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Syfte Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är 

den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av 

marginalbank, genom att jämföra med demografiska 

variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. 

Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder 

har. 

Metod För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt 

angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska 

materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på 

personer i Hässleholm och Ängelholm. Datainsamlingen har 

sedan analyserats med hjälp av korstabeller. 

Teoretiskt perspektiv Studien utgår ifrån tidigare forskning inom området som har 

använts för att kunna upptäcka faktorer som kan förklara vårt 

syfte. 

Resultat Analysen visade att vid val av marginalbanker värdesätts 

faktorer så som bra pris på varor i butik samt bonuscheckar. 

Vad som också framkom är att vid segmentering av kunder 

bör bankerna, enligt resultat från denna uppsats, använda sig 

av differentierad marknadsföring vid segmentering av 

kunder. 
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Abstract 

Title What is the most cardinal factor in clients choice of margin 

bank? - a study about how demographic differences matter in 

customers’ choice in marginbanks and how their choice can 

be used in segmentation. 
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Purpose The aim of this study is to explain what the cardinal factor is 

when clients choose their marginbank by comparing 

demographic variables and how their choice can be used in 

segmentation. 

Method To reach results for the analysis a positivistic approach and a 

deductive projection have been used. The research is based 

on a survey studying people in Hässleholm and Ängelholm. 

The collected data has been analyzed using crosstabs. 

Theoretical perspective This study is based on previous research within the area that 

have been used to identify factors that can explain the aim of 

this research.  

Conclusion The analysis resulted in a conclusion showing that when 
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respondenter som tagit sig tid att delta i vår enkätundersökning, deras medverkan har 

berikat vår uppsats. Samtidigt vill vi rikta även ett tack till våra testpiloter för deras 

värdefulla synpunkter i samband med enkätstudien. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till ämnet. Vidare motiverar vi 

problemformuleringen samt syfte, avgränsningar och slutligen dispositionen för denna 

uppsats. 

1.1 Bakgrund 

Bankerna har en central roll i samhället, de tillgodoser kunderna med en rad olika 

tjänster bland annat spara, låna och förvara pengar (Berggren et al, 2006). Förr hade 

bankerna en nära relation till sina kunder, de förstod vad det var de ville ha och kunde 

hjälpa dem direkt med deras problem. Detta gjorde att kunderna var mer lojala, men det 

var inte särskilt kostnadseffektivt (Peppard, 2000). Numera finns både Internet-, mobil- 

och telefonbank som kunderna använder sig av och som underlättar bankens arbete. 

Detta gör att bankerna blir mer konkurrenskraftiga, genom att erbjuda kunderna bra och 

användarvänliga produkter, vilket är relevant för att behålla sina kunder (Thornton & 

White, 2001). Det är dock idag inte möjligt att enbart förlita sig på en bra Internetbank 

som konkurrensmedel, utan bankerna måste bli bättre på att förstå sina kunder och att 

ligga i framkant när marknaden utvecklas (Yiu, Grant, Edgar, 2007). 

 

Worthington och Welch skrev 2011 en rapport om hur den senaste finanskrisen skapat 

en misstro mot de traditionella bankerna, vilket har lett till att andra ambitiösa aktörer i 

andra branscher kunnat starta upp även bankverksamhet. De etablerade företagen 

använder sitt välkända varumärke och lyckas på så vis slå sig in på den finansiella 

marknaden. Detta fenomen såg man även innan den finansiella krisen, men inte i samma 

utsträckning. Tidigare hade företagen ett samarbete med en redan befintlig bank, men är 

idag på språng för att riktigt etablera sig inom den finansiella sektorn (Worthington & 

Welch, 2011).  

 

Marginalbankerna och de traditionella bankerna erbjuder sina kunder helt olika saker 

och tillfredställer kundernas finansiella behov på olika sätt. De traditionella bankerna är 

fullsortimentsbanker som erbjuder sina kunder helkundskoncept, med allt från 

lönekonto till villaförsäkring (Swedbank, 2012). Marginalbankerna satsar istället på att 

nischa in sig på olika delar av marknaden, exempel låna eller spara, och därmed kan de 

erbjuda sina kunder bättre villkor än vad de traditionella bankerna kan göra för samma 

tjänster (Devlin & Gerrard, 2005). Detta innebär att bland annat småspararna går från de 
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traditionella bankerna till dessa nyetablerade finansbolag, då de är ute efter vad som är 

mest fördelaktigt för dem. (Goddard, Molyneux, Wilson, Tavakoli, 2007). 

 

Marginalbankerna har ofta samarbete med olika butikskedjor och kan därmed erbjuda 

riktade erbjudanden till de kunder som brukar använda deras kort i samarbetsparternas 

butiker. Bland annat kan kunderna få en värdekupong på 50 kronor då de handlat för 

5000 koronor på Bauhaus att använda vid sitt nästa köp i butiken (Bauhaus, 2012). 

Detta har de traditionella bankerna ingen möjlighet att matcha, de kan istället erbjuda 

nya kunder att få kort och Internetbank gratis en tid eller att de får en gåva när de 

öppnar ett konto. Bankerna försöker följaktligen locka kunder till sig på olika sätt så att 

de kan tillgodose kunderna med det som de kan anse vara fördelaktigt. (Devlin & 

Gerrard, 2005). 

 

Det är helt enkelt både dyrare och svårare för de traditionella bankerna att matcha 

marginalbankerna med speciella erbjudanden till sina kunder. Dessa banker har alltså 

ingen möjlighet att förhandla med alla företag för att kunna erbjuda även sina kunder 

rabattkuponger på Bauhaus när man handlar där och på Ica när man använder sitt kort 

där. Marginalbanker har en helt annan produktportfölj mot var de traditionella bankerna 

har, vilka enbart kan skapa och erbjuda generella erbjudanden. (Lindblom, 2002) 

 

Här i Sverige finns många exempel på företag som har gett sig in i banksektorn bland 

andra Ikea, Ica och Bauhaus. Ikea och Ica har gått hela vägen och öppnat egna banker, 

Icabanken respektive Ikanobank (Icabanken, 2012; Ikanobank, 2012) medan Bauhaus 

har ett samarbete med Resursbank (Bauhaus2 2012).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Diskussionen ovan påvisar att det finns två olika typer av banker, traditionell bank och 

marginalbank, där det främst är marginalbankerna denna uppsats kommer att grunda sig 

på. Båda dessa typer av bank bedriver bankverksamhet men i olika omfattande storlek. 

Vad som inte tas upp av tidigare forskning, som vi har tittat på, är vad som är den 

avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank och vilken typ av bank 

privatkunder vanligen har. Som Gerrard och Cunningham (1999) skriver i sin 

undersökning har ofta välutbildade och höginkomsttagare fler än en bank. Vad som 

dock inte tas upp i deras undersökning är vad för slags typer av banker privatkunderna 
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har, om det är så att privatkunder endast har en och samma typ av bank eller om man 

blandar genom att vara kund i både traditionella banker och marginalbanker. De tar inte 

heller upp, vilka fördelar marginalbankerna har som avgör när privatkunderna väljer just 

en sådan bank. 

 

Denna kunskap anser vi att banker i allmänhet har nytta av att veta delvis eftersom de då 

kan nischa in sig på vissa delar av bankmarknaden om kunderna främst värdesätter en 

del, exempelvis ränta vid sparande hos bankerna. Därför är det också intressant att göra 

studien utifrån ett demografiskt perspektiv då kunderna kan segmenteras utifrån vilka 

fördelar de främst värdesätter vid deras val av marginalbank. Det ger således bankerna 

en inblick i vad deras kunder efterfrågar och i sin tur kan bankerna segmentera sina 

kunder och därefter rikta sig till rätt personer med rätt tjänster. Vad denna studie 

följaktligen kommer att mynna ut i är kännedom om hur de fördelar privatkunder 

eftersträvar ger en viss typ av bank genom att titta på faktorer som påverkar kundens val 

av marginalbank samt se om undersökningens utfall kan påvisa något samband för 

vilken segmenteringsteknik som lämpar sig bäst för att nå privatkunder.  

 

1.3 Problemformulering 

Ovan nämnd bakgrund och problemdiskussion leder oss således fram till uppsatsens 

problemformulering: Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av 

marginalbank? En studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av 

marginalbank samt hur deras val kan användas vid segmentering. 

 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens problemformulering leder därför fram till syftet för uppsatsen, det vill säga 

att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkunders val av 

marginalbank. Vi kommer även att titta på och beskriva de traditionella bankerna för att 

ge en bild av skillnaderna mellan de olika typerna av bank. Dessutom kommer vi att 

titta på om privatkunder har båda dessa typer av banker, eller enbart den ena typen. 

Detta kommer därmed även att leda till att privatkunders antal banker kommer att 

undersökas.  

 

Undersökningens syfte är också att titta på om det finns demografiska skillnader som 

avgör privatkundernas val av marginalbank. Detta för att ge en ökad förståelse för de 
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fördelar som kunderna eftersträvar och även för att se om det finns tydliga 

segmenteringsmöjligheter vid marknadsföring för bankerna. Detta för att bankerna ska 

kunna rikta sig till rätt kundgrupper. 

 

1.5 Definitioner 

När vi säger privatkund menar vi fysiska personer som har ett behov av att få hjälp med 

sin privatekonomi.  

 

Med en bank ämnar vi ett finansinstitut som erbjuder sina kunder finansiella lösningar. I 

arbetet använder vi oss av olika begrepp för bank, nämligen traditionell bank, 

marginalbank och huvudbank. Vi definierar de traditionella bankerna som 

fullservicebanker, det vill säga banker som kan erbjuda sina kunder allt från kort och 

Internetbank till bolån och försäkringar. Vidare definierar vi marginalbank som en 

verksamhet vars huvudsyfte inte är inom finansiell verksamhet utan i någon annan 

bransch, till exempel inom handel- eller möbelbranschen. Finansverksamheten i en 

marginalbank är alltså endast ett komplement till deras ursprungsverksamhet. Vi klassar 

det även som marginalbank om banken samarbetar med olika företag, det vill säga när 

marginalbanken har nischat in sig på samarbeten, där de hjälper sina samarbetspartners 

kunder med finansiering.  Med huvudbank avser vi den bank man för det mesta anlitar 

och där man som privatperson känner sig som kund. Detta kan vara både en traditionell 

bank eller en marginalbank. 

 

Då vi nämner betaltjänster avser det ett samlingsnamn för bankens tjänster för kort, 

Internetbank, telefonbank samt girobetalning.  

 

1.6 Avgränsningar 

I vår teoretiska referensram har vi valt att avgränsa vår undersökning till att enbart 

utgöras av privatkunder. Vi är väl medvetna om att företagskunderna är väl så viktiga 

och att det är dessa som är bankens lönsammaste kunder, men vi har valt att avgränsa 

oss från detta då vi har vissa tidsrestriktioner att följa, samt att det då krävs andra 

modeller och diskussioner. 
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1.7 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I det avslutande kapitlet diskuteras våra slutsatser och reflektioner samt förslag till vidare 

forskning. 

Kapitel 1: Inledning 

Första kapitlet redogör för bakgrunden till det ämne vi valt att undersöka samt hur vi resonerat 

oss fram till vår problemformulering. Efter det motiveras syftet och de avgränsningar vi har 

gjort i uppsatsen. 

 

Kapitel 5: Empiri och analys 

I det femte kapitlet analyseras de resultat som undersökningen påvisar genom att använda 

korstabeller. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I fjärde kapitlet motiveras de metodval som den empiriska undersökningen bygger på. Studiens 

population, enkätens utformning, operationalisering och bortfallsanalys beskrivs bland annat 

här. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Det tredje kapitlet består av de teoretiska ansatser vi valt att grunda vår empiriska 

undersökning på. Här presenterar vi även vår egen undersökningsmodell som är baserad på 

tidigare forskning. 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet redogörs för de vetenskapliga metoder och teorier vi valt att använda oss av 

i uppsatsen. Kapitlet inleds med forskningsfilosofi och forskningsansats, vilka motiveras för de 

metoder och teorier som används i uppsatsen. 
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2 Vetenskaplig ansats 

Kapitlet inleds med en diskussion av vald forskningsfilosofi och forskningsansats vilka 

motiveras för de metoder och teorier som vi har valt att använda i uppsatsen. 

Avslutningsvis motiveras val av teori och metod. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Det finns fyra olika forskningsfilosofier att använda vid forskning. De fyra allmänt 

kända är positivism, realism, interpretivism samt pragmatism. Den kunskapsteoretiska 

uppfattningen som vi utgått från i arbetet är positivism. Denna uppfattning har valts 

eftersom den möjliggör att dra slutsatser från det mätbara resultatet (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007). Positivism ger också möjlighet att jämföra olika objekt samt att kunna 

generalisera (Bryman & Bell, 2005), vilket är vårt syfte med uppsatsen. 

 

2.2 Forskningsansats 

Den positivistiska uppfattningen har framkallat en deduktiv ansats (Saunders et al., 

2007). Målet med denna uppsats har därför inte varit att framställa en ny teori utan att 

bruka redan existerande teorier, med vissa modifieringar, och tidigare forskning för att 

kunna förklara vad som är den främst avgörande faktorn när privatkunden väljer 

marginalbank. 

