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SAMMANFATTNING
Studenter är det segment hos bankerna idag som är mest illojala de är även de som är
dyrast för bankerna då stora investeringar sker på studenten. Bankerna generaliserar
sina studenter i ett stort segment som de har anpassat sitt studenterbjudande till.
Bankbehoven ser annorlunda ut beroende på din livsstil och vart i livscykeln du
befinner dig. Eftersom studentmarknaden består av studenter i olika stadier i
livscykeln bör det då vara fel att generalisera studenter i en stor grupp.
Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som påverkar studenters
val av bank. Studenter delas in i två undergrupper, traditionella studenter och icketraditionella studenter. Icke-traditionella studenter är de som är gifta, sambo, studerar
på deltid eller har barn, resterande är traditionella. Vidare undersöks ifall det finns
signifikanta skillnader på bankbehov mellan studenter beroende på vilken undergrupp
studenten tillhör.
Utifrån sekundär data har en modell konstruerats, denna har därefter testats med hjälp
av primär data som skedde i form av en kvantitativ studie. De primära data samlades
in via besöks enkäter från studenter på Lunds universitet. Totalt samlades 306 enkäter
in under tre dagar därefter användes 280 enkäter som underlag till resultaten.
Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan de traditionella och icketraditionella studenters bankbehov. De två undergrupper påverkas av olika faktorer vid
val av bank. Resultaten är presenterade i figurer samt tabeller.
Tidigare studier har behandlat studenter som en homogen grupp, denna avhandling tar
hänsyn till studenters livssituation. Resultaten kan därför vara till stor nytta för
bankerna att förstå vilka skillnader det finns mellan de två undergrupper.

Nyckelord: Traditionell, icke-traditionell, student, bankbehov, påverkningsfaktorer,
val av bank

ABSTRACT
Students today, in the banking system, are the least loyal group. Students are also the most
costly group due to the large investments, made by the banks, for them. Banks have
generalized all students in one category and have adapted their offering regardless of students’
social statues. As the students banking needs are dependent on their position in their lifecycle,
generalizing them in one group is not optimal.
The aim of this thesis is to investigate those factors which influence students’ choice of bank.
Students are divided into two subcategories namely traditional students and non-traditional
students. Non-traditional students are those who are married, cohabiting, having children, or
studying part time. Students which do not fall into these four conditions are regarded as
traditional students. The difference in banking needs of these two subcategories of students is
also investigated.
A model, based on the secondary data, was built and subsequently tested on raw data resulting
in a quantitative study. The primary data was collected through visitor surveys from students
at Lund University. A total of 306 questionnaires were collected during three days whereas
280 of them were used as the basis of the results.
The results showed a significant difference between traditional and non-traditional students’
banking needs. The two sub-categories are influenced by different factors when choosing a
bank. The results are graphically and numerically presented in graphs and tables respectively.
As opposed to previous studies on this field, treating all students as a homogenous group, this
thesis have considered students’ social statue also into account. The results of this thesis can
therefore be of benefit, for the banks, to understand the different banking needs among
students.
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influencing factor, choice of bank
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Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under 10 veckors period på
Kristianstad högskola. Som studerande inom ekonomi med inriktning på Bank och Finans var
valet för denna avhandling självklar och har utförts med stort engagemang.

Vi vill tacka vår handledare Bengt Göransson för att ha ställt upp som vägledare genom
arbetet. Vi vill även tacka Pierre Carbonnier för att ha hjälpt oss med statistiken samt Timurs
Umans för både handledning samt hjälp med statistiken.

Vi vill även tacka Kadijeh Ibrahim, Mariam Sarwary, Noor Youness och Sarwan Sarban för
att ha hjälp oss skriva in enkäternas svar i programmet SPSS och för att ha delat med sig av
sina åsikter kring avhandlingen som hjälpt oss göra nödvändiga ändringar. Slutligen vill vi
tacka alla 306 studenter på Lunds Universitet som tog sig sin tid för att besvara vår enkät.

___________________
Zahida Sarwary

_____________________
Halima Sarwary

Innehållsförteckning
1 . INTRODUKTION.............................................................................................................................. 1
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1
1.2 Problem ......................................................................................................................................... 2
1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 5
1.4 Forskningsfrågor ........................................................................................................................... 5
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 6
1.6 Disposition..................................................................................................................................... 6
2 . METOD .............................................................................................................................................. 7
2.1 Kunskapssyn.................................................................................................................................. 7
2.2 Kvalitativ eller kvantitativ ............................................................................................................. 8
2.3 Generalisering ............................................................................................................................... 9
3 . TEORI .............................................................................................................................................. 10
3.1 Konsumentbeteenden .................................................................................................................. 10
3.1.1 Köpsituationen...................................................................................................................... 10
3.1.2 Personliga inflytanden .......................................................................................................... 11
3.1.3 Sociala Inflytanden ............................................................................................................... 12
3.2 Konsumenternas köpbeslutsprocess ............................................................................................ 13
3.3 Marknadssegmentering ............................................................................................................... 14
3.4 Tjänstens beståndsdelar ............................................................................................................... 15
3.4.1 Service .................................................................................................................................. 17
3.5 Modell ........................................................................................................................................ 18
3.5.1 Sammanfattning av teori....................................................................................................... 18
3.5.2 Egen Modell ......................................................................................................................... 21
3.5.3 kritik mot modellen .............................................................................................................. 22
4 . EMPIRI ............................................................................................................................................ 23
4.1 Insamlingsmetod ......................................................................................................................... 23
4.2 Beroende och oberoende variabler .............................................................................................. 24
4.3 Enkätens operationalisering ........................................................................................................ 24
4.3.1 Beroende variabel ................................................................................................................. 24
4.4 Oberoende variabler .................................................................................................................... 24
4.4.1 Bakgrunds fakta .................................................................................................................... 25
4.4.2 Kundnöjdhet ......................................................................................................................... 26
4.4.3 Attityder till finansiella tjänster ............................................................................................ 27

4.4.4 Bankbehov ............................................................................................................................ 27
4.4.5 Sociala inflytanden ............................................................................................................... 28
4.4.6 Rådgivning + Service ........................................................................................................... 28
4.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 29
5 . RESULTAT..................................................................................................................................... 30
5.1 Respondenterna ........................................................................................................................... 30
5.2 Bakgrund information ................................................................................................................. 30
5.3 Beroende variabel ........................................................................................................................ 31
5.4 Oberoende variabler .................................................................................................................... 37
5.4.1 Kultur.................................................................................................................................... 37
5.4. 2 Två oberoende t-test ............................................................................................................ 38
5.4. 3 Köpsituation ........................................................................................................................ 43
5.5 Test av Beroende och oberoende variabler ................................................................................. 44
6 . SLUTSATS ...................................................................................................................................... 47
6.1 Vilka faktorer påverkar studenters val av bank ........................................................................... 47
6.1.1 Referensgrupper ................................................................................................................... 50
6.1.2 Livsstil + Livscykel .............................................................................................................. 50
6.1.3 Kultur.................................................................................................................................... 51
6.1.4 Bankprodukter vs Service..................................................................................................... 51
6.1.5 Studenters attityd till banktjänster ........................................................................................ 52
6.2 Hur ser bankbehoven ut för traditionella och icke-traditionella studenter .................................. 54
6.2.1 Skillnader.............................................................................................................................. 54
6.2.2 Ingen skillnad ....................................................................................................................... 55
6.2.3 Köpsituation ......................................................................................................................... 56
6.3 Slutord ......................................................................................................................................... 56
6.4 Kritik ........................................................................................................................................... 57
6.5 Redigering av modell .................................................................................................................. 58
6.5.1 Kritik mot modell ................................................................................................................. 63
6.6 Förslag till vidare forskning ........................................................................................................ 63
Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 64
BILAGA 1 – Enkät................................................................................................................................ 67
BILAGA 2 – Kodad enkät..................................................................................................................... 72
BILAGA 3 – Tabeller............................................................................................................................ 77
BILAGA 4 – Bankernas studenterbjudanden ........................................................................................ 88

TABELL INDEX
Tabell5.1 " Hur många banker är du kund hos idag" ........................................................................... 31
Tabell 5.2 " Ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank" .................................................... 32
Tabell5.3 " Har du någonsin bytt bank" ................................................................................................ 33
Tabell 5.4 " Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank" ................................................ 34
Tabell 5.5 " Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte har bytt bank"................................. 35
Tabell 5.6 " Viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank" .......................................... 36
Tabell 5.7 " Har du föräldrar med utomnordisk bakgrund/ Civilstånd" ................................................ 37
Tabell 5.8 " Har du föräldrar med utomnordisk bakgrund/ barn" ......................................................... 37
Tabell 5.9 " Nuvarande banktjänster".................................................................................................... 38
Tabell 5.10 " Banktjänster/ 3 år" ........................................................................................................... 39
Tabell 5.11 " Påståenden"...................................................................................................................... 40
Tabell 5.12 " Attityd till finansiella tjänster" ........................................................................................ 41
Tabell 5.13 " Rådgivning + Service" ..................................................................................................... 42
Tabell 5.14 " Köpsituation" ................................................................................................................... 43
Tabell 5.15 "Oberoende variablers påverkan på beroende variabler" ................................................... 45
Tabell 6.1 " Viktigaste orsaker" ............................................................................................................ 47
Tabell 6.2 " Fler orsaker" ...................................................................................................................... 49

FIGUR INDEX
Figur 3.1 " Konsumenternas köpbeslutsprocess" ................................................................................. 13
Figur 3.2 " Det utvidgande tjänsteerbjudandet " ................................................................................... 16
Figur 3.3 " Egen Modell" ...................................................................................................................... 21
Figur 6.1 " Gammal Modell" ................................................................................................................. 58
Figur 6.2 " Redigerad Modell" .............................................................................................................. 60
Figur 6.3 " Ny Modell".......................................................................................................................... 62

1 . INTRODUKTION
Första kapitlet inleds med bakgrunds fakta följt av en problematisering till avhandlingen.
Även syftet för denna avhandling, avgränsningar samt disposition är presenterad.

1.1 Bakgrund

Bankmarknaden har under de senaste 40 åren genomfört en hel del förändringar och gått från
att vara strikt styrd med regleringar till det att en avreglering skedde under 1970 talet.
Regleringen för bankerna innebar att de styrdes av annorlunda regler jämfört med andra
företag. Målet var bland annat att förebygga systemkriser - kriser som förs över till varandra samt att garantera banksystemets stabilitet. Avregleringen ledde till att konkurrensen bland
bankerna tilltog och för kunderna har det inneburit fler banker att välja bland vilket i sin tur
lett till hårdare strid om kunderna bankerna emellan. Striden mellan bankerna handlar om vem
som förstår sina kunders behov och kan leverera ett mervärde i sina banktjänster.
Avregleringen under 1970 och 1980 talet har påverkat de traditionella bankernas makt
position. Sverige var inte det enda landet som verkställde en avreglering utan stora länder som
USA, Australien samt flertalet länder i Europa som till exempel Frankrike, Tyskland,
Nederländerna, Finland, och Spanien genomförde även de en avreglering. Sverige fick
anpassa sig till avregleringen som skedde i EU och Sveriges behov av upplåning var en av
orsakerna till avregleringen. En ökad finansiell integrering skedde med andra länder vilket
ledde till att en del regleringar inte längre var relevanta som till exempel prisregleringar.
Till följd av avregleringen släpptes bland annat inlånings och utlåningsräntan fria. År 2004
togs kravet bort på att man måste vara en bank för att få vara aktiv på inlåningsmarknaden.
Flertal av storbankerna genomgick fusioner där bland annat Föreningsbanken genomförde en
fusion med sparbanken Sverige och bildade föreningssparbanken. År 2005 förvärvades den
baltiska banken Hansabank och år 2006 fick föreningssparbanken namnet Swedbank (ECON
& Bankföreningen, 2007)
Antalet banker i Sverige har ökat från 43 stycken år 2000 till 64 stycken i november år 2008,
varav 33 stycken är utländska banker (Bankföreningen, Banker i Sverige, 2008). Etableringen
av utländska banker kommer inte sluta söka sig till Sverige då IT - utvecklingen gjort det
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lättare för kunderna att byta bank (ECON & Bankföreningen, 2007). Den tekniska
utvecklingen har lett till att internet är en distributionskanal som blivit allt viktigare idag och
internet tjänsterna uppfattas som lättillgängliga och bekväma (Mols, 1999). Att kunderna utför
allt fler tjänster via internet leder till att banktjänstemännen inte får en direkt kontakt med
kunderna som kan vara en avgörande faktor till att kunderna stannar kvar hos banken.
Den hårda konkurrensen ute på bank marknaden gör det viktigt för bankerna att kunna
identifiera de faktorer kunderna värdesätter vid deras val av bank (William L. Boyd, 1994).
En studie har gjorts i Kanada (Levesque & McDougall, 1996) där författarna identifierar
tjänster som skapar kundnöjdhet hos respondenterna. I studien visar det sig att internetbank är
en populär tjänst som är mycket omtyckt av kunderna. Kunderna vill bli behandlade
individuellt och ”paket” anpassat efter större segment var inte omtyckt av kunderna, detta för
att de inte kunde identifiera vad skillnaden var mellan paketen. Coskun, A. (1992) tar upp att
bankerna idag kopierar varandras produkter väldigt snabbt. Det leder till att kunderna inte har
differentierade produkter att välja bland vilket i sin tur kan leda till att kundernas barriärer till
bankbyte är väldigt låg om man inte lyckas hålla de nöjda med andra tjänster än enbart de
inom banken.

