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Intresset för att handla med värdepapper har under senare år ökat succesivt bland svenska hushåll. För 

banker innebär detta en möjlighet till att öka intäkterna, men på grund av att bankerna verkar i en 

konkurrensintensiv bransch behöver bankerna arbeta proaktivt för att bemöta kundernas preferenser. 

Tidigare forskning har framhävt att bankens varumärke, relativa prissättning och digitala 

användarvänlighet är framträdande faktorer vid kundens val av bank i allmänhet. I denna studie appliceras 

dessa faktorer och testar deras påverkan för kundens val av bank för värdepappershandel. För att testa 
faktorernas påverkan har en kvantitativ studie genomförts via en internetenkät som resulterade i empiriska 

data från 130 respondenter. Resultatet har sedan presenterats genom statistiska metoder för att sedan 

analyseras. Resultatet som presenteras påvisar att bankernas relativa prissättning är en påverkande 

faktor till kundens val av bank för värdepappershandel. Däremot kunde resultatet inte påvisa att 

varumärke och användarvänlighet har en påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel vilket 

gör att resultatet för denna studie skiljer sig från vad tidigare forskning påvisat för kundens val av bank. 

För att kunderna skall välja banken för att bedriva värdepappershandel är det en god idé för bankerna att 
arbeta kostnadseffektivt för att kunna erbjuda låga priser och således bli konkurrenskraftiga inom 

värdepappershandeln.  
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The interest in trading in securities had increased gradually in recent years among Swedish households. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel presenterar bakgrundsinformation till det ökade intresset för 

värdepappershandel på den svenska marknaden och förklarar hur affären är väsentlig för de 

svenska bankerna. Därefter formuleras en problematisering för att väcka intresse och öka 

förståelse för hur studien bidrar till att undersöka kunders val av bank för värdepappershandel. 

Problematiseringen och bakgrunden utgör sedan studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen 

presenteras avgränsningar och dispositionen för arbetet.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste 20 åren har flera industrier präglats av digitaliseringens utveckling. Industrin 

för finansiella tjänster har fått genomgå stora förändringar där nya kundlösningar kan erbjudas. 

Inom banksektorn kan uppenbara reformer betraktas, där nya kontaktvägar mellan kunden och 

banken framkommit och andra begränsats. Som alternativ till att besöka fysiska bankkontor för 

att utföra bankärenden kan kunden idag få sina behov tillgodosedda via bankens digitala tjänster 

(Omarini, 2017). Detta har lett till minskad fysisk kundkontakt och har bidragit till att kunder 

ställer högre krav på bankerna, samtidigt som den yngre generationen är mer benägna till att 

byta bank (Tesform & Birch, 2011).  

 

Denna benägenhet härstammar dels från enkelheten i bankbytet idag. För att genomgå ett 

bankbyte behöver kunden inte anstränga sig mer än att initiera flytten till sin nya bank som 

sköter bytet kostnadsfritt inom 3–5 bankdagar (Svenska Bankföreningen, u.å.).  En 

undersökning genomförd av Svenska Dagbladet visar på att 84% av svenskarna upplevde att 

ett bankbyte var enkelt att genomföra (Bytabank, u.å.). För kunderna innebär den minskade 

bytesbarriären en ökad frihet då de står inför flera alternativ för att genomföra sina bankaffärer. 

Följaktligen blir det viktigt för bankerna att arbeta proaktivt för att identifiera kundernas 

preferenser och förstå vad som påverkar deras val av bank (Beerli m.fl., 2004).  

 

I en undersökning genomförd av Svenska Bankföreningen (2019), framgår det att svenska 

bankkunder hellre kompletterar bank än att genomgå ett komplett bankbyte. Enligt rapporten 

beror detta på den digitala utvecklingen som medfört möjligheter för nya aktörer att etablera 

sig på den svenska bankmarknaden. Dessa aktörer är i synnerhet nischbanker och finns endast 

digitalt på nätet, exempelvis Avanza. Till skillnad från de traditionella bankerna erbjuder 
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nischbankerna inga helhetslösningar för sina kunder, däremot är de specialiserade inom 

specifika affärsområden såsom värdepappershandel (Nationalencyklopedin, 2021).  I takt med 

Nischbankernas utveckling och etablering på den svenska bankmarknaden har intresset för 

aktie- och fondsparande bland svenska hushåll ökat successivt de senaste åren (Fondbolagens 

Förening, 2020; Euroclear, 2020). Intresset för aktie- och fondsparande nådde rekordhöga 

siffror år 2020, och dominerades främst av yngre personer och män (Euroclear, 2020).  

 

Det ökade intresset för värdepappershandeln innebär större intäktsmöjligheter för de svenska 

bankerna (Sveriges Riksbank, 2019). Intäkterna från värdepappershandeln bokförs som 

provisionsnetto och är den näst största intäktskällan för de flesta bankerna efter utlåning. 

Intäkterna verkar även som ett skydd för bankens kreditförluster. Vidare har svenska banker 

bland de lägsta utlåningsmarginalerna relativt europeiska banker vilket gör 

värdepappershandeln till en viktig affär för att upprätthålla långsiktigt goda resultat och förbli 

konkurrenskraftiga (Sveriges Riksbank, 2019; Svenska Bankföreningen, 2019). Därav bör 

bankerna öka förståelsen för kundens behov när denna ska välja bank för att bedriva 

värdepappershandel. 

1.2 Problemformulering 
Kundens val av bank kan åskådliggöras genom engagemanget som kunden uppvisar gentemot 

banken. Det är först när kunden visar på ett engagemang gentemot banken som denne kan anses 

ha valt banken. Tidigare studier menar således på att engagemanget verkar som en proxy till 

kundens val av bank (cf: Demoliner & Damacena, 2019). Kundens val av bank för 

värdepappershandel identifieras genom att; (i) kunden visar på hög interaktion med banken, (ii) 

kunden har majoriteten av sitt förfogade sparkapital placerat hos banken, (iii) kunden är villig 

att rekommendera banken till andra (cf; Menon & O’Connor, 2007). Det förekommer 

omfattande tidigare studier som undersöker bakomliggande faktorer till kundens val av bank 

(e.g. Boru & Lelisa, 2017; Adefulu & Van Scheers, 2016; Aliero m.fl., 2018).  Till skillnad från 

denna studie som fokuserar på den specifika tjänsten värdepappershandel, har tidigare studier 

ofta beaktat banken som en heltäckande organisation för kundens finanser (Devlin & Gerrard, 

2004). Samtidigt visar statistik på att svenska bankkunder väljer att använda sig utav flera 

banker för olika tjänster (Svenska Bankföreningen, 2019). En ökad efterfrågan kan ses för 

tjänsten värdepappershandel vilket inkluderas i bankernas tjänsteutbud och bidrar med stora 

intäkter för bankerna (Euroclear, 2020; Sveriges Riksbank, 2019). Av denna anledning krävs 
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mer forskning kring bakomliggande faktorer till kundens val av bank för den specifika tjänsten 

värdepappershandel. 

 

Svenska banksektorn är dynamisk och präglas av konkurrens. Dessutom är utlåningsmarginalen 

för svenska banker bland de lägsta i Europa (Svenska Bankföreningen, 2019). Det innebär att 

bankerna bör vara aktuella inom affärsområdet värdepappershandel för att stödja dess 

kärnverksamhet. Detta eftersom provisionsnettot ofta bokförs som bankernas näst största 

intäktskälla och kan komma att rädda upp eventuella kreditförluster (Sveriges Riksbank, 2019). 

Marknaden för värdepappershandel har vuxit sig stor och kunderna finns i större utsträckning 

jämfört med tidigare (Euroclear, 2020). Därmed är det viktigt för bankerna att förstå kundens 

preferenser när de ska placera sitt kapital för att vara ett aktuellt val för kunden. Banker som 

lyckas tillgodose kundens preferenser vid handel med värdepapper kommer att förstärka sin 

marknadsposition och förbli konkurrenskraftiga (Svenska Bankföreningen, 2019). 

 

Tidigare forskning menar på att varumärke är en viktig faktor vid kundens val av bank (Narteh 

& Braimah, 2020). Melin (1999) menar på att ett starkt upplevt varumärke ger upphov till 

affärsmöjligheter för organisationen. Vidare förklarar författaren att organisationen bör förstå 

hur allmänheten upplever dess varumärke för attrahera nya kunder. Ett starkt upplevt varumärke 

kan skapa närmare kundrelationer vilket ökar kundens benägenhet till att välja banken (Narteh 

& Braimah, 2020). Enligt Grönroos (2001) är varumärket viktigt för organisationen, i synnerhet 

för tjänsteförsäljning, och kan vara en avgörande faktor till kundens val av tjänsteleverantör. 

Värdepappershandel hör till bankerna tjänsteutbud, därav kan ett starkt upplevt varumärke 

innebära att kunden väljer banken för värdepappershandel (cf: Grönroos, 2001).  

 

Tidigare var det en banktjänsteman som utförde bankärenden åt kunden, numera är kunden allt 

mer självgående. Detta grundar sig i digitaliseringens framfart som lett till att bankerna 

utvecklat digitala tjänster för att kunden själv skall ha möjlighet att utföra sina bankärenden 

(Mbama & Ezepue, 2018). Enligt Loonam & O`Loughlin (2008) har digitaliseringens 

utveckling medfört ett förändrat kundbeteende. Forskarna menar på att kunder förväntas utföra 

sina bankärenden självgående vilket ställer högre krav på användarvänligheten hos bankens 

digitala plattform. Användarvänliga digitala tjänster kan skapa en inlåsningseffekt till banken 

(Amin, 2016). Att handla med värdepapper är komplext relativt andra bankärenden som kunden 

kan utföra via bankens digitala plattform. Detta gör att användarvänligheten blir av ännu större 

vikt vid kundens val av bank för värdepappershandel (cf: Sandhu m.fl., 2010). 
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Aliyu & Tasmin (2012) nämner i sin studie att priset alltid varit en viktig faktor vid val av bank. 

Forskarna menar även på att prisfaktorn blivit ännu viktigare till följd av ökad information och 

kommunikationsteknik inom banksektorn. Därav kan kunden enklare komma åt prisjämförelser 

mellan olika banker. I takt med nischbankernas etablering på den svenska bankmarknaden har 

priskonkurrensen ökat då de kan erbjuda lägre priser relativt de traditionella bankerna. Den 

primära anledningen till att nischbankerna kan erbjuda lägre priser är på grund av att de endast 

finns digitalt (Svenska Bankföreningen, 2019). Om kunden upplever att bankernas prissättning 

är relativt högre än konkurrenternas, påverkar det kundens val av bank vilket grundar sig i att 

bankerna erbjuder likartade produkter (cf: Keaveney, 1995). Således har priskonkurrensen på 

banksektorn ökat och är en faktor som kunder tar i särskilt beaktande vid val av bank för 

värdepappershandel (Charles, 2012). 

