och inte banken. Att kunder inte ska känna att banken tar de slutgiltiga 

besluten utan att de endast fungerar som en hjälpande hand inför olika beslut. För att kunderna 

ska känna sig nöjda och återkomma, vilket kommer leda till att kundrelationen förstärks. En 
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medarbetare kan skapa en känsla av att kunden tar de avgörande beslutet genom att agera lyhört, 

visa vilja att hjälpa, förmedla tillit och förtroende för kunden (Gill, Flaschner & Shachar, 2006). 

På frågan om kunden upplever att det är de som tar besluten och inte banken angående sin 

ekonomi svarade 90 procent av våra respondenter ja. Resultatet tolkar vi som att bankerna lyckas 

bra med att få kunderna att känna att det är de som tar de slutgiltiga beslutet angående sin 

ekonomi.  

 

15. Har du deltagit i en kundundersökning som din bank har gjort? 

Handelsbanken, Swedbank och Nordea använder sig alla av kundundersökningar för att ta reda 

på kundernas uppfattningar. Vilket de gör för att kunna utveckla sin egen verksamhet men även 

för att jämföra sig med konkurrenter. Informanterna gav oss uppfattningen om att 

kundundersökningarna även ligger till grund för olika mål som exempelvis för organisation, 

kundrelationer och medarbetare. Kundernas röster och åsikter är alltså något som bankerna tar 

till sig och lyssnar på, för att kunna utvecklas och förbättras. Enligt Nyström (2007) är det viktigt 

för ett tjänsteföretag att ta reda på kunders åsikter och hur väl de uppfyller kunders 

förväntningar. Vi frågade våra respondenter om de deltagit i en kundundersökning och fick ett 

ganska oväntat resultat då endast 15 procent hade gjort det. Vi tolkar resultatet som oväntat 

eftersom alla informanter talade om kundundersökningar på ett sådant sätt att vi antog att utfallet 

skulle ha blivit annorlunda. 75 procent av våra respondenter har alltså inte deltagit i någon form 

av kundundersökning, vilket vi tolkar som att bankerna inte arbetar med sina 

kundundersökningar på ett optimalt och effektivt sätt. 

 

16. Känner du ett större behov av kvalificerad rådgivning idag än vad du gjorde för några år 

sedan?/Tycker du behovet av rådgivning ökar?  

Under de senaste åren har en förändring i hur bankerna arbetar skett, då informanterna från 

Handelsbanken, Nordea och Swedbank säger att det är rådgivning som i dagsläget efterfrågas 

och att behovet och trycket på rådgivning har ökat och fortsätter att öka. Som tidigare nämnts 

visar även statens offentliga utredning till lagen om finansiell rådgivning att behovet av finansiell 

rådgivning har ökat (SOU:2002:41). Detta tillsammans med förändrade förutsättningar för 

sparande, nytt pensionssystem och nya komplicerade sparprodukter har ställt krav på relationen 

mellan kunden och banken. Kunder kommer i dagsläget till banken för att få rådgivning om 

sparande och bolån samtidigt som behovet av en kassa minskar hos kunderna (Eriksson, 2006). 

Alla informanter talar om att det är viktigt att en bank förändras när behoven hos kunderna 

förändras. Därför lägger Handelsbanken, Nordea och Swedbank i dagsläget ned mer resurser på 

rådgivning än de gjorde för ett antal år sedan, för att möta det som kunderna efterfrågar. Det 

gjorde att vi frågade våra respondenter om de i dagsläget känner ett större behov av kvalificerad 

rådgivning än de gjorde för några år sedan. Här fick vi ett utfall där 60 procent av våra tillfrågade 

respondenter svarade att de känner att behovet av kvalificerad rådgivning har ökat. Trots att vårt 

urval till största del består av yngre så tolkar vi resultatet som att behovet av rådgivning har ökat. 

Då både vårt utfall pekar på ett ökat behov samt att både Eriksson (2006) och SOU:2002:41 

påpekar att behovet har ökat. 
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4.4. Delslutsats  

Vår åsikt överlag är att bankerna gör ett relativt bra arbete men att det finns mycket de kan 

förbättra i sitt anpassningsarbete för att möta kundernas behov på ett bättre sätt. Bankerna vill 

fungera som en samarbetspartner och att kunderna ska uppleva att det är deras behov som är det 

primära men efter vad respondenter har svarat så visar resultatet att bankerna inte lyckas med det 

fullt ut. Vi anser att en förändring i arbetet kring dessa områden måste ske, då våra respondenter 

inte uppfattar och upplever banken som banken eftersträvar att bli uppfattade. En anledning till 

det anser vi skulle kunna vara för att bankerna är dåliga på att förmedla känslan av att det är 

kundernas behov som är det viktigaste och att bankerna är villiga att anpassa sig efter kunden. 