1.2 Problem

Det är viktigt att knyta en relation med kunderna i en tidig ålder då det oftast formar basen på
en relation. En stark bas ökar chanserna till ett fortsatt förhållande med kunden där fler
tjänster köps och en starkare relation kan skapas ju längre tid som går (Martensen, 2007;
Thwaites D., 1995). Barbara R. Lewis (1994) tar upp att den unga gruppens självständighet
och medvetenhet ökar och att man inte skall ta för givet att kunden är lojal bara för att den är
kund hos banken idag.
Den höga konkurrensen bland bankerna leder till att nya produkter kommer ut i snabbare takt
än vanligt, nya produkter gör att du kan skapa nya segment och det var så man bland annat
forma segmetet ”studenter”. Studenter anses vara en grupp som förväntas bli lönsamma för
bankerna på långsikt, detta segment är därför väldigt attraktiv för bankerna (Des Thwaites,
1995).
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Studenter anses vara ett väldigt dyr kundsegment som kostar mycket att investera i, de är även
det kundsegment som är illojal mot sina banker i större grad än andra kundsegment (Des
Thwaites, 1995). Anledningen till att banker gör stora investeringar i form av studentpaket på
segmentet ”studenter” är att studenten skall stanna kvar hos banken även i framtiden (Des
Thwaites, 1995). Coskun A. (1992) tar upp att produkterna och tjänsterna liknar mellan
bankerna detta är något vi kan se bland bankerna i Sverige idag (se bilaga 4). Därför är det
viktigt att bankerna inte tar för givet att studenten kommer att stanna kvar hos banken bara för
att de är kund hos dem idag.
Studenter får ökade bank behov ju längre in på utbildningen de kommer och efter avslutade
studier ökar inkomsterna när de får jobb och för många blir det även dags att införskaffa ett
eget hem och kanske till och med en familj, innan dess är behoven väldigt ytliga. Ett vanligt
problem bland bankerna då är att de delar in sina kunder i för generaliserade segment vilket
kan leda till att bankerna missar viktig information om sina kunder som kan användas som
underlag för att bättre nå ut till sina kunder vid marknadsföring (Machauer & Morgner, 2001).
I en tysk studie visar det sig att bankerna har en syn på studenter om att de är väldigt
slösaktiga, gifter sig sent och vill leva livet, detta stämmer inte då man i många kulturer gifter
sig och skaffar barn tidigt (Mintel, 1988). Utifrån diskussionen ovan kan en slutsats om att
studentmarknaden inte är homogen utan består av studenter som befinner sig i olika stadier i
livscykeln.
Studenter på högskolor och universitet är heterogena, hälften av studenter är mellan 20-25 år
och en tredjedel är mellan 26-40 år. Högskoleverket delar upp studenter i traditionella och
icke traditionella studenter. Traditionella studenter är studenter som börjar efter gymnasiet
och studerar utan avbrott. Icke traditionella studenter är studenter som börjar studierna tidigast
vid 25 års ålder, har gjort ett längre uppehåll under sin studie tid samt studenter som studerar
på deltid. En av fyra studenter har gjort ett uppehåll om minst tre terminer i sina studier, en
fjärdel del av studenter studerar på deltid och en femtedel av alla studenter har barn
(Högskoleverket, 2008). Antalet studenter ökar ute i marknaden där bland annat studenter från
utlandet har ökat (Högskoleverket, 2010) vilket innebär att bankerna har fler studenter att
knyta till sig om. Att bankerna inte förstår vilka demografiska variabler som påvekar
studenters bankbehov kan göra investeringen bortkastad.

I en brittisk studie (Des Thwaites, 1995) har ett antal faktorer identifierats som är avgörande
vid studentens val av bank. Likt den kanadensiska studien låter de respondenterna svara på
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vilka kriterier som är avgörande. I sin studie är det tydligt att en avgörande faktor som får
studenten att byta bank är då den blir dåligt bemött då den haft problem med banktjänsterna
som inte blivit lösta på ett effektivt sätt. En avgörande faktor vid val av första bank var
inflytandet från vänner och familj. Denna faktor har dock visat sig påverka studentens val av
bank allt mindre då studenten blivit mer själständiga på grund av den tekniska utvecklingen
(se avsnitt 5.3.2).
I den kanadensiska studien (Levseque & McDougall, 1996) har man samlat på sig information
från 325 respondenter där de fick uppge upplevd service kvalitet, åtgärder på service problem,
utnyttjande av service samt nöjdhet och framtida avsikter på deras nuvarande bank. Resultaten
av studien skall hjälpa organisationerna att förstå vilka service alternativ som leder till kund
nöjdhet. I likhet med den brittiska studien (Des Thwaites, 1995) är problemhanteringen en
avgörande faktor för kundnöjdhet. Om problemen kunden stötte på inte löstes med kunnig
personal, trevligt bemötande och snabba lösningar drog det ner på kundnöjdheten samt ökade
viljan till att byta bank. Det påverka även kundens vilja att rekommendera banken till sina
närstående. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom de studerande i den brittiska
studien gör sitt val av bank utifrån rekommendationer från närstående.
Tank och Tyler (2005) kollar vilka kriterier som spelar roll då studenten gör sitt val av bank.
Internetbanken är den tjänst av största värde för studenten. Den ökade användningen av
internet idag har lett till att internetbank samt låga avgifter är faktorerna med störst värde hos
studenten samtidigt som föräldrarnas inflytande blivit av mindre betydelse. Lewis et al.,
(1991) identifierar vilka behov och attityder som påverkar den unga marknadens val av bank
och i studien visar det sig att en av fem studenter hade redan valt att byta bank. Studenters
ökade självständighet gör att de vågar leta efter alternativ. Service var inte en avgörande
faktor men däremot var studenten väldigt intresserad av fria gåvor.
I diskussionen ovanför har många författare ställt upp vilka faktorer som skapar missnöje hos
studenten och vilka behov som spelar roll hos den unga marknadens val av bank. Vad som
däremot inte granskats av författarna är huruvida det finns ett annorlunda behov hos studenten
beroende på om denne är traditionell eller icke traditionell. Den informationen kan hjälpa
bankerna förstå kund segmentet ”studenters” behov med avseende på faktorer som familj,
bostad, livsstil och så vidare.
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Studenter anses oftast vara fattiga. Det behöver dock inte se ut så då de icke traditionella
studenter kanske har partner som hjälper till med ekonomin hemma. Detta faktum kan hjälpa
bankerna att förstå när studenters bankbehov ökar, när marknadsföringen av olika produkter
blir tilltalade, om segmentet ”studenter” skall delas in i mindre grupper och att inte ta för givet
att studenten är lojal för att denna har ett konto hos banken idag.
Följande avhandling skall studera hur skillnaderna mellan traditionella och icke-traditionella
studenters konsumentbeteenden ser ut, skillnaden på behov till finansiella tjänster samt vilka
faktorer som påverkar studenters val av bank.

1.3 Syfte
Bankerna idag delar upp sina kunder i segment och om segmenten blir för generaliserade kan
den enorma investeringen bankerna gör vara resultatlös. Bankerna placerar in sin kundgrupp
”studenter” och anpassar studenterbjudandet till en enda stor grupp(se bilaga 4). Att
bankbehoven ökar med tiden har flera studier påvisat (se avsnitt 1.1) behoven ökar oftast i
samband med familj. Om 1/5 av studenter har barn bör deras bankbehov se annorlunda ut,
vilket i sin tur bör innebära att anpassa erbjudanden och generalisera gruppen studenter till en
stor grupp är fel.
Syftet med denna avhandling är att med en beskrivande form undersöka ifall det finns en
skillnad mellan traditionella och icke-traditionella studenters konsumentbeteenden vad gäller
banktjänster.

1.4 Forskningsfrågor

Hur demografiska skillnader mellan studenter påvekar konsumentbeteendet vad
gäller banktjänster
-

Hur ser bankbehoven ut för traditionella och icke-traditionella studenter

-

Vilka faktorer påverkar traditionella och icke-traditionella studenters val av
bank
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1.5 Avgränsningar

Det är givet att långvariga relationer leder till lönsamhet och att en långvarig relation bygger
på en stadig bas. Fram till att ungdomarnas bankbehov ökar är förhållandet mellan kunden
och banken ganska ytlig. När bankbehoven börjar öka bör bankerna finnas där med en lösning
till kunden för att inte förlora sin kund till konkurrenter. Eftersom studenter anses få en
positiv ekonomisk utveckling och är det segment som är mest illojalt har vi valt att avgränsa
oss till just målgruppen studenter (Des Thwaites, 1995).

1.6 Disposition

Kapitel ett går igenom avhandlingens bakgrund, problematisering samt avhandlingens syfte
och avgränsningar.
Kapitel två presenterar valet av kunskapsmetod, varför en kvantitativ karaktär är att föredra
samt möjligheterna till en generalisering för avhandlingen.
Kapitel tre går igenom relevanta teorier, utifrån sekundär data från artiklar plockas delar ut
från teorierna som passar studenter. De delar som plockats ut används därefter som bas för en
egen konstruerad modell.
Kapitel fyra går igenom avhandlingens empiriska metod där insamlingsmetoden, enkätens
operationalisering och reliabilitet/validitet presenteras.
Kapitel fem presenterar enkätens resultat med hjälp av SPSS, jämförelse görs mellan
studenter och tester mellan beroende och oberoende variabler görs. Kapitlet avslutas med en
redigering av modellen.
Kapitel sex presenterar avhandlingens slutsatser där forskningsfrågor besvaras samt förslag
till vidare forskning.
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2 . METOD
I kapitel två är valet av metod för att få fram avhandlingens syfte presenterad. Den inleds med
en kunskapssyn följt av ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ karaktär och avslutas med en
diskussion kring avhandlingens möjlighet till generalisering.

2.1 Kunskapssyn

En forsknings filosofi hjälper forskaren och läsaren förstå vilken forskningsstrategi,
tillvägagångssätt samt syn på kunskap man har. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).
Positivism är den filosofi och det tillvägagångssätt naturvetare jobbar med utifrån existerande
teori, man kollar på mätbara resultat som man kan generalisera och görs allmängiltiga.
Positivistisk forskning använder sig normalt av kvantitativ data. Den realistiska filosofin tror
på att det våra sinnen visar oss är verklighet. Objektens existens är oberoende av det
mänskliga sinnet. Realism är läran om kunskap som grundar sig på ett naturvetenskapligt
tillvägagångssätt där data samlas in. Interpretevism filosofi tror inte på att man kan göra
allmängiltiga slutsatser utan att varje situation är unik och att varje situation skall behandlas
olika utifrån varje individs perspektiv.
Positivism filosofi är mest användbar vid denna avhandling då teorier från boken accepteras
och slutsatser dras från mätbara resultat (Saunders, Lewis, & Thornhill, 1997;2009).
Det finns tre olika slutledningsmetoder, en deduktiv ansats som använder sig av existerande
teori och hypoteser som strategi utifrån relevanta teorier formulerar man hypoteser som är
mätbara. Utifrån insamlad information observerar man data och konformerar resultaten. En
induktiv slutlednings metod börjar med att studera empirin och resultatet formulerar man i
teorier. Här har man i syfte att få en djupare förståelse till varför något händer. Med en
adduktion som ansats sammankopplar man deduktiv och induktiv ansats och låter förståelsen
utvecklas under processens gång.
Denna avhandling använder sig an en deduktiv ansats då hypoteser grundar sig på teorier från
litteraturen. Den insamlade data ger ett beskrivande över relationen kausala variabler med
hjälp av enkäter och en kvantitativ metod tillåts jämförbara mätningar göras på resultatet
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).
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Det finns tre olika undersökningssyften, den explorativa besvarar ”vad” frågor, den
deskriptiva undersöknings syftet besvarar ”hur” frågor och ett förklarande undersökningssyfte
besvarar ”varför” frågor. Den explorativa passar bra då man har lite kunskap om området och
vill få en förståelse för ett problem. Det deskriptiva undersökningssyftet kallas även ett
beskrivande, har i syfte att beskriva olika händelseförlopp, återge verkligheten. Ett
förklarande syfte kollar på varför något fungerar som det gör (Christensen et al.,2001). Denna
avhandling utgår från ett beskrivande undersökningssyfte, man kollar på hur demografiska
skillnader påverkar kundernas konsumentbeteende.

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ

När du redan vet en del om ditt område är en undersökning av kvantitativ karaktär lämplig.
Den kännetecknas av ett antal punkter. Använder data som siffror, har oftast en strukturerad
form, fokuserar på variablernas samband, har ett beskrivande och förklarande syfte, testar
teori, fokuserar på kvantifierbara variabler (objektivt), undersökaren påverkar mindre,
statistisk analys, fokuserar på reliabilitet (Christensen et al., 2001).
Den kvalitativa undersökningen fokuserar på en djupare mening. Den kännetecknas av
följande: använder data som ord och text, är ostrukturerad, fokuserar på processers innehåll,
kan vara explorativ, beskrivande och förklarande, bygger teorier, subjektiv, undersökaren
påverkar, tolkande analys, helhetsperspektiv, fokuserar på validitet (Christensen et al., 2001).
Vilken metod som är mest lämplig beror på hur ditt undersökningsproblem ser ut. Den
kvantitativa undersöknings metoden passar bäst då du vill sätta siffror på det du vill
undersöka, när man vill säga något om större grupper samt när du vill generalisera och ha
svaret i sifferform som till exempel procent. Data samlas oftast in via enkäter. Den kvalitativa
passar bättre då du vill få en djupare inblick till vilka attityder och behov som ligger bakom
ett beteende. Vilka faktorer som påverkar människors uppfattning om det som undersöks,
passar då man inte kan sätta siffror på resultatet och data fås oftast i form av intervjuer i
mindre populationer. Intervjuerna kan ske i form av fokusgrupper som involverar
ostrukturerade diskussioner i grupp, om ämnet är känsligt kan en djupintervju passa bättre då
det sker individuellt (Saunders et al., 2009; Jobber & Fahy., 2009).
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Denna avhandling har i syfte att se på hur demografiska skillnader påverkar kundernas
konsumentbeteenden. Det handlar om en större grupp och syftet är inte att få en djupare
förståelse över problemet utan att kunna sätta siffror på om det finns likheter samt skillnader
mellan traditionella och icke – traditionella studenters behov av banktjänster. Avhandlingen
har ett beskrivande syfte, därför passar en kvantitativ undersöknings metod.
Det finns fyra olika undersökningsansatser, den longitudinella ansatsen studerar problemet
ytligt över en längre tid och är användbar vid kvantitativ karaktär. En fallstudieansats går in
på djupet och skapar förståelse för upphovet av ett problem och är användbar vid kvalitativ
karaktär. En experimentell ansats undersöker ett ”före” och ”efter” i området för att få
förståelse över problemet och är lämplig då du vill fastställa kausala samband och har en klar
bild över området. Marknadsundersökningen grundar sig på en tvärsnittsansats som studerar
ett visst fenomen vid en given tidpunkt. Den är användbar vid kvantitativ karaktär, ett
beskrivande syfte och vid primärdata insamling (Christensen et al., 2001).

2.3 Generalisering

Avhandlingens forsknings strategi ger en möjlighet till att generalisera resultaten. Detta görs
med hjälp av ett statistiskt program som heter SPSS. En modell har gjorts upp utifrån tidigare
studier (sekundär data) för att sedan se ifall det finns signifikanta samband i modellen, det vill
säga att resultaten inte skett slumpmässigt. Med tillräckligt många respondenter och en hög
validitet samt reliabilitet är en generalisering möjlig. Respondenterna är slumpmässigt utvalda
från Lunds universitet.
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3 . TEORI
I kapitel tre redogörs relevanta teorier som bas för att kunna besvara avhandlingens
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där avhandlingens modell
presenteras som konstruerats utifrån sekundär data.