 

Zineldin (1996) skriver i sin studie att banker i Sverige är i en process som leder in på en hårt 

konkurrerande bransch där ingen specifik bank kan erbjuda alla finansiella tjänster och vara 

ledande i alla produkt- samt tjänstesegment. Detta kan speglas i den statistik som presenteras i 

Svenska Bankföreningens (2019) rapport där det framgår att svenska bankkunder väljer att 

komplettera bank för olika tjänster. Samtidigt visar statistik på att intresset för 

värdepappershandel ökat successivt och nått rekordnivåer de fem senaste åren (Euroclear, 

2020). Genom att bankerna ökar deras förståelse för kundens preferenser kan de positionera sig 

väl och uppnå högre intäkter (Zineldin, 1996). Därav kan en studie som undersöker 

bakomliggande faktorer till kundens val av bank för värdepappershandel bidra med ökad 

förståelse för bankerna vad gäller kundens preferenser.   

1.3 Syfte 
Värdepappershandeln är en marknad som växer i Sverige och driver bankens provisionsnetto, 

vilket oftast bokförs som bankens näst största intäktskälla. I takt med att konkurrensen på den 

svenska banksektorn ökar samtidigt som intresset för värdepappershandeln ökar faller det till 

bankens intresse att öka förståelse för kundens preferenser för värdepappershandel. Syftet med 

denna studie blir därmed att undersöka hur kundens val av bank för värdepappershandel 

påverkas av varumärke, pris och användarvänlighet då tidigare forskning framhävt betydelsen 

av dessa faktorer för kundens val av bank.  
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1.4 Forskningsfråga 
Hur påverkar varumärke, pris och användarvänlighet privatkundens val av bank för 

värdepappershandel? 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig till svenska privatpersoners val av bank för värdepappershandel. 

Anledningen till detta är att intresset för värdepappershandeln ökar markant bland svenska 

hushåll (Euroclear, 2020).  

1.6 Definitioner 
Värdepappershandel: Handel med aktier, fonder, obligationer, råvaror, aktieoptioner, 

valutahandel och andra finansiella instrument.  

1.7 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

Första kapitlet presenterar bakgrundsinformation till denna studies relevans. Därefter 

formuleras en problematisering utifrån nuläge samt tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 

att presentera syftet med studien, forskningsfrågan samt en kort redogörelse för avgränsningar 

och definitioner. 

 

Kapitel 2 – Teori  

Andra kapitlet redogör för studiens teoretiska referensram. Därefter definieras kundens val av 

bank. Bakomliggande faktorer till kundens val av bank presenteras i form av 

användarvänlighet, pris och varumärke.  

 

Kap 3 – Metod 

Tredjekapitlet redogör för vilken forskningsmetod som studien använt sig av och varför. 

Forskningssyfte, filosofi och strategi presenteras och motiveras i systematisk ordning. Även 

forskningsansatsen presenteras och motiveras. Vidare redogör kapitlet för hur datainsamlingen 

i denna studie genomfördes och ger läsaren en inblick i hur studiens litteratur inhämtades. 

Kapitlet redogör även för hur internetenkäten testades samt hantering av urval och bortfall. 

Därefter presenteras operationaliseringen samt redogörelse för studiens validitet och reliabilitet. 

 



	

 12 

Kap 4 – Empirisk analys 

I kapitel 5 presenteras studiens empiriska resultat med hjälp av statistiska metoder som hanterat 

datainsamlingen. Det innebär att läsaren kommer att få en inblick i studiens 

normalfördelningstest, beskrivande statistik, intern konsistens, korrelationstest och en 

regressionsanalys. Kapitlet avslutas med att förklara det empiriska resultatets påverkan på 

hypoteserna. 

 

Kap 5 – Slutsats 

Studiens sista kapitel presenterar och för en diskussion kring det studien kommit fram till och 

dess bidrag. Studiens avslutades med att författarna lämnar självkritik. 
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2. Teori 
Följande kapitel redogör för studiens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. 

Inledningsvis presenteras fenomenet val av bank för värdepappershandel. Därefter presenteras 

fenomenets bakomliggande faktorer ifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. De 

bakomliggande faktorerna som presenteras är användarvänlighet, varumärke och priser. 

Kapitlet ämnar till att ge läsaren kännedom för viktiga attribut och hur de förhåller sig till 

kundens val av bank för värdepappershandel. Avsnitten för de bakomliggande faktor avslutas 

med en hypotesformulering kopplat till kundens val av bank för värdepappershandel. 

2.1 Val av bank 
Kundens val av bank utgörs av tre parametrar; (i) kunden visar på hög interaktion med banken, 

(ii) kunden har majoriteten av sitt förfogade sparkapital placerat hos banken, (iii) kunden är 

villig att rekommendera banken till andra (cf; Menon & O`Connor, 2007). Det är först när 

kunden visar upp ett engagemang gentemot banken som kunden kan anses ha valt banken. 

Engagemanget som kunden visar upp gentemot banken utgör således en proxy för kundens val 

av bank (cf: Demoliner & Damacena, 2019). Konceptet som behandlar kundens val av bank 

har länge ansetts spela en viktig roll för banker som vill skapa relationer med kunder och få 

dem att välja banken (cf: Chai m.fl., 2015). Från ett teoretiskt perspektiv talas det i synnerhet 

om två typer av kundengagemang vid kundens val av bank. Dessa benämns som affektivt 

engagemang samt kalkylativt engagemang (Bansal m.fl., 2004; Cater & Zabkar, 2009). 

 

Det affektiva engagemanget utgår från psykologisk motivation och betonar hur individer aktivt 

väljer och förhåller sig till något (Jones m.fl., 2008). Kunder som har positiv psykologisk 

anknytning till företaget kommer att vilja skapa en relation med företaget och återkomma till 

företaget för att få sina behov tillgodosedda (Cater & Zabkar, 2009; Jones m.fl., 2008; Morgan 

& Hund, 1994). I kontexten för banker stödjs detta resonemang genom tidigare forskning som 

menar på att kunder som har hög interaktion med banken visar på positiv psykologisk 

anknytning till banken och därmed kan kunden ansetts ha gjort ett val (Tabrani m.fl., 2018). 

Vidare kan kundens affektiva engagemang till företaget exemplifieras genom kundens villighet 

att tala gott om företaget (Thakur, 2016). Kundens intention att rekommendera banken till andra 

visar således på ett affektivt engagemang och kan kunden anses gjort ett val (Lam m.fl., 2009).  
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Till skillnad från det affektiva engagemanget utgörs kundens kalkylativa engagemang av 

rationalitet och fokuserar på nyttomaximering. Denna nyttomaximering eftersträvas av 

individer genom att väga fördelar mot nackdelar för olika alternativ (Chen m.fl., 2019). När 

kunden skall välja bank står denne inför flera alternativ. Kunder som är kalkylativt engagerade 

beaktar fördelarna och kostnaderna som alternativet ger upphov till och väljer den bank där 

nyttomaximering förväntas uppnås. Kunder som visar upp ett kalkylativt engagemang kan ha 

ansetts gjort ett val genom enstaka affärer och behöver inte nödvändigtvis ha mycket samspel 

med företaget (cf: Richard & Zhang, 2012). I kontext för val av bank för värdepappershandel 

kan detta kalkylativa engagemang åskådliggöras genom att kunden har majoriteten av sitt 

förfogade sparkapital placerat hos banken för att uppnå maximal avkastning (cf; Menon & 

O`Connor, 2007). 

2.2 Varumärke och val av bank 
En organisations varumärke kan klassificeras som en immateriell tillgång (Mcdonald m.fl., 

2001; Hatch m.fl., 2003; Feldwick, 1996). Immateriella tillgångar är av dess natur svåra att 

värdera då de är icke-monetära och utan fysisk form (BFNAR 2012:1). Varumärke kan således 

tolkas på flera sätt och variera i karaktär. Trots dess icke-monetära prägel och mångtydighet 

tillhör varumärket en av organisationens viktigaste beståndsdelar (Melin, 1999; Azoulay & 

Kapferer, 2003). Om kunden uppfattar att dennes värderingar sammanfaller med 

organisationens kommunicerade värderingar ökar sannolikheten för att kunden känner 

tillhörighet till organisationen (Kotler & Keller 2016; Keller & Lehman, 2005). Dessa 

uppfattningar kan hänföras till hur kunden ser på banken och följaktligen påverka dennes val 

av bank. Detta understryks av tidigare forskning som menar på att ett starkt upplevt varumärke 

är en viktig faktor som kunder tar hänsyn till vid val av bank då varumärket signalerar hur 

kundens val kommer att sammanfalla med dennes värderingar (Bravo m.fl., 2009).  

 

För att ett varumärke skall upplevas som starkt så krävs det att organisationen har ett gott rykte, 

väl kommunicerat syfte och god image (Azoulay & Kapferer, 2003). Mindrut m.fl. (2015) 

menar på att om organisationens image samt rykte sammanfaller med kundens värderingar, 

ökar sannolikheten till att kunden kommer interagera med banken i större utsträckning. För 

organisationer som verkar inom tjänstesektorn i synnerhet är det viktigt att leva upp till sitt 

varumärke (Grönroos, 2001). Att handla med värdepapper hör till bankernas tjänsteutbud. 

Därav är det viktigt för bankerna att vara tydliga med sitt syfte och kunna kommunicera det väl 
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för att kunden skall förstå vilket värde banken kan skapa för kunden (cf: Brown m.fl., 

2003).  Om banken lyckas med att leva upp till sitt varumärke skapas en relation till kunden.  

Detta gör att kunden blir mer benägen till att välja banken då det kan bli psykologiskt krävande 

att välja en annan bank (Papasolomou & Vrontis, 2006). Med andra ord påverkar varumärket 

kundens grad av interaktion med banken och huruvida kunden är villig att rekommendera 

banken till andra. Därav är uppsatsens första hypotes: 

 

H1: Ett starkt upplevt varumärke är positivt associerat med kundens val av bank. 