Ett exempel på det skulle kunna vara att banker är bra på att erbjuda kunder olika produkter men 

att de är dåliga på att förklara hur dessa produkter kan underlätta för kunden och varför det är bra 

för kunden att använda sig av dem. Detta anser vi skulle kunna vara en orsak till att många av 

våra respondenter känner att banken i första hand ser till sitt egna behov. Vi anser även att det 

skulle kunna vara en anledning till att många uppfattar banktjänstemän som försäljare istället för 

samarbetspartners. 

 

Även om hälften av våra respondenter känner att de får relevanta erbjudanden och att bankerna 

överlag ser till deras behov så anser vi att bankerna utger en för stor känsla av att se till sina egna 

behov än vad de önskar att göra. Bankerna har svårt att anpassa sitt arbete och inte fungera som 

det säljande företag som de faktiskt är. För att lyckas förmedla känslan av att ses som en partner 

framför en försäljare måste bankerna förändra sitt arbete och arbeta ännu mer på att ge kunderna 

känslan av att dem är speciella och att det är deras behov som är det primära.  

 

Det som gör att våra respondenter upplever att banken inte ser till kundens behov i första hand 

anser vi påverkas dels av hur bemötandet ser ut från bankens sida. Dels vilka större strategiska 

förändringar som bankerna genomför som exempelvis att lägga ned kontor eller ändra rutiner i 

arbete som påverkar kunden. Ur kundens synvinkel kan förändringen inte alls se ut att vara till 

fördel för kunden, vilket den kanske inte alltid är. Då anser vi precis som Persson kommenterade 

att det är viktigt att motivera alla beslut som tas och alla förändringar som genomförs för att få 

kunderna att förstå den bakomliggande orsaken. 
    

Alla informanter talade om hur viktigt det är med kundundersökningar och att få reda på kunders 

uppfattning om bankens arbete men efter hur resultatet på undersökningen blev anser vi att 

bankerna inte arbetar med kundundersökningar på det mest optimala sättet. Eftersom endast 15 

procent av våra respondenter hade tagit del av en kundundersökning anser vi att bankerna bör 

arbeta mer och på ett bredare sätt i genomförandet av kundundersökningar, för att nå ut till fler 

kunder.  

 

Om bankerna utökar och genomför större kundundersökningar kommer det att leda till att 

banken visar att de mer ser till kunders behov och att de är villiga att förändra saker som fungerar 

mindre bra men även att de är villiga att utveckla saker som kunder redan är nöjda med. Vi anser 

att det skulle kunna leda till att bankerna lyckas förmedla känslan av att det är kunderna som är 

det primära, att bankerna är villiga att anpassa sig efter kunders behov. Vi fick känslan av att 

bankerna vill att det ska vara så, att det är viktigt att kunderna känner av det men efter hur svaren 

på enkätundersökningen blev så innebär det att våra respondenter inte känner av anpassningen. 
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Vi tolkar det som att respondenterna känner att bankerna erbjuder produkter för att tillfredställa 

sina egna behov. Det anser vi skulle kunna vara en anledning till att kunder ser banken som en 

försäljare framför en samarbetspartner, vilket innebär att kunder inte har det förtroende för 

banken som banken önskar. Att utföra större och bredare kundundersökningar anser vi skulle 

göra att en kund känner en större delaktighet och känslan för att relationen är ett samarbete skulle 

då även kunna stärkas.  

 

Resultatet visar att bankerna har bra idéer kring hur de ska anpassa sig efter kunden, hur en 

verksamhet ska arbeta för att behålla befintliga kundrelationer men även för att skapa nya 

relationer. Lyckas bankerna med det kommer det att generera i att organisationen är lönsam 

samtidigt som kunderna kommer att vara nöjda och vilja stanna kvar i banken. Men att 

tillfredställa kunders behov är svårt och det gäller att inte bara ha bra idéer, utan de måste även 

vara genomförbara. Så problemet för bankerna efter hur våra respondenter svarade anser vi är att 

de inte lyckas uppfylla och genomföra sina idéer på bästa sätt. Att få en kund att uppfatta 

bankens arbete tar tid och kan vara komplicerat därför anser vi att bankerna måste utveckla och 

lägga ned mer resurser för att kunden ska uppfatta banken som de vill bli uppfattade. 