3.1 Konsumentbeteenden

Konkurrensen bland bankerna har gjort det viktigt att identifiera hur kundernas
konsumentbeteenden ser ut vid val av bank (William L. Boyd, 1994). Företagen använder sig
av de undersökningarna för att kunna skapa en stark positionering bland kunderna. Det hjälper
företagen förstå kunderna, vilka frågor som skall ställas samt hur man skall påverka dem till
bådas fördel (Kotler et al., 2001). Enligt Jobber et al., (2009) finns det faktorer som påverkar
kundernas konsumentbeteenden. Dessa kan delas in i tre huvudgrupper, köp situationen,
personliga inflytanden och sociala inflytanden.

3.1.1 Köpsituationen

Vilken typ av köp det handlar om påverkar kundernas konsumentbeteenden. Det finns tre
olika köp situationer kunderna möter på. Omfattande, begränsade och vanemässiga köp.
Omfattande köp är köp vi inte utför ofta. Kunden tar sig sin tid att söka information, även om
kunden hittat något som passar tar de sig tiden att kolla runt efter alternativ för att få
bekräftelse om att de gjort ett bra köp (Jobber & Fahy, 2009). Detta gäller alla kunder i alla
åldrar, studenter utför omfattade köp när finansiella behoven ökar. Dessa ökar oftast med de
sociala faktorerna och konkurrensen bland bankerna har gett kunderna fler alternativ att välja
bland (se sociala inlyftanden) (Des Thwaites, 1995).
Vanemässiga köp är köp som sker dagligen. Det kan vara produkter man har användning av
dagligen. Kunden är inte så engagerad utan det sker med automatik, beroende på vilken
livsstil kunden befinner sig i så har man olika produkter och tjänster i intresse. Den unga
marknaden prioriterar

de tekniska funktionerna som

internetbank, bankkort

och

bankautomater som används dagligen (Barbara R. Lewis, 1994). Begränsade köps
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engagemang ligger mellan omfattande köp och vanemässiga köp. Oftast handlar det om
produkter och tjänster man har kommit i kontakt med direkt eller indirekt någon gång, dock
kan de inte ske vanemässigt utan kräver en del informationssökande (Jobber & Fahy, 2009).

3.1.2 Personliga inflytanden

Personliga inflytanden delas in i sex faktorer, dessa är personlighet och självbild, tro och
attityd, informationsbehandling, livsstil, motivation och livscykel. Kundens livsstil kan delas
in efter sin tro, verksamhet, värdering och demografiska variabler (Jobber & Fahy, 2009).
Hur kunden hanterar informationsbehandlingen kan delas in i perception och lärande.
Perception omfattar kundens intressen och vad som prioriteras. Utifrån behov lägger man
märke till vissa saker men väljer bort annat som inte har någon betydelse, dessa påverkas
också av hur vi väljer att tolka de budskap som läggs fram av företag. Företagen försöker göra
det enkelt för att ”lära” oss informationen, att komma ihåg och lagra informationen och
koppla det till något man har nytta av (Jobber & Fahy, 2009).
Detta kan hjälpa företagen ändra på kundernas attityder. Tro och attityder är viktigt för att
veta hur man skall nå ut till kunderna. Här är det viktigt att man bemöter kunden rätt och inte
skapar förväntningar man inte kan uppfylla eftersom det kan ta väldigt lång tid att ändra en
negativ attityd till en tjänst eller produkt. Människors personlighet är ännu en faktor företagen
måste ta hänsyn till beroende på vilken personlighet man vill nå ut till, man identifierar vilka
produkter eller tjänster som är önskvärda beroende på vilken självbild målgruppen har.
(Jobber & Fahy, 2009)
Kundens livsstil påverkar vilka produkter eller tjänster de väljer att konsumera. Vart i
livscykeln man befinner sig påverkar också kundernas val av produkter. Har du till exempel
barn, är singel eller är sambo ser dina inköpsmönster ut på olika sätt (Jobber & Fahy, 2009).
Vad som intresserar den unga marknaden finns det delade åsikter om. Allt fler av dagens
ungdomars kommunikation sker via internet, de är mer självständiga och flyttar ut vid tidig
ålder vilket påverkar deras livsstil. Deras krav och intressen är oftast formad efter deras
riktning på utbildning och den demografiska variabeln ålder spelar mindre roll (Foscht et al.,
2010; Barbara R. et al., 1994).
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Studenter har fått en bild över sig om att vara väldigt fattiga. I en brittisk undersökning
(Bingham, 1989) var studenter intresserade av låga kostnader och har öppnat ett konto hos fler
än en bank för att utnyttja fria gåvor och låga kostnader. Enligt Mintel är den unga
generationens intressen av sparande väldigt låg, det ligger i deras intresse att slösa pengar och
skina med materiella varor. Även om ungdomarna har fått en bild över sig om att vara väldigt
fattiga så stämmer det inte överens med deras konsumentbeteenden (Mintel, 1988). I
undersökningen gjord av Barbara et al., (1994) visar det sig att studenters ökad självständighet
leder till att studenter prioriterar att bli behandlade som vuxna och fria gåvor var lågt
värderad.
Motivation ökar när behoven ökar. Sven Bergvall tar upp två typer av involvering, låg
involvering och hög involvering. Det som avgör vilken involveringstyp man har är hur
intresserad man är, attityder till produkten/ tjänsten samt om kunder känner en användning av
produkten/tjänsten. Vid hög involvering jobbar man proaktivt och lägger ner stort
engagemang, köpen sker med eftertanke. Medan kunder med låginvolvering gör korta köp
och utvärderingen sker efter köpet. Om kunden har dålig erfarenhet av företaget är ännu en
faktor som drar ner på motivationen (Bergvall, 2009). Studenter har en bild om att vara
väldigt låg involverade, dock ökar motivationen när bankbehoven ökar och studenten byter
gärna bank om de hittar bättre produkt/ service hos en annan bank (Des Thwaites, 1995).

3.1.3 Sociala Inflytanden

Sociala inflytande består av tre undergrupper: kulturella faktorer, status och roller och
slutligen referensgrupper.
I kulturella faktorer kommer oftast skillnaden mellan genus in. I många kulturer är det
mannen som ska sköta hushållet vilket leder till att företag oftast pratar direkt till män. Detta
påverkar även vem som tar huvudansvaret för finansiella tjänster (Jobber & Fahy, 2009).
Mintel (1988) påpekar att många ungdomar från andra kulturer gifter sig och skaffar barn
tidigt. Medan studenter i bland annat norden vill njuta av sitt ungdomsliv innan de ger sig in
på äktenskap. Sveriges ökade integritet med andra länder har även lett till att många banker
från andra länder etablerat sig i Sverige, många kunder väljer att söka sig till banker de känner
yttre gemenskap med (ECON & Bankföreningen, 2007).
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Vilken status eller roll man har påverkar också kundens konsumentbeteenden. En
egenföretagare har bredare behov av finansiella tjänster än vad privatkonsumenter har.
Referensgrupper är den faktor som har störst inflytande på studenter enligt många författare.
Mintels (1992) undersökning bland studenter visar att tre faktorer har en stor inverkan på
deras val av bank. Dessa är vilka finansiella tjänster som erbjuds, kontor nära sitt hem och
dess påverkan av föräldrar. I en annan brittisk undersökning visar det sig att studenters val av
bank har grundat sig på vart bankens kontor är beläget samt föräldrarnas inflytande (Lewis,
1981). När studenter först öppnar sitt konto är motivationen låg och behov ytliga de går därför
efter familjens val av bank (Des Thwaites, 1995). Även Barbara et al., (1994) tar upp att
ungas behov av finansiella tjänster är låg men påpekar att ungdomar blivit mer självständiga
och föräldrarnas inflytande spelar mindre roll, istället är det bankkontorets närhet som spelar
stor roll.

3.2 Konsumenternas köpbeslutsprocess

För att förstå varför konsumenten utför köp. Kotler et al., har utvecklat fem steg som
konsumenten går igenom.
3.1 " Konsumenternas köpbeslutsprocess"

Utgiven av (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2001, Sid 215)

Kunden känner ett behov av en tjänst eller en produkt. Det är viktigt att förstå det
bakomliggande anledning till att behovet uppstår. När detta identifierats kan man anpassa
reklam bättre då kunden är mer mottaglig för marknadsföring (Leslie & Segal-Horn, 2003).
Vid andra steget söker kunden information. Det finns olika nivåer kring engagemanget till
informationssökandet beroende på hur stora krav och kännedom kunden har på
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produkten/tjänsten. I tredje steget utvärderar kunden olika alternativ. Kunden kollar på både
objektiva egenskaper som pris, kvalitet och subjektiv egenskaper där man tar hänsyn till
personliga intressen som vilken bank det är. Ibland sker impulsköp och då sker ingen
utvärdering. Utvärderingen grundar sig i hur viktigt köpet är. Studenter blivit mer
självständiga och när behoven ökar så kollar de på alternativ. I en studie gjord av Lewis år
1981 visa det sig att föräldrarna har stort inflytande på studenter, år 1991 gjorde Lewis et al,
samma undersökning bland studenter och då visa det sig att föräldrarnas inflytande spela
mindre roll vid val av Bank. Detta beror på ökad användning av internet enligt författarna.
Fjärde steget är köpbeslutet, här bestämmer kunden sig för vilket köpet blir. Den influeras av
andras åsikter eller att oförväntade situationer inträffar. Om kunden skall investera sina
pengar i aktier och får tips om att dåliga tider väntar företaget så påverkar det troligtvis
kundens köpbeslut då människor inte gärna vill ta risker. Det är därför viktigt för banken att
klargöra riskerna och hitta medel som drar ner på risken. Slutligen får kunden ett efterköps
beteende beroende på om kunden är nöjd eller missnöjd kommer de att agera på ett visst sätt.
Det som avgör kundnöjdhet är skillnaden mellan förväntningarna och verklig upplevelse av
produkten/tjänsten (Kotler et al., 2001). Om studenter upplevt ett problem med tjänsten de
tagit del av och detta löses på ett dåligt sätt av banktjänstemannen, har varit den vanliga
orsaken till att studenter kände missnöje och bytte bank.

3.3 Marknadssegmentering
Jobber et al., (2009) definierar marknads segment som ”Identifiering av individer eller
organisationer med liknande egenskaper som har betydande konsekvenser för bestämning av
marknadsföringsstrategi”.
Dessa egenskaper är baserade på demografiska och ekonomiska faktorer som ålder, inkomst,
status och roller (Harrison, 1994). Det är viktigt att dela upp sina kunder utifrån demografiska
variabler för att bankerna inte kan nå ut till var och en enskilt. Bankerna delar upp kunderna i
segment för att sedan lättare positionera sig med hjälp av rätt marknadsföring (J.J & G.,
1999). Det finns en risk att segmentet blir för generaliserade. De produkter och
marknadsföring man anpassar efter segmentet som har i syfte att skapa nöjdhet hos kunderna
kan istället leda till missnöjdhet (Machauer & Morgner, 2001).
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Eftersom kunder har olika behov delar man upp segment i olika nivåer. I massmarketing har
man samma produkt till alla. I segmentmarketing delar man upp kunderna i några få segment
efter behov. Nischmarketing delar upp grupperna i segmentmarketing i undergrupper och
micromarketing är anpassat efter specifika individers behov. Segmenten delas därefter upp i
geografiska (efter regioner/städer), demografiska variabler (ålder, kön, hushållsstorlek,
inkomst, yrke, utbildningsnivå, typ av boende), psykografiska (personlighet, social, livsstil)
och beteende (kunskap, attityder, lojalitet, hur ofta köpen sker) (Kotler et al., 2001).
Det finns ett antal författare som kritiserar bankernas sätt att segmentera sina kunder. Lewis et
al., (1991) tar upp att de unga kunderna inte är homogena men har blivit grupperade som en
stor homogen grupp. Ungdomarnas livsstil ser annorlunda ut där många ungdomar idag
skaffat barn vid tidig ålder. Därför anses inte variabeln ålder vara ett bra sätt att dela in
kunderna i. Foscht et al., (2010) tar upp att segment uppdelade efter sina intressen i finansiella
produkter och tjänster kan hjälpa bankerna förstå vad det är för produkter kunderna vill ha.
Författarna tar även upp att studenter är för generaliserade och bör delas upp i undergrupper
som kan bli ekonomiskt fördelaktigt till banken. Vidare tar Levesque et al., (1996) upp att
bankerna utöver demografiska variabler skall ta hänsyn till psykologiska faktorer som
förväntningar, attityder, motiv och deras intressen för finansiella produkter och tjänster.

3.4 Tjänstens beståndsdelar

Grönroos (Christian G. , 2002, sid 58) beskriver en tjänst på följande viss:

En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter
som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och
servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens
system, och som utgör lösningar på kundens problem.
Det finns tre typer av tjänster, kärntjänster, hjälptjänster och stödtjänster. ”Kärntjänsten är
skälet till att företaget alls finns på marknaden”, banken tillägnar sig framförallt för utlåning
och inlåning av pengar. Kärntjänsten behöver kompletteras med hjälptjänster. Detta är
tjänster som är nödvändiga för att kärntjänsten skall kunna användas. Exempel på
hjälptjänster är ett bankkort till bankomater. För att ge tjänsten ett mervärde så stöds de av
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stödtjänster som används som konkurrensmedel. Till skillnad från hjälptjänster är
stödtjänsterna inte nödvändiga, exempel på stödtjänster är rådgivning av alla slag på banken.
Devlin. F (1995) påpekar att den ökade konkurrensen bland bankerna har lett till att
stödtjänsterna är bankernas främsta konkurrensmedel idag eftersom produkterna i stort sätt är
lika . Dessa tre tillsammans kallas för det grundläggande tjänstepaketet de säger vad du får
men talar inte om hur processen upplevs. Det ”utvidgade tjänsteerbjudandet” är därför
nödvändigt och tar hänsyn till tjänstens processrelaterade egenskaper (Christian G, 2002).
Figur 3.2 "Det utvidgande tjänsteerbjudandet"

(Grönroos 2002, sid 186). Utgiven av American Marketing Association, Suprenant, C.(red.),1987, sid. 83

Tjänsteprocessen består av tre element dessa är tjänstens tillgänglighet, interaktioner och
kund medverkan. Tjänstens tillgänglighet har en stor påverkan på kunden. Här upplever
kunden om det är svårt eller lätt att få tillgång till tjänsten. Några exempel är: antal personal
och dess kompetens, var kontoren finns belägna, väntetid i telefon/när man kommer dit och
tjänsternas svårighetsgrad. Bankens belägenhet är en viktig faktor som påvekar studenters val
av bank. Studenter känner ingen större svårighet med bankernas tjänster, de är mer
självständiga idag och deras vardag spenderas med teknologiska produkter/ tjänster
(Anderson et al., 1976; Barbara R. et al., 1994; Thwaites D. et al., 1995). Andra elementet är
interaktionen med tjänsteföretaget. Hur kunden får kontakt med personalen spelar stor roll.
Kunden måste anpassa sig till deras tjänster, hemsida, bankomater osv. Om dessa tjänster
upplevs som komplicerade kan det dra ner på hur kunden upplever fördelarna med tjänsten.
Exempel på interaktioner med kunden är hur personalen beter sig, vad de säger och vad de
gör, samspelet med bankernas internetsajter, vänterummets miljö osv. Om studenter blivit
dåligt behandlade av personalen har detta lett till att studenter bytt bank (Levesque &
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McDougall, 1996). Det tredje elementet är kundens medverkan det vill säga att kunden
påverkar de tjänster de får påverka. Till exempel är det viktigt att kunden uppger ärliga
uppgifter vid rådgivning för att banktjänstemannen skall kunna ge bästa möjliga hjälp.
Tjänstekonceptet samlar alla begrepp under ett ”tak”. De skall besvara hur respektive begrepp
under ”taket” skall användas (Christian G. , 2002).
Bitner nämner tre typer av tjänster, interpersonella, distanstjänster och självbetjäning.
Interpersonella tjänster är en kontakt mellan kunden och banktjänstemannen. Kan vara
rådgivning på kontoret. Distanstjänster är teknisk support från en annan plats via internet eller
telefon som till exempel internetbank. Självbetjäning underlättar konsumtionen för kunden
som till exempel bankomater (Bitner, 1992).