 

I och med att vi har valt att grunda uppsatsen på en deduktiv ansats har detta lett till att 

undersökningen har varit styrd av de redan befintliga teorierna vid insamlingen av det 

empiriska materialet. Risken finns även att olika betydande faktorer har blivit 

negligerade (Jacobsen, 2002). Genom den deduktiva ansatsen har det möjliggjorts att 

dra generella slutsatser utifrån det empiriska materialet. 

 

Risken finns att det är forskarens bild av realiteten som blir undersökt och inte 

respondentens men den deduktiva ansatsen ställer krav på relevansen av det som utreds. 

Under undersökningens gång har vi försökt hålla oss borta från personliga värderingar 

då detta kan ha en viss inverkan på undersökningen. (Jacobsen, 2002) 

 

2.3 Val av teori 

En teoretisk modell ska ligga till grund för teoriavsnittet i uppsatsen. Vid teorivalet har 

vi haft en modellbeskrivning av Lawson och Todd (2003) som utgångspunkt som i sin 
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tur bygger på Harrison (1994) och Machauer och Morgners (2001) stuider. Lawson och 

Todds (2003) modell förklarar hur olika steg i form av en kedja leder fram till kundens 

beteende. Stegen i kedjan är kundens värderingar och motiv, fördelar som eftersträvas, 

attityd till attribut som slutligen leder till kundens beteende. Vi grundar teorivalet på att 

det som avgör vid privatkundens val av marginalbank antas vara applicerbart för 

angiven modell.  

 

En annan modell som används är Armstrong och Kotlers (2006) modell som heter 

Target Marketing Strategies. Denna grundar sig på fyra olika sätt att nå ut till befintliga 

och potentiella kunder genom att olika mycket dela in sina kunder i skilda segment. 

 

2.4 Val av metod 

Vid datainsamling i form av enkäter används i stor utsträckning kvantitativ metod och 

vid intervjustudier används kvalitativ metod. Kvantitativ metod är passande när man 

redan har lite kunskap inom området. Här fokuseras det på variablernas samband, den 

har ett förklarande syfte, använder data som siffror, undersökaren påverkar inte så 

mycket och det fokuseras på reliabilitet. Vid kvalitativ metod koncentrerar man sig mer 

på djupet. Här fokuseras det mest på processers innehåll, man bygger teorier, 

undersökaren påverkar desto mer och det fokuseras på validitet. (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2001) 

 

 I denna studie kommer vi att undersöka vad som främst avgör när privatkunder väljer 

marginalbank. Detta kommer att göras genom att undersöka problemet utifrån ett 

kundperspektiv. Valet av metod faller på kvantitativ metod eftersom vi vill kunna 

generalisera resultaten och även finna skillnader mellan variablerna. Om 

undersökningen hade gjorts med kvalitativ undersökning hade man istället fått en 

djupare förståelse av det givna resultatet men endast för några få privatkunder, då man 

vid kvalitativ undersökning inte undersöker en lika stor grupp (Saunders et al, 2007). 

  

Denna undersöknings syfte är att titta på vad som är den främst avgörande faktorn vid 

privatkunders val av marginalbank. En större grupp kommer att undersökas och syftet är 

att kunna sätta siffror på likheter samt skillnader på hur privatkunder väljer 

marginalbank. Syftet är följaktligen inte att få en djupare förståelse av problemet. En 

kvantitativ metod passar undersökningen bäst då den har ett förklarnade syfte.  
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Det finns fyra olika undersökningsansatser; tvärsnittsansats, fallstudieansats, 

experimentell ansats samt longitudinell ansats. I denna undersökning kommer en 

tvärsnittsansats användas då den studerar ett visst fenomen vid en given tidpunkt. Denna 

ansats lämpar sig vid primärdatainsamling, kvantitativ metod och vid förklarande syfte. 

(Christensen et al, 2001)  

2.5 Litteratursökning 

Vid litteraturinsamlingen till vårt examensarbete har vi använt oss av olika elektroniska 

databaser för att söka, dessa har vi fått tillgång till via biblioteket på Högskolan 

Kristianstads webbsida. Vi har främst nyttjat vetenskapliga artiklar från diverse 

författare för att inte få en subjektiv bild av området, utan en så objektiv bild som 

möjligt. Genom att vi har använt dessa vetenskapliga artiklar ger det en större pålitlighet 

och autenticitet i vår teoretiska referensram. Vi har beaktat artiklarnas 

publiceringsdatum i viss mån eftersom det är betydelsefullt för arbetet. Äldre artiklar 

har ändå brukats då vi anser att innehållet i artiklarna fortfarande är väsentliga. För att 

hitta de relevanta artiklarna för vårt arbete har vi använt oss av en mängd olika sökord 

och kombinationer av dem, bland annat har vi använt: bank, customers, branch, multiple 

banks, preferences, segmentation. Många av de artiklar vi använts oss av, har fört oss 

vidare in på ytterligare fler relevanta vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss av 

litteratur som vi brukat under tidigare kurser. Denna litteratur har givit oss djupare 

kunskap vilket vi haft hjälp av vid konstrueringen av den teoretiska referensramen. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel motiveras tidigare forskning och de teoretiska ansatser som denna 

uppsats vilar på. Dispositionen för kapitlet är uppbyggt efter: Teoretiskt område, 

bankens utveckling, kundens val av bank, traditionella banken kontra marginalbanken, 

modell och avslutas med modifiering av vår undersökningsmodell som konstruerats av 

tidigare forskning 

 

3.1 Teoretiskt område  

Denna uppsats grundar sig i det teoretiska området företagsekonomi. Vi har valt att 

utifrån bankväsendet och ur ett kundperspektiv skriva en uppsats avseende vad som 

påverkar privatkunders val av marginalbank samt lite grann om vad för typer av banker 

privatkunden har. Utifrån detta skall banker kunna ta del av vår uppsats vid exempelvis 

segmentering. Detta gör att uppsatsens område inom företagsekonomi även berör 

marknadsföring, då bankerna kan nyttja resultaten i marknadsföringssyfte och mer 

specificerat vid segmentering.   

 

3.2 Framväxten och utvecklingen av banksektorn 

Innan vi går in och tittar djupare på segmenteringsmöjligheter samt marginalbankernas 

fördelar, vill vi göra en bakgrundsbeskrivning av banksektorns framväxt och utveckling. 

 

3.2.1 Bankens utveckling 

Följande generella utveckling av bankerna är baserad på Silver (2006), om ingenting 

annat anges. De första bankerna utformades runt 1200-talet i Italien av rika köpmän, likt 

dagens riskkapitalister satsade de sina pengar i diverse riskabla projekt. Banken tog 

emot insättarens resurser, förvarade dem och lånade även ut kapital, vilket även idag är 

grunden i bankens verksamhet. Redan här var bankens verksamhet kopplad till staten 

genom att bankerna lånade ut kapital till statsmakten. Denna koppling till staten finns 

kvar än idag och i utbyte får bankerna skydd i form av inträdeshinder mot nya banker. 

 

Världens första riksbank grundades 1668, i Sverige, man försökte då även trycka 

pappersedlar i stället för att använda kopparmynt som betalningsmedel. Detta var man 

först med i Europa. Det trycktes lätt för många sedlar av staten vilket resulterade i 

inflation. Bankerna som fanns under denna tid var väldigt centraliserade. Under andra 
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halvan av 1700-talet började det, främst i England, komma fler decentraliserade banker 

vilket skapade ursprunget till provinsbankerna. 

 

1900-talet var den tid då det fanns flest banker, det var även under denna tid staten 

började gå in och skydda kundernas sparade pengar, om banken skulle gå i konkurs. 

Fram till och med 1970-talet var bankväsendet, i stor utsträckning, institutionaliserad 

med en nära relation till staten. Då fokuserades det inte speciellt mycket på kunderna 

utan det var viktigare att följa de centrala direktiven. Detta förändrades under 1980-talet 

då efterfrågan på kreditgivning ökade vilket gjorde att fler finansbolag startades för att 

utnyttja denna efterfråga hos kunder och företag. 

 

Banker idag betraktas som väldigt institutionaliserade vilket kan tyckas vara väldigt 

logiskt då de flesta oligopolbranscher blir högt institutionaliserade, så även banker. 

 

3.2.2 Bankens roll i samhället igår och idag 

Idag ställs det höga krav på banken då banken enligt lag ska tillhandahålla en mängd 

olika tjänster, allt från simpla lån till mer utmanande placeringsråd. Banken ses som en 

mellanhand som förmedlar finansiella tillgångar från dem som har kapital, till dem som 

behöver låna. Banken är idag ett säljande företag som förväntas föra en dialog med 

kunden. På senare tid har detta förändrats en del, mer ansvar har lagts över på kunden. 

De väntas numera själv välja fonder och liknande. Banken ska istället sköta krediter i 

högre utsträckning grundat på företagets verksamhet enligt Basel II-överenskommelsen. 

När detta fungerar som det ska, leder detta till ett samhälle med exceptionell tillväxt, 

men då det inte fungerar, kan det resultera i en kraftig finanskris. (Eriksson, 2006) 

 

Vad som skiljer bankverksamheten mot andra verksamheter, till exempel 

matvaruhandeln är dess direkta och ålderliga koppling med statsmakterna. Banker drar 

till sig uppmärksamhet eftersom de är framstående. Ett säkert sparande och lånande har 

jämt varit väldigt betydande. 

 

Somliga påstår att bankväsendet är hotat eftersom de tror att de stora 

kreditkortsföretagen, de så kallade marginalbankerna, kommer att ta över. Andra anser 

att det inte kommer att hända, att bankerna har många år framför sig med skydd från 
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staterna och att dessa marginalbanker endast är början till slutet. En hel del ska behöva 

hända för att bankerna ska frige sin institutionaliserade ställning påstås det. 

 

En del företag har valt att addera finansiella tjänster till sin ursprungliga verksamhet för 

att få ytterligare inlåsningseffekt av kunderna. Detta leder till merförsäljning, och till 

större möjligheter för kunden. Marginalbankerna har därför ofta redan ett starkt nätverk 

när de öppnar upp sin bankverksamhet, med återkommande kunder (Worthington & 

Welch, 2011). De traditionella bankerna har inte riktigt samma möjlighet då de inte har 

någon annan verksamhet att luta sig mot. 

 

Dagens banker är alltså inte som förr. Utbudet av banker har gått från att vara homogent 

till heterogent. Istället för de fyra huvudbankerna finns numera flera olika aktörer, som 

nischat in sig på olika delar inom branschen. Bland annat Icabanken och Ikanobank är 

exempel på sådana marginalbanker, de är inte intresserade av att ta över all finansiell 

verksamhet för en kund, utan enbart en viss del. Enligt en studie gjord av Devlin och 

Gerrard (2005) anser kunderna dock fortfarande att bankerna är sig lika.  

 

3.2.3 Finansiella innovationer 

Det är ofta marginalbankerna som står för de finansiella innovationerna. Detta gör de 

för att locka kunderna från de traditionella bankerna till sin nytänkande bank, vilket 

också leder till att marknaden utvecklas. Under den senaste finanskrisen skapades fler 

banker, med ett större innovativt tänkande som kan erbjuda sina kunder mer än vad de 

traditionella bankerna kan göra. I samband med finanskrisen ökade möjligheten för nya 

aktörer på marknaden då kunderna var mer öppna mot marginalbanker på grund av sin 

misstro mot de traditionella bankerna. (Worthington & Welch, 2011)  

 

I en studie om finansiell innovation och social välfärd skriver Mullineux (2010) att 

finansiell innovation definieras väldigt brett. Finansiell innovation innefattar införandet 

av nya produkter och tjänster och därmed också antagningen av produkter och tjänster 

på tillväxtmarknader. Studien kom också fram till att det är de finansiella 

innovationerna som ligger bakom de senaste finanskriserna då dessa innovationer leder 

till ändrade riskportföljer för både tillgångar och skulder (Mullineux, 2010). 
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I en annan studie om finansiella innovationer påvisar Sánchez (2010) att även 

regleringar för dessa borde ske för att de ska vara tydliga och skapa effektivitet i 

samhället och för att få fungerande marknader. De finansiella innovationerna ledde 

nämligen till omfattande underskattning av risk. Han skriver också att de finansiella 

innovationerna gynnar den ekonomiska utvecklingen och att de är ett naturligt resultat 

av mänsklig kreativitet som även gynnar hushåll och företag. (Sánchez, 2010) 

 

3.2.4 Traditionella banken kontra marginalbanken 

För att få starta bankrörelse krävs ett särskilt tillstånd eller en så kallad banklicens. 

Denna licens ges ut av Finansinspektionen (Finansinspektionen, 2012). För att få 

tillstånd måste man vara en sparbank, medlemsbank, svenskt aktiebolag eller 

ekonomisk förening. Det finns även en mängd olika kriterier som måste uppfyllas innan 

man får bedriva bank- eller finansieringsrörelse enlig lag 2004:297 om bank- och 

finansieringsrörelse. 

 

Marginalbankerna kan locka och behålla sina kunder på ett annat sätt än vad de 

traditionella bankerna kan. Detta genom sina medlemskort, som de flesta stora 

butikskedjor numera har. Medlemskorten har en central roll inom 

marknadsföringsstrategi idag eftersom de kan ge rabatter och personliga erbjudande till 

kunderna. Följaktligen resulterar det i att marginalbankerna får lägre bankavgifter. 