2.3 Pris och val av bank 
Pris kan definieras som summan av det totala värdet som kunden betalar respektive det totalt 

upplevda värdet (Armstrong m.fl., 2016). I kontext för denna studie innebär detta att när 

bankkunden ska investera i värdepapper betalas ett pris för att genomföra handeln. Priser 

förändras i större utsträckning relativt andra komponenter. Exempelvis genomförs 

prisförändringar i större utsträckning relativt produkt- eller tjänsteutbudet (Armstrong m.fl., 

2016). Detta beror delvis på att prissättningen är ett sätt för organisationer att vinna 

marknadsandelar då prisförändringar har en direkt påverkan på kundernas efterfrågan av 

utbudet (Biswas m.fl., 1993). Efterfrågan sjunker för varje given prisökning under förutsättning 

att allt annat hålls lika och motsatsen gäller om priset sänks (Frank & Cartwright, 2016).  

 

Enligt Aliyu m.fl. (2012) har ökad information respektive kommunikationsteknik inneburit att 

priset är en av de viktigaste faktorerna som kunden tar hänsyn till när de väljer bank. Vidare 

menar forskarna på att kunderna lättare kan välja bank utifrån pris då det är lätt att komma åt 

prisjämförelser mellan banker. När kunden väljer bank för värdepappershandel eftersträvar 

denne låga serviceavgifter för att uppnå nyttomaximering (Kennington m.fl., 1996). 

Serviceavgifter som förekommer inom värdepappershandel är courtageavgifter, 

förvaltningsavgifter och övriga avgifter som kan variera mellan banker (Macey & O'Hara, 

2002). Courtageavgifter är det banken (mäklaren) debiterar kunden vid en affärshändelse, det 

vill säga både vid anskaffning och avyttring av värdepapper (Fabozzi, 2015). 

Förvaltningsavgifter är det banken debiterar kunden för att förvalta dennes kapital (Hirschey, 

2000). Utöver courtageavgifter och förvaltningsavgifter kan det tillkomma övriga avgifter vid 

värdepappershandel som konto och växlingsavgifter (Macey & O’Hara, 2002).  
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Enligt Hirschey (2000) behöver kunden ta hänsyn till avgifterna som bankerna debiterar vid 

värdepappershandeln för att kunna beräkna sin realavkastning. Vidare förklarar forskaren att 

kunder som vill uppnå högsta möjliga avkastning, bör välja den bank som erbjuder lägst 

relativpriser förutsatt att allt annat hålls lika. Genom att kunden placerar majoriteten av sitt 

förfogade sparkapital hos banken som erbjuder lägst avgifter kan denne uppnå maximal 

avkastning (cf: Filbeck & Visscher, 2003; Rinne & Vähämaa, 2011; Charles, 2012). Samtidigt 

innebär låga avgifter att kunden blir mer benägen att genomföra upprepade köp hos banken 

vilket tyder på att kunden valt banken (cf: Albari 2020). Detta sammanfaller med det 

nationalekonomiska resonemanget om att efterfrågan ökar för en tjänst eller produkt för varje 

given prisminskning. Därav lyder uppsatsens andra hypotes: 

 

H2: Upplevd relativt låg prissättning är positivt associerat med val av bank. 

2.4 Användarvänlighet och val av bank 
Bankens digitala tjänster betraktas som användarvänliga när kunden upplever att tjänsterna kan 

användas utan någon märkbar fysisk eller psykisk ansträngning (Wang m.fl., 2003; Tan & Teo, 

2000). Davis (1989) förklarar med hjälp av teknologiacceptansmodellen (TAM) vikten av 

användarvänligheten för individers acceptans och användning av ny teknik. TAM grundar sig 

i psykologisk vetenskap och förklarar att människors perception av användarvänlighet påverkar 

deras beteendemässiga avsikt till att använda sig av ny teknik (Davis 1989). I kontexten för 

banker stödjs detta resonemang av tidigare forskning som menar på att användarvänligheten 

hos bankens digitala tjänster är en avgörande faktor i kundens val av bank (Liao m.fl., 2007). 

En förklaring till detta är digitaliseringens påverkan på banksektorn där kundmötet förflyttats 

från fysiska bankkontor till bankernas digitala plattformar. Av denna anledning har 

användarvänligheten hos bankens digitala tjänster blivit allt viktigare då kunden förväntas 

utföra sina bankärenden mer självgående (Loonam & O`Loughlin, 2008). Att handla med 

värdepapper är komplext relativt andra ärenden som kunden kan utföra via bankens digitala 

plattform vilket gör användarvänligheten ännu viktigare vid kundens val av bank för 

värdepappershandel (Sandhu m.fl., 2010).  

 

Tidigare forskning förklarar att bankens digitala plattform upplevs som användarvänlig när den 

är (i) enkel att lära sig, (ii) enkel att använda och (iii) säker att använda (cf: Agarwal & Prasad, 

1999; Shah & Siddiqui, 2006). När kunden upplever enkelhet i användandet av bankens digitala 
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plattform ökar sannolikheten för att de använder plattformen frekvent (Pikkarainen m.fl., 2004). 

Enkelheten i att lära sig bankens digitala plattform påverkar kundens villighet till att placera 

kapital hos banken. Detta beror på att enkelheten i att lära sig plattformen verkar som en 

indikator för hur mycket tid och ansträngning som krävs när kunden skall handla via banken 

(Suh & Han, 2002). Tidigare studier menar på att kunden aktivt väljer den bank som den känner 

sig trygg hos. Om bankens digitala plattform upplevs som säker att använda kommer kunden 

känna ett förtroende till banken och vara villig att rekommendera banken för andra (cf: Wang 

m.fl., 2003). Sammanfattningsvis kan enkelheten och säkerheten av bankens digitala plattform 

skapa en inlåsningseffekt till den valda banken (Amin, 2016).  

 

H3: Upplevd hög användarvänlighet är positivt associerat med kundens val av bank. 
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3. Metod 
Följande kapitel redogör för studiens metod. Kapitlet består av två huvuddelar där den första 

delen presenterar den vetenskapliga metoden som redogör för systematisering och kartläggning 

av inhämtad kunskap. Den andra delen behandlar den empiriska metoden som behandlar utförd 

datainsamling.  

3.1 Vetenskaplig metod 
Detta avsnitt beskriver studiens vetenskapliga metod, det vill tillvägagångsättet för utförandet 

av studien. Studiens val av vetenskaplig metod motiveras med stöd från tidigare kurslitteratur. 

Avsnitten som tillhör denna del består av forskningssyfte, forskningsfilosofi, 

forskningsstrategi, forskningsmetod och avslutningsvis teoretiskt perspektiv. 

3.1.1 Forskningssyfte 
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie så finns det tre olika forskningssyften som kan 

komma att aktualiseras. Fastställandet kring forskningssyftet beror på vad man vill uppnå med 

studien. De olika forskningssyftena är beskrivande, utforskande och förklarande. Beskrivande 

forskningssyfte innebär att man studerar ett fenomen som tidigare studerats där syftet är att öka 

förståelsen kring fenomenet med hjälp av tidigare forskning men där tidigare forskning är 

begränsad. Utforskande forskningssyfte går ut på att utforska och upptäcka nya områden inom 

ett ämne Det tredje forskningssyftet benämns som förklarande, och tillämpas för att ge 

förklaring till orsaksbundna sammanhang (Denscombe, 2018). 

  

Studien undersöker privatkundens val av bank för värdepappershandel. Studien genomförs 

genom att undersöka vad tidigare forskning visat gällande avgörande faktorer för kundens val 

av bank. Med tanke på denna studies syfte och frågeställning kommer det beskrivande och 

förklarande forskningssyftet att tillämpas. Motiv till forskningssyftenas lämplighet för denna 

studie är att fenomenet ”kundens val av bank” omfattas av tidigare forskning och genom att 

undersöka ”privatkundens val av bank för värdepappershandel” kan studiens resultat 

förhoppningsvis öka förståelsen för fenomenet. För denna studie eftersträvar undersökningen 

även en redogörelse för sambanden mellan kundens val av bank för värdepappershandel och 

potentiellt påverkande faktorer. Av dessa anledningar anses forskningssyftena vara lämpliga 
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för att underlätta och ge en ökad förståelse kring ämnet, då det beskriver och förklarar 

väsentliga förhållanden för kundens val av bank för värdepappershandel.  

3.1.2 Forskningsfilosofi 
Bryman & Bell (2017) skriver om olika typer av forskningsfilosofier som förekommer i studier. 

Författarna tar upp empirism, positivism, interpretativism, objektivism, konstruktionism samt 

flerpragmatisk forskningsfilosofi. Positivism hör till de vanligaste forskningsfilosofierna som 

implementeras vid genomförande av vetenskapliga studier (Denscombe, 2018). Positivism 

karakteriseras genom användandet av befintliga teorier och ger upphov till att identifiera 

samband som återfinns i tidigare forskning. Inom positivism exkluderas partiskhet från 

forskarnas sida, det vill säga att forskarnas egna åsikter inte skall påverka forskningen. Detta 

för att kunna formulera hypoteser som genom statistiska metoder mynnar i resultat (Bryman & 

Bell, 2017). Med hänsyn tagen till att denna studie inkluderas i ett forskningsområde som 

präglas av tidigare studier har befintliga teorier använts för att testa hypoteser och mynna i 

resultat. Av denna anledning kan studien anses tillhöra en positivistisk forskningsfilosofi.  

3.1.3 Forskningsstrategi 
Implementeringen av en deduktiv forskningsstrategi är mest lämplig om studien utgår från en 

positivistisk ståndpunkt. Tillämpningen av en deduktiv forskningsstrategi innebär i kontext för 

denna studie att utifrån forskarnas kunskap gällande fenomenet ”kundens val av bank” och de 

teoretiska övervägandena inom ämnesområdet, skall hypoteserna deduceras genom empiriskt 

material (Bryman & Bell, 2017). Ett krav för att implementera en deduktiv forskningsstrategi 

är att forskarnas objektivitet genom studien. Objektivitet kan uppnås enklare genom lämplig 

datainsamling. Denscombe (2018) nämner att ett medel för att uppnå objektivitet hos forskarna 

är genom datainsamlingsmetoden ”enkät”, vilket denna studie använder sig av.  

3.1.4 Forskningsmetod 
Eftersom en deduktiv forskningsstrategi används tillsammans med implementering av en 

positivistisk forskningsfilosofi beskrivs forskningsmetoden för denna studie som kvantitativ. 

Kvantitativ metod använder sig av tidigare teorier som sedan testas för att signalera om 

formulerade hypoteser ska bekräftas eller förkastas med hjälp av en insamlad data som 

bearbetas med olika statiska metoder. För att samla in data används mestadels 

enkätundersökningar vid kvantitativ forskningsmetod. Efter att ha samlat in data och bearbetat 
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materialet med hjälp av statiska metoder analyseras inhämtade data objektivt för att sedan 

komma fram med generaliserade slutsatser (Bryman & Bell, 2017). 