 

 



 34 

 

5. Slutsats  

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser av hur bankers kundarbete skiljer sig 

med kunders bankupplevelse. Därefter ger vi förslag på fortsatta studier. 

 

5.1.  Studiens slutsats 

Resultatet från studien visar att kundernas bankupplevelse till viss del stämmer överens med det 

bankerna vill förmedla till sina kunder. Resultatet visar att bankerna lyckas skapa en närhet till 

sina kunder dock har bankerna svårare för att få kunderna att uppfatta banken som en 

samarbetspartner. Då bankerna har svårt att skapa denna känsla blir det ett problem för bankerna, 

eftersom kunderna inte alltid känner att det är deras behov står i centrum. 

 

Resultatet på enkätundersökningen visar att urvalet känner närhet till sin bank. Studiens slutsats 

är dock att allt det bankerna anser är viktigt för att skapa närhet i kundrelationen inte anses lika 

viktigt för kunderna. Att bli tilldelad en kontaktperson visar sig i vårt urval inte vara lika viktigt 

som informanterna utgav det för att vara. Kunderna anser att den viktigaste delen för att känna 

närhet till sin bank istället ligger mer i att det ska vara enkelt att kontakta banken.  

 

Bankerna är medvetna om att det är viktigt hur varumärket speglas i omgivningen för att kunna 

utveckla och skapa kundrelationer. Resultatet av studien visar att uppfattning stämmer överens 

med vad kunderna anser, då urvalet i vår enkätundersökning anser sin banks rykte som viktigt.  

 

Resultatet av studien tyder på att kunderna inte alltid upplever att banken sätter kunden i centrum 

vilket banken vill förmedla till sina kunder. Resultatet har visat att det finns delar i bankens 

anpassningsarbete som kan förbättras för att banken ska upplevas som en samarbetspartner av 

kunderna.  I bankens anpassningsarbete försöker de att nå kunders omedvetna behov men 

resultatet av studien visar att de inte lyckas få kunderna att förstå att de har behov som de själva 

inte vet om. Respondenterna ser istället bankens arbete som att de försöker sälja och erbjuda 

produkter för att gynna sin egen organisations lönsamhet.  

 

5.2.  Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra undersökningen med ett större urval och en 

större variation i urvalet. Eftersom vi anser att en större studie skulle kunna få ett mer tillförlitligt 

resultat. Det skulle även vara intressant att begränsa studien genom att avgränsa studien till 

exempelvis ungdomar, pensionärer eller en viss typ av kund.  
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Bilagor 

 Bilaga 1  
Enkätundersökning - Hur upplever du din bank? 
1. Känner du att du kan välja att ta kontakt med din bank som du vill? 
 Ja Nej  
 

2. Tycker du det är viktigt att det finns bankkontor på flera orter? 
 Ja Nej 
 

3. Är det viktig för dig att ha en personlig kontaktperson på banken? 
 Ja Nej 
 

4. Uppskattar du/ Skulle du uppskatta att regelbundet bli inbjuden till rådgivning av din bank? 
 Ja Nej 
 

5. Känner du att du blir erbjuden den service som du har behov av? 
 Ja Nej 
 

6. Upplever du din banks rykte som viktigt? 
 Ja Nej 
 

7. Har du den relationen till banken som du önskar?  
 Ja Nej 
 

8. Tycker du banken uppfyller dina behov överlag? 
 Ja Nej 
 

9. Känner du att banken ger dig relevanta erbjudanden? 
 Ja Nej 
 

10. Upplever du att bankerna ser mer till dina behov än sina egna? 
 Ja Nej 
 

11. Tycker du banken är skicklig på att visa dig vilka tjänster som kan hjälpa dig att ha koll på 
din ekonomi? 
 Ja Nej 
 

12. Ser du banken som en samarbetspartner framför en försäljare? 
 Ja Nej 
 

13. Anser du att banken belyser för- och nackdelar för dig inför olika val vad gäller din ekonomi? 
 Ja Nej 
 

14. Upplever du att det är DU som tar besluten angående din ekonomi och inte banken? 
 Ja Nej 
 

15. Har du deltagit i en kundundersökning som din bank gjort? 
 Ja Nej 
 

16. Känner du ett större behov av kvalificerad rådgivning idag än du gjorde för några år sedan?/ 
Tycker du behovet av rådgivning ökar?  Ja Nej  
 

Tack för att du tog dig tid att svara 
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 Bilaga 2 
 

Resultat från enkätundersökningen
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Fig. 7.1 Sammanställning av resultatet för hela enkätundersökningen 
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