(Lindblom, 2002)  

 

Marginalbankerna har inte samma affärsmodell som de traditionella bankerna har. De 

driver bank på sitt eget sätt, med eget intresse, det vill säga merförsäljning som högsta 

prioritet. Marginalbankerna har möjlighet att skapa erbjudanden av finansiell karaktär, 

detta för att locka kunderna med rabatter och erbjudande från ursprungsverksamheten, 

som de då involverar i sin finansverksamhet (Worthington & Welch, 2011).  

 

Bland annat Ica känner sina kunder väl genom att de använder sitt Icakort när de 

handlar. Varorna som kunden köper registreras och på så vis kan Ica sedan ge ut 

personliga rabatter på varor som kunden ofta köper (Ica, 2012). Detta är också en 

inlåsningseffekt vilket gör att sannolikheten för att kunden går till en konkurrent är 

mindre då varan troligtvis är dyrare hos konkurrenten, i och med att man får de varor 

man ofta köper till ett billigare pris. Dessa kort resulterar även i att kunder med ett 
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kundkort i allmänhet köper större mängder varor än vad genomsnittskunden gör. 

(Lindblom, 2002) 

 

Icabanken konkurrerar även om de traditionella bankernas privatkunder genom att 

erbjuda bankkort. På så vis konkurrerar de om kundernas lönekonto vilket är en extremt 

stark inlåsning av kunden. Icabanken tar därmed delkunder från de traditionella 

bankerna vilket leder till att dessa banker får mindre kapital, vilket gör att de inte kan 

låna ut lika mycket pengar. Beroende på vilket bankkort kunden har hos Icabanken kan 

kunden dessutom få bonus på allt som handlas med bankkortet även i andra butiker. 

Detta ger för kunden både hög explicit och implicit ränta, explicit i form av ränta på 

pengarna på kontot och implicit genom bonuspoäng när kunderna använder sitt Ica 

bankkort. (Icabanken2 2012; Lindblom, 2002) 

 

3.2.4.1 Bankernas konkurrens 

Idag erbjuder bankerna fler produkter och tjänster än någonsin tidigare, detta på grund 

av alla de finansiella innovationerna. Den förändrade konkurrenssituationen har också 

haft betydelse då bankerna har expanderat antingen internt eller genom fusioner och 

förvärv. Många banker har försökt diversifiera sina inkomstkällor. Bankerna har också 

fokuserat mer på avgifts- och provisionsintäkter då räntemarginalerna har utsatts för 

högre konkurrens. Numera sköts en stor del av bankens verksamhet utanför 

balansräkningen. Detta har lett till att gränsdragningen mellan de traditionella och de 

nyetablerade bankerna inte är lika klar längre (Goddard et al, 2007). 

 

I Storbritannien började finansiella verksamheter redan för lite drygt 12 år sedan 

samarbeta med icke-finansiella verksamheter, för att kunna hävda sig på marknaden. 

Bankerna kommer troligtvis tvingas sälja icke- finansiella produkter för att kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftiga, detta om de vill fortsätta konkurrera om 

marknadsandelar. (Peppard, 2000) 

 

När aktiebolagslagen om banktillgodohavanden kom i USA gjorde den så att 

icke-banker sporrades och tilläts öppna marginalbanker. Dessa marginalbanker har fyllt 

i gapet av de traditionella bankerna genom alternativ utlåning och 

investeringsstrukturer. Marginalbankerna förser även kunderna med likadana tjänster 

som en gång uteslutande tillhandahölls av de traditionella bankerna. (Baradaran, 2012) 
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I de flesta branscher anses konkurrens vara en positiv kraft då detta har en positiv 

påverkan på effektivitet, innovation och kvalitet. Detta har alltid varit kontroversiellt 

inom banker då man måste väga fördelarna med konkurrens mot riskerna för instabilitet. 

Till följd av detta så har bankindustrin varit starkt reglerad. (Casu & Girardone, 2009) 

 

3.2.4.2 Fördelar för kunden med marginalbanker 

För att locka nya kunder till marginalbankerna erbjuds ofta bra ränta, tydliga villkor, 

låga avgifter och andra produkter än vad de traditionella bankerna kan erbjuda. Utöver 

detta kan marginalbankerna ge ytterligare förmånliga erbjudanden som de traditionella 

bankerna inte kan konkurrera med i samma utsträckning (Devlin & Gerrard, 2005). I 

bland annat Icabanken samlar kunderna bonuspoäng för summan de handlar i Icas 

butiker och även i andra butiker, beroende på vad för slags bankkort kunden har. Dessa 

bonuspoäng görs sedan om till värdekuponger att använda vid nästa köp (Ica2, 2012; 

Icabanken3, 2012). Även Bauhaus använder detta bonussystem (Bauhaus2, 2012). 

 

Icabanken har dessutom tagit detta bonus- och rabatt system ytterligare ett steg längre, 

de ger nämligen personliga rabatter på de varor som just den specifika kunden brukar 

handla. En gång i månaden får man dessutom, tillsammans med eventuella 

bonuskuponger, hem en mattidning fylld med olika recept. Man får även erbjudanden 

från olika resebyråer och andra företag, som erbjuder rabatt vid köp med just Ica-kortet 

(Ica, 2012). Detta görs för att öka kundernas lojalitet till företaget. Som Devlin och 

Gerrard (2005) skriver i sin studie om kundens kriterier vid val av bank kan de 

traditionella bankerna inte konkurrera om kunderna på detta sätt. 

 

En annan variant som marginalbanken Resursbank använder sig av, är ett kreditkort 

som kan användas hos någon av bankens cirka 15 000 samarbetspartners, varav 

Bauhaus är en av dessa. Kreditkortet erbjuder 30-60 dagars fri kredit. Man handlar på 

kortet under en månads tid och därefter kommer en faktura hemskickad, som man själv 

lägger upp avbetalningsplanen för (Resursbank, 2012).  

 

Även de traditionella bankerna erbjuder idag kort med fri kredit. Swedbank erbjuder 

upp till 55 dagars fri kredit på sitt Betal- och Kreditkort MasterCard (Swedbank2, 

2012). Även Nordea erbjuder upp till 55 dagars fri kredit på sitt MasterCard Silver 
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medan SEB erbjuder upp till 60 dagar på sitt SEB MasterCard (Nordea, 2012; SEB, 

2012).  

 

Ikanobanken samarbetar med Ikea vilka har utvecklat ett Ikea handla-kort, som är ett 

kreditkort. Här kan man välja mellan tre olika typer av kreditkortsmöjligheter: 

hemkredit, startkapital eller hemfinans. På de två första kan man handla för upp till 

60 000 kr och slippa betala ränta för minst de sex första månaderna beroende på vilket 

alternativ man väljer. I hemfinans kan man handla för upp till 150 000 kr men om man 

väljer detta kort betalar man ränta från första månaden (Ikea, 2012).  

 

3.2.4.3 Fördelar för marginalbanken 

Om ett redan befintligt företag startar bankverksamhet kan det vara ett sätt att försöka 

öka sina kunders lojalitet (Lindblom, 2002). Detta samtidigt som kunderna upplever att 

de får en hel del tillbaka från sin marginalbank, är det även för banken föredelaktigt om 

kunden använder deras tjänster i så stor utsträckning som möjligt. De vill naturligtvis ha 

många kunder som gör alla sina affärer hos just dem. En annan fördel för 

marginalbankerna är att ju fler som har marginalbankens kundkort desto mindre 

transaktionskostnader får företagets butiker för andra främmande bank- och kreditkort 

(Worthington & Welch, 2011).  

 

3.2.4.4 Olika banker, för olika saker 

De flesta svenska bankkunderna har idag fler än en bank, det har vi kunnat konstatera. 

Anledningen kan vara transaktionskostnader och portföljvalsteori. För kunderna är det 

nämligen mer förmånligt att handla på exempelvis Ica med ett kort från Icabanken och 

på Bauhaus med ett klubbkort kopplat till Resursbank (Icabanken3, 2012; Bauhaus3, 

2012). Gör man detta innebär det att man sänker sina transaktionskostnader, genom att 

ha olika banker och använda olika kort i olika affärer (Lindblom, 2002). 

 

Att man som kund har olika banker utifrån portföljvalsteori innebär att man använder 

olika banker till olika saker. De olika marginalbankerna har nämligen ofta nischat in sig 

på olika delar av finansmarknaden, vilket gör det mer förmånligt för kunderna att välja 

just den bank som är bäst för det ändamål man är intresserad av. (Goddard et al., 2007) 
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3.3 Kundens val av bank 

I en studie av Devlin och Gerrard (2005) framkommer det att vid kundens val av 

huvudbank ligger faktorer så som lokalisering av banken, relation med banken samt 

rekommendationer från andra, högt upp på rankinglistan. Längst ner kommer bankens 

öppettider samt tillgång till banken hemifrån (Devlin & Gerrard, 2005). Värt att notera 

är att studien inte tar upp hur andra faktorer så som om ränta på lån och sparande samt 

huruvida erbjudande avgör vid privatkundens val av bank.  

 

I en studie gjord i Singapore av Gerrard och Cunningham (1999) undersöktes hur 

demografiska skillnader påverkar om kunden har en eller flera banker. Studien påvisar 

att de som är kunder i flera banker ofta är välutbildade och har hög inkomst. Studien 

kunde dock inte påvisa några signifikanta skillnader i de personliga egenskaper bland de 

kunder som har en bank respektive dem som har flera olika banker (Gerrard & 

Cunningham 1999). I och med att det finns många olika heterogena kundgrupper leder 

detta till flera olika sorters banker.  

 

3.4 Modell 

3.4.1 Konsumentbeteende 

Eftersom konkurrensen har hårdnat mellan bankerna finns det ett intresse från bankerna 

att identifiera kundernas konsumentbeteende (Boyd, Leonard, White, 1994). Enligt 

Armstrong och Kotlers (2006) studie finns det fyra olika marknadssegment: 

geografiska, demografiska, psykografiska samt beteendemässiga segment. Företag delar 

gärna in marknaden i olika segment för att lättare nå ut till kunderna. Detta eftersom 

kunderna har olika unika behov som man vill nå ut till på ett så effektivt sätt som 

möjligt (Armstrong & Kotler, 2006). Den segmenteringsteknik som är vanligast bland 

företagen är den demografiska (Page & Luding, 2003).  

 

Inköpsvanorna för kunderna ser olika ut beroende på vem personen är. Kundens livsstil 

påverkar vilka produkter och tjänster denne väljer att konsumera. Företag måste se efter 

vilka kunder man vill nå ut till, för att göra detta måste man identifiera kundernas 

självbild för att nå ut med rätt produkter och tjänster till rätt kunder. En annan viktig 

faktor är att bemöta kunden på rätt sätt och att endast skapa förväntningar hos kunden 

som man vet att man klarar av att hålla. Negativa attityder mot ett företag är svåra att 
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ändra till positiva. Det är lätt hänt att man tappar kunder till en konkurrent genom ett 

dåligt bemötande eller dåliga produkter. (Jobber & Fahy, 2009) 

 

3.4.2 Kundsegmentering    

Företag kan marknadsföra sig på olika sätt, antingen kan man syssla med 

marknadsföring som inte riktar sig till någon speciell målgrupp utan till alla, det vill 

säga box ett i Armstrong och Kotlers (2006) modell som ses i nedanstående figur. I box 

två delar man upp sina kunder i olika segment, som man i sin tur ger speciella 

erbjudanden beroende på vilken segmentgrupp det är och vad som passar dem. Den 

tredje boxen kan användas av företag som har begränsade resurser, de nischar sig in på 

en stor andel kunder, men endast på några få segment. I den sista boxen i figuren nedan 

riktar man sin marknadsföring mot specifika personer eller till lokala platser. 

(Armstrong & Kotler, 2006)  

 

 

 

 

 

Targeting      Targeting  
broadly     narrowly 

 
Figur 3.1 Target Marketing Strategies (Egengjorda boxar med kopierad text från källan) 

(Armstrong & Kotler, Marketing – An introduction. p 178, 2006) 

 

 

I teorin finns det, som synes i figuren ovan, olika typer av marknadsföring som ett 

företag kan använda för att locka kunder till sig. Som Armstrong och Kotler (2006) 

skriver kan man som företag utgå från någon av dessa fyra boxar beroende på vilket typ 

av företag man har och hur detaljrikt företaget vill vara. Man kan tillämpa väldigt bred 

marknadsföring men även väldigt specifikt, allt beroende på vilken typ av produkt/tjänst 

man vill sälja till kunden och hur lönsamt det kommer att vara för företaget. (Armstrong 

& Kotler, 2006) 

 

Med hjälp av figuren ovan kan man följaktligen se om och i så fall vilken/vilka boxar 

som går att tillämpa utifrån de svar som vi kommer få från enkätundersökningen. På så 

vis kan man utgå ifrån figur 3.1 vid analysen av empirin och på så vis ta reda på om det 

finns något samband mellan figuren och utfallet av enkätundersökning, det vill säga om 
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man kan se tydliga likheter på de demografiska variablerna vad som de avgörs av vid 

val av bank. 