 

Motsatsen till kvantitativ forskningsmetod är kvalitativ forskningsmetod och tillämpas främst 

genom datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer. En kvalitativ 

forskningsmetod hade kunnat användas i denna studie och kunnat bidra med djupare förståelse 

kring fenomenet kundens val av bank. Däremot kan resultaten ofta inte generaliseras genom en 

kvalitativ forskningsmetod och därav ansågs en kvantitativ forskningsmetod vara mer lämplig 

för denna studie. Vidare möjliggör den kvantitativa forskningsmetoden större mängd data som 

kan mätas och ge större sannolikhet till ett trovärdigt resultat (Denscombe, 2018). 

3.1.5 Teoretiskt perspektiv 
Kundens val av bank är ett väl efterforskat ämne, däremot har tidigare forskning varit generell 

till bankens totala utbud och begränsad kunskap finns gällande kundens val av bank vid 

specifika tjänster (se avsnitt 1.2). Denna studie kommer därmed att behandla faktorer som varit 

framträdande inom tidigare studier för kundens val av bank och applicera dem genom att 

undersöka deras påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel. Syftet med denna 

studie blir därmed att undersöka hur kundens val av bank för värdepappershandel påverkas av 

varumärke, pris och användarvänlighet då tidigare forskning framhävt betydelsen av dessa 

faktorer för kundens val av bank. Utöver tidigare empiriska resultat används relevanta teorier 

för att öka förståelsen för studien.  

3.2 Empirisk metod 
Följande kapitel redogör för studiens sampel och förfarande av utförd datainsamling. Kapitlet 

redogör även för hur genomförandet av litteraturinhämtning har utförts, test av 

enkätundersökning samt hur urval och bortfall hanterades. Slutligen behandlas 

operationaliseringen och därefter validitet och reliabilitet. 

3.2.1 Datainsamling 
Studiens formulerade hypoteser testades med hjälp av statistisk analys som möjliggjordes 

genom datainsamling från en internetenkät. Internetenkäten användes som 

datainsamlingsmetod då det möjliggjorde insamling av en stor mängd data vilket ökar 

sannolikheten för ett generaliserbart resultat (Denscombe, 2018). Eftersom studien använder 
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sig av en deduktiv ansats behöver forskarna vara objektiva vilket gör att internetenkäten anses 

som ett lämpligt val av datainsamlingsmetod. Lämpligheten motiveras genom att 

internetenkäten besvaras anonymt där forskarna och respondenterna varken har personlig 

kontakt eller personlig relation. Således ökar sannolikheten att respondenternas svar inte 

påverkas av forskarna (Denscombe, 2018).  

 

Internetenkäten som utformades bestod av både frågor och påståenden som respondenten skulle 

ta ställning till. För att utforma enkäten användes verktyget Google Forms. Enkäten bestod av 

fyra delar som berörde den beroende variabeln samt de oberoende variablerna, exklusive delen 

för kontrollvariabler. Delarna som behandlar de oberoende variablerna respektive den beroende 

variabeln bestod av tre frågor eller påståenden. Påståenden inkluderades för att få ut optimala 

formuleringar och således säkerställa respondenternas förståelse för vad denne tar ställning till. 

Vidare gavs respondenterna svarsalternativ som sträckte sig över en sjugradig skala där 

respondenterna fick möjlighet att välja ett mittenalternativ (Bilaga A). Nackdelen med enkäter 

är att det inte finns möjlighet för respondenten till att ställa sonderande frågor. Därmed kan det 

innebära att respondenterna kan misstolka vissa frågor och uppfatta dem som otydliga. 

Samtidigt kan respondenten tröttna på frågorna då denne kan uppleva enkätfrågorna som 

oviktiga (Bryman & Bell, 2017). Av denna anledning hölls enkäten för denna studie relativt 

kort. Utöver det framgick korta beskrivningar under vissa delar som ansågs vara otydliga. 

Vidare genomfördes en pilotstudie för att uppmärksamma ytterligare frågor och påståenden 

som kunde vara svåra att uppfatta vilket resulterade i flera beskrivningar (se avsnitt 3.2.3).  

 

Internetenkäten publicerades på Facebook som är en välkänd och etablerad plattform för sociala 

medier. På Facebook finns det aktieforum som omfattas av svenska bankkunder som handlar 

med värdepapper. Av denna anledning publicerades enkäten på forumen ”Dagens Börs”, 

”FINANSINSTA– Aktier, sparande och ekonomisk frihet” och ”Privatekonomi”. Samtliga 

grupper uppgår till cirka 15 000 medlemmar. Ytterligare anledning till att internetenkäten 

publicerades på forumen och inte på forskarnas egna Facebook-profiler var för att minimera 

risken för personlig kontakt mellan forskare och respondent. Efter att ha samlat in data från 

respondenterna genomfördes statistisk analys med hjälp av programmen SPSS och Microsoft 

Excel för att testa studiens hypoteser. 
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3.2.2 Litteratursökning 
Litteraturen som förekommer i denna studie består i huvudsak av vetenskapliga artiklar 

publicerade i journal som är peer–reviewed. Studien består endast av Peer - reviewed artiklar 

för att verifiera det vetenskapliga värdet som det kan tillföra. Utforskandet av vetenskapliga 

artiklar möjliggjordes genom Google Scholar samt Summon som är Högskolan Kristianstads 

databas. Förutom vetenskapligt granskade artiklar förekommer även böcker främst för metod- 

och resultatkapitlet. Böckerna som användes bestod mestadels av kurslitteratur. 

 

Vid inhämtning av relevant litteratur för denna studie användes centrala begrepp vid sökning i 

respektive databas. Centrala begrepp som användes vid litteratursökningen var Choice, Internet 

Banking, Private Customer, Retail Investor och Digitalization. För att öka träffsäkerheten av 

relevanta artiklar kombinerades begreppen med varandra. För att kombinera begreppen 

användes främst orden ”OR” eller ”AND”. Vanligtvis kunde sökningen se ut på detta sätt: 

”Internet Banking” AND ”Choice”, ”Retail Investor” AND ”Choice”, ”Private Customer” OR 

”Digitalization”. Genom att använda centrala begrepp lästes relevant litteratur som medförde 

en ökad förståelse för fenomenet ”kundens val av bank”.  

 

Efter att ha bildat en uppfattning om studiens ämne identifierades vanligt förekommande 

faktorer för kundens val av bank. Därmed expanderades sökningen med nya begrepp som 

Brand, Service Charge Fees och Ease Of Use. Dessa begrepp kombinerades med de centrala 

begreppen för att bilda en teoretisk samt empirisk uppfattning kring ämnet. Således kunde 

sökningen se ut på följande sätt: ”Retail Investor” AND ”Service Charge Fees”, ”Private 

Customer” AND ”Branding”, ”Digitalization” AND ”Ease Of Use” eller ”Internet Banking” 

AND ”Ease Of Use”. Informationen som samlades mynnade i kunskap som behövdes för 

genomförandet av denna studie.  

 

För att effektivisera sökningen och uppnå maximal nytta vid litteratursökningen skapades ett 

urvalskriterium för val av i avsikt att fånga upp relevanta artiklar och förbise irrelevanta artiklar. 

För att besluta vederbörande artikels relevans genomfördes alltid en kort analys. Analysen 

genomfördes i tre steg där sammanfattningen lästes först vilket följdes upp av att läsa 

introduktionen och avslutningsvis artikelns resultat samt slutsats. Vid bedömning av artiklarnas 

relevans lades fokus på innehållets koppling till denna studies teoretiska ramverk, det vill säga 
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hur kundens val av bank för värdepappershandel påverkas av varumärke, priser och 

användarvänlighet. 

  

3.2.3 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes i förebyggande syfte för eventuella missuppfattningar och 

oklarheter. Testenkäten skickades ut till 10 respondenter med en uppmaning om att kommentera 

delar som ansågs vara otydliga. Respondenternas kommentarer gav författarna möjligheten till 

att uppmärksamma brister och hantera nödvändiga justeringar för att motarbeta misstolkningar 

i den slutliga enkäten. Responsen som erhölls signalerade att det fanns en viss otydlighet 

gällande en fråga som berörde varumärke samt en fråga som berörde användarvänlighet. Frågan 

som berörde varumärke behandlande bankens syfte och formulerades om till ett påstående som 

ansågs vara tydligare för respondenten. Denna fråga ställdes till en början på följande vis: “I 

vilken utsträckning förstår du bankens syfte?”. Den formulerades om till påståendet: “Jag 

upplever att min bank för värdepappershandel är tydliga i det värde som de kan skapa relativt 

andra banker.”. Skillnaden mellan dessa är att begreppet “syfte”, som inkluderades i första 

frågeställningen, var otydligt. Av denna anledning ansågs det mer lämpligt att förklara syftet 

som det värde banken kan skapa relativt konkurrenter i enighet med hur syftet förklaras av 

Brown m.fl. (2003). Frågan som behandlade säkerhet var tidigare formulerad på följande vis: 

“Jag känner mig säker när jag är inne och surfar på bankens digitala plattform.”. Detta 

omformulerades till följande: “I vilken utsträckning upplever du att den digitala plattformen 

som din bank för värdepappershandel tillhandahåller är säker att använda?”. Den sistnämnda 

formuleringen gjorde det tydligt för respondenten att det är dennes upplevda säkerhet av 

bankens digitala plattform som efterfrågas.  

 

Tre respondenter upplyste om att de inte fullt ut begrep sig på innebörden av värdepapper. På 

grund av detta gavs en kort beskrivning under frågan ”investerar du i värdepapper via någon 

bank” där respondenterna fick exempel på olika typer av värdepapper. Vidare var 2 

respondenter i pilotstudien osäkra på om det var en bank de investerade via eller en nätmäklare 

då båda använde sig av Avanza men de valde att svara ”ja” på frågan som behandlar detta. Av 

denna anledning tydliggjordes det i beskrivningen att respondenten endast skall svara ”nej” om 

de investerar via en nätmäklare som inte klassificeras som en bank, och att Avanza och Nordnet 

klassificeras som banker. En av respondenterna hade svårt att förstå vad ”interaktion” avsåg 

gällande frågan som låg under delen som rubriceras med ”val av bank”. Därmed gavs en kort 
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beskrivning under frågan och tydliggjorde att interaktionen kunde avse regelbundna besök hos 

bankens digitala plattform eller upprepade köp.  