3.4.1 Service

God service är ett måste bland företagen idag för deras överlevnad. Levererad service jämförs
med kundernas förväntningar för att avgöra om servicen är bra eller inte (Berry, Parasuraman,
& Zeithhalm, 1985). Avregleringen (se introduktion) har lett till att nya konkurrenter ständigt
kommer ut till marknaden med liknande produkter. Detta gör det viktigt för bankerna att
kunna differentiera sig och skapa lojalitet med hjälp av god service. Detta kan dock bli ett
problem då de flesta ärenden kan ske via internetbanken, de få gånger kunderna söker sig till
ett kontor är då de stött på ett problem (Ennew, Watkins, & Wright, 1990). I en annan studie
har Parasuraman et al., (1988) gjort en modell som mäter service kvalité. Modellen heter ” the
service quality gap modell”, den mäter skillnaden mellan kundernas förväntningar och
uppfattningar.
Servicen banktjänstemännen spelar stor roll då relationen blir djupare och mer avancerade
produkter skall köpas med höga risker (Mcgoldrick & Greenland, 1992). Servicen kunder får
och hur de blir bemötta spelar stor roll, då flera författare är överens om att det är en stor
avgörande faktor som får kunderna att byta bank. Heskett et al., (1990) tar upp att största
anledningen till att kunderna byter bank är för att deras problem blivit dåligt lösta. Detta är
något som är även känt bland studenter, där många studenter bytt bank då de blivit dåligt
bemötta och problemet blivit lösta på ett dåligt sätt (Levesque & McDougall, 1996; (Lewis,
1981).
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3.5 Modell

3.5.1 Sammanfattning av teori

Nedan finns en sammanfattning över teorin i kapitel tre. Utifrån tidigare studier kring
studenter finns en grön bock markerad framför de faktorer som visat sig spela stor roll vid
studenters val av bank. Faktorer som påverkar konsumentbeteendet är köpsituationen, livsstil,
livscykel, motivation och sociala inflytanden.

Det är viktigt för bankerna att förstå att på grund av teknisk utveckling går studenter igenom
alla steg i Kotlers köpbeslutsprocess, bankerna skall därför inte ta för givet att studenter är
lata (Lewis & Bingham, 1991).
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Segmentet studenter delas idag upp i segmentmarketing. Avhandlingen skall se ifall
segmentgruppen studenter kan delas in i nischmarketing. De variabler som visat sig vara
avgörande för ”ökade bankbehov” är demografiska och livsstil under psykografiska.

19

De tjänster som visat sig vara viktigast vid studenters val av bank är kärntjänsterna,
stödtjänster, distanstjänster, självbetjäning och dessa tjänsters tillgänglighet.
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3.5.2 Egen Modell

Figur 3.3 " Egen Modell"

De avgörande faktorerna har sammanfattats i en modell, beroende på vart i livscykel kunden
befinner sig har de olika slags bankbehov. I mer ytliga förhållanden har det visat sig att
självbetjäning och distanstjänster varit högt prioriterade. Till vilken grad tjänsterna är
lättillgängliga är också en avgörande faktor. Sociala inflytanden påverkar kundens livsstil och
livscykel. I den tyska studien gifter sig studenter från utomnordiska länder tidigt, medans
studenter i nordiska länder har en roll om att vara väldigt slösaktiga och vill leva livet innan
de gifter sig vilket brukar ske i en sen ålder. Under referensgrupper kommer bland annat
familj in, har du barn befinner du dig i ett senare stadie i livscykeln och har en annorlunda
livsstil (Mintel, 1988). I studier nedan har det visat sig att förr spelade föräldrarnas påverkan
stor roll vid val av bank, detta har dock visat sig minska drastiskt. Dock spelar föräldrarnas
påverkan fortfarande roll vid val av första bank när behoven är ytliga. Intressanta
undersökningar har gjorts av Lewis, år 1988 visa det sig att föräldrarnas påverkan var väldigt
stor, detta minskades år 1991 då samma undersökning gjordes om för att sedan år 1994 då
undersökningen gjordes en tredje gång visade det sig att föräldrarnas påverkan inte fanns
bland studenter längre.
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Vidare påverkar referensgrupper köpsituationen, har du barn och är gift har studenten nytta av
på alla tre köpsituationer, medan en student som fortfarande bor hemma kanske inte träffat på
mer omfattade och begränsade köp. Har du en status som affärskvinna har du troligtvis behov
till fler finansiella tjänster på banken än privatpersoner. Kulturen har ingen påverkan på
köpsituationen utan har enbart en påverkan på livscykel och livsstilen. Vilka bankbehov man
har avgör vilka köp som är omfattande, begränsade och vanemässiga. En student som
använder kontokortet varje dag (självbetjäning) är studentens vanemässiga köp. En annan
student som sparat en stor summa pengar i en långsiktig fond är kanske dess omfattande köp.
Till de olika köpsituationerna behövs olika sorters stödtjänster beroende på kundens
kunskaper. Vilka bankbehov man har och stödtjänsterna har visat sig vara avgörande vid val
av bank. Eftersom produkterna liknar på de olika barnkerna är servicen en viktig faktor vid
studenters val av bank. God service leder till en nöjd kund vilket leder till att kunden stannar
kvar. Medan dålig service leder till missnöjd kund vilket kan leda till att kunden lämnar
banken för någon annan.
3.5.3 kritik mot modellen

Kultur har i modellen ett direkt samband till köpsituationen vilket den inte ska ha. För att
förstå att kultur inte skall ingå i köpsituationen måste läsaren läsa förklaringen till modellen
för att undvika ett missförstånd. Detta gäller även kulturs samband till livsstilen. Syftet i
denna avhandling är att kolla ifall kultur har en påverkan på livscykeln och inte livsstilen.
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4 . EMPIRI
I kapitel fyra redogörs avhandlingens empiriska metod. Kapitlet inleds med en beskrivning av
insamlingsmetod, följt av enkätens operationalisering och avslutas med en diskussion kring
avhandlingens reliabilitet och validitet.

4.1 Insamlingsmetod

Avhandlingen använder sekundär data för att förstå vilka problem som finns kring studenter
(se problematiseringen) samt för att förstå kundernas konsumentbeteenden. Tidigare studier
gav en bild över vem studenten är, vilket problemet är samt vad det är som skall beskrivas
ytterligare. Avhandlingen har ett beskrivande syfte (se avsnitt 2.1 & 2.2) och är av kvantitativ
karaktär. De primära data skall samlas in via besöks enkäter, enkätens frågor har formats
utifrån sekundär data. Anledningen till att besöksenkäter har valts är för att det går fort att
jämföra, ger hög svarsfrekvens och det ger intervjuaren chansen att reda ut eventuella
oklarheter vilket ökar reliabiliteten för avhandlingen (Christensen et al, 2001). På grund av
brist på tid är detta ett självklart val. Enkäten är standardiserad med strukturerade
svarsalternativ.
Enkäten delades ut till studenter på Lunds universitet. Innan studenten besvara enkäten blev
de tillfrågade ifall de är kund hos en bank idag för att se till att de tillhör den målgrupp
avhandlingen har i syfte att undersöka. Målet var att få studenter svara på enkäten under tre
dagars insamling, totalt fick vi in 306 enkäter. Dock har analyserna baserats på svar från 280
studenter. Enkäterna som valdes bort är enkäter med låg engagemang, det vill säga endast ett
fåtal frågor har besvarats i början. De studenter som inte besvarat frågorna till den beroende
variablen har tagits bort eftersom en logistisk regressionsanalys inte kan ske på en grupp där
någon respondent i gruppen valt att inte svara på frågan. Anledningen till att studenter på
Lunds universitet valts ut är för att det närmast att ta sig till Lunds universitet än någon annan
universitet/ högskola, ekonomihögskolan valdes samt biologihuset. Komma åt fler studenter i
den högre åldern var en annan anledning till valet av Lunds universitet eftersom de erbjuder
fördjupnings nivåer som till exempel master och doktorand examen ibland annat ekonomi,
något som Kristianstads högskola inte erbjuder. På så sätt kan Mintels (1988) påstående om
att studenter med nordisk bakgrund gifter sig och skaffar barn sent testas.
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4.2 Beroende och oberoende variabler
Det beroende variabeln i denna avhandling är studenters ”val av bank”. De oberoende
variablerna är bland annat kundnöjdhet, bankbehov, livssituation, livsstil samt attityder till
finansiella tjänster. För att se vilka oberoende variabler som påverkar den beroende variabeln
använder avhandlingen programmet SPSS som hjälpmedel. Därefter delas studenter upp i
traditionella och icke – traditionella studenter för att se ifall det finns en skillnad på vilka
oberoende variabler som påverkar respektive undergrupps ” val av bank”.

4.3 Enkätens operationalisering

Nedan redogörs enkätens upplägg samt dess operationalisering
4.3.1 Beroende variabel

Den beroende variablen mäts med följande två frågor. För att se vilka svarsalternativ som
tillåtits samt hur dessa är kodade se bilaga 1 & 2.
”Hur många banker är du kund hos idag?”
”Har du någonsin bytt bank?”

4.4 Oberoende variabler

De frågor som samlar in data för de oberoende variablerna har delats upp i olika kategorier.
Nedan redogörs de olika kategorierna.
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4.4.1 Bakgrunds fakta

För att få en bild över vem studenten är har nedanstående frågor ställs till studenten. För att se
om slutna eller öppna svarsalternativ har getts samt hur dessa är utformade vänligen se bilaga
1 & 2.
4.4.1.1 Allmän information
”Kön”
”Ålder”
”Boendeform”
”Genomsnittlig månadsinkomst (Csn, lön etc)”
Några ytterligare frågor har ställts som följdfrågor till deras val av bank. Som tidigare nämnts
är de två frågor som samlar in den beroenden variabelns resultat baserade på ifall de bytt bank
samt hur många banker de är kund hos idag. För att få lite mer information har följd frågor
ställts till frågorna. Frågorna samt svarsalternativen är hämtade från konkurrensverkets
rapportserie (Konkurrensverket & konsumentverket, 2001). För att se vilka svarsalternativ
som angivits se bilaga 1.
”Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank”
”Har du någonsin bytt bank?”
-

”Om ja, vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank”

-

”Om nej, vilket är det viktigaste skälet till att du inte bytt bank”

”Hur många banker är du kund hos idag”
-

”Om fler än en bank, ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en
bank(vänligen ange ett svarsalternativ)”

Fråga 9, 10, 11 och 12 ger en bild över ifall studenten har bytt bank och bakom liggande
faktorn till det. Olika förslag har gets till studenten som är hämtat från konkurrensverkets
rapportserie (Konkurrensverket & konsumentverket, 2001). För att se vilka skäl som tagits
upp för att mäta studenters val av bank se bilaga 1.
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4.4.1.2 Livscykel + Livsstil

Traditionella och icke-traditionella studenters delas upp efter följande faktorer.
”Civilstånd”
”Har du egna barn”
”Studerar”
Icke- traditionella studenter är indelade efter följande kriterier: om de är gifta, sambo, har
barn eller studerar på deltid. Uppfyller studenten något av dessa kriterier hamnar de i gruppen
icke-traditionella studenter. Resterande studenter är traditionella. Svar från civilstånd samt
ifall de har egna barn talar om vart i livscykeln de befinner sig. I vilken takt de studerar samt
två följande påståenden talar om vilken livsstil de har. Se bilaga 1 för svarsalternativ samt
bilaga 2 för kodning av svaren.
”Jag vill använda mina pengar, inte spara dem”
”Jag väljer att spara om jag får pengar över en månad”

4.4.2 Kundnöjdhet

Kundnöjdheten i denna avhandling mäts efter tre kriterier, dessa är tagna från den
kanadensiska studien eftersom de mätte kundnöjdheten med framgång i deras forskning.
Studenter fick besvara i vilken grad på en skala mellan 1 och 5 (se bilaga 1) de stämmer in på
följande påståenden för att sedan kunna mäta kundnöjdheten bland studenter samt om det
finns en skillnad mellan traditionella och icke-traditionella studenter (Levesque &
McDougall, 1996).
”Jag anser att min bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla mina behov”
”Min bank uppfyller alltid mina förväntningar”
”Den totala kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av min bank är utmärkt”
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4.4.3 Attityder till finansiella tjänster

I den brittiska studien har ett antal tjänster listats som visar sig vara viktiga faktorer som
värderats av studenter som avgörande vid val av bank. Utifrån listan har ett antal förslag valts
ut som kan ge en bild över vad studenter värdesätter, de förslag som valts ut är de faktorer
som visat sig ha störst värde i samma studie (Des Thwaites, 1995). Anledningen till att endast
ett fåtal har valts ut är för att hålla enkäten så kort som möjligt. Studenter fick besvara
frågorna från en skala 1 och 5 på fråga 15 där 1 betyder inte viktigt och 5 betyder väldigt
viktigt, för att se hur tjänsterna är utformade och kodade vänligen se bilaga 1 & 2.
Studenters attityder till finansiella tjänster mäts med hjälp nedanstående tre frågor, de senare
frågan har flera finansiella tjänster som har radats up och studenten har fått ta ställning till hur
viktiga tjänsterna är vid val av bank idag. För att se vilka finansiella tjänster som studenter har
fått ta inställning till vänligen se bilaga 1.
”Bankernas studenterbjudande uppfyller inte alla finansiella behov jag har”
”När ett bankbehov uppstår söker jag mig runt efter alternativ hos flera banker”
”I vilken utsträckning har du utfört följande på din bank/banker under de tre senaste åren”

4.4.4 Bankbehov

För att få en bild över vilka finansiella tjänster studenter använder idag samt i vilken
omfattning de används för att sedan kunna se vilka tjänster som är omfattande, begränsade
eller vanemässiga har följande frågor ställts. Svarsalternativen skiljer sig åt i både frågorna
samt. Dock har båda frågorna flera tjänster de har fått ta inställning till. Vänligen se bilaga 1
& 2 för att vilka svarsalternativen är samt hur dessa är utformade och kodade.
”Vilka av följande banktjänster använder du idag”
”I vilken utsträckning har du utfört följande på din bank/banker under de tre senaste åren”
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4.4.5 Sociala inflytanden

I avhandlingen mäts kultur med följande fråga:
”Har du föräldrar med utomnordisk bakgrund”
I modellen (se avsnitt 3.4.2) påverkar kultur livscykel samt livsstilen. Studenter som har
föräldrar med kulturell bakgrund gifter sig och skapar en familj tidigt. Detta leder till att de
har mer ”avancerade” finansiella behov (Mintel, 1988). I avhandlingen har vi valt att skilja på
studenter med utomnordiska föräldrar samt de med nordiska föräldrar för att se ifall det finns
en skillnad på när de gifter sig och skaffar barn. Referensgrupper mäts med följande tre
kriterier. Civilstånd (fråga 3) talar om ifall de har någon partner, om de har barn (fråga 6)
kan leda till att de har annorlunda finansiella behov hos banken samt ifall föräldrarnas
åsikter spelar roll vid val av deras nuvarande huvudbank (fråga 21) se bilaga 1 för
svarsalternativen.