 

3.4.3 A Means-end chain    

Bankerna måste idag genomgå förändringar i takt med att kundernas preferenser 

förändras (Boyd et al., 1994). I en studie gjord av Machauer och Morgner (2001) tittade 

man på två moduler, nämligen fördelar som eftersträvas samt kundernas attityder inom 

bankverksamhet. Detta för att författarna till studien ville segmentera kunderna för att 

på så sätt underlätta bankernas jobb för att motverka tvisten mellan personlig service 

och kostnadsbesparingar (Machauer & Morgner, 2001).  

 

I Harrisons (1994) studie kartläggs kundsegment för personliga finansiella tjänster. I 

studien tittar man på de motiv och attityder hos kunden som leder fram till ett visst 

beteende. Dessa beteende kartläggs för att sedan kunna segmentera kunderna i fyra 

olika grupper: försiktiga investerare, apatiska minimalister, finansiellt förvirrade och 

kapital ackumulatorer för att banken ska kunna göra förändringar som passar de flesta 

kunder. (Harrison, 1994) 

 

Enligt en studie av Lawson och Todd (2003), som är byggd på bland annat Harrison 

(1994) samt Machauer och Morgners (2001) studier, är kundens beteendemönster 

länkade samman i en så kallad ”a means-end chain”. På så vis kan man gå tillbaka till 

kundens värderingar och motiv genom några mellansteg. Det är de olika stegen i figuren 

nedan som leder fram till de olika beteendena hos kunderna och genom att ett företag 

ser olika beteende kan de gå bakåt och undersöka även de tre andra modulerna. När ett 

företag ser kundens beteende kan de gå åt motsatt håll vad pilarna visar i figuren och 

kan då ta reda på kundens värderingar och motiv vilket sedan underlättar vid 

segmentering. (Lawson & Todd, 2003) 

 

 

 

 

Figur 3.2 A means-end chain 

 (Lawson & Todd, Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis, pp.73, 2003) 
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Lawson och Todds (2003) studie visar att man som företag kan fokusera på olika 

moduler, till exempel kan man fokusera på psykologiska moduler vilka ligger närmst till 

värderingar och motiv i modellen. De tar som exempel att om en kund är mån om 

säkerheten, vilket är detsamma som deras värderingar, kan detta leda till att fördelarna 

som denna kund eftersträvar då kan vara sekretess och trygghet i sin bank. Man kan 

också fokusera på enbart en av modulerna, och titta på den utifrån olika perspektiv.  

Studerar man ”Attitudes to attributes” kan det vara öppettider, läget, noggrannheten, 

konkurrenskraftiga priser samt hur tillmötesgående servicen är. (Lawson & Todd, 2003) 

 

I Lawson och Todds (2003) studie fokuserar de just på ”attitudes to attributes” genom 

att undersöka preferenser för utbudet som finns av pengaöverföring och olika 

betalningsalternativ som finns tillgängliga för kunder (Lawson & Todd, 2003). 

 

Denna modell är således bra att använda om man vill dela in sina kunder i olika 

grupper. Precis som Lawson och Todd (2003) även skriver kan man fokusera på enbart 

en av modulerna i deras modell för att kunna förklara kundernas beteende, det vill säga 

vad som i slutändan avgör kundens val. (Lawson & Todd, 2003) 

 

3.5 Undersökningsmodell  
I vår undersökning kommer vi således att fokusera på en av de fyra modulerna i 

modellen ”a means-end chain” från Lawson och Todds (2003) undersökning. Vi 

kommer att fokusera på ”benefits sought” vilket kan översättas till ”fördelar som 

eftersträvas”. Detta eftersom meningen med uppsatsen är att i slutändan kunna förklara 

vilka fördelar som är främst avgörande för privatkunder när de väljer marginalbank och 

därmed se om det finns tydliga segmenteringsmöjligheter för marginalbankerna samt 

vilken typ av segmenteringsteknik som är mest passande i och med de demografiska 

variablerna vi kommer att ha i enkäten. Genom att ha olika faktorer som avgör dessa 

fördelar som eftersträvas leder det slutligen till privatkundens val av bank. Detta 

eftersom vissa fördelar möjligen leder till varför en privatkund just väljer en 

marginalbank. Vad vi menar med fördelar som eftersträvas, är vad privatkunderna 

eftersträvar för fördelar vid val av marginalbank. Vilka olika faktorer anser 

privatkunderna vara till fördel när de väljer sin/sina marginalbank/banker. För att 

enkäten inte skall bli alltför omfattande har vi beslutat oss för att undersöka ett bestämt 

antal faktorer för att se hur stor roll dessa spelar vid privatkundens val av marginalbank. 
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I stället för att som Devlin & Gerrard (2005) undersöka vilka faktorer som har betydelse 

vid kundens val av huvudbank, kommer vi att fokusera på vad som främst avgör 

privatkundens val av marginalbank.  Vi kommer dessutom att titta på vilka typer av 

banker privatkunder har och om de har både traditionella och marginalbanker. Är det 

som så att man väljer bank ett till sparande för att man får bra ränta, bank två för att man 

får bonuspoäng på det man handlar, vilket sedan ger en bonuscheck vid ett visst antal 

uppnådda poäng och väljer man bank tre för att man får bättre lånevillkor? Man kanske 

har en och samma bank till alla sina användningsområden. Helt enkelt undersöka vilka 

faktorer som har betydelse för privatkundens val av marginalbank. Detta för att olika 

banker skall kunna ta del av denna undersökning för att på så sätt kunna se vilken kund 

som efterfrågar vad, vilket kan vara till hjälp vid exempelvis segmentering av kunder. 

Trots inriktningen mot marginalbanker kommer även traditionella banker att ha nytta av 

denna undersökning. Detta eftersom de får veta om det finns några specifika 

kundgrupper som väljer att ha marginalbank och således utesluta dem vid sin 

marknadsföring eller att försöka locka dem till sig på liknande sätt som 

marginalbankerna gör. 

 

Till vår egen undersökningsmodell har vi valt att titta på fyra olika faktorer som avgör 

vid privatkundens val av marginalbank. Dessa fyra är ränta vid sparande, ränta vid lån, 

bonuscheck och erbjudande. Worthington och Welchs (2011) studie beskriver hur den 

senaste finanskrisen skapat ett brustet förtroende för de traditionella bankerna. Detta har 

lett till att andra aktörer lyckats ta sig in på marknaden, de så kallade marginalbankerna. 

I de undersökningar vi har studerat och läst framkommer det att bankens läge och 

rekommendationer från andra har stor betydelse då man väljer bank. Vi har dock valt att 

fokusera på helt andra delar i vår undersökningsmodell, för att se hur de fyra faktorer vi 

valt att fokusera på, påverkar valet av marginalbank. Att vi inte har valt att undersöka 

det som andra kommit fram till avgör, är dels för att dessa undersökningar redan finns 

och dels beroende på att det ofta är ränta vid sparande respektive lån som brukar 

diskuteras, och vi vill därför se hur detta påverkar valet av marginalbank. Med 

marginalbankernas inträde på marknaden har dessutom nya metoder för att locka kunder 

trätt in i branschen. Exempelvis Icabanken, erbjuder sina kunder både bonuscheckar och 

speciella erbjudanden (Ica2, 2012). Vi vill därför titta på om detta verkligen avgör när 

privatpersoner väljer marginalbank. I och med detta ger det helt ny information till 

banker som kan vara fördelaktigt för både traditionella banker och marginalbanker.  



Jenni Lindh 

Frida Persson 

23 

 

 

Modellen ser, i all sin enkelhet, ut enligt figuren på nästa sida. Vi har fyra olika faktorer 

som ska undersöka huruvida de påverkar privatkundens fördelar som de eftersträvar. 

Detta för att i sin tur få ut kundens val av bank. Valet delas i sin tur upp i tre grupper 

nämligen: marginalbank, marginal- och traditionell bank samt traditionell bank. Denna 

uppdelning görs för att kunna besvara vilka typer av banker som privatkunder har. Då 

får vi även ut hur stor andel av respondenterna som har marginalbanker och därmed veta 

hur stor andel av marknaden marginalbanker har idag. 
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Figur 3.3 Egen undersökningsmodell 

Baserad på: (Lawson & Todd, Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis, 

p.73, 2003) 
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Med ränta vid sparande respektive ränta vid lån menar vi den effektiva räntan. Vi räknar 

här inte in sådant som bonuscheckar eller rabattkuponger man får tack vare att man är 

kund hos just den banken. Marginalbankerna är dock ofta specialiserade på vissa delar i 

bankverksamheten, och de som har spara som sin huvudverksamhet i banken, kan oftast 

ge bra mycket högre sparränta än vad några andra banker kan göra. Nackdelen för 

marginalbankerna kan vara att kunden är för bekväm av sig och byter därmed inte bank 

trots att de får bättre villkor hos en marginalbank (Gerrard & Cunningham, 2001).  

 

Vad vi i modellen avser med erbjudande är om man får någonting extra från sin bank 

för att man är kund hos dem. Detta kan till exempel vara att man får billigare inträde på 

vissa evenemang för att man betalar med ett visst kort, att man får extrapris hos vissa 

samarbetspartners som banken har eller om man handlar för 4000 kronor någonstans 

och betalar med kortet, får man 500 kronor rabatt, eller får man dessa pengar tillgodo i 

affären att handla annat för. Det kan även vara att man får bättre pris på varor i butiken. 

Detta gör att man som kund betalar med det kort som är mest förmånliga att använda 

vid de olika tillfällena. För de samarbetspartners som banken har innebär det 

merförsäljning. Kunder som kanske aldrig tidigare handlat i den butiken kommer dit, 

och blir förhoppningsvis en återkommande kund. Det kan bland annat handla om resor, 

konserter, tivoli men också medlemsavgifter i olika föreningar, eller startavgift till 

exempelvis maratonlopp och telefonabonnemang. 

 

Som Devlin och Gerrard (2005) skriver i sin studie kan inte de traditionella bankerna 

konkurrera med marginalbankerna på samma sätt. Marginalbankerna har lättare för att 

tillgodose sina kunder olika erbjudanden, då de kan locka dem med produkter och 

tjänster från deras ursprungsverksamhet. Dessa erbjudanden kan vara i form av till 

exempel rabatt på specifika varor, eller en viss procentuell rabatt på hela sortimentet. De 

traditionella bankerna har inte samma möjlighet att göra detta eftersom de bara har en 

verksamhet, bank, det vill säga de har finansiella tjänster som sin huvudverksamhet.  

 

I modellen avser vi med bonuscheck att man via sitt medlemskort samlar poäng som 

sedan omvandlas till pengar i form av en värdecheck, som man kan betala med i den 

aktuella affären. Det vi vill undersöka är om kunderna värdesätter att de kan samla 

denna typ av bonus, då de väljer bank. Även här har marginalbankerna mycket större 
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möjlighet eftersom de kan använda sig av detta poängsystem i sin ursprungsverksamhet, 

vilket de traditionella bankerna inte kan. 

 

I vår enkät kommer vi därför ställa frågor avseende dessa fördelar för att se hur stor roll, 

och om de spelar någon roll, för vad som påverkar vid privatkundens val av 

marginalbank. Vi kommer även att titta på om man har både marginalbanker och 

traditionella banker och om man i så fall har flera stycken av varje typ av bank. 

 

Som förut presenterats i uppsatsen tyder tidigare forskning på att det finns vissa 

signifikanta skillnader om kunden har en eller flera banker. Inkomst, ålder, utbildning 

och kön sägs spela roll, medan personliga egenskaper inte påverkar antalet banker 

kunden har enligt en studie gjord av Gerrard och Cunningham (1999). Någon forskning 

om att demografiska variabler påverkar vad kunden använder sina banker till har vi inte 

lyckats finna. Men vi anser det fördelaktigt att ha med detta då det finnes intressant att 

kunna urskilja om man kan se klara skillnader bland dessa variabler och därmed se vilka 

fördelar som eftersträvas av vilka och vilken typ av bank man har. Detta blir som sagt 

fördelaktigt för banker att veta vid eventuell nischning av verksamheten eller 

segmentering av kunderna för att veta vilka kunder som värdesätter vilka saker, vilket i 

sin tur underlättar bankernas arbete till att nå ut till sina kundgrupper i rätt sammanhang. 

Trots brist på tidigare forskning kommer alltså demografiska variabler således att 

undersökas i alla fall.  Det kommer att undersökas om det finns några demografiska 

skillnader inom bland annat inkomst, ålder, kön och utbildning då det gäller vad som 

avgör vid val av marginalbank samt om privatkunderna har olika typer av banker. Vi 

kommer således inte titta på huruvida personliga egenskaper påverkar kundens antal 

banker då det enligt studien gjord av Gerrard och Cunninghams (1999) inte sägs 

påverka kunderna. Tidigare forskning, som vi har studerat, har endast undersökt Asien 

och Storbritannien. Vår undersökning kommer att ske i Sverige för att titta på om vi 

finner liknande samband mellan demografiska variabler och vad som påverkar 

privatkunden vid val av marginalbank. 