 

Efter att justeringar gjorts utifrån respondenternas synpunkter kontrollerades enkäten 

ytterligare en gång av 5 personer. Samtliga tyckte att enkäten var tydlig och de förstod 

innebörden av varje fråga. Med hjälp av pilotstudien ökade sannolikheten för tillförlitliga 

mätningar, det vill säga möjligheten till högre reliabilitet. Följaktligen togs beslutet om att 

enkäten kunde skickas ut för att samla in empiriska data. 

3.2.4 Urvalsram och bortfall 
Vid genomförandet av kvantitativa studier är urvalet av stor betydelse, då urvalet ska 

representera korrekt population med hänsyn till studiens forskning (Denscombe, 2018). Detta 

var anledningen till att internetenkäten publicerades på svenska aktieforum. Genom att 

publicera internetenkäten på svenska aktieforum ökade sannolikheten till att nå ut till rätt 

population för denna studie. Det talas om två urvalsmetoder vilka är sannolikhetsurval samt 

icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval utesluter möjligheten för generaliserbara 

resultat då ett beslut fattas på förhand gällande vilka respondenter som inkluderas i urvalet. 

Motsatsen gäller för ett sannolikhetsurval där individerna som ingår i 

undersökningspopulationen väljs ut slumpmässigt vilket innebär att respondenterna har lika stor 

sannolikhet att inkluderas (Denscombe, 2018). I denna studie eftersträvades generaliserbara 

resultat och därmed användes sannolikhetsurval som urvalsmetod. Sannolikhetsurvalet 

uppnåddes genom storskalig surveyundersökning där urvalet identifierades och bedömdes vara 

representativt för den efterfrågade undersökningspopulationen (Denscombe, 2018).  

 

Internetenkäten publicerades som tidigare nämnt på aktieforum på Facebook. Anledningen till 

detta var för att nå ut till respondenter som med stor sannolikhet ingick i 

undersökningspopulationen. En uppmaning signalerades i Facebook-inläggen där personer som 

redan besvarat enkäten skulle bortse från att svara igen. Detta på grund av att det fanns en 

sannolikhet till att vederbörande respondent var medlem i flera grupper och således redan 

besvarat enkäten.  

 

Som tidigare nämnt visar statistik på att svenska bankkunder väljer att vara kund hos flera 

banker samtidigt (Konkurrensrapport, 2019). Därmed tydliggjordes det i enkäten att kunden 

skall utgå från den bank där de bedriver sin huvudsakliga värdepappershandel. Eftersom studien 
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syftar till att undersöka privatpersoners val av bank för värdepappershandel ställdes frågan 

”investerar du i värdepapper” tidigt i enkäten (bilaga 1). Således möjliggjordes korrekt 

urvalshantering där interna bortfall kunde identifieras. Vidare förekom inga interna bortfall då 

samtliga respondenter svarade ”ja” på frågan som behandlar urvalshanteringen. 

3.2.5 Operationalisering 
Eftersom studien använder sig av en deduktiv ansats, operationaliserades begreppen (Saunders 

m.fl., 2019). Operationaliseringen gav möjligheten att omvandla svårfattliga och icke-mätbara 

begrepp till tydliga och mätbara (Körner & Wahlgren, 2015). Därmed har centrala begrepp som 

återfinns i det teoretiska ramverket formulerats om till begripliga frågor och påståenden som 

presenteras i internetenkäten (bilaga 1). Omvandlingen gav möjlighet till att erhålla 

betydelsefull information och mäta de variabler som inkluderas. Utöver de frågor och 

påståenden som avsåg att mäta de oberoende variablerna och den beroende variabeln, 

inkluderades även kontrollvariabler. Samtliga frågor och påståenden som presenteras i enkäten 

mättes med en likertsskala som sträcker sig från 1 till 7 vilket gav respondenten möjlighet att 

uttrycka i vilken grad de instämde eller höll med om varje delfråga. Ett högre värde på 

respondentens svar visade således på att respondenten höll med eller instämde med påståendet 

eller frågan som ställdes. På så sätt kunde ett genomsnittligt värde tas fram för variablerna och 

således statistiskt testa förhållandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln. När frågor och påståenden formulerades, hämtades inspiration från tidigare forskning 

som studerat liknande ämne (e.g. Yap m.fl., 2012; Monferrer m.fl., 2019; Bhat & Jain, 2020). 

Vid inspirationsinhämtning av frågor och påståenden från tidigare studier eftersträvades ett 

Cronbach’s Alpha vars värde översteg 0,7 för varje koncept i enkäten. Anledningen till detta är 

att säkerställa intern konsistens för enkäten och således uppnå högre reliabilitet för studien 

(Statistisk Ordbok, 2021).  

3.2.5.1 Kontrollvariabler 

I denna studie används kontrollvariablerna ”ålder”, ”kön” och ”antal banker”. Ålder motiveras 

genom att tidigare statistik visat på att det främst är yngre personer som fått ökat intresse för 

värdepappershandel (Euroclear, 2020). Således inkluderas variabeln för att se om ålder har en 

inverkan på kundens val av bank för värdepappershandel. Anledningen till att kön användes 

som kontrollvariabel är på grund av att tidigare statistik visar på att värdepappershandel 

domineras av män (Fondbolagens Förening, 2019). Det förekommer även tidigare forskning 

som menar på att kvinnor är mindre benägna till att investera på kapitalmarknaden (Embrey & 
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Fox, 1997). Av denna anledning är det intressant att undersöka om valet av bank för 

värdepappershandel skiljer sig åt mellan könen. Antal banker inkluderades som 

kontrollvariabel för att se om det förekommer skillnader i kundens val av bank för 

värdepappershandel beroende på hur många banker respondenten är kund hos. Eftersom många 

svenska bankkunder är kund hos mer än en bank kan valet av bank för värdepappershandel 

således skilja sig åt mellan de som har fler banker relativt de som endast är kund hos en bank 

(Svenska Bankföreningen, 2019). 

3.2.5.2 Beroende variabel 

En beroende variabel påverkas av en oberoende variabel (Körner & Wahlgren, 2015). I denna 

studie är den beroende variabeln kundens val av bank för värdepappershandel då studien avser 

att undersöka faktorer som avgör detta. Genom att erhålla genomsnittliga värden för samtliga 

respondenter kunde därefter variabelns samband och påverkan av de oberoende variablerna 

testas för att se om där förekom signifikans.  För att mäta valet av bank för värdepappershandel 

ställdes en fråga och två påståenden. Frågan som ställdes undersöker i vilken utsträckning 

respondenten upplever sig ha hög interaktion med sin bank för värdepappershandel. De två 

påståenden som ställdes avsåg mäta hur mycket sparkapital kunden upplever att denne placerat 

samt kundens intention att rekommendera banken för värdepappershandel till andra. Kundens 

val av bank för värdepappershandel förklaras i denna studie genom att kunden visar på hög 

interaktion med banken, kunden har majoriteten av sitt förfogade sparkapital placerat hos 

banken och att kunden är villig att rekommendera banken till andra. Respondenten fick ta 

ställning till dessa frågor då ett högre värde på frågorna indikerar ett engagemang vilket tyder 

på att kunden kan ha ansetts valt banken (cf; Menon & O’Connor, 2007). 

3.2.5.3 Oberoende variabler 

En beroende variabel påverkas av en eller flera oberoende variabler (Körner och Wahlgren, 

2015). Denna studies beroende variabel är kundens val av bank vid värdepappershandel. De 

oberoende variablerna till kundens val av bank vid värdepappershandel är användarvänlighet, 

pris och varumärke i denna studie. Kundens val av bank vid värdepappershandel, som är den 

beroende variabeln påverkar inte de oberoende variablerna varumärke, pris eller 

användarvänlighet (Körner och Wahlgren, 2015). 
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3.2.5.3.1 Varumärke 

Varumärke definieras i denna studie som en immateriell tillgång. Studien förklarar att starka 

varumärken har en tendens att attrahera kunder till banken för värdepappershandel, eftersom 

varumärket signalerar organisationens helhet och hur väl de kommer passa med kundens 

värderingar.  Det första påståendet undersöker i vilken utsträckning kunden upplever att 

kundens bank för värdepapper har ett gott eller dåligt rykte relativt andra banker. Det andra 

påståendet undersöker i vilken utsträckning kunden upplever bankens image relativt andra 

banker. Dessa påståenden är formade utifrån Mindrut m.fl., (2015) som menar på att 

organisationens rykte och image är en del av organisationens varumärke vilket påverkar 

relationen med kunden och därmed kundens benägenhet att välja banken (Papasolomou & 

Vrontis, 2006). Det tredje påståendet som undersöker hur kunden upplever organisationens 

syfte är i enighet med Brown (2003) som förklarar att värdet organisationen kan skapa är en del 

av varumärket. Bankens förmåga att lyckas kommunicera sitt syfte är viktigt för att kunden 

skall förstå värdet som kunden får hos banken och påverkar därmed kundens val av bank 

(Brown m.fl., 2003).  

 

3.2.5.3.2 Pris 

Pris definieras som summan av de totala värden kunden betalar respektive värdet som kunden 

upplever (Armstrong m.fl., 2010). Frågorna i enkätundersökningen som användes för att mäta 

pris undersöker de priser som förekommer vid värdepappershandel. Syftet med frågorna är att 

förstå hur kunden upplever sin banks prissättning relativt andra banker. Priserna som respektive 

bank erbjuder har tidigare visat sig påverka kundens val av bank där lägre relativpriser visat sig 

ha en positiv påverkan på hur benägen kunden är att välja banken (Hirschey, 2000). Samtidigt 

eftersträvar investerare låga serviceavgifter för att uppnå nyttomaximering (Kennington m.fl., 

1996). Av denna anledning inkluderades pris som oberoende variabel i enkäten för att senare 

genom statistisk metod testa dess påverkan på den beroende variabeln val av bank. 

Respondenterna fick därmed besvara i vilken utsträckning de upplever sin banks 

courtageavgifter, förvaltningsavgifter samt övriga avgifter relativt andra banker och utgår från 

Macey & O’Haras (2002) tydliggörande av priser som förekommer inom värdepappershandel.  