4.4.6 Rådgivning + Service

För att få reda på studenters behov av rådgivning och service vid olika finansiella tjänster har
följande fråga ställts. Svaren talar även om hur viktigt studenten tycker kontakten är med en
banktjänsteman samt vid vilka tjänster den är som vanligast. För att se vilka ärenden samt hur
dessa är kodade vänligt se bilaga 1 & 2.
”I Vilken utsträckning anser du att det är viktigt med rådgivning och stöd av banken vid
följande ärenden”
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4.5 Validitet och reliabilitet

Validitet innebär att man verkligen mäter det som man har i avsikt att mäta. De oberoende
variablerna som undersöks i enkäten stämmer överens med tidigare undersökningar gjorda i
vetenskapliga artiklar. Variablerna har visat sig mäta studenters val av bank. Dessa
påverkningsfaktorer bekräftas med litteratur genomgången. Dock måste man ta hänsyn till att
enkäten mäter studenters val av bank idag. Resultatet kan komma att ändras med tiden av
olika anledningar. Bland annat att har det visat sig att faktorn ”föräldrars påverkan” spelar
mindre roll idag på grund av teknisk utveckling.
För att enkäten skall kunna vara valid krävs att graden av reliabilitet är hög, en hög
reliabilitet står emot slumpmässiga fel. Om samma undersökning görs om av någon annan
med samma målgrupp bör den ge liknande svar. Att öka reliabiliteten var en av anledningarna
till att besöksenkäter valdes trots den höga kontaktkostnaden, för att öka graden av ärliga svar
är studenter anonyma(Christensen et al., 2001; Saunders et al., 1997;2009). Frågorna kunde
förklaras och studenter fick chans att ställa frågor om något var oklart. Enkäten gavs även ut
till tio studenter innan den delades ut till de resterande studenter för att få feed back.
Anledningen till detta var att se ifall studenten förstod sig på frågorna, att undersökaren och
respondenten är överens om vad de olika svarsalternativen innebär samt att frågorna tolkas på
samma sätt. För att testa reliabiliteten används Cronbach alpha i det statistiska programmet
SPSS.
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5 . RESULTAT
I kapitel fem görs en redogörelse för resultaten mellan studenter kring beroende och
oberoende variablerna. Därefter görs ett jämförelse test mellan de två undergrupper. Följt
av ett test mellan beroende och oberoende variabler.
5.1 Respondenterna

Totalt var det 306 studenter som svara på enkäterna, dock är det 280 studenters svar som
används som underlag för analyserna. Anledningen till detta är att enkäterna inte var
fullständigt ifyllda för att kunna användas som slutsatser. De studenter som inte svarat på
frågorna som ligger till grund för den beroenden variablen har tagits bort.
För att se hur frågorna och samtliga påståenden har kodats vänligen se bilaga 1 & 2.

5.2 Bakgrund information
Signifikanta samband och Skillnader har hittats med hjälp av Signifikanstest som undersöker
om resultatet är ett verkligt värde för den grupp som undersöks, det vill säga om detta resultat
är ett vanligt värde för den grupp som undersöks. Det kan antingen finnas ett signifikant
samband eller en signifikant skillnad. Eftersom signifikansen kollar på samvariationen i
gruppen är det bra med svar från många respondenter. En signifikansnivå på 5 % är den
vanliga nivån förutsatt att det inte finns någon speciell anledning till att välja en lägre eller
högre nivå. Vid korstabeller kan man redovisa flera variabler samtidigt, sambandet mellan
variablerna kan därefter med hjälp av ett Chi-Square test ange ifall sambandet mellan
variablernas resultat är signifikant. Chi-Square testet är vanligt vid test av två oberoende
grupper (Körner & Wahlgren, 2000; Wahlgren, 2008).

Analyserna är baserade på ett underlag från totalt 280 elever, varav 183 (65 %) är traditionella
studenter och 97 (35 %) är icke-traditionella studenter, av de totala 183 studenter är 58 %
kvinnor och 42 % män. Medelåldern för traditionella studenter är 25 år och 28 år för icketraditionella, även om skillnaden i medelåldern bara är 3 år så är denna skillnad statistiskt
signifikant(0,000).
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5.3 Beroende variabel

Beroende variabels resultat redovisas nedan, dock har även de följd frågor till de beroenden
variablernas frågor tagits med. Zahida

5.1 " Hur många banker är du kund hos idag"

Totalt har studenter 1,3 banker de är kund hos idag, icke-traditionella har i genomsnitt 1,7
banker och traditionella har i genomsnitt 1,1 banker. Detta är en signifikant skillnad.
Majoriteten av de traditionella studenter har en bank medan majoriteten i gruppen icketraditionella studenter har 2 banker de är kund hos idag.
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Tabell 5.2 " Ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank"

Vanligaste orsaken bland studenter till val av fler än en bank har 32 % angett ”Missnöje med
problemhantering (se bilaga 3). Tabellen ovan visar viktigaste skälet till de två
undergruppernas val av fler än en bank, ett Chi-Square test utfördes för att se ifall det finns ett
signifikant samband mellan orsaken till fler än en bank och studenttyp, det visa sig att det
finns ett signifikant samband på 0,000. Den vanligaste orsaken hos traditionella studenter är
svarsalternativet ”vill prova något nytt”, på andra plats kommer ” Bättre tillgänglighet till
uttagsautomater och kontor”.

Hos de icke-traditionella studenter är vanligaste orsaken

”missnöje med problemhantering” på andra plats kommer svarsalternativet ”Annat” som är
nästan lika stark som svarsalternativet ” Missnöja med personal” ). För att se svaren i
procentform vänligen se bilaga 3.
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5.3 " Har du någonsin bytt bank"

Vid frågan om de någonsin bytt bank visar det sig att 33 % av studenter har någon gång bytt
bank(se bilaga 3). Majoriteten på 80 procent av de traditionella studenter har inte bytt bank
och 20 procent har någon gång bytt bank. Denna siffra är väldigt liten jämfört med icketraditionella studenter där 57 procent någon gång har bytt bank. Sambandet mellan student typ
och ifall man bytt bank är signifikant.
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Tabell 5.4 " Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank"

Viktigaste skälet till att studenter bytt bank har flest studenter bytt för de vill prova något nytt
(se bilaga 3). Av de traditionella studenter som valt att byta bank har den vanligaste orsaken
varit att de vill prova på något nytt, medan det vanligaste skälet till att de icke-traditionella
studenter valt att byta bank är ”Annat”. Därefter har de vanligaste svarsalternativen varit
”Missnöje med problemhantering”. Det finns ett starkt signifikant samband mellan skälet till
att de bytt bank samt studenttyp (0,000). För att se svaren i procentform vänligen se bilaga 3.
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Tabell 5.5 " Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte har bytt bank"

Viktigaste skälet till att studenter inte valt att byta bank har 35 % angett svarsalternativet
”Gammal Vana”(se bilaga 3). Detta är även den vanligaste orsaken till att de traditionella
studenter inte byta bank. En annan vanlig orsak till att de traditionella studenter inte valt att
byta bank är för att de inte är intresserade av bankaffärer. De icke-traditionella studenter
känner fler studenter att det är för krångligt att byta bank. Även här är sambandet mellan
viktigaste skälet till att de inte bytt bank samt studenttyp väldigt starkt (0,000). För att se
svaren i procentform vänligen se bilaga 3.
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Tabell 5.6 " Viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank"

Viktigaste skälet till att studenter valt att anlita sin nuvarande huvudbank har viktigaste skälet
varit att de behöver ett konto som arbetsgivare/Csn kan sätta in deras inkomst i(se bilaga 3).
Det finns ett signifikant samband på 0,000 mellan studenttyp samt viktigaste skälet till att de
anlitat sin nuvarande huvudbank. Majoriteten av de traditionella studenter har anlitat sin
nuvarande huvudbank på grund av att de behövt ett konto som arbetsgivare/Csn kan sätta in
deras inkomst i. Medan den vanligaste orsaken till icke-traditionellas val av nuvarande bank
är närheten till uttagsautomater. För att se svaren i procentform vänligen se bilaga 3.
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5.4 Oberoende variabler
Oberoende variablernas resultat för studenter presenteras nedan.

5.4.1 Kultur

Tabell 5.7 " Har du föräldrar med utomnordisk bakgrund/ Civilstånd"

För att kolla om kultur har någon påverkar på vart man befinner sig i livscykeln har en
korstabell gjort på de icke-traditionella studenter eftersom det finns bara finns singlar och
särbo bland de traditionella studenter så finns de inte med i analysen.

Sambandet är

signifikant starkt, de icke-traditionella studenter som inte har föräldrar med utomnordisk
bakgrund är majoriteten sambo medan de med utomnordiska föräldrar är majoriteten gifta.
Tabell 5.8 " Har du föräldrar med utomnordisk bakgrund/ barn"
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Även i tabellen ovan är sambandet signifikant starkt, det är vanligare med barn bland
studenter med utomnordiska föräldrar. De icke-traditionella studenter som har barn och har
föräldrar med utomnordisk bakgrund är medelåldern 27 år medan de icke-traditionella
studenter som inte har föräldrar med utomnordisk bakgrund är medelåldern 30 år.
Åldersskillnaden är inte signifikant.

5.4. 2 Två oberoende t-test
Nedan har tabeller gjorts för faktorer vid val av bank samt finansiella tjänster för att se vart
signifikanta skillnader finns mellan de olika undergrupperna, i de fall de finns signifikanta
skillnader har medelvärdet avgjort vilken grupp som värderar de olika faktorerna högst. De
signifikanta skillnaderna har undersökts med hjälp av två oberoende t-test.

5.4.2.1 Bankbehov
Tabell 5.9 " Nuvarande banktjänster"
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Det

finns

ingen

signifikant

skillnad

på

undergrupperna

vad

gäller

lönekonto,

pensionssparande, tar lån för finansiering av annat än bolån och har ett kontokort. Däremot
finns det signifikanta skillnader vad gäller sparkonto för mer långsiktigt sparande där fler
icke-traditionella studenter använder tjänsten idag. Även fondsparande och bostadslån
domineras av de icke-traditionella studenter.

Studenter tillfrågades i vilken utsträckning de utfört följande tjänster nedan under de tre
senaste åren på sin bank/banker idag.
Tabell 5.10 " Banktjänster/ 3 år"

I likhet med föregående tabell finns det ingen signifikant skillnad vad gäller
pensionssparande, betalkort och lån för annat än bolån. Det finns inte heller någon signifikant
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skillnad vad gäller telefonbank och användandet av internetbank. Det finns signifikanta
skillnader

vid

följande

tjänster:

Långsiktigt

sparande,

Fondsparande,

utnyttjar

uttagsautomater, och aktiehandel. Även här är det de icke-traditionella studenter som
dominerar det långisktiga sparandet och fondsparande. De icke-traditionella studenter
utnyttjar även uttagsautomater oftare än de traditionella studenter. De traditionella studenter
utnyttjar aktiehandel i större grad än de icke-traditionella studenter.
5.4. 2.2 Påståenden

Studenter fick ange i vilken utsträckning de instämmer i de påståenden som finns i tabellen
nedan. I påståenden finns mätning för kundnöjdhet, beteende samt livsstil.
Tabell 5.11 " Påståenden"

Samtliga studenter söker sig runt efter alternativ hos flera banker när ett bankbehov uppstår,
samtliga anser även att deras bankman har den kompetens som krävs för att uppfylla deras
finansiella behov, i dessa två påståenden finns därför ingen signifikant skillnad. De statistiska
40

signifikanta skillnaderna finns i följande: ”bankens studenterbjudande uppfyller inte alla
finansiella behov jag har” där de icke-traditionella studenter stämmer in starkast i detta
påstående. ”Jag vill använda mina pengar, inte spara dem”, här är det de traditionella
studenter som instämmer i påståendet starkast medan de icke-traditionella studenter
instämmer starkast i påståendet ” Jag väljer att spara om jag får pengar över en månad”. De
traditionella studenter instämmer i följande två påståenden starkare än de icke-traditionella
studenter, ” Min bank uppfyller alltid mina förväntningar” och ” Den totala kvaliteten på de
tjänster som tillhandahålls av min bank är utmärkt”.

5.4. 2.3 Attityd till finansiella tjänster

Tabell 5.12 " Attityd till finansiella tjänster"

I den vänstra delen av tabellen visas de tjänster där det inte finns en signifikant skillnad på hur
de två undergrupperna har värderat de finansiella tjänsterna. I den högra delen visas de
finansiella tjänster det finns en signifikant skillnad mellan de två undergrupperna. De
traditionella studenter värderar tjänster som snabb och effektiv service, utbud av tjänster som
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erbjuds, tillgänglighet på uttagsautomater, personlig service i större grad än de icketraditionella studenter. Medan de icke-traditionella studenter värderar ränta på lån, nivå på
avgifter, tillgänglighet till bankkontor, öppettider på bankkontoren och hemförsäkringen i
större grad än de traditionella studenter.