 

De fyra faktorerna i vår undersökningsmodell; ränta vid sparande, ränta vid lån, 

erbjudande och bonuscheck, leder som synes i undersökningsmodellen i 

3.6 Undersökningsmodell, till privatkundernas fördelar som eftersträvas. Genom att 

undersöka dem leder det till privatkundens val av bank som sedan delas upp i 
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marginalbank, marginal- och traditionell bank samt traditionell bank för att se 

vilken/vilka typ/typer av bank privatkunder har. Som Lawson och Todd (2003) säger i 

sin modell ”A means-end chain” kan man gå baklänges för att få veta vad det är som 

främst avgör kundernas beteende i en viss modul (Lawson & Todd, 2003). I vår 

undersökning tittar vi ju som beskrivits tidigare på ”fördelar som eftersträvas” och vi 

ska göra precis samma som Lawson och Todd (2003) beskriver – gå baklänges. Detta 

för att hitta förklaringen till vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkunders 

val av marginalbank och sedan jämföra dessa och se om det finns skillnader gentemot 

de demografiska variablerna. På så vis kan vi slutligen se om vi kan finna något/några 

samband mellan respondenterna huruvida vad som främst avgör deras val av 

marginalbank med våra demografiska variabler och därmed se vilken 

segmenteringsteknik i figur 3.1 som passar bäst in på den population som vi fått i vår 

undersökning vilket banker i sig därefter kan ta del av vid segmentering av sina kunder. 
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4 Empirisk metod  

I detta kapitel redogörs för de metodval som vår empiriska undersökning bygger på. 

Kapitlet inleds med datainsamlingsmetod och därefter redogörs det för målpopulation, 

urval, enkätens frågekonstruktion samt operationalisering. Vidare förklarar vi 

strategin för vår pilotstudie. Empirins validitet och reliabilitet beskrivs i de olika 

avsnitten i kapitlet. Slutligen diskuteras utförande, bortfall samt beskrivande statistik. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna uppsats är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn när 

privatpersoner väljer marginalbank och vad för typ av bank de har. För att kunna 

utforska detta har vi använt oss av en kvantitativ metod, vilket kan möjliggöra 

generaliseringar (Saunders et al., 2007). En kvantitativ undersökning använder sig av 

numerisk data, där syftet är att ”mäta samband mellan olika variabler” (Christensen et 

al., 2001).  Det empiriska materialet har samlats in via enkätundersökningar och är 

följaktligen primärdata.  Denna metod ger oss möjligheten att undersöka ett större urval 

än vid kvalitativ undersökning. Metoden ger även en hög svarsfrekvens, och går relativt 

fort att genomföra. Nackdelen med enkätundersökning är att enkäterna inte kan vara 

speciellt långa och dess frågor kan orsaka missuppfattningar, då alla respondenter inte 

tolkar dem på samma vis. (Saunders et al., 2007).  

 

Christensen et al. (2001) skriver att standardisering innebär att frågorna i en enkät står i 

en viss ordning och att frågorna till respondenterna är formulerade på samma sätt. 

Datainsamling via enkät lägger grund för ett standardiserat och kvantifierbart resultat 

vilket hjälper vår analys (Christensen et al., 2001).  

 

4.2 Målpopulation 

Vi valde att genomföra denna kvantitativa undersökning i Norra Skåne i Hässleholm 

och Ängelholm. Att det blev just Norra Skåne beror på att det är här vi verkar och det 

underlättar att göra undersökningen i områden man själv känner till och är verksam i. Vi 

valde även att begränsat oss till att enbart fråga den myndiga befolkningen på grund av 

att det först vid 18 års ålder man själv aktivt väljer bank, när man är yngre är det 

föräldrarna som väljer åt sina barn (Wheeler-Brooks, 2011).  
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4.3 Urval 

I undersökningen gjorde vi ett icke-sannolikhetsurval det vill säga chansen till att 

respondenten inte blev utvald kunde inte förutsägas samt att respondenterna inte valdes 

ut slumpmässigt. Undersökningens resultat påverkas av hur bra urvalet stämmer 

överrens med populationen, när man gör ett urval är det svårt att få detta att helt 

överrensstämma. (Christensen et al., 2001)   

 

4.3.1 Påstana intervjuer 

Vi valde att genomförde påstana intervjuer. Fördelarna med denna form av enkät är att 

det går fort att genomföra, kostar lite och har en relativt hög svarsfrekvens. Nackdelen 

med denna typ av enkätundersökning är att man kan få en så kallad intervjuareffekt, det 

vill säga att intervjuaren kan påverka respondentens svar till viss del. Snedvridet urval 

kan också förekomma (Christensen et al., 2001). För att motverka detta hade vi ett 

förutbestämt urvalsschema där vi frågade var tredje förbipasserande person om de ville 

delta i vår enkätundersökning. 

 

4.3.2 Ram- och bortfallsfel 

I vårt fall begränsade vi oss till Norra Skåne och personer över 18 år. Med norra Skåne 

avsåg vi inte att respondenterna var tvungna att bo i detta område utan det var enbart en 

begränsning för undersökningen.  

 

Vid påstana intervjuer finns det en risk för underteckning, det vill säga att man missar 

exempel en viss åldersgrupp, trots att denna ingår i målpopulationen. Vi stötte på detta 

problem vid några av de demografiska variablerna. Vid civilstånd var nästan hälften 

gifta och många av dem sambo, vilket resulterade i att vi inte fick tillräckligt många i de 

andra grupperna. Inte heller i sysselsättning var det tillräckligt stor spridning, då 77 av 

de 96 respondenterna arbetar. Detta kan bringa problem vid analysen då vi skall jämföra 

vad privatkunden använder sin bank till med hjälp av demografiska variabler. 

(Christensen et al., 2001)  

 

4.4 Enkätens frågekonstruktion 

För att öka validitet och reliabilitet i enkäten valde vi att använda Christensen et al. 

(2001) rekommendationer för frågekonstruering. Lyckas man mäta det man ämnar att 

mäta, används begreppet validitet. Med reliabilitet menas mätmetodens förmåga att 

motstå slumpmässiga fel. För att en mätning ska klassas som valid krävs det att 
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reliabiliteten är god. Enligt Christensen et al. (2001) ska frågeställningarna vara klara 

och tydliga för att möjliggöra validitet och reliabilitet. Genom klara och tydliga frågor 

kan därmed respondenterna tolka dem på samma sätt, vilket ökar reliabiliteten. Vidare 

anser Christensen et al., (2001) att enkäten inte bör innehålla för många och för långa 

frågor samt att frågorna inte ska innehålla ord eller formuleringar som kan misstolkas av 

respondenten. 

 

I vår enkät har vi försökt undgå missförstånd och därför formulerat frågorna på ett 

likartat vis för att få respondenterna att tolka och uppfatta dem på samma sätt. I och med 

detta har vi försökt hålla frågorna i enkäten så korta som möjligt. För att kvalitetssäkra 

vår enkätundersökning ytterligare valde vi att utföra en pilotstudie där vi testar vår enkät 

på fyra testpersoner. Detta presenterar vi i avsnitt 4.7 Pilotstudie.  

 

Själva frågeformuläret lade vi inte någon större tid på, eftersom det var påstana 

intervjuer vi genomförde och att respondenterna därför inte skulle se frågeformuläret. 

Vi utformade enkäten så som vi gjorde därför att vi på ett så enkelt sätt som möjligt 

skulle kunna fylla i formuläret under intervjuns gång, samtidigt som vi gav korta 

förklaringar till respondenterna så att de skulle uppfatta frågorna på rätt sätt. 

 

4.5 Operationalisering 

Enligt Saunders et al (2007) innebär operationalisering att man översätter abstrakta 

begrepp, som inte är så enkla att mäta, till konkreta variabler som är mätbara. Begrepp 

som har en oklar innebörd, och som kan ha olika betydelser för olika personer, 

operationaliserar man för att kunna fånga in det som är centralt (Körner & Wahlgren, 

2008).  Körner och Wahlgren (2008) tycker att då man analyserar samband, också måste 

diskutera sambandets riktning, det vill säga vad som är orsak och vad som är verkan. 

Vid ett ensidigt orsakssamband finns det både beroende och oberoende variabler, där 

den beroende variabeln påverkas av den oberoende (Körner och Wahlgren, 2008). Vår 

enkät (bilaga 2) innehåller både beroende och oberoende variabler. 

 

Den beroende variabeln i vår uppsats är privatkundens val av marginalbank. Vi vill 

också undersöka vad man har för olika typer av banker, det vill säga om man har både 

traditionella banker och marginalbanker. Detta kommer således även att ge oss en 

uppfattning om privatkundernas kunskap om vilka banker de har och även om hur 
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många antal banker de har. De oberoende variablerna är de faktorer som påverkar vilken 

bank de har. Eftersom traditionell bank och marginalbank är egna definitioner i denna 

uppsats kommer därför inga frågor avseende dessa ställas i enkäten då respondenterna 

inte vet definitionerna. Istället kommer vi själva koda enkäten på ett sådant vis att vi 

ställer frågor kring kundens banker samt vad de nyttjas till.  

 

Vi delade upp enkäten i olika frågeområden för att den skulle bli smidig att följa och lätt 

att förstå. Den var utformad med olika frågor som belyste de olika teoretiska aspekter 

som tagits upp i kapitel 3. De inledande frågorna i enkäten berör de demografiska 

skillnaderna hos respondenterna, såsom kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, 

årsinkomst och sysselsättning. Dessa så kallade bakgrundsfrågor om respondenten, som 

man kan nyttja i segmenteringssyfte, om någon form av samband finnes, är även dessa 

oberoende variabler i vår uppsats. 

 

Enkätens huvudsakliga syfte är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn för 

privatpersoner då de väljer marginalbank och dessutom vilka typer av banker 

privatkunder har. Utifrån det vill vi titta på huruvida demografiska variabler påvisar 

några skillnader vid privatkundernas val av marginalbank för att således kunna se om 

det finns något samband bland dessa som banker kan ha nytta av vid segmentering av 

sina kunder. Det kommer då ge oss svar på vilken segmenteringsteknik som skulle 

kunna passa marginalbanker att tillämpa vid marknadsföringssyfte. Detta syftar de 

övriga frågorna till i enkäten. Vilka typer av banker privatpersoner har får vi svar på 

genom fråga 7-17. Där får respondenten beskriva hur många banker denne har, samt 

namnge dem. Svaren på dessa frågor jämför vi sedan med svaret på antal medlemskort 

samt om de har pengar insatta på dem eller en kredit kopplad till korten. Vi får då ut om 

respondenten har några marginalbanker, samt deras kunskap om hur många banker de 

egentligen har.  

 

Fråga 18 i enkäten syftar till att få fram vilken faktor som är främst avgörande vid val 

av marginalbank. Här får respondenten kryssa i det alternativ som är mest rätt för dem, 

vad gäller främsta anledningen till varför de har de medlemskort som de har. Dessa 

frågor är ställda utifrån vår modell, men där respondenten även kan välja övrigt och 

fylla i vad det är. På så sätt får vi perspektiv på ytterliggare saker som påverkar vid valet 

av bank, än de vi har beskrivit i vår modell. 
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Tack vare att respondenten i fråga åtta måste namnge de banker de är medvetna om att 

de har, kan vi sedan utifrån vad de har för medlemskort säga om de är kunder i 

ytterliggare fler banker. Utifrån de svar vi får på enkätens frågor, kopplar vi sedan ihop 

dessa med vår undersökningsmodell, vilket ger oss svar på vad som är den främst 

avgörande faktorn vid val av marginalbank. Detta resulterar i att vid den empiriska 

analysen i kapitel 5 kan vi se om det finns några anledningar som värderas särskilt högt 

av respondenterna. 

 

4.6 Pilotstudie 

För att kvalitetssäkra vår enkät och på så vis få ökad validitet och reliabilitet, valde vi 

att utföra en pilotstudie med fyra testpersoner. Detta valde vi att göra för att förhindra 

potentiella respondenter att tolka enkäten på annat sätt än det som var avsett. Därmed 

kunde eventuella brister och missförstånd elimineras vilket möjliggjorde ökad validitet.  

 

De fyra personer vi valde ut var två kvinnor och två män, i åldrarna 19, 28, 49 och 74 år 

med olika inkomstnivåer. Detta för att få en så stor bredd som möjligt på testpersonerna. 

Dessa personer fick genomföra enkäten, precis som om de var med i själva 

undersökningen, och sedan lämna kommentarer och åsikter om språket i frågorna samt 

om vi missat något svarsalternativ. Detta medförde att vi i fråga 3 lade till 

svarsalternativet ”särbo”, samt att vi i samma fråga lade till ”ensamstående/singel”, där 

det tidigare enbart stått ”ensamstående”. I fråga 13, tog vi dessutom bort ett 

svarsalternativ: ”Har ingen kredit på kortet”, eftersom det framkommer av frågan 

ovanför, att om man inte har någon kredit på sina kort skall man hoppa över fråga 13 

helt och hållet. Då vi i fråga 9 frågade vad de har sin bank till, och vi gav som exempel 

betaltjänster, förstod de inte vad det betydde, utan vi fick utveckla det till bland annat 

kort och Internetbank. Detta är någonting vi kommer att tänka på då vi är ute på stan 

med våra enkäter, att förklara vad det verkligen är vi menar. Dessutom skrev vi till 

denna förklaring på själva enkäten, så att vi verkligen inte skall glömma bort att förklara 

vad vi menar med betaltjänster i samband med att frågan ställs. 