 

3.2.5.3.3 Användarvänlighet 

I tidigare forskning definieras användarvänlighet som benägenheten att använda sig av en tjänst 

utan någon märkbar fysisk eller psykisk ansträngning (Wang m.fl., 2003; Tan & Teo, 2000). 
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Frågorna i enkätundersökning som användas för att mäta användarvänlighet undersöker hur 

användarvänliga digitala tjänsterna banken erbjuder kunden. Syftet med frågorna är att förstå 

hur kunden upplever användarvänligheten. Frågan som ställs gällande hur enkel den digitala 

plattformen upplevs i användning är i enighet med Pikkarainen m.fl. (2004) som menar på att 

en tjänst är användarvänlig när den är enkel att använda. Den andra frågan undersöker huruvida 

respondenten upplever den digitala plattformen som enkel att lära sig. Denna fråga är i enlighet 

med Suh & Han (2002), som menar på att enkelheten i att lära sig plattformen utgör en del av 

plattformens användarvänlighet. Den sista frågan behandlar respondentens upplevda säkerhet 

av den digitala plattformen och utgår från att en tjänst behöver vara säker att använda för att 

den skall upplevas som användarvänlig (cf: Wang m.fl., 2003). Användarvänligheten 

inkluderades som oberoende variabel till kundens val av bank grundar sig i 

teknologiacceptansmodellen utformad av Davis (1989) och tidigare forskning som menar på att 

användarvänligheten är en avgörande faktor till kundens val av bank (e.g. Liao m.fl., 2007; 

Loonam & O’Loughlin, 2008). 

3.2.5.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är återkommande statistiska begrepp som används för att kunna 

förklara för hur väl datainsamlingen genomförts vid skrivandet av vetenskapliga artiklar. 

Validitet säkerställer om studien verkligen mäter det som den avser att mäta eller hur trovärdig 

forskningsresultatet är. För att säkerställa validitet använder forskare enkätfrågor som 

återkommer och används i tidigare studier som inspiration för att säkerställa validitet, vilket 

eftersträvats i denna studie (Golafshani, 2003).  

 

För att kunna styrka studiens pålitlighet bör en studie ha hög reliabilitet. Joppe (2000) definierar 

reliabilitet som “I vilken utsträckning resultaten är konsekventa över tid och en korrekt 

representation av den totala populationen som studeras benämns tillförlitlighet och om 

resultaten av en studie kan reproduceras enligt en liknande metod, då kan 

forskningsinstrumentet anses vara pålitligt”. Således tolkas det som att reliabilitet innebär att 

vid genomförandet av liknande kvantitativ studie visas liknande resultat. För att säkerställa 

denna studies reliabilitet inspirerades enkätfrågor från tidigare forskning som uppvisade hög 

reliabilitet. För att uppnå hög reliabilitet bör även enkätfrågorna vara utformade på ett objektivt 

sätt för att därmed förebygga positiva eller negativa frågor (Denscombe, 2018). Frågorna är 

även utformade på sådant sätt som tydliggör att enkäten vill nå ut till privatpersoner som handlar 

med värdepapper. Förklaringen till det är att genom att nå ut till rätt respondenter öka studiens 
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tillförlitlighet. Utöver att enkätfrågorna är inspirerade från tidigare studier som forskat inom 

samma ämnesområde genomfördes en pilotstudie öka reliabiliteten.  

 

För att se om det bakomliggande konceptet kunde mätas och öka studiens reliabilitet testades 

den interna konsistensen för enkäten och dess frågor genom Cronbach’s Alpha. Frågorna 

testades i tre olika kategorier; ”val av bank”, ”varumärke”, ”priser” och ”användarvänlighet”. 

När variablerna frågorna slogs ihop och bildade en variabel kunde ett medelvärde för 

variablerna användas för att beräkna Cronbach’s Alpha.  Den beroende variabeln ”val av bank” 

hade ett alphavärde på 0,712 medan de oberoende variablerna ”varumärke”, ”priser” och 

”användarvänlighet visade alphavärden på 0,826, 0,768 och 0,714 (Bilaga B, Tabell 3.1). 

Samtliga variabler hade därmed ett alphavärde som översteg den nedre gränsen på 0,7 vilket 

indikerar en god intern konsistens (Statistisk Ordbok, 2021). Att den interna konsistensen är 

god innebär att frågorna och påståendena som ställs för varje variabel korrelerar med varandra 

vilket tyder på att de mäter samma bakomliggande koncept. Av denna anledning kan de även 

slås ihop för att tillsammans mäta variabeln som frågorna och påståendena avser att mäta.   
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4. Empirisk analys 
Detta avsnitt kommer att presentera insamlad empiri för att kunna beskriva hur kundens val av 

bank vid värdepappershandel påverkas av varumärke, priser och användarvänlighet. Kapitlet 

avslutas med en analys och diskussion gällande studiens resultat.  

4.1 Beskrivande statistik och intern konsistens 
Internetenkäten resulterade i att data kunde samlas från 130 respondenter där samtliga svar var 

till nytta för den empiriska analysen. Respondenterna hade en medelålder på 33 år med en 

standardavvikelse på 11,4 år. Bredden i åldern för respondenterna var 52 år där den yngsta var 

17 år och den äldsta 69 år (tabell 4.1). 10,1 % av respondenterna är kund hos endast en bank 

och resterande respondenter är kund hos mer än en bank. 57% av de deltagande svarade att de 

är kund hos två banker vilket motsvarar majoriteten av respondenterna (Bilaga B, tabell 4.2). 

Könsfördelningen mellan respondenterna går att se i bilaga tabell 5.1, där det framgår att 21,7% 

var kvinnor och resterande 78,3% män. De frågor som konstruerats med en sjugradig skala 

avser mäta de beroende samt oberoende variablerna i studien (bilaga 1). För dessa variabler 

överstiger det genomsnittliga svaret 4,5 vilket innebär att respondenterna har varit positivt 

inställda till variablerna i genomsnitt (tabell 4.1).  
 
Tabell 4.1  
Beskrivande statistik 

Variabler Deltagande Bortfall Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Ålder 130 0 17 69 32,6846 11,39294 

Kön 129 1 0 1 0,2171 0,41385 

Antal banker 130 0 1 6 2,5077 1,02863 

Val av bank 130 0 2,33 7 5,9231 0,83685 

Varumärke 130 0 1,67 7 5,6308 0,88167 

Priser 130 0 2,67 7 5,3744 0,9318 

Användarvänlighet 130 0 3 6,67 5,4821 0,79735 
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4.2 Korrelation 
För att undersöka sambandet mellan variablerna som testades utfördes ett korrelationstest. Då 

urvalet överstiger 30 respondenter kunde den centrala gränsvärdessatsen appliceras för att 

approximera urvalet som normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2015). Med testet som 

normalfördelat kunde Pearsons korrelationstest användas för att analysera för att förklara 

styrkan samt riktning för den linjära proportionen mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten, som visar hur starkt sambandet är mellan variablerna, kan anta 

värden mellan -1 och 1, där 1 visar på perfekt positiv korrelation och -1 visar på perfekt negativ 

korrelation. Innebörden av detta blir att värdet på en variabel kan konstateras genom att känna 

till värdet på en annan variabel givet att det finns en perfekt korrelation. Vidare så innebär en 

korrelationskoefficient som har värdet 0 att det inte finns något linjärt samband mellan 

variablerna som testas (Körner & Wahlgren 2015). Korrelationskoefficienter som ligger mellan 

-1 och 1 kan sorteras i mindre intervall där varje intervall förklarar styrkan i sambanden. För 

intervallet 0,10–0,29 kan sambandet anses svagt. Intervallet 0,30–0,49 indikerar ett medelstarkt 

samband och intervallet 0,5–1 tyder på ett starkt samband mellan variablerna som testas. 

Motsvarande gäller för negativa korrelationskoefficienter, det vill säga att intervallet –0,10 till 

–0,29 tyder på ett svagt samband (Pallant, 2020) 

 

De oberoende variablerna ”varumärke”, ”priser” och ”användarvänlighet” visar upp positiva 

linjära samband med den beroende variabeln ”val av bank” vilket kan ses genom positiva 

korrelationskoefficienter (Tabell 4.3). Styrkan i sambanden går att tyda genom att fastställa 

värdena på korrelationskoefficienterna. Användarvänlighet vars korrelationskoefficient ligger 

på 0,131 och varumärke vars korrelationskoefficient ligger på 0,233 visar upp svaga samband 

med val av bank. För variabeln priser visas ett tämligen starkare samband med en 

korrelationskoefficient på 0,338 vilket tyder på ett medelstarkt samband. Vidare så är 

korrelationen mellan priser och val av bank signifikant på 0,1%–nivån medan korrelationen 

mellan varumärke och val av bank är signifikant på 1%–nivån. Detta innebär att dessa 

korrelationer är slumpmässiga utan kan fastställas med 99,9% säkerhet för priser och 99% 

säkerhet för varumärke (Körner & Wahlgren, 2015). Korrelationen mellan ”användarvänlighet” 

och ”val av bank” visar inte på någon signifikans till skillnad från korrelationskoefficienterna 

för ”pris” och ”varumärke” med ”val av bank”. 
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Även korrelationen mellan de oberoende variablerna visar sig positiva för samtliga oberoende 

variabler. Starkast korrelation kan ses mellan ”priser” och ”varumärke” som har en 

korrelationskoefficient på 0,474 vilket innebär ett medelstarkt samband. Korrelationen mellan 

användarvänlighet och priser visar på ett svagt samband med en korrelationskoefficient om 

0,272. Ett svagt samband gäller även för korrelationen mellan användarvänlighet och priser där 

en korrelationskoefficient om 0,224 kan fastställas. Samtliga oberoende variabler har alltså 

positiva samband mellan varandra men det bör noteras att inga starka samband kan ses. 

Emellertid minimerar detta risken för multikollinjäritet vilket innebär att effekterna som de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln kan hållas isär i större utsträckning.  

 

För kontrollvariablerna så varierar korrelationen med den beroende och de oberoende 

variablerna. För korrelation med den beroende variabeln så kan visar kontrollvariabeln ålder 

upp en korrelationskoeffecient på 0,278 på signifikansnivån 1% vilket tyder på ett positivt men 

svagt samband. De andra kontrollvariablerna ”kön” och ”antal banker” visar inte på någon 

korrelation då de understiger 0,10. Värt att notera är även sambandet mellan kontrollvariabeln 

”ålder” och den oberoende variabeln ”varumärke” vars korrelationskoefficient är 0,340 på 1%–

nivån vilket tyder på medelstark korrelation som kan fastställas med 99% säkerhet.  