5.4. 2.5 Rådgivning + Service

Studenter tillfrågades i vilken utsträckning de anser att det är viktigt med rådgivning och stöd
av banken vid de olika ärendena nedan.
Tabell 5.13 " Rådgivning + Service"

De statistiska signifikanta skillnaderna finns vid problemhantering, långsiktigt sparande,
bostadslån, hemförsäkring, sköta betalningar, andra lån än bolån och användningar av
internetbank. De traditionella studenter har större behov än de icke-traditionella studenter vid
användning av internetbank, problemhantering, långsiktigt sparande, hemförsäkring och vid
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andra lån än bolån. De icke-traditionella studenter har bara större behov av rådgivning och
stöd än de traditionella studenter när de ska sköta betalningar.

5.4. 3 Köpsituation

För att kolla vilka finansiella tjänster som är vanemässiga, begränsade samt vanemässiga
utnyttjanden av olika finansiella tjänster, har fråga 22 använts som bas då studenter i frågan
tillfrågades hur ofta de utfört de olika finansiella tjänsterna under de tre senaste åren räknat
från dagen de fyllde i enkäten. Medelvärdet för de olika tjänsterna för respektive undergrupp
har använts för att gruppera de vanemässiga, begränsade och omfattande tjänsterna.
Medelvärden från 1-2 är omfattande, 2-3 är begränsade och 3-5 är vanemässiga. Vilka
medelvärden de olika grupperna skall baseras på har skett med hänsyn till det lägsta och
högsta medelvärdet för respondenterna.
Tabell 5.14 " Köpsituation"
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De vanemässiga tjänsterna ser i stort sätt likadant ut för respektive undergrupp, dock är
långsiktigt sparande ett vanemässigt utförande för de icke-traditionella studenter och
begränsat utförande för de traditionella studenter. Fondsparandet är begränsad för de icketraditionella och omfattande för de traditionella medan aktiehandel är begränsad för
traditionella studenter och omfattande för de icke-traditionella studenter. Både lån för
finansiering av annat än bolån samt pensionssparande i banken är omfattande för båda
undergrupperna.

5.5 Test av Beroende och oberoende variabler

Vid enkel regressionsanalys undersöks samvariationen mellan beroende och oberoende
variabler. Ändringar i de oberoende variablernas data påverkar resultatet för de beroenden
variablerna. Även här talar signifikansnivån om ifall det är typiskt att de oberoende
variablerna påverkar de beroende variablerna. ” Adjusted R Square” och Cox & Snell R
Square talar om hur mycket den oberoende variabeln kan förklara den beroende variabelns
resultat (Christensen et al, 2001). Flera oberoende variabler kan läggas ihop till en variabel
ifall de mäter samma sak till exempel kundnöjdhet. Cronbach alpha är ett vanligt mätmått för
att mäta variablernas reliabilitet, detta värde skall vara över 0,7 för att vara acceptabelt
(Körner & Wahlgren, 2000)

De olika oberoende variablerna som togs upp i under operationaliseringen i kapitel 4 har en
reliabilitets test utförts för de oberoende variabler där en rankning på en skala 1-5 har angetts
som svarsalternativ. De oberoende variabler som har ett värde över 0,7 inom de olika
kategorierna har lagts ihop till en variabel. De variabler som inte kunnat komma med i den
nya variabeln har behandlats enskilt. Dessa oberoende variabler har därefter testats på de två
beroenden variablerna som är ” Hur många banker är du kund hos idag” där en linjär
regressionsanalys har genomförts samt ” Har du någonsin bytt bank” har en logistisk
regressionsanalys genomförts.
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Tabell 5.15 "Oberoende variablers påverkan på beroende variabler"

Adrs är en förkortning för Adjusted R Square och CSRs är en förkortning för Cox & Snell R Square. Sig är
förkortning för signifikans.

Bankbehov visa sig inte ha någon påverkan på antal banker man har idag samt ifall man
någonsin bytt bank. Bankbehov 22.7 – 22.9 samt 23.2 (se bilaga x för att se vad de olika
numreringarna står för) visar sig inte heller ha någon påverkan på de beroenden variablerna.
Påstående 23.1 har signifikant påverkan på båda beroende variablerna och kan förklara skälet
till val av fler än en bank med 9,8 procent och med 1,4 ifall man bytt bank. Kundnöjdhet har
en signifikant påverkan på samtliga beroenden variablerna. Dock förklarar den ”modellen”
enbart med 3 procent i första fallet samt 1,6 i andra beroende variabeln (se samtliga modeller i
avsnitt 5.6.1). Livsstil har en stark signifikant påverkan på de två beroenden variablerna och
förklarar första beroende variabeln med 16,5 % och 9,3 procent i andra beroende variabeln.
Som tidigare nämts mätes livsstil med tre kriterier, inställningar till 23.3 + 23.4 samt
studentform. Studentform har uteslutits då reliabiliteten för inställningar till 23.3 + 23.4 mätt
livsstil tillräckligt starkt samt för att svarsalternativen inte kan ge en rättvis bild över
korrelationen mellan svarsalternativen. Påstående 23.4 har om kodats åt samma håll som 23.3.
Variabeln Attityd till finansiella tjänster har signifikant påverka på antal bank, dock kan den
bara förklara skälet till val av fler banker med 5 procent. Variabeln har ingen påverkan på ifall
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de väljer att byta bank. Rådgivning + Service har signifikant påverkan på både valet av fler än
en bank samt ifall de bytt bank. Förklaringsgraden är dock väldigt låg.

livsstil tillräckligt starkt samt för att svarsalternativen inte kan ge en rättvis bild över
korrelationen mellan svarsalternativen. Påstående 23.4 har om kodats åt samma håll som 23.3.
Variabeln Attityd till finansiella tjänster har signifikant påverkan på antal bank, dock kan den
bara förklara skälet till val av fler banker med 5 procent. Variabeln har ingen påverkan på ifall
de väljer att byta bank. Rådgivning + Service har signifikant påverkan på både valet av fler än
en bank samt ifall de bytt bank. Förklaringsgraden är dock väldigt låg.
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6 . SLUTSATS
Nedan besvaras forskningsfrågorna var för sig utifrån resultat från undersökningen därefter
jämförs resultaten med tidigare studier. En redigering av modellen från kapitel tre görs och
en ny presenteras. Kapitlet presenterar även slutord, kritik och förslag till vidare forskning.

6.1 Vilka faktorer påverkar studenters val av bank

I tabellen nedan visas de viktigaste orsakerna till valet av fler än en bank, byte av bank samt
de studenter som inte valt att byta bank.
Tabell 6.1 " Viktigaste orsaker"

Traditionell

Icke-traditionell

Antal Banker
-

1 Bank

90 %

38 %

-

2 Banker

9%

57 %

-

3 Banker

1%

5%

Vanligaste orsaken till valet av fler ”Prova på något nytt”

”Missnöje med

än en bank

problemhantering”
33 %

Valt att byta bank
Viktigaste orsak till byte av bank

”Prova på något nytt”

57 %
”Missnöje med
problemhantering”

Viktigaste orsak till att studenten

”Gammal vana”

”För krångligt att byta bank”

inte bytt

Mer än hälften av de icke-traditionella studenter har 2 banker, endast cirka 1/10 av de
traditionella studenter har två banker. Den vanligaste orsaken till valet av fler än en bank och
viktigaste orsaken till byte av bank är missnöjet med problemhantering(strax efter ”Annat”).
Dessa resultat är i likhet med den brittiska studien (Des Thwaites et al, 1995) och den
kanadensiska studie ( Levseque et al, 1996) samt Heskett at al., (1990) tar upp att största
anledningen till att kunderna byter bank är för att deras problem blivit dåligt lösta. Även
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Coskun (1992) tar upp att stödtjänsterna är de tjänster som bankerna konkurrerar med idag.
Anledningen till att de studenter som känner missnöje med problemhanteringen men ändå har
fler än en bank kan bero på att den vanligaste orsaken till att icke-traditionella studenter inte
bytt bank är för de känner att det är för krångligt att byta bank. Traditionella studenter vill
gärna prova något nytt, vanligaste anledningen till att de inte bytt bank är att de känner en
gammal vana till banken. Detta kan bero på som tidigare nämnts att studenten som fortfarande
bor hemma, inte har någon partner eller barn fortfarande har väldigt ytliga behov (Machauer
2001). De traditionella studenter med ytliga bankbehov har inte nått den nivån där rådgivning
och service har satts på prov. Servicen banktjänstemännen spelar stor roll då relationen blir
djupare och mer avancerade produkter skall köpas med höga risker (Mcgoldrick & Greenland,
1992) .
Majoriteten av de icke-traditionella studenter har två banker, även de traditionella studenter
byter gärna bank för att få prova på något nytt. Des Thwaites et al, (1995) tar upp att studenter
är det kundsegment som är mest illojala, Barbara et al, (1994) påpekar att självständigheten
bland studenter har lett till att de inte tvekar att söka sig runt och byta bank när bankbehov
ökar. Tekniska utvecklingen underlättar studenters engagemang till byte av bank (Mols,
1999). Anledningen till att de icke-traditionella studenter har fler banker samt bytt oftare kan
bero på som Mauchauer et al (2001) tar upp att Studenter söker sig runt efter alternativ när de
finansiella behoven ökar. Dessa finansiella behov ökar när man bland annat får eget hem och
skaffar egen familj. Konkurrensen efter avregleringen har lett till att studenter har många fler
alternativ att välja bland idag.
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Tabell 6.2 " Fler orsaker"

Traditionell

Icke-traditionell

Orsak till val av fler än en bank
”Missnöje med tillhandahållna tjänster”

0%

3,6 %

”Missnöje med personal”

11 %

18 %

”Missnöje med tillhandahållna tjänster”

8%

5%

”Missnöje med personal”

8%

18 %

”Det är vår familjebank”

6%

8%

”Jag har valt det på grund av ett förmånligt

5%

0%

23 %

17 %

Orsak till byte av bank

Skäl till nuvarande bank

studenterbjudande”
Orsak till att studenten inte bytt
”Är inte intresserad av bankaffärer”

I tabellen ovan visa några ytterligare orsaker dock är dessa inte det vanligaste eller det
viktigaste skälet som i föregående tabell. Det visar sig att varken de traditionella eller de icketraditionella studenter valt att anlita sin nuvarande huvudbank på grund av ett förmånligt
studenterbjudande. Väldigt liten del av studenter har valt sin bank på grund av att banken är
en familjebank. Väldigt få studenter känner missnöje med de tillhandahållna tjänsterna av
banken. Missnöjet med personal är högre dock är missnöjet med problemhanteringen en
vanligare orsak till valet av fler än en bank samt byte av bank. Coskun (1992) tar upp att
bankprodukterna liknar mellan bankerna och kan vara orsaken till att väldigt få studenter
känner ett missnöje med de tillhandahållna tjänsterna. De icke-traditionella studenter känner
oftare missnöje med personalen än vad de traditionella studenter gör vilket kan bero på att de
icke-traditionella studenter använder sig mer av kärntjänster som kräver direkt kontakt med
banktjänsteman medan de traditionella studenter utnyttjar tekniska tjänster oftare än de icketraditionella studenter som väldigt sällan kräver den direkta kontakten med en
banktjänsteman. De traditionella studenter använder bastjänster som betalkort, utnyttjar
uttagsautomater och internetbank vilket tabellen visar att de traditionella studenter inte är
intresserade av bankaffärer i större grad än de icke-traditionella.
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6.1.1 Referensgrupper

Familjens val av bank spelar inte någon roll på studenters val av bank då en endast 6 % av de
traditionella studenter och 8 % av de icke-traditionella studenter har valt bank på grund av att
familjen har samma bank. Den mindre påverkan från familjens sida är något även Lewis
(1994) , Huu et al (2000) och Tank et al, (2005) tar upp. Samtliga författare tar upp att
studenter blivit mer själständiga tack vare den tekniska utvecklingen.

6.1.2 Livsstil + Livscykel

Då beroende och oberoende testet utfördes för samtliga studenter visar det sig att livsstil har
en direkt påverkan på studenters val av bank. Dock ser livsstilen annorlunda ut för de två
undergrupper. I kapitel 5 visas en klar skillnad mellan hur de traditionella och icketraditionella studenter väljer sin bank. Eftersom undergrupperna är baserade på vart de
befinner sig i livscykeln kan en slutsats dras att livscykeln har en påverkan.
Traditionella studenter vill gärna slösa sina pengar och inte spara dem medan icketraditionella studenter gärna sparar sina pengar. Oftast i fonder för långsiktigt sparande.
Traditionella studenter
Vill använda sina pengar inte spara dem
Icke-traditionella studenter
Vill spara sina pengar inte slösa dem
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6.1.3 Kultur

Kultur har en påverkan på studenters livscykel och livscykeln hade i sin tur en direkt påverkan
till studenters val av bank.
Studenter från utlandet ökar hela tiden från andra länder vilket innebär att Sverige får fler
studenter och bankerna får fler kunder att knyta till sig. Undersökningen visar att kultur har
stor påverkan. Det är vanligare med barn bland de icke-traditionella studenter med
utomnordisk bakgrund jämfört med de studenter som inte har föräldrar med utomnordisk
bakgrund. Det visar sig även att de med utomnordisk bakgrund är det vanligare att man är gift
med de med nordisk bakgrund gärna är sambo.
Mintel (1988) tar upp att bankernas syn på studenter inte stämmer med verkligheten då
bankerna dragit slutsatser om att studenter är slösaktiga, gifter sig sent och vill leva livet först.
Detta visar sig inte stämma då många studenter från andra kulturer gärna gifter sig och skaffar
barn oftare. Samtliga studenter är inte heller slösaktiga då de tänker långsiktigt när de skaffar
familj och får eget hushåll.