 

4.7 Utförande 

Vid insamlingen av data hade vi bestämt att vi skulle stå i sex stycken två timmars pass, 

tre pass i Hässleholm och tre pass i Ängelholm samt att vi skulle fråga var tredje 

förbipasserande person om de ville delta i vår enkätundersökning. Vi genomförde 
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enkätundersökningen parallellt i de båda städerna, det vill säga vi delade upp oss. I 

Hässleholm stod vi fredagen den 18 maj mellan 9-11 på Stortorget, lördagen den 19 maj 

mellan 11-13 utanför Gallerian samt tisdagen den 22 maj mellan 16-18 även då på 

Stortorget. I Ängelholm fanns vi på plats lördagen den 19 maj mellan 12-14 på 

Stortorget, måndagen den 21 maj mellan 16-18 på Stationen och tisdagen den 22 maj 

mellan 13-15 på Storgatan. Vi valde just dessa platser i de båda städerna på grund av att 

där dagligen passerar mycket människor, som är på väg till eller från jobb, är ute och 

shoppar eller ska med tåg och buss.  

 

4.8 Bortfallsanalys 

Mängden människor ute var lagom vid de sex passen, men problemet var att många av 

de potentiella respondenterna inte ville svara på vår enkät. Anledningarna till detta var 

att de inte hade tid på grund av en rad olika anledningar eller helt enkelt inte var 

intresserade av att svara på vår enkät. Detta resulterade i att det blev ett stort bortfall. Vi 

frågade 203 personer under dessa tillfällen men fick endast in 96 svaranden. Innan vi 

gick ut och gjorde vår undersökning var vår förhoppning att få in runt 100 enkäter, 

därför tycker vi att 96 respondenter är godkänt. Möjligtvis hade bortfallet blivit ännu 

större om vi inte sagt att vi var studenter som höll på med vårt examensarbete. 

 

Mangione (1995) har kategoriserat svarsprocenten då det gäller antalet besvarade 

enkäter och har satt att en svarsprocent på under 50 procent inte är acceptabel. Bryman 

och Bell (2005) skriver däremot att enkäter är förknippade med en låg svarsfrekvens 

och att en hel del vetenskapliga artiklar som har ett större bortfall än 50 procent, ändå 

har publicerats i välrenommerade tidskrifter. 

 

I vårt fall hade vi ett bortfall på knappt 53 procent vilket enligt Mangione (1995) är 

oacceptabelt. Vi anser ändå att det är en tillräckligt stor svarsfrekvens för att vi ska 

kunna göra generaliseringar av resultatet. Givetvis är det anmärkningsvärt att ha ett så 

pass stort bortfall, och kanske hade resultatet blivit ett annat om alla 203 tillfrågade 

hade svarat på vår enkät. Bortfall kan nämligen föra med sig att vårt resultat och de 

slutsatser som vi drar blir snedvrida och därmed inte motsvarar populationen (Bryman 

& Bell, 2005). 
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4.9 Val av analysmetod 

I analysen används både bivariata och multivariata analyser som illustreras i form av 

korstabeller eftersom vi har deskriptiv statistik. Att använda korstabeller innebär att 

syftet är att fastställa om det finns något samband eller några skillnader mellan de 

variabler som studeras (Körner & Wahlgren, 2008). En bivariat analys innebär att man 

jämför två variabler med varandra och vid en multivariat analys jämför man tre eller fler 

variabler (Christensen et al., 2001). Korstabeller används för att översiktligt kunna se 

skillnader mellan variablerna (Bryman & Bell, 2005). 
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5 Analys av empiri 

I det här kapitlet analyseras de resultat som givits genom enkätundersökningen. 

Inledningsvis ges en kort beskrivning av de socioekonomiska resultaten. Därefter 

redogörs resultatet i form av korstabeller. 

 

5.1 De demografiskt inriktade frågorna  

I vår enkätundersökning hade vi 96 respondenter, 54 kvinnor och 42 män. Av dessa är 

73 procent gifta eller sambo och 80 procent arbetar. Flest svaranden är i åldern 46-55 år, 

vilka består av 28 procent av respondenterna och minst antal svarande är dem över 66 

år, vilka står för 9 procent. Vi hade dock en relativt jämn spridning av respondenter i 

övriga åldersgrupper. På grund av snedvridet urval av bland annat civilstånd och 

sysselsättning kommer dessa inte tas med i analysen då det blir svårt att jämföra. 

 

29 procent av respondenterna har en årsinkomst på mellan 250.001 och 350.000 kronor 

och 24 procent mellan 150.001 och 250.000 kronor. Vi hade inte någon svarande som 

uppgav en årsinkomst på mer än 650.000 kronor. Det är inte heller många som har 

inkomster på under 50.000 kronor eller mellan 450.001 och 650.000 kronor, enbart 12 

procent av respondenterna ligger i något av dessa intervall. 

 

Av de 96 respondenterna har 38 procent genomfört gymnasiet, 26 procent har gått på 

högskola eller universitet och 21 procent har gått ut grundskolan. 15 procent har någon 

annan form av utbildning.  

 

5.2 Privatkunders typ av bank 

Den beroende variabeln i vår uppsats är privatkundens val av marginalbank. Vi vill 

dock även undersöka vilka typer av banker som privatkunder har, det vill säga 

traditionella banker och marginalbanker. För att få svar på vilka typer av banker 

privatkunderna har ställde vi elva olika frågor, som leder oss fram till om de verkligen 

är kunder hos marginalbaner, eller om de enbart har butikkedjornas medlemskort. I och 

med att vi har så pass många frågor vad gäller detta får vi även fram privatkundernas 

kunskap vad gäller hur många banker de verkligen är kunder i. Detta genom att jämföra 

frågorna om hur många banker respondenten har och vilka dessa banker är med vad de 

senare svarade på frågorna om vad de har för medlemskort och om de har pengar insatta 

eller kredit kopplad till dessa kort.  



Jenni Lindh 

Frida Persson 

38 

 

 

5.2.1 Traditionella banker och marginalbanker 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellerna 5.1 och 5.2 visar antalet traditionella banker och antalet marginalbanker 

respondenterna hade. Vad som kan utläsas ur tabellerna är att alla 96 respondenter hade 

minst en traditionell bank. Det var övervägande kvinnor som hade marginalbanker och 

bland dessa kvinnor var det vanligast att man hade en sådan bank. Av de män som hade 

marginalbanker hade dock 30 procent av dem minst två marginalbanker, vilket är att 

jämföra med 19 procent bland kvinnorna. Det var även en man som hade fem stycken 

marginalbanker. Det var dock fortfarande långt ifrån alla respondenter som hade en 

marginalbank, av de 96 respondenter vi frågade var det enbart 31 personer som hade 

någon marginalbank, vilket framgår av tabell 5.2.  
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Tabell 5.3 ovan visar antalet marginalbanker respondenterna hade, uppdelat på kön och 

ålder. Här kan man utläsa att det främst var kvinnorna som hade marginalbanker och 

vanligast i åldern 46-55 år. Hos männen var det endast de upp till 55 år som hade 

marginalbanker, och ju äldre männen blev, desto vanligare var det att de hade en 

marginalbank. Det var såldes vanligast, bland både män och kvinnor, att de hade 

marginalbank om de befann sig inom åldersintervallet 46-55 år. 

 

5.2.2 Privatkundens kunskap om hur många banker de har 

I tabell 5.4 syns det hur många banker, såväl traditionella banker som marginalbanker, 

respondenterna hade. Som mest var det en man som hade åtta stycken banker, men 94% 

av de tillfrågade hade upp till tre stycken banker. Ser man däremot i tabell 5.5 det vill 

säga hur många banker respondenterna trodde sig ha, var det enbart 9% som trodde sig 

ha fler än två olika banker. Detta visar på en oerhörd okunskap kring hur många banker 

man faktiskt har. Att bland många av alla de medlemskort som butikskedjorna säljer ut 

till sina kunder, faktiskt gör att man, ofta omedvetet, skaffar en bank till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tittar vi enbart på marginalbanker och kunskapen där ser man genom att jämföra tabell 

5.6 med tabell 5.2 att även här fanns det en stor okunskap. Endast 10 respondenter är 

medvetna om att de har en marginalbank när det i själva verket är 31 stycken som har en 

eller flera marginalbanker. Detta innebär att 2 av 3 inte vet om att de är kunder hos en 

bank då de har ett kort med kredit eller pengar insatta på. 
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5.2.3 Analys av privatkundernas kunskap om antalet banker de har 

Någonting vi fann under enkätundersökningen var en smärre okunskap kring hur många 

banker privatkunden har. Vi har dock inte lyckats finna någon tidigare forskning som 

styrker att det är så.  

 

Vi jämförde respondenternas svar på frågan ”hur många banker har du” med hur de 

svarade på om de hade kredit eller pengar insatta på sina medlemskort och fick 

följaktligen ut om kunden är medveten om hur många banker denne faktiskt har. Antalet 

traditionella banker hade respondenterna bra koll på, men antalet marginalbanker var 

det endast 10 av 31 respondenter som var medvetna om att de hade. Under 

enkätundersökningen ställde vi givetvis inte frågan om huruvida de hade någon 

marginalbank eller ej, utan detta kodade vi själva i efterhand för att inte skapa förvirring 

bland respondenterna.  

 

Vi kunde inte hitta några uppenbara demografiska skillnader i huruvida okunskapen om 

antalet banker en privatperson har. Däremot kunde vi se att några små skillnader fanns, 

främst i variabeln ålder där vi kunde se att det är den yngsta åldersgruppen har bäst koll 

på hur många banker de har medan åldersgruppen 36-46 år hade minst koll. Vanligast är 

att man har minst en traditionell bank, men resultaten påvisar även att flera privatkunder 

kompletterar med marginalbanker. 31 av de 96 respondenterna hade minst en 

marginalbank, varav 21 av dessa var kvinnor.  

 

 

5.3 Privatkundens val av marginalbank 
 

 

5.3.1 Vad avgör främst vid privatkundens val av marginalbank? 

Den beroende variabeln vad som främst avgör vid privatkundens val av marginalbank, 

fick vi svar på genom enkätens sista fråga, där respondenterna fick svara på vilken den 

främsta anledningen är till varför de har de medlemskort som de har. Många svarade 
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något av de alternativ som vi skrivit dit som alternativ, men ett par stycken hade även 

egna förklaringar.  

 

Som synes i tabell 5.2 var det inte alla av de 96 respondenterna som hade något 

medlemskort. Åtta procent hade inte något medlemskort och då inte heller någon 

marginalbank.  Bland övriga 92% var den främsta anledningen vid sitt val av 

marginalbank att man kan samla bonus, som man sedan får ut som bonuscheckar man 

senare kan använda i den aktuella affären. Nästan hälften av dem som hade minst ett 

medlemskort sade att detta var den främsta anledningen. På en klar andra plats kommer 

att man får bättre pris på varor i den aktuella affären. Sedan har vi erbjudanden från 

samarbetspartners och annat med sju respektive sex röster. 

 

 

Vad som framkommer av tabell 5.7 är att kvinnorna tycker att det viktigaste är att man 

kan samla bonus, medan männen förr tycker att det viktigaste är att man får bättre pris 

på vissa varor i butiken. Så för att knyta an till vår undersökningsmodell är bonuscheck 

den fördel som kvinnorna främst eftersträvar vid val av marginalbank och männen anser 

att erbjudande är det viktigaste kriteriet.   
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Tabell 5.8 visar vad som avgör vid valet av bank i förhållande till åldern på 

respondenterna. Den visar att de allra yngsta i undersökningen, de mellan 18 och 25 år, 

inte alls bryr sig om räntor och villkor. Dessa är istället mer intresserade av att få bättre 

pris på vissa varor i butiken eller av att samla bonus som omvandlas till bonuscheckar. 

Dessa två alternativ står för 89 procent av svaren från den yngsta åldersgruppen i 

undersökningen. Mest populärt att få erbjudanden från samarbetspartners på exempelvis 

resor och evenemang är det bland 26 till 35 åringarna. 

 

Tabell 5.9 visar vid vilken årsinkomstnivå respondenterna prioriterade olika saker vid 

val av marginalbank. Det var ganska jämnt fördelat över alla inkomstnivåer att ca 30% 

prioriterade bättre pris på varor i butiken och 50% värdesatte att kunna samla bonus. 

Däremot var det främst de med en årsinkomst på mellan 50.001-150.000 kronor som 

värdesatte en högre sparränta vid val av marginalbank. Även de med 550.001-650.000 

kronor värdesatte detta. 

 

5.3.2 Analys av faktorer som främst avgör vid val av marginalbank 

Anledningarna till varför man har medlemskort i vissa butiker och därmed ofta är kund i 

deras bank, kom vi fram till i undersökningen huvudsakligen beror på två faktorer: man 

samlar bonus på medlemskortet vilket resulterar i en bonuscheck efter ett visst antal 

ihopsamlade poäng eller att man får bättre pris på vissa varor i butiken. Här ser vi en 

demografisk skillnad vilken är att männen föredrar bättre pris på varor i butiken medan 

störst andel kvinnor föredrar att få bonuscheckar. Dessa två anledningar stämmer 

överens med Devlin och Gerrards (2005) studie som säger att kunden påverkas av de 

incitament som banken erbjuder. Vidare säger deras forskning att det främst är 
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marginalbankerna som kan erbjuda denna typ av incitament vilket leder till att kunder 

väljer att vara kund i mer än en bank för på så vis kunna ta del av alla olika erbjudanden 

som marginalbankerna lämnar (Devlin & Gerrard, 2005).  