 
Tabell 4.3  
Pearson’s Correlation Coefficient (r) 

Variabler     1 2 3 4 5 6 7 

1.Kön     1             

2.Ålder     .008 1           

3.Antal banker     .108 .040 1         

4.Val av bank     -.022 -.278** -.092 1       

5.Varumärke     -.049 -.340** -.048 .233** 1     

6.Priser     -.012 -.191* -.022 .338*** .474*** 1   

7.Användarvänlighet     .076 -.165 .084 .131 .272** .224** 1 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05   

 

4.3 Regressionsanalys 
Huruvida de oberoende variablerna varumärke, priser och användarvänlighet påverkade den 

beroende variabeln val av bank undersöktes genom en multipel regressionsanalys. Anledningen 
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till att en multipel regressionsanalys genomfördes och inte en enkel regressionsanalys var på 

grund av att modellen testade hur flera oberoende variabler påverkar den beroende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2015). Genom variablernas p-värde går det att fastställa vilka variabler 

som har en signifikant påverkan på den beroende variabeln val av bank. För variabler vars p-

värde som understiger 0,05 visas signifikans, det vill säga att de påverkar den beroende 

variabeln.  

 

Genom att avläsa tabell 4.4 kan regressionen analyseras. Det framgår att priser som har ett B-

värde på 0,261, visar upp en signifikans på 1%–nivån. Betavärdet visar hur mycket den 

beroende variabeln val av bank förändras vid förändring i den oberoende variabeln. Att 

variabeln priser visar upp signifikans på 1% nivån med ett positivt betavärde medför att 

variabeln har en positiv påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel. Den 

oberoende variabeln varumärke uppvisar ett B-värde om 0,010 och är inte signifikant. 

Användarvänlighet har i modellen ett B-värde på 0,039 och visar heller inte på någon 

signifikans. Det innebär att denna modell inte kan påvisa att varumärke eller användarvänlighet 

har en påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel. Kontrollvariablernas påverkan 

på val av bank kan analyseras på motsvarande sätt. Kontrollvariablerna kön och antal banker 

visar ingen signifikans medan ålder som har ett negativt B-värde om -0,015 visar på signifikans 

på 5%–nivån. Detta innebär att respondentens ålder har en påverkan till val av bank, där yngre 

kunder är mer aktiva i sitt val enligt modellen för denna studie. I tabell 4.4 framgår även 

modellens förklaringsgrad på 0,132, det vill säga att 13,2% av variationen i val av bank beror 

på variationen i modellen. Anledningen till detta är de lågt uppvisade B-värdena som modellen 

visar upp för samtliga variabler. Vidare framgår även det högsta VIF-värdet i modellen som är 

1,457 vilket innebär ingen risk för multikollinjäritet i modellen. För att det skall finnas risk för 

multikollinjäritet skall de oberoende variablerna uppvisa VIF-värden som ligger i intervallet 

2,6 till 4,6 (Pallant, 2020). 

 
Tabell 4.4  
Multipel regressionsanalys 

Variabler Unstand.B Std.Error  
Varumärke .010 .094 
Användarvänlighet .039 .091 
Priser .261** .085 
Kön -.022 .169 
Ålder -.015* .006 
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Antal banker -.062 .068 
Constant  4.918*** .740 
F-value  4.248***   
Adj. R2  .132   
SER .78112   
Highest VIF value 1.457   

Beroende variabel: Val av bank   
Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05 

 

4.4 Hypotesprövning 
Datainsamlingen genom internetenkäten möjliggjorde den statistiska analysen och således att 

hypoteserna kunde testas mot empirin. Huruvida de formulerade hypoteserna accepteras eller 

förkastas framgår nedan:  

• H1: Ett starkt upplevt varumärke är positivt associerat med kundens val av bank. – 

Förkastas. 

• H2: Upplevd relativt låg prissättning är positivt associerat med val av bank. – 

Accepteras. 

• H3: Upplevd hög användarvänlighet är positivt associerat med kundens val av bank. – 

Förkastas. 

 

I modellen som denna studie använt sig av förkastas hypoteserna som berör varumärke och 

användarvänlighet och således dess positiva association med kundens val av bank. Enkelheten 

i att lära sig och använda bankens digitala plattform samt den upplevda säkerheten (cf: Agarwal 

& Prasad, 1999; Shah & Siddiqui, 2006; Wang m.fl., 2003) kan utifrån modellen inte uppvisa 

en positiv påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel. Bankens rykte, image och 

syfte (Azoulay & Kapferer, 2003) visar heller inte på positiv association med kundens val av 

bank för värdepappershandel utifrån studiens modell. Variabeln pris med ett B-värde om 0,261 

som visar upp en signifikansnivå om 1% är den oberoende variabel som positivt påverkar 

kundens val av bank (tabell 4.4). Det innebär att kundens upplevda prissättning av 

courtageavgifter, förvaltningsavgifter och övriga avgifter är positivt associerat med kundens 

val av bank för värdepappershandel. Studiens resultat kan således sammanfattas med att 

hypotes 2 stödjas vilket innebär att priser påverkar privatinvesterares intention att 
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rekommendera banken till andra, dess interaktion med banken och hur mycket kapital som 

kunden placerar hos banken. 

4.5 Analys & diskussion  
Uppsatsens inriktning på värdepappershandel motiveras genom det ökade intresset för aktie-

och fondsparande bland svenska hushåll (Euroclear, 2020). Värdepappershandel är det som 

driver upp bankernas provisionsnetto vilket ofta bokförs som bankernas näststörsta intäktskälla 

(Sveriges Riksbank, 2019). För att en bank skall skydda sig från eventuella kreditförluster samt 

förbli konkurrenskraftig, bör banken erbjuda sina kunder ett värdepappershandelsutbud som 

matchar kundens preferenser (Zineldin, 1996). Därav bör bankerna öka förståelsen för 

kundernas preferenser för värdepappershandel. Tidigare studier som undersöker 

bakomliggande faktorer till kundens val av bank har beaktat banken som en heltäckande 

organisation för kundens finanser. Vidare tar dessa studier ofta inte hänsyn till att kunder kan 

bruka flera banker för olika tjänster (Devlin & Gerrard, 2004). Denna studie beaktar vad 

tidigare studier framhävt som avgörande faktorer för kundens val av bank i allmänhet och 

applicerar dessa för kundens val av bank för värdepappershandel i synnerhet. 

 

Tidigare forskning menar på att bankens varumärke är en viktig faktor som kunden tar i 

beaktande när denne ska välja bank (e.g. Mindrut m.fl., 2015; Mcdonald m.fl., 2001; Brown 

m.fl., 2003). Papasolomou & Vrontis (2006) understryker i sin studie att om bankens varumärke 

speglar kundens värderingar kan detta attrahera kunder. Vidare förklarar forskarna att bankerna 

måste leva upp till dess varumärke för att kunden skall välja banken. Grönroos (2001) menar 

på att varumärket är speciellt viktigt inom tjänstesektorn när kunden ska välja leverantör. Efter 

att ha samlat in data, genomfört statistisk hypotesprövning och analyserat resultatet, förkastas 

hypotesen om att ett starkt upplevt varumärke är positivt associerat med kundens val av bank 

för värdepappershandel (se kapitel 4.4). Studien resultat korrelerar således inte med vad tidigare 

studier påvisat för varumärke, då resultatet inte kan påvisa att varumärke har en påverkan på 

kundens val av bank för värdepappershandel. Med andra ord påverkar inte ett starkt upplevt 

varumärke kundens intention att rekommendera banken, hur mycket sparkapital denne placerat 

hos banken eller dess interaktion med banken enligt denna studie. För att attrahera kunder och 

få dem att välja banken för att bedriva värdepappershandel, bör banken således inte lägga störst 

vikt vid förbättring av dess rykte och image bland allmänheten samt ha ett tydligare syfte. En 

förklaring till varför studiens resultat skiljer sig från vad tidigare studier påvisat är att kunder 
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har svårt att skilja bankerna åt. Detta motiveras genom att bankerna erbjuder likartade produkter 

och tjänster och kan således ha svårt att förmedla hur de differentierar sig. 

 

Användarvänligheten hos bankens digitala plattform skildras i tidigare studier som behandlar 

kundens val av bank, som kundens upplevda enkelhet av att lära sig samt använda plattformen 

och den upplevda säkerheten hos plattformen (e.g. Agarwal & Prasad, 1999; Shah & Siddiqui, 

2006; Suh & Han, 2002). I takt med digitaliseringens framfart där kundmötet skiftat från fysiska 

bankkontor till bemötande online, har tidigare studier förklarat den upplevda 

användarvänligheten som en framträdande faktor till kundens val av bank (Loonam & 

O’Loughlin, 2008).  Liao m.fl. (2007) menar i sin studie att användarvänligheten är en 

avgörande faktor vid kundens val av bank. Tidigare forskning förklarar även att 

värdepappershandeln är komplex att genomföra relativt andra tjänster som banken erbjuder. Av 

denna anledning är användarvänligheten hos den digitala plattformen för värdepappershandeln 

av stor vikt för kundens val av bank (Sandhu m.fl., 2010). 

 

Resultatet för denna studie kunde inte påvisa att användarvänlighet har en påverkan på kundens 

val av bank för värdepappershandel och skiljer sig således från vad tidigare studier menat på 

(se tabell 4.4). Kundens interaktion med banken, dess sparkapital placerat hos banken och dess 

intention att rekommendera banken påverkas med andra ord inte av den upplevda 

användarvänligheten hos den digitala plattformen. Davis (1989) utformande av 

teknologiacceptansmodellen förklarade, i digitaliseringens tidiga skede, hur 

användarvänligheten påverkar individers villighet att använda ny teknik. Sedan dess har 

industrin för finansiella tjänster fått genomgå stora förändringar där tjänster främst erbjuds 

digitalt idag (Loonam & O’Loughlin, 2008). Av denna anledning kan allmänheten ha adapterat 

teknikens utveckling och lägger därav mindre vikt vid användarvänligheten hos bankens 

digitala plattform. Statistik visar även på att det ökade intresset för värdepappershandeln främst 

ses bland yngre människor (Euroclear, 2020). Den yngre generationen har med större 

sannolikhet växt upp under digitaliseringens framfart och lägger således inte lika stor vikt vid 

användarvänligheten av digitala tjänster då de är vana att använda sig utav ny teknik. Bankerna 

bör således inte lägga allt för stora resurser ämnade till att optimera användarvänligheten hos 

den digitala plattformen för värdepappershandeln då detta inte avgör huruvida kunden väljer 

banken eller inte.   
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När kunden ska handla med värdepapper, få sitt kapital förvaltat eller öppna upp ett konto 

tillkommer avgifter som kunden betalar för att tillgodose sitt behov. I kontext för banker och 

värdepappershandel förekommer serviceavgifter som courtageavgifter, förvaltningsavgifter 

och övriga avgifter (Kennington m.fl., 1996). Avgifterna kan variera mellan bankerna då det 

bestäms utifrån bankens prissättning (Macey & O'Hara, 2002). Enligt Aliyu m.fl. (2012) har 

bankernas prissättning blivit viktigare till följd av digitaliseringens framfart då kunder använder 

sig av prisjämförelser mellan banker på nätet. Bankkunder som vill placera sitt kapital 

eftersträvar i de flesta fall maximal avkastning och tenderar till att välja den bank som har 

konkurrenskraftiga relativpriser (cf: Kennington m.fl., 1996; Hirschey, 2000). Andra studier 

som genomfört undersökningar inom liknande ämnesområde understryker prisfaktorn som en 

av de viktigaste komponenterna vid kundens val av bank (e.g. Filbeck & Visscher 2003; Rinne 

& Vähämaa, 2010; Charles, 2012).  