6.1.4 Bankprodukter vs Service

Stödtjänsterna visar sig ha en direkt påverkan på studenters val av bank. Även studenters
kundnöjdhet har stor roll. Studenters kundnöjdhet har också en stor påverkan på studenters val
av bank då många icke-traditionella studenter valt att byta bank på grund av dålig
problemhantering. Det visar sig dock att vissa studenter väljer att byta bank trots att de är
nöjda med sin bank för de vill prova på något nytt. I tabell 5.4 visar det sig att traditionella
inte byter bank på grund av missnöje med tillhandahållna tjänster men byter på grund av
missnöjet med problemhanteringen.
En god service är något Zeithhalm et al, 1985 tar upp som företagens överlevnad i marknaden
där konkurrensen mellan företagen är hög. Devlin. F (1995) påpekar att den ökade
konkurrensen bland bankerna har lett till att stödtjänsterna är bankernas främsta
konkurrensmedel idag eftersom produkterna i stort sätt är lika . Då studenter angett vad som
fått de att anlita sin nuvarande huvudbank är det väldigt få som valt sin bank på grund av ett
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förmånligt studenterbjudande eller för att de har fått bra inlånings eller utlåningsränta. Snabb
och effektiv service och personlig service är något som värderas av samtliga studenter.
6.1.5 Studenters attityd till banktjänster

6.1.5.1 Skillnader
Traditionella studenter

Icke-traditionella studenter

Tycker studenterbjudandet

Värderar personlig service mer

uppfyller deras finansiella behov

Tycker inte studenterbjudandet

Tycker banken uppfyller deras

uppfyller deras finansiella behov

förväntningar i större grad

Värderar ränta på lån mer

Är mycket nöjdare med den totala

Tycker nivån på avgifter är viktig

kvaliteten på de tjänster som

Värderar tillgängligheten till

tillhandahålls av banken

bankkontor och öppettider mer

Värderar snabb och effektiv service

Värderar hemförsäkring mer

i större grad
Värderar utbud av tjänster mer
Värderar tillgänglighet till
uttagsautomater mer

De icke-traditionella studenter känner inte att studenterbjudandet täcker alla finansiella behov
de har detta är något de traditionella studenter inte instämmer i. Detta indikerar på att det finns
finansiella behov som de icke-traditionella studenter har som inte finns med i studentpaketet
som banken har anpassat efter segmentet ”studenter”.
Det visar sig även att de traditionella studenter är nöjdare med den totala kvaliteten som
erbjuds av banken än vad de icke-traditionella studenter är. Detta kan bero på att de ytliga
kontaken de traditionella studenter har via distanstjänsterna samt självbetjäningstjänsterna
leder till som tidigare nämnts väldigt liten kontakt med en banktjänsteman. Medan de icketraditionella studenters behov av kärntjänster kräver i många fall en direkt kontakt med en
banktjänsteman. Den direkta kontakten med banktjänstemannen kan ha lett till att fler icke-
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traditionella studenter har bytt bank på grund av missnöje med personal samt med
problemhantering.
Icke-traditionella studenter värderar öppettider och tillgängligheten till bankkontor mer än de
traditionella studenter medan de traditionella studenter värderar tillgängligheten till
uttagsautomater vilket också kan bero på skillnaderna på de finansiella tjänsterna.
Som tidigare nämnts vill gärna de icke-traditionella studenter spara i fonder vilket indikerar i
att de inte gärna vill spela farligt med sina investeringar. De är mer försiktiga med sina pengar
vilket förstärks med att de värderar låga avgifter samt räntan på lån mer än de traditionella
studenter som gärna investerar i aktier.
Tyler et al, (2005) tar även upp att studenter värderar låga avgifter, även i Bingham (1988)
studie visar det sig att studenter söker sig till de banker som erbjuder låga avgifter. Detta är
något Mintel (1988) vänder sig emot och säger att studenter gärna slösar sina pengar. Vilket
resultaten ovan visar att studenter har olika inställningar till sparandet och slösandet av pengar
beroende på vart de befinner sig i livscykeln.
Intressant är att de traditionella studenter värderar snabb och effektiv service samt stort utbud
av finansiella tjänster i större grad även om de inte utnyttjar kärntjänster lika ofta som de icketraditionella studenter utan håller sig till självbetjäning och distanstjänster.

6.1.5.2 Ingen signifikant skillnad

Anser att bankmannen har den kompetens som krävs för att uppfylla deras finansiella
behov
Värderar fördelaktiga villkor vid lån
Värderar fond och aktiehandel
Värderar ränta på sparkapital
Värderar användarvänlig internetbank

Samtliga undergrupper värderar användarvänlig internetbank och fördelaktiga villkor vid lån.
Som tidigare nämnts tar fler icke-traditionella studenter bolån dock finns det ingen signifikant
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skillnad mellan studenter på lån till annat än bolån. Detta kan bero på att många studenter
studerar på heltid och få då väldigt liten chans till jobb vid sidan om studierna på grund av
brist på tid. Samtliga studenter kan ha behövt ta ett lån för att finansiera sin vardag.
Värderingen av användarvänlig internetbank visa sig vara den banktjänst som värderades
högst av samtliga undergrupper. Frågan är hur räkningarna ser ut för de olika undergrupperna
och hur de väljer att betala av dessa.
Den höga värderingen och användningen av tekniska finansiella tjänster av samtliga
studenter visar att tekniska tjänster är något som värderas högt idag. Detta är något även
Tyler et al, (2005) tar upp i sin studie då det visar sig att internetbank är en högt värdesatt
tjänst. Detta stöds av Mols (1999) samt Levesque et al, (1996) studier där kunderna värderar
internetbank väldigt högt vid val av bank idag.

6.2 Hur ser bankbehoven ut för traditionella och icke-traditionella studenter

6.2.1 Skillnader

Traditionella

Icke-traditionell

Utnyttjar Aktiehandel oftare

Sparar långsiktigt oftare

Utnyttjar uttagsautomater oftare

Fondsparar oftare

Utnyttjar internetbank oftare

Fler icke-traditionella har tagit

Har större behov av rådgivning och

bostadslån

service

Traditionella studenter utnyttjar självbetjänings tjänster som uttagsautomat och distanstjänster
som internetbank oftare än de icke-traditionella studenter. Deras kontakt med en
banktjänsteman kan därför vara väldigt ytlig och förklara anledningen till att färre
traditionella studenter bytt bank på grund av missnöje med personal eller missnöje med
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problemhanteringen. Den sällsynta kontakten med banktjänstemannen kan göra det lätt att
byta bank, dock visar det sig att de studenter som valt att inte byta bank är det väldigt få som
stannat då de är nöjda med banken och får bra service. Eftersom de traditionella studenter
inte kommer i kontakt med kärntjänster i lika stor mängd som de icke-traditionella studenter
kan detta vara anledningen till att de har större behov av rådgivning och serivce.
Traditionella studenter investerar oftare i aktier medan de icke-traditionella studenter oftast
investerar i fonder och långsiktigt sparande. Detta kan bero på att den traditionella studenten
inte har barn eller en partner att tänka på och kan investera mer riskfullt medan de icketraditionella studenter planerar framåt. Enligt Jobber (2009) påverkar vart du befinner dig i
livscykeln ditt val av utnyttjandet av olika tjänster vilket även denna studie kan bekräfta.
Icke-traditionella studenter använder kärntjänster oftare. Detta är tjänster som bostadslån,
fondsparande samt långsiktigt sparande. Tjänster kräver i många fall en direkt kontakt med
en banktjänsteman vilket kan vara orsaken till att den vanligaste anledningen till att de icketraditionella studenter valt att byta bank är missnöje med problemhanteringen.

6.2.2 Ingen skillnad

Har lönekonto
Betalkort
Tar lån för annat än bolån
Pensionssparande
Använder internetbank
Telefonbank
Ingen av undergrupperna pensionssparade särskilt mycket vilket kan bero på att de fortfarande
har studierna som sin heltids ”jobb” och inte fått sitt fasta heltids jobb ute i arbetsmarknaden
än för att kunna pensionsspara. Studenters heltidsstuderande kan i många fall göra det svårt
att jobba vid sidan om och kan vara anledningen till att båda undergrupperna tar lån för annat
än bolån. De tekniska tjänsternas ökade användning har nämnts innan och även här visar det
sig att det inte finns någon skillnad på studenters användning av betalkort, telefonbank samt
internetbank.
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6.2.3 Köpsituation

Köpsituationen för de två undergrupperna ser annorlunda ut, långsiktigt sparande är en
vanemässig finansiell tjänst för de icke-traditionella studenter och en begränsad finansiell
tjänst för de traditionella. Aktiehandeln är begränsad för de traditionella studenter men
omfattande för de icke-traditionella, fondsparande är begränsad för de icke-traditionella med
omfattande för de traditionella studenter. Aktiehandeln kan ske oftare då du kan sälja och
köpa samma dag, fondsparande är till för mer långsiktiga sparanden. De omfattande och
vanemässiga finansiella tjänsterna liknar för båda undergrupperna då bland annat
pensionssparande finns med i de omfattande utnyttjandena av finansiella tjänster.
Köpsituationen påverkar också studentens motivation, det visar sig att samtliga studenter går
igenom Kotlers köpbeslutsprocess, samtliga söker sig runt efter alternativ när ett bankbehov
uppstår. Dock är det inte alla icke-traditionella studenter som har orken att byta bank då de
anser att det är för krångligt, vilket kan vara en av anledningarna till att samtliga icketraditionella studenter har två banker idag.

6.3 Slutord

Tidigare i arbetet påpekades att denna studie kan vara till stor användning för att förstå ifall
studenters bankbyte kan bero på att studenter är för generaliserade. Detta gjordes i form av att
se ifall det finns skillnader på konsumentbeteendet vad gäller banktjänster mellan de två
undergrupperna. Utifrån diskussionen ovan kan en slutsats dras att det finns en klar skillnad
på de finansiella behoven mellan de två undergrupperna. Bankbehoven ser olika ut beroende
på om du är en traditionell student eller en icke-traditionell student. Studentmarknaden är
heterogen och skall inte ha ett studenterbjudande som behandlar samtliga studenter som en
homogen marknad. Studien visar att väldigt få studenter har valt att anlita sin nuvarande
huvudbank på grund av ett förmånligt studenterbjudande. Studenterbjudandet täcker de ytliga
behoven, när studenten sedan möter ökade bankbehov söker de sig runt. Om
studenterbjudandet kan täcka samtliga icke-traditionella studenters bankbehov och de får en
bra service från banken kan detta möjligtvis förhindras. Studenter byter inte för att de hittat ett
bättre erbjudande någon annan stans utan många byter för de är nyfikna, de nyfikna är oftast
de traditionella studenter. När traditionella studenters bankbehov övergår till behov av mer
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avancerade kärntjänster så är detta en bra tidpunkt för banken att försöka knyta till sig
kunden. När de sedan övergår till att bli icke-traditionella studenter byter de inte bank förrän
de blir dåligt behandlade. Bland studenter finns det de som är nöjda med sina banker men
ändå väljer att se sig omkring när bankbehoven ökar. Detta är främst vanligt bland de
traditionella studenter, vilket kan bero på att de inte har den personliga kontakten med en
banktjänsteman som får de att föredra sin egen bank i första hand. Den tekniska utvecklingen
leder till att bytet för studenten underlättas då informationsflödet om nya banker och dess
tjänster är väldigt lättillgängliga.
Traditionella studenter bor i många fall fortfarande hemma och lever ett mer slösaktigt liv. De
icke-traditionella studenter tänker gärna långsiktigt och har ökade finansiella behov som inte
går att tillfredställa med utbudet i studentpaketet. När då dessa finansiella behov ökar söker de
sig runt efter alternativ och bankerna skall därför inte ta för givet att studenten som är kund
hos dem idag även kommer vara kund hos dem imorgon. Föräldrarnas påverkan till studenters
val av bank idag har ingen roll längre då studenter återigen på grund av teknisk utveckling
blivit väldigt självständiga. Studenter förväntas få en positiv ekonomisk utveckling är det
därför viktigt att bankerna tar hänsyn till skillnaderna i bankbehov som uppstår i samband
med vilken livsstil och vart i livscykeln studenten befinner sig.

6.4 Kritik

De studenter som inte valt att svara på mer än halva enkäten togs bort från undersökningen,
detta hade kunnat undvikas om man jobbat lite mer på enkäten. Enkäten kan ha varit för lång
då några studenter inte orkat ta sig igenom enkäten till slutet. Till exempel var frågor som
genomsnittlig inkomst onödig och hade kunnat tas bort. Inte heller gjordes en direkt analys
kring skillnaderna på kön i denna avhandling utan fokus har lagts på skillnader och likheter
mellan traditionella och icke-traditionella studenter.
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6.5 Redigering av modell

För att testa modellen har ett Chi-Square test utförts mellan variablerna i modellen för att se
ifall det finns ett signifikant samband. Detta kompletteras med regressionstesterna mellan
beroende och oberoende variablerna.
Första modellen visar följande samband,

Figur 6.1 " Gammal Modell"

Livscykelen och livsstil påverkas av sociala inflytanden. Då många som kommer från andra
kulturer gifter sig och skaffar barn tidigt. Status och roll talar om vilka dina intressen är och
vilken rolll du har i arbetslivet och i hemmet vilket påverkar din livsstil och livscykel.
Livscykeln och din livsstil påverkar i sin tur vilka bankbehov du har. I teorigenomgången
under kapitel tre visar det sig att det är framför allt tre tjänster som är önskvärda av studenter.
Dessa är kärntjänster, distanstjänster och självbetjäning och hur lättillgängliga de är spelar
stor roll. Bankbehoven ändras beroende på vilken köpsituationen är. Det vill säga det finns de
banktjänster som man kanske gör en gång under sin livsstid (omfattande). Andra bank tjänster
utnyttjar du dagligen som till exempel ditt bankkort och är därför vanemässiga.
Referensgruppen under sociala inflytanden kan vara din familj i olika slag som påverkar vilka
köpsituationer du kommer i behov av, detta påverkas också av vilken status du har. Är du till
exempel egen företagare har du kanske behov till fler finansiella tjänster. Kulturen har inget
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samband till köpsituationen utan enbart till livscykel och livsstilen. Har du barn kanske du
öppnat en sparfond till barnen, har du en partner har ni kanske tagit bolån för att kunna
finansiera boendet och så vidare. Tidigare studier visar att studenter är i behov av
stödtjänsterna först då de kommer i kontakt med mer avancerade bankbehov som till exempel
då de ska ta ett lån. Självbetjäningar som till exempel uttagsautomater kräver inte stödtjänster
i lika stor grad.
Studenters val av bank påverkas av vilka bankbehov du har, tidigare studier visar att då
studenter får ökade bankbehov söker de sig runt och tvekar inte hamna hos en annan bank.
Det som avgör om studenter hamnar hos en annan bank är inte konkurrenskkraftiga produkter
då de oftast liknar mellan bankerna utan det som avgör är kvaliten av stödtjänsterna(se avsnitt
1.2).