 

Under samma fråga hade vi alternativet att man kunde välja ”annat”, det vill säga en 

annan anledning än de vi hade listat till varför kunder har medlemskort. Vissa 

respondenter vidareutvecklade sitt svar och sa att de har medlemskorten på grund av 

bekvämlighetsskäl. Även Gerrard och Cunningham (2001) skriver i sin studie att kunder 

värdesätter bekvämlighet högt. Andra anledningar till att man har medlemskorten kunde 

vara att kunden håller bättre koll på sina kostnader eller att man fick en gåva om man 

blev medlem. 

 

5.4 Svar på de öppna frågorna samt kommentarer utöver enkäten 

Under enkätundersökningen fick vi en del kommentarer som inte ingick i 

frågeformuläret. Dessa kommentarer har vi tagit till oss och sammanställt tillsammans 

med de öppna frågorna vi hade i frågeformuläret.  

 

Av dessa framgick det att om en privatkund har en marginalbank är denna vanligtvis 

kopplad till ett medlemskort, vilket innebär att för det mesta brukas denna marginalbank 

endast i just den aktuella affären. Många av respondenterna sa att det som främst 

avgjorde varför de hade marginalbanker var för att få bättre pris på varor i butiken, 

bonuscheckar samt diverse erbjudande.  

 

Av enkäterna fick vi även ut att respondenterna framförallt har sina traditionella banker 

för att låna, spara och för att använda sig av deras betaltjänster. Några få sa sig ha 

sin/sina marginalbank/marginalbanker för bättre villkor, högre sparränta eller längre 

låneränta, men övervägande andel har en  traditionell bank för dessa tjänster.  

 

De marginalbanker som nämnts av respondenterna är väl etablerade företag sedan 

tidigare som har startat bankverksamhet på senare år, bland andra Icabanken. Detta 

styrker Worthington och Welchs (2011) studie som säger att de marginalbanker som 

öppnar upp bankverksamhet vanligen har ett starkt nätverk med kunder sedan tidigare 

ifrån någon annan marknad och de där har ett väletablerat varumärke. 
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5.5 Undersökningsmodell kontra empirisk analys 

I vår undersökningsmodell i 3.5, baserad på Lawson och Todds (2003) studie, har vi 

fyra faktorer som påverkar privatkundens val av bank. De två som enligt vår studie är de 

mest värdesatta, är erbjudande och bonuscheck. Några få av respondenterna värdesatte 

ränta vid lån och ränta vid sparande högst medan det för andra spelar in till viss del, 

men inte främst. Övervägande del av respondenterna sa att de sparar, lånar och 

använder bankens betaltjänster främst hos traditionella banker och enligt Gerrard och 

Cunninghams (2001) studie kan detta bero på att kunder inte tar sig tid att byta bank 

även om de skulle få bättre villkor hos en marginalbank.  

 

Kunder har marginalbanker främst för att få bonuscheckar, bättre pris på varor i butiken 

samt diverse erbjudande vilket styrker Devlin och Gerrards (2005) studie där de säger 

att marginalbanker lättare kan locka kunder med hjälp av produkter och erbjudande från 

sin ursprungsverksamhet. 
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6 Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras och dras slutsatser på resultatet med 

utgångspunkt i givna teorier. Slutsatserna ska ge svar på den frågeställning som 

återfinns i kapitel 1 under problemformulering. Uppsatsens implikationer diskuteras 

här. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? 

Syftet med denna uppsats var att förklara vad som främst avgör vid privatkunders val av 

marginalbank samt att titta på vilka typer av banker en privatkund har. Undersökningens 

syfte var också att titta på om demografiska variabler ger några samband på vad 

kunderna värdesätter vid val av sin/sina marginalbank/banker och vid vilka typer av 

banker de har. Utifrån de resultaten sedan se vilken segmenteringsteknik som kan vara 

passande för banker att använda sig av vid marknadsföringssyfte. I och med att vår 

frågeställning inte innehåller något etiskt problem kommer vi således inte ha någon 

diskussion kring detta. 

 

Privatkunder har vanligtvis en eller två banker varav minst en av bankerna är en 

traditionell bank. Cirka en tredjedel av respondenterna har minst en marginalbank, dock 

var bara 10 av dessa 31 respondenter medvetna om detta. Vid privatkundens val av 

marginalbank är de främsta kriterierna att man får bättre pris på varor i marginalbankens 

butik och att man samlar bonus och således får bonuscheckar hemskickade som 

påverkar. Undersökningen har dock inte kunnat påvisa uppenbara skillnader eller 

samband mellan de demografiska variablerna och varför privatkunder väljer att ha 

marginalbanker, utan endast små skillnader har funnits vid könsvariabeln, så som att det 

främst är kvinnor som har marginalbanker och att kvinnor har marginalbanker främst 

för att samla bonus medan män har dem för att få bättre pris på varor i marginalbankens 

butik. 

 

6.2 Slutsats och diskussion 

Vad som framkommit av vår undersökning är att privatkunder vanligen har en eller två 

banker varav alla respondenter i undersökningen har minst en traditionell bank. Det 

finns följaktligen ingen privatkund som endast har en eller flera marginalbanker. 

Marginalbankerna har alltså inte tagit över marknaden helt, utan har enbart tagit sig in 

på marknaden och plockar delkunder från de traditionella bankerna. Som Silver (2006) 
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skriver är framtiden för traditionella banker och marginalbanker oviss, då man inte kan 

förutspå hur den framtida bankmarknaden kommer att se ut. 

 

En stor andel av respondenterna är inte medvetna om hur många banker de egentligen 

har. De tror sig ha färre antal banker än vad de verkligen har. Detta tror vi kan bero på 

både att de inte vet om att har man pengar insatta på exempelvis sitt Ica-kort så är man 

följaktligen kund i Icabanken eller så tror vi att det kan bero på att respondenterna inte 

tänkte på det just vid den påstana intervjun.  

 

Marginalbanker har kunderna framförallt för att få bättre pris på varor i butiken samt för 

att de samlar bonus på medlemskortet vilket resulterar i en bonuscheck efter ett visst 

antal ihopsamlade poäng. Därför tror vi att kunderna inte bryr sig om marginalbanker 

per sig och att de flesta av kunderna därmed inte är särskilt intresserade av 

marginalbankens övriga tjänster.   

 

För att koppla samman enkätundersökningens utfall med den teoretiska modell som 

presenterats i kapitel 3 (figur 3.1) så kan man säga att utifrån utfallet av enkäten har vi 

inte fått några klara segmenteringsmöjligheter. Detta tror vi främst beror på att antalet 

respondenter varit för få. Vid ett betydligt större antal respondenter tror vi följaktligen 

att man kunnat se något klarare segmenteringsmöjligheter. Några få samband som vi 

ändock såg är att det främst är kvinnor som har marginalbanker och således mindre 

andel män som har denna typ av bank. Vid eventuell segmentering bör marginalbanker 

främst rikta sig mot kvinnor. Eftersom vi inte hittat några andra utmärkande 

demografiska skillnader kan vi således inte ge förslag på andra typer av 

segmenteringsformer. För marginalbankernas del är det också möjligt att främst locka 

kvinnor med bonuscheckar och locka männen med bättre pris på varor i butiken för att 

få nya kunder. 

 

Till följd av dessa utfall ser man att den bästa segmenteringstypen är odifferentierad 

marknadsföring (box 2 i figur 3.1) där man då delar upp män och kvinnor i två olika 

segment och därmed riktar sin marknadsföring på olika sätt till dem båda för att locka 

dem till sig. Som sagt, vid ett större antal respondenter hade man säkerligen kunna dela 

upp respondenterna i fler antal segment. Vi tror dock att för banker överlag är 

differentierad marknadsföring den mest lyckade för alla typer av banker, främst 
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eftersom alla människor, i alla fall de över 18 år är kund i någon bank. Bankernas 

potentiella kunder är så pass många att det blir alltför kostsamt att syssla med så pass 

specifik marknadsföring som individuell marknadsföring där man har unika erbjudande 

till varje person. Att koncentrera sin marknadsföring till några få segment men att 

beröra alla de kunderna är möjligt men samtidigt så förlorar de så pass många andra 

kunder vilket vi inte tror att bankerna har ”råd” med. Att syssla med odifferentierad 

marknadsföring är möjligt, men eftersom det är så pass opersonligt och inte alls riktad 

till någon speciell grupp tror vi därmed att det lockar betydligt färre än vad det 

genererar. Medan differentierad marknadsföring kan man dela upp befintliga och 

potentiella kunder i olika segment för att locka dem med något som för kunden känns 

som ganska personliga erbjudanden vilket ger större chans att kunden stannar kvar eller 

blir medlem hos dem. Detta har vi alltså sett i enkätundersökningen att erbjudanden som 

lockar kunderna, så som bonuscheck och bättre pris på varor leder till att de blir medlem 

hos dem eller att de fortsätter vara kund i just den marginalbanken. 

 

6.3 Implikationer 

Av denna uppsats kan de traditionella bankerna ta del av att erbjudande och 

bonuscheckar värderas högst av privatkunder vid val av marginalbank och följaktligen 

kan de traditionella bankerna försöka ta efter marginalbankerna i den utsträckning det 

går. Detta för att de traditionella bankerna ska kunna konkurrera med marginalbankerna 

även på detta plan. 

 

Marginalbanker kan ta del av denna uppsats då vi framkommit med vad privatkunder 

eftersträvar för fördelar vid val av marginalbank. De fördelar som tidigare är nämnda är 

att privatkunder främst värdesätter att få bonuscheckar samt bra pris på varor i butiken. 

Så det kan de jobba vidare med och de som inte har något liknande bonus- eller 

prissystem sedan tidigare kan utveckla detta för att locka fler kunder till sig. 

 

De privatkunder som inte är medvetna om hur många banker de egentligen har kan ha 

nytta av vår uppsats då vi förklarar och beskriver att man exempelvis är kund i en bank 

om man har pengar insatta på ett av sina medlemskort. 

 

Vår undersökningsmodell anser vi fortfarande är tillämplig även efter undersökningen, 

då våra fyra faktorer visade sig ha en avgörande inverkan vid val av marginalbank dock 
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i olika stor utsträckning. Något som vi i efterhand hade velat lägga till är en femte 

faktor: bekvämlighet, det vill säga man väljer en viss bank på grund av 

bekvämlighetsskäl. Denna faktor hade vi haft med i enkätundersökningen och 

undersökningsmodellen som ett alternativ till privatkundens användning av bank, då 

den ansågs spela roll för några av respondenterna, om vi hade gjort 

enkätundersökningen igen. Vidare anser vi att dessa fem faktorer ger fördelar som 

eftersträvas som i sin till leder till privatkundens val av marginalbank. 

 

Vi är väl medvetna om att vi inte har fått ett perfekt urval av respondenter. Det tror vi 

beror på att vi fått in 96 respondenter vilket kan tyckas vara lite för få, så här i 

efterhand. Detta beror dock på de tidsrestriktioner vi haft i uppsatsen, vilket inte 

möjliggjort till ett större urval. I sin tur har detta lett till vissa begränsningar vid 

analysen då några av de demografiska variablerna inte tagits upp. 

 

6.4 Teoretiska bidrag 

De teoretiska bidrag som vi framkommit med genom denna uppsats är att banker främst 

bör syssla med odifferentierad marknadsföring då respondenterna i vår 

enkätundersökning vill ha diverse erbjudande eller andra typer av förmåner så som 

bonuscheckar. Bankerna kan då med fördel dela upp sina kunder i olika segment för att 

nå ut till kunderna på bästa sätt vilket genererar att befintliga kunder stannar kvar och 

att nya kunder tillkommer. Just för denna uppsats hittade vi endast att marginalbanker 

bör rikta sig främst mot kvinnor och traditionella banker mot män. Marginalbanker kan 

även göra uppdelningen att till kvinnorna främst locka med bonuscheckar och till 

männen genom att ge dem bättre pris på varor i den specifika butiken. Som vi även 

tidigare sagt hade man säkerligen kunnat se fler potentiella segmentindelningar vid ett 

större antal respondenter och därmed använda sig av differentierad marknadsföring 

istället. 

 

6.5 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

I uppsatsen har vi använt en kvantitativ ansats i form av enkätundersökning. På grund 

av detta har det inte gått att få en djupare bild av fenomenet. Eftersom vi gjorde påstana 

intervjuer fick vi således en hel del kommentarer utöver frågeformuläret som vi även 

skrev ner vilket ändå har gett någorlunda djupare förståelse för privatkunders 

användning av banker. Förslag på vidare forskning är att ha samma frågeställning men 
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att utföra undersökningen med kvalitativ metod, genom intervjuer. Detta för att få fler 

kommentarer och kunna få utförligare förklaringar om bland annat kundens bankbehov. 