 

Resultatet för denna studie är i enlighet med vad tidigare forskning framhävt gällande prisers 

påverkan på kundens val av bank (e.g. Aliyu m.fl., 2012; Kennington m.fl., 1996; Biswas m.fl., 

1993). Bankens prissättning vid värdepappershandel har alltså en signifikant positiv påverkan 

på kundens val av bank för värdepappershandel (se tabell 4.4). Courtageavgifter och övriga 

avgifter som tillkommer vid köp- och säljtillfällen påverkar kundens grad av interaktion med 

banken där låga avgifter medför upprepad handel. Kunder som placerar mycket av sitt 

förfogade sparkapital hos banken vill uppnå högsta möjliga avkastning och då 

förvaltningsavgifter kan påverka kapitalets utveckling över tid värdesätter kunder låga 

förvaltningsavgifter (Macey & O’Hara, 2002). Utöver vad tidigare studier påvisat kan detta 

förklaras genom det nationalekonomiska resonemanget om att lägre priser medför högre 

efterfrågan av tjänster och produkter (Frank & Cartwright, 2016). Det kan även motiveras 

genom att kunder upplever att ett potentiellt mervärde skapas hos de banker som erbjuder 

relativt låg prissättning vilket gör att de väljer banken. För banker som vill attrahera kunder och 

få dem att välja banken för placeringar bör bankerna således arbeta kostnadsmedvetet. Genom 

att implementera kostnadsmedvetenhet kan bankerna bli kostnadseffektiva och därmed erbjuda 

sina kunder lägre priser vilket gör att de kan bli konkurrenskraftiga och få kunder att välja dem 

för värdepappershandel. 

 

 



	

 38 

5. Slutsats 
I det avslutande kapitel besvaras studiens forskningsfråga och presenterar en diskussion kring 

slutsatserna som dras utifrån studiens resultat. I kapitlet framgår även uppsatsens teoretiska, 

samhälleliga samt etiska bidrag till ämnet. Avslutningsvis framhävs självkritik mot studien och 

förslag till framtida forskning.  

5.1 Svar på forskningsfråga 
Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur kundens val av bank för 

värdepappershandel påverkas av varumärke, pris och användarvänlighet. Undersökningen 

genomfördes i anslutning till existerande forskning och teorier som använts för att studera 

liknande ämnesområde. Genom denna grund skapades ett teoretiskt ramverk för studien med 

tre framträdande faktorer som var vanligt förekommande i tidigare studier inom liknande 

ämnesområden. Studiens forskningsfråga är i enlighet med dessa faktorer och återkallas nedan: 

  

Hur påverkar varumärke, pris och användarvänlighet privatkundens val av bank för 

värdepappershandel? 

  

Denna studie visar upp ett resultat där det framgår att pris har en positiv påverkan kundens val 

av bank för värdepappershandel. Utifrån studiens resultat går det inte att påvisa att 

användarvänlighet och varumärke påverkar kundens val av bank för värdepappershandel. 

Vidare visade resultatet på att kundens ålder har en signifikant negativ påverkan för kundens 

val av bank för värdepappershandel. Således visar yngre kunder på högre interaktion med sin 

bank för värdepappershandel, har relativt mer av sitt förfogade sparkapital placerat hos sin bank 

för värdepappershandel och har en större intention att rekommendera sin bank för 

värdepappershandel till andra. Antal banker och kön visade däremot inte på någon signifikant 

påverkan på val av bank för värdepappershandel. 

5.2 Bidrag 
Det teoretiska bidrag som denna studie tillför är en ökad förståelse för kundens val av bank för 

värdepappershandel. Tidigare forskning som genomförts inom liknande ämnesområde har 

framhävt de faktorer som påverkar kundens val av bank ur ett generellt perspektiv utan att 

beakta att kunder kan använda sig av flera banker för olika tjänster (Devlin & Gerrard, 2004). 
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Kunskapen kring hur dessa faktorer kan appliceras för specifika tjänster inom banken har 

således varit begränsad. Denna studie belyser faktorer som utifrån tidigare teoretiska 

resonemang påverkar kundens val av bank i allmänhet och applicerar dessa på kundens val av 

bank för värdepappershandel i synnerhet. Tidigare forskning har fokuserat på 

användarvänlighet och varumärke som avgörande faktorer till kundens val av bank för 

värdepappershandel (e.g. Loonam & O`Loughlin, 2008; Bravo m.fl., 2009). Denna studie visar 

emellertid att dessa faktorer inte är avgörande vid kundens val av bank för värdepappershandel 

och därav bör forskningen inom området inte lägga stor vikt vid dessa faktorer. Forskning bör 

istället fokusera på priser och dess påverkan på kundens val av bank för att öka den teoretiska 

förståelsen för fenomenet. 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv bidrar denna studie med att bankerna får en ökad förståelse för 

kundens preferenser vid värdepappershandel och kan således innebära ökad välfärd för 

samhället. Genom att privatpersoner investerar på börsen tillförs kapital till börsnoterade bolag. 

Det tillförda kapitalet kan användas för att utveckla nya produkter och tjänster, skapa fler 

arbetsmöjligheter och öka statens skatteintäkter vilket ökar samhällets välfärd. Genom att 

banker får en ökad förståelse för investerarnas preferenser kan bankerna således upprätthålla 

villigheten att investera och attrahera nya investerare till att handla med värdepapper. För 

investerarna kan värdepappershandeln generera avkastning vilket ökar deras inkomst och 

således landets BNP. 

 

Studiens etiska aspekter utgår från vad resultatet visar gällande priser och implikationen om att 

banker bör bli kostnadseffektiva för att erbjuda konkurrenskraftiga priser. För att bli 

kostnadseffektiva avvecklar bankerna många tjänster för anställda och stänger ner bankkontor 

(Svenska Bankföreningen, 2019). Detta kan leda till lägre löner för de som arbetar inom 

banksektorn då efterfrågan på arbetskraft minskar. Samtidigt kan för mycket fokus på 

kostnadseffektivitet och avveckling av kompetent personal innebära att investerare inte blir 

påminda om risker som förekommer vid värdepappershandel. Vidare kan det innebära att 

tryggheten bland äldre kunder minskar då dessa med större sannolikhet är vana med att besöka 

fysiska bankkontor där de får hjälp med att bedriva värdepappershandel av en bankman. 
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5.3 Begränsningar och förslag till framtida forskning 
På grund av att studiens internetenkät publicerades på olika aktieforum på Facebook fanns en 

risk för att svaren kom från en specifik grupp som har mer kännedom kring 

värdepappershandeln. Anledningen till att publicera enkäten på digitala aktieforum var dels för 

att enklare nå ut till personer som ingår i undersökningspopulationen och dels för att det ansågs 

oetiskt att samla in data genom fysiska enkäter på grund av rådande pandemi. Detta kan 

emellertid ha ökat risken för att studiens resultat begränsas till en specifik grupp som är insatta 

inom värdepappershandeln. Med andra ord finns det en risk att studien gått miste om personer 

som inkluderas i undersökningspopulationen som hade kunnat påverka resultatet för studien. 

För framtida forskare som behandlar liknande ämne kan detta tas i beaktande och jämföras med 

resultatet för denna studie för att se om det förekommer skillnader.   

 

Resultatet för denna studie skiljer sig från vad tidigare forskning påvisat som avgörande 

faktorer till kundens val av bank. En sannolik förklaring till detta är på grund av att denna studie 

enbart dissekerat en av bankens tjänster, nämligen värdepappershandel. Vidare dissekering av 

bankens tjänste- eller produktutbud blir således intressant för framtida forskning eftersom 

resultaten kan skilja sig åt beroende på tjänsten eller tjänsterna som beaktas i studiens 

genomförande. Detta förslag till framtida forskning kan även motiveras genom det som tidigare 

nämnts i denna studie gällande kunders benägenhet till att använda sig utav flera banker 

beroende på olika behov som kunden vill tillgodose. 
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Bilagor 

Bilaga A – Internetenkät 
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Bilaga B – Tabeller 
 
Tabell 3.1 
Cronbach’s Alpha 

Variabel Mått Antal 
Cronbach's 

Alpha 
(genomsnitt) 

Val av bank 

1) I vilken utsträckning upplever du att du 
interagerar med din bank för 
värdepappershandel?  

3 .712 
2) Jag har mycket av mitt totala sparkapital 
placerat hos banken där jag bedriver 
värdepappershandel 

3) Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera 
min bank för värdepappershandel till andra 

Varumärke 

1) Jag upplever att min bank för 
värdepappershandel har ett gott rykte relativt 
andra banker för värdepappershandel 

3 .826 

2) Jag upplever att min bank för 
värdepappershandel har en god image relativt 
andra banker för värdepappershandel 

3) Jag upplever att min bank för 
värdepappershandel är tydliga i det värde som 
de kan skapa relativt andra banker 

Priser 

1) Hur upplever du courtageavgifterna hos din 
bank för värdepappershandel relativt andra 
bankers courtageavgifter? 

3 .768 2) Hur upplever du förvaltningsavgifterna hos din 
bank för värdepappershandel relativt andra 
bankers förvaltningsavgifter? 

3) Hur upplever du övriga avgifter hos din bank 
för värdepappershandel relativt andra bankers 
övriga avgifter? 

Användarvänlighet 

1) I vilken utsträckning upplever du att den digitala 
plattformen som din bank för värdepappershandel 
tillhandahåller är enkel att lära sig? 

3 .714 
2) I vilken utsträckning upplever du att den 
digitala plattformen som din bank för 
värdepappershandel tillhandahåller är enkel att 
använda?  
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Tabell 4.2  

Frekvens – antal banker 

Antal banker Frekvens Procent 
1 17 13,1 
2 57 43,8 
3 36 27,7 
4 14 10,8 
5 5 3,8 
6 1 0,8 
Totalt 130 100 

 

3) I vilken utsträckning upplever du att den 
digitala plattformen som din bank för 
värdepappershandel tillhandahåller är säker att 
använda? 
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