Nedan visas modellen återigen dock har en checklista gjorts där de delar som visa sig inte ha
något samband fått ett kryss över sig. De delar som visa sig stämma bra efter att analyserna
blivit gjorde är bockade med ett klartecken. Kryssen är markerade med gråa siffror och de
klartecken är markerade med svarta siffror. Detta för att kunna hänga med i förklaringen till
respektive förklaring till de olika markeringarna i modellen. För att se hur starka de
signifikanta sambanden mellan variablerna är se bilaga 3.
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Figur 6.2 " Redigerad Modell"

1. Då ett test för beroende och oberoende variabler gjordes (se tabell 5.15) visade det sig att
bankbehov inte har någon påverkan på studenters val av bank(se avsnitt 4.3 för mer
information om beroende variablen).
2. Ett stort kryss har satts över köpsituation, anledningen till detta är då frågan som ställdes
för att få reda på vilken finansiell tjänst som tillhörde vilken köpsituation visade sig även mäta
bankbehov. Köpsituationen talar om i vilken omfattning studenten är i behov av de olika
finansiella tjänsterna. Fråga som ställdes löd på följande sätt:
”I vilken utsträckning har du utnyttjat följande finansiella tjänster på din bank/banker
under de tre senaste åren”
Denna fråga hade i början som syfte att tala om vilka bankbehov de har men även vilken
köpsituation tjänsterna tillhör i köpsituationen. Bankbehov och köpsituationen är så att säga
sammanlänkade och skall inte ha varsin ruta eftersom de besvarar samma sak. Istället skall
köpsituationen komma som en underrubrik till rubriken bankbehov då köpsituationen talar om
vilka bankbehov som är vanemässig, begränsade respektive omfattande.
3 & 4. Röda kors har även satts över referensgrupper och status/roll. Anledningen till detta är
att, har du en roll som mamma och/eller har en referensgrupp där du har barn eller sambo går
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den även att förklaras i livsstil samt vart i livscykeln du befinner dig (det vill säga befinner du
dig till exempel i en livscykel där du är gift och har barn talar detta även om för dig vilka dina
referensgrupper är samt vilken roll du har). Anledningen till att status har tagits bort är då det
är svårt att ta reda på om de är till exempel affärskvinnor som togs upp under kapitel 3.
Samtliga är behandlade som studenter i avhandlingen, dock hade man kunnat fråga vilken
inriktning och vilken nivå de befinner sig i och på så sätt fått mer information kring vilken
status de tillhör. Detta har inte gjorts i denna avhandling och har därför tagits bort.
Kultur har fått stå kvar eftersom testet mellan samband på de oberoende variabler visa att
kultur har påverkan på vilken livsstil man har samt vart man befinner sig i livscykeln. Dock
hade inte kulturen någon påverkan till bankbehoven i gamla modellen utan det var bara
status/roll och referensgruppen under sociala inflytanden som påverka vilken köpsituation
man hamnar i. Därför stryks sambanden mellan sociala inflytanden och köpsituationen som
numera är ersatt med bankbehov.
5. Kultur har en påverkan på vart man befinner sig i livscykeln då det visa sig i analyserna att
de med utomnordisk bakgrund är gärna gifta medan de med nordisk bakgrund gärna är sambo
dessutom visar det sig att det är vanligare med barn bland de med utomnordisk bakgrund.
Livscykeln påverkar inte vilken kultur man kommer från och därför stryks pilen från
Livscykeln + Livsstil till kultur.
1. Vart du befinner dig i livscykeln och din livsstil visar båda ha en påverkan på vilka
bankbehov du har.
2 & 3. Tidigare studier visa att självbetjäning, distanstjänster samt kärntjänster är de tjänster
som är lämpliga vid olika bankbehov. Finansiella tjänsterna blev utformade för att kunna
täcka självbetjäning, kärntjänster samt distanstjänster. Samtliga tjänster visa sig vara väl
värderade av samtliga studenter dock i olika stora mängder beroende på vilken undergrupp
man tillhör. Tillgängligheten spela stor roll då vi i tabell 5.6 kan se att både de traditionella
och icke-traditionella studenter värdera närhet till uttagsautomater.
4 & 5. Som tidigare nämnts har kultur en påverkan på livscykeln. Dock har kultur enbart ett
samband med livscykeln och inte livsstil.
6. Köpsituationen är ersatt med bankbehov, stödtjänsterna visa sig ha ett starkt samband
(0,000) med vilka bankbehov man har och har därför fått ett klartecken.
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7. vid testet av beroende och oberoende variabler visa det sig att stödtjänsterna har en direkt
påverkan på studenters val av bank och har därför fått klartecken.
Utifrån redigeringarna ovan kan modellen ritas om på följande sätt(se nedan). En ny ruta har
lagts till modellen och är inringad med en grön ring. Anledningen till detta är att kundnöjdhet
visa sig vid testet av beroende och oberoende variablerna ha en direkt påverkan på studenters
val av bank.
Livscykeln + Livsstilen har fått ta bankbehovens förra plats då det visa sig ha en direkt
påverkan på studenters val av bank. Köpsituationen står numera som en underubrik till
bankbehoven.
Under sociala inflytanden har enbart kultur behållits då det har en påverkan på Livscykel.
Bankbehoven har en påverkan på vilka behov till stödtjänsterna man har då det visade sig att
inte alla bankbehov har ett behov av stödstjänster (se tabell 5.13).
Stödtjänster har ett starkt samband med kundjödhet. Stödtjänster med hög kvalite leder till
positiv kundnöjdhet då analyserna visar att dålig problemhantering eller missnöje med
personal har lett till att studenter valt att byta bank vilket indikerar på missnöje.

Figur 6.3 " Ny Modell"
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6.5.1 Kritik mot modell

Olika testar har utförts för att mäta sambandet mellan variablerna. Dock visar ett Chi-Square
test endast ett samband och inte orsak - verkan. Därför kan man inte med hundra procent säga
åt vilket håll pilen skall gå, pilarna har anpassats efter egna antaganden.

6.6 Förslag till vidare forskning

De traditionella studenter värderar snabb och effektiv service och personlig service, eftersom
de traditionella studenter använder mer distanstjänster än kärntjänster som de icketraditionella studenter gör är det intressant att veta orsaken till detta. Det kan vara intressant
att med hjälp av en kvalitativ undersökning kolla djupare på vad som kan skapa lojalitet hos
studenter och få de välja sin nuvarande bank även om de kanske erbjuder de billigaste
produkterna. Många icke-traditionella studenter har angett svarsalternativet ”Annat” då de
valt att byta bank, vad de här ”Annat” står för kan också vara viktigt att identifiera.
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BILAGA 1 – Enkät
ENKÄTUNDERSÖKNING
-

studentens val av bank -

Alla svar behandlas konfidentiellt
1. Kön:

Kvinna

□

Man

□

2. Ålder: ________
3. Civilstånd:

Singel

□

Gift

□

Sambo

□

Särbo

□

4. Har du föräldrar med en utomnordisk bakgrund?
Ja

□

Nej

□

5. Boendeform: Jag hyr mitt boende

□

Jag bor hos mina föräldrar
6. Har du egna barn?
7. Studerar:

Ja

□

□
Nej

Jag äger mitt boende

□

Jag bor på annat sätt

□

□

På heltid (20 poäng eller mer per termin)

□

På deltid (mindre än 20 poäng per termin)

□

8. Genomsnittlig månadsinkomst (Csn, lön etc): ____________________

9. Hur många banker är du kund hos idag? ______________
10. Om fler än en bank, ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank(vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Hög låneränta/ höga bankavgifter
□ Missnöje med internetbank
□ Missnöje med personal
□ Vill prova på något nytt
□ Lång vänte och hanledningstider
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□ Bättre tillgänglighet (kontor, uttagsautomater)
□ Missnöje med tillhandahållna tjänster
□ Missnöje med problemhantering
□ Annat
11. Har du någonsin bytt bank?
Ja

□

Nej

□

12. Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank? (Vänligen ange ett svarsalternativ)

□ Hög låneränta/ höga bankavgifter
□ Missnöje med internetbank
□ Missnöje med personal
□ Vill prova på något nytt
□ Lång vänte och hanledningstider
□ Bättre tillgänglighet (kontor, uttagsautomater)
□ Missnöje med tillhandahållna tjänster
□ Missnöje med problemhantering
□ Annat
13. Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte bytt bank? (Vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Gammal vana
□ Jag har inte så mycket pengar att det skulle motivera bankbyte
□ Det är för krångligt att byta bank
□ Jag är nöjd med min bank
□ Jag litar på min bank
□ Jag har inte hittat något bättre alternativ
□ Jag är inte intresserad av bankaffärer
□ Annat
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Nedan kommer ett antal banktjänster att presenteras, Vänligen kryssa i svarsalternativet ja om du
använder tjänsten eller svarsalternativet nej om du inte använder banktjänster på din bank/banker
idag.

14. Har du Lönekonto eller annat bankkonto som du använder för att sätta in pengar på och sköta
betalningar med
Ja

□

Nej

□

15. Ett Sparkonto för mer långsiktigt sparande
Ja

□

Nej

□

16. Fondsparande som inte är pensionssparande
Ja

□

Nej

□

Nej

□

Nej

□

17. Pensionssparande i bank
Ja

□

18. Bostadslån
Ja

□

19. Andra lån för finansiering av till exempel bil, båt eller annat
Ja

□

Nej

□

20. Kontokort (bankkort, betalkort och kreditkort)
Ja

□

Nej

□

21. Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank? (vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Jag fick tips av någon jag känner
□ Jag har sett annonser i tidningar
□ Jag blev intresserad av genom reklam via internet
□ Närhet till bankkontor
□ Närhet till uttagsautomater
□ Banken ger mig bra service
□ Bra internetservice
□ Jag fick bra räntor på inlåning och/eller utlåning
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□ Det är vår familjebank/ vi har alltid anlitat den banken/ gammal vana
□ Jag behövde ett konto som arbetsgivare/csn kan sätta in min inkomst i
□ Jag har valt bank på grund av ett förmånligt studenterbjudande
□ Annat
22. I vilken utsträckning har du utfört följande på din bank/banker under de tre senaste åren. Svara
på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder aldrig, 2 betyder sällan, 3 betyder ibland, 4 betyder ofta
och 5 betyder väldigt ofta.
Aldrig

Pensionssparande i bank
Långsiktigt sparande
Utnyttjar uttagsautomater
Använder internetbank
Använder betalkort
Fondsparande som inte är pensionssparande
Aktiehandel
Lånar för finansiering av till exempel, bil, båt,
resa eller annat
Telefonbank

Väldigt
Ofta

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

23. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svara på en skala mellan 1 och 5 där
1 betyder stämmer inte alls, 2 betyder stämmer inte särskilt bra, 3 betyder stämmer ganska bra, 4
betyder stämmer och 5 betyder stämmer mycket väl.
Stämmer inte
Alls

Stämmer
Mycket väl

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

Bankens studenterbjudande uppfyller inte alla
finansiella behov jag har

□

□

□

□

□

□

När ett bankbehov uppstår söker jag
mig runt efter alternativ hos flera banker

□

□

□

□

□

□

Jag vill använda mina pengar, inte spara dem

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Jag väljer att spara om jag får pengar över en månad
Jag anser att min bankman har den kompetens som
krävs för att uppfylla mina finansiella behov
Min bank uppfyller alltid mina förväntningar
Den totala kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls
av min bank är utmärkt

70

24. Hur viktigt är följande tjänster för dig vid val av bank idag? Svara på en skala mellan 1 och 5 där

1 betyder inte alls viktigt, 2 betyder inte särskilt viktigt, 3 betyder ganska viktigt, 4 betyder viktigt
och 5 betyder väldigt viktigt
Inte alls
viktigt

Tillgänglighet (uttagsautomater)
Tillgänglighet (bankkontor)
Öppettider (bankkontor)
Personlig service
Telefonsupport
Effektiv fond och aktiehandel
Fördelaktiga villkor vid lån
Användarvänlig internetbank
Hemförsäkring
Ränta på sparkapital
Ränta på lån
Nivå på avgifter
Snabb och effektiv service
Utbud av tjänster som erbjuds

Väldigt
viktigt

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

25. I vilken utsträckning anser du att det är viktigt med rådgivning och stöd av banken vid följande
ärenden, svara på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls viktigt, 2 betyder inte särskilt
viktigt, 3 betyder ganska viktigt, 4 betyder viktigt och 5 betyder väldigt viktigt

Inte alls
viktigt

Problemhantering
Långsiktigt sparande
Fond och aktiehandel
Bostadslån
Andra lån för finansiering till exempel bil, båt eller annat
Hemförsäkring
Användning av internetbank
Kontanthantering för insättning och uttag
Sköta betalningar

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Väldigt
viktigt

□
□
□
□
□
□
□
□
□

BILAGA 2 – Kodad enkät
ENKÄTUNDERSÖKNING
-

studentens val av bank -

Alla svar behandlas konfidentiellt
1. Kön:

Kvinna

□

1

Man

□

2

2. Ålder: ________
3. Civilstånd:

Singel

□

1

Gift

□

2

Sambo

□3

Särbo

□4

4. Har du föräldrar med en utomnordisk bakgrund?
Ja

□1

Nej

□0

5. Boendeform: Jag hyr mitt boende

□

1

Jag bor hos mina föräldrar
6. Har du egna barn?
7. Studerar:

Ja

□

1

Jag äger mitt boende

□2

Jag bor på annat sätt

□4

□3
Nej

□

0

På heltid (20 poäng eller mer per termin)

□

På deltid (mindre än 20 poäng per termin)

1

□

2

8. Genomsnittligt månadsinkomst (Csn, lön etc): ____________________

9. Hur många banker är du kund hos idag? ______________
10. Om fler än en bank, ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank(vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Hög låneränta/ höga bankavgifter
□ Missnöje med internetbank
□ Missnöje med personal
□ Vill prova på något nytt
□ Lång vänte och hanledningstider
□ Bättre tillgänglighet (kontor, uttagsautomater)

1
2
3
4
5
6
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□ Missnöje med tillhandahållna tjänster
□ Missnöje med problemhantering
□ Annat

7

8

9

11. Har du någonsin bytt bank?
Ja

□1

Nej

□0

12. Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank? (Vänligen ange ett svarsalternativ)

□ Hög låneränta/ höga bankavgifter
2□ Missnöje med internetbank
3□ Missnöje med personal
4□ Vill prova på något nytt
5□ Lång vänte och hanledningstider
6□ Bättre tillgänglighet (kontor, uttagsautomater)
7□ Missnöje med tillhandahållna tjänster
8□ Missnöje med problemhantering
9□ Annat
1

13. Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte bytt bank? (Vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Gammal vana
2□ Jag har inte så mycket pengar att det skulle motivera bankbyte
3□ Det är för krångligt att byta bank
4□ Jag är nöjd med min bank
5□ Jag litar på min bank
6□ Jag har inte hittat något bättre alternativ
7□ Jag är inte intresserad av bankaffärer
8□ Annat
1

Nedan kommer ett antal banktjänster att presenteras, Vänligen kryssa i svarsalternativet ja om du
använder tjänsten eller svarsalternativet nej om du inte använder banktjänster på din bank/banker
idag.
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14. Har du Lönekonto eller annat bankkonto som du använder för att sätta in pengar på och sköta
betalningar med
Ja

□1

Nej

□0

15. Ett Sparkonto för mer långsiktigt sparande
Ja

□1

Nej

□0

16. Fondsparande som inte är pensionssparande
Ja

□1

Nej

□0

Nej

□0

Nej

□0

17. Pensionssparande i bank
Ja

□1

18. Bostadslån
Ja