Vid en intervju kan man ställa frågor som kräver att den som gör intervjun förklarar 

frågan och på så vis kan man föra en diskussion med respondenten.  

 

En intressant aspekt som uppkom under enkätundersökningen var att flera av 

respondenterna inte tänkte på eller visste om hur många banker de egentligen är kund 

hos. Många respondenter visste inte att om de har pengar insatta på exempelvis 

Ica-kortet är de automatiskt kunder i Icabanken. Vid en kvalitativ undersökningsmetod 

kan man i sådant fall fråga om respondentens kunskaper i ämnet.  

 

I uppsatsen har vi främst undersökt vad som påverkar privatkunder vid val av 

marginalbank. Vad som skulle vara intressant är att undersöka problemet utifrån 

företagskunders perspektiv också istället för att enbart se på det från privatkundens håll, 

för att på så vis ta reda på likheter och skillnader dem emellan. 

 

Marginalbankerna blir allt fler och fler och då cirka 1/3 av våra respondenter har minst 

en marginalbank betyder det att konkurrensen har hårdnat inom bankbranschen. Därför 

hade det varit av intresse att titta på olika typer av banker för att höra vad de tror om 

framtidens bankbransch samt få deras syn på hur bankmarknaden ser ut idag. Detta för 

att få även bankernas perspektiv på bankmarknaden och framtiden inom bank.  

 

I vår undersökning har vi främst fokuserat på Lawson och Todds (2003) ena modul i 

deras figur a means-end chain nämligen benefits sought, det vill säga fördelar som 

eftersträvas. Intressant kan istället vara att titta på någon av de andra tre modulerna: 

value and motives, attitudes to attributes eller behaviours. Om fortsatta studier tittar på 

förslagsvis value and motives kan de undersöka privatkundens värderingar och motiv 

genom en kvalitativ studie, vilket troligtvis då skulle vara den mest passande studien. 

Detta eftersom man på så vis djupundersöker om det finns något samband med 

privatkundens värderingar och motiv som leder fram till att några specifika fördelar 

eftersträvas vid val av bank.  
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Vad som också skulle vara intressant är om man gör en undersökning om kanske 10 år 

för att se om marginalbankerna ökat i andel kunder eller om det helt enkelt bara är på 

bankmarknaden tillfälligt. 

 

Sammantaget har vi fått intrycket av att demografiska skillnader vid privatkunders val 

av marginalbank inte är särskilt påtaglig utan vi har endast kunnat se små demografiska 

skillnader som främst har skiljt män och kvinnor åt. Vi tror detta kan bero på att vår 

undersökning skett i Sverige, som är ett väldigt jämställt land. Mycket av tidigare 

forskning har varit belagd i Asien där artiklarna kommit fram till att det fortfarande 

finns skillnader mellan kön, utbildning, inkomst och ålder. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Beskrivning av olika marginalbanker  

Det finns en mängd olika sorters marginalbanker från diverse olika branscher. Vi har 

valt att titta lite närmare på fyra olika banker som har sitt ursprung i fyra olika 

verksamhetsområden. De arbetar på olika sätt, men vi definierar dem alla som 

marginalbanker. Att vi valt just dessa beror på att vi vill påvisa bredden i den nya 

bankinnovationen. Dessa fyra är GE Money Bank, Icabanken, Ikanobank och 

Resursbank.  

 

GE Money Banks huvudverksamhet är inom elbranschen, (GE Money Bank, 2012) 

Icabanken och Ikanobank har sitt ursprung i detaljhandeln, mat respektive möbler. 

Resursbank har istället valt att samarbeta med olika detaljhandelsföretag och erbjuda 

deras kunder ett klubbkort med kredit, som enbart går att nyttja i butiker som 

samarbetar med Resursbank (Resursbank, 2012). 

 

General Electric Company var en av de första marginalbankerna i världen. Deras 

huvudverksamhet är inom elbranschen som startades under slutet av 1800-talet. Redan 

på 1930-talet började de med varufinansiering, men det var först på 1990-talet som de 

växte globalt och etablerade sig även i Sverige. Sedan 2004 går de numera under 

namnet GE Money Bank och de erbjuder konsumentlån samt finansiering för att 

möjliggöra alla olika sorters produktköp. (GE Money Bank, 2012) 

 

GE Money Bank har ett kreditkort med upp till 60 dagars räntefri kredit på alla köp. 

Tittar man på en jämförelse, gjord av GE Money Bank, mellan olika kreditkort 

avseende GE Money Bank, Icabanken samt de fyra svenska storbankerna, är GE Money 

Bank den enda som varken tar någon årsavgift, avgift vid uttag i EU, 

valutaväxlingspåslag samt har en gratis reseförsäkring. Icabanken erbjuder sina kunder 

detsamma förutom att de tar ut en årsavgift för kortet. De fyra storbankerna däremot har 

inte lika bra villkor, dessa olika banker erbjuder endast vissa av de ovan nämnda gratis. 

(GE Money Bank2, 2012; GE Money Bank3, 2012)  

 

Icabanken är även de en av marginalbankerna som tagit sin in på bankmarknaden idag. 

De startade sin bankverksamhet år 2001 och idag har man runt 3,6 miljoner kunder i sin 
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databas. Av dessa använder cirka 460 000 kunder någon av Icabankens finansiella 

tjänster, bland annat lönekonto, bankkort, blancolån, bolån och försäkringar. 

(Icabanken, 2012) 

 

Ikanobank är ytterligare en av marginalbankerna som lyckats ta sig in på marknaden. 

Banken startades 1995 och är en del av Ikano Group som ägs av familjen Kamprad. Här 

erbjuder man säljstödjande finansiering till återförsäljare och leverantörer, och man 

erbjuder också enklare bankprodukter till privatpersoner. (Ikanobank2, 2012) 

 

Ikanobank har tre affärsområden: privat, säljfinans och företag. För privatpersoner 

erbjuder man sparkonton, lån, bolån och kreditkort. Försäljningen av detta sker via 

Internet eller telefon. I affärsområdet säljfinans ingår lösningar som butikskort, 

klubbkort, kreditkort och CRM-tjänster för deras samarbetspartners. I 

företagsaffärsområdet innefattas tjänster som leasing, factoring och hyresavtal till 

återförsäljare som riktar sig mot företagskunder. (Ikanobank2, 2012)  

 

Resursbank kommer ursprungligen från Resurs Finans som skapade konceptet räntefritt 

under 1980-talet som fick sin framgång under 1990-talet. Företaget Resurs består idag 

av fem företag varav Resursbank är en av dem. Resursbank är marknadsledande inom 

säljfinans i Sverige och är den snabbast växande banken i landet. De har ett hundratals 

samarbetspartners som kommer från en mängd olika branscher. Resursbank erbjuder 

tjänster i form av sparkonton, lån, betalkort och företagstjänster. (Resursbank2, 2012; 

Resursbank3, 2012) 

 

Marginalbankernas samarbete med butikskedjor 

Resursbanks samarbetspartners erbjuder sina kunder ett kreditkort som enbart går att 

använda i någon av de butiker som samarbetar med Resursbank. Detta kreditkort 

erbjuder 30-60 dagars fri kredit. Exempel på butiker som har samarbete med 

Resursbank är Bauhaus, Siba och Cheapy (Resursbank, 2012; Cheapy, 2012).  

 

Även Ikanobank har samarbete med ett antal olika företag bland andra Ikea, Shell, 

Lindex och Stadium. Även de erbjuder sina samarbetspartners kunder ett medlemskort 

med kopplad kredit (Ikea, 2012; Shell, 2012; Lindex, 2012; Stadium, 2012). Det finns 

även företag som har samarbete med någon av de svenska storbankerna. Statoil 
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Mastercard ges ut av SEB Kort AB (Statoil, 2012) och i MQ Mastercards kontovillkor 

står Svenska Handelsbanken AB som kortutgivare (MQ, 2012). Även Intersport har ett 

samarbete med en av de svenska storbankerna, nämligen Swedbank. Det samarbetet ser 

dock inte likadant ut som de ovan nämnda, utan de kunder som har ett Swedbank 

bankkort kan koppla sitt medlemskap i Intersport till detta kort (Intersport, 2012).  

 

Byggmax har valt att samarbeta med en lite minde aktör, Collector, vilket är ett 

finansbolag som erbjuder både privat- och företagstjänster (Collector, 2012). De 

erbjuder Byggmax kunder ett kreditkort med upp till 60 dagars kredittid utan några 

avgifter (Byggmax, 2012). 

 

Butikkedjornas egna banker 

Många butikskedjor har valt att starta upp egna bankverksamheter för att på så vis 

kunna erbjuda sina kunder ett bra medlemskort med kopplad kredit. Bland annat är det 

MedMera Bank AB som ger ut och hanterar Coop Medmera korten, OK-Q8 Bank står 

som kort- och kreditutgivare till OKQ8 Visa och OKQ8 Betalkort samt ÖoB Finans AB 

som står som Kreditgivare och kreditkortutgivare till ÖoB kortet. (Coop, 2012; OKQ8, 

2012; ÖoB, 2012) 

 

Det finns även många butikskedjor som erbjuder sina kunder medlemskort för att på så 

vis försöka låsa in sina kunder att handla i just den butiken. Kunderna kan dessutom på 

många av korten samla bonus och få rabattkuponger samt att de får ett billigare pris på 

vissa varor i butiken. Dessa butikskedjor erbjuder dock ingen kredit på kortet, och 

bedriver på så vis, enligt oss, inte någon bankverksamhet, och räknas därmed inte in i 

det vi kallar för marginalbank. 
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Bilaga 2 – Enkät 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sjätte och sista terminen på ekonomprogrammet; 

Bank och Finans på Högskolan i Kristianstad. I vår kandidatuppsats har vi valt att 

skriva om hur många olika banker en privatperson har och vad de använder dem 

till. Vi hade därför blivit väldigt glada om ni velat hjälpa oss med detta genom att 

besvara denna enkät!  

Tack på förhand! 

Jenni Lindh och Frida Persson 
 

1. Kön? 

0 Man 1 Kvinna 
 

2. Ålder? _________år 
 

3. Civilstånd?  

1 Bor i föräldrahem  2 Sambo  3 Särbo 4 Gift                                    

5 Ensamstående/Singel 6 Änka/Änkling  7 Annat 
 

4. Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? 

1 Grundskola  2 Gymnasium 3 Högskola/Universitet  

4 Annan eftergymnasial utbildning  5 Annan 
 

5. Brutto årsinkomst (före skatt)?  

1 < 50.000 2 50.001-150.000 3 150.001-250.000  

4 250.001-350.000  5 350.000-450.000 6 450.001- 550.000  

7 550.001-650.000 8 > 650.000 
  

6. Huvudsaklig sysselsättning? 

1 Studerande  2 Arbetssökande  3 Arbetar 4 Pensionär      5 Annat 
 

7. Hur många banker har du? _____________st 
 

8. Vad heter banken/bankerna? 

__________________________________________________ 
 

9. Vilken bank har du till vad? (Ex. Spara, Låna, Pension och Betaltjänster, ex. Kort och 

Internetbank) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

10. Har du något medlemskort från 

 Ica  Statoil  DinSko  KappAhl  Bauhaus  InterSport  

 Coop  OKQ8  Guldfynd  Åhléns  Cheapy  TeamSportia 

 Siba  Shell  Lindex  MQ  Byggmax  Granngården 

 Preem  IKEA  H&M  Ö&B  Stadium  Annat________ 
Har du inget liknande kort, tackar vi för din medverkan! 
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11. Om ja, har du kredit eller pengar insatta på något av korten?  

0 Ja 1 Nej 2 Vet inte 
Om nej eller vet inte, hoppa till fråga 18. 

 

12. Vilket/Vilka kort har du kredit på? 

_______________________________________________ 
Vid inget svar, hoppa till fråga 15. 

 

13. Har du någon gång nyttjat krediten på kortet/korten? 

0 Ja  1 Nej  2 Vet inte 
Om nej eller vet inte, hoppa till fråga 15. 

 

14. Om ja, vart har du nyttjat krediten? 

1 I den aktuella affären  

2 Utanför den aktuella affären 

3 Både i och utanför den aktuella affären 

 

15. Vilket/Vilka kort har du pengar insatta på? 

_______________________________________________ 
Vid inget svar, hoppa till fråga 18. 

 

16. De pengar du satt in på kortet/korten, kan du nyttja dem även utanför den 

aktuella affären? 

0 Ja 1 Nej 2 Vet inte 
Om nej eller vet inte, hoppa till fråga 18. 

 

17. Om ja, hur ofta nyttjar du korten även utanför den aktuella affären?  

1 Aldrig 2 Sällan 3 Ibland 4 Ofta 

 

18. Vilken är främsta anledningen till att du har dessa kort? Endast ett kryss 

1 Jag får bättre pris på vissa varor i butiken 

2 Jag samlar bonus på korten, vilka omvandlas till bonuscheckar jag får hemskickade 

3 Jag får bra erbjudanden från deras samarbetspartners på exempel resor och   

  evenemang 

4 Jag får högre sparränta på det kortet än hos min huvudbank 

5 Jag får lägre låneränta, än hos min huvudbank 

6 Jag har bättre villkor på det kortet än hos min huvudbank, exempel ingen kortavgift 

7 Annat, vad_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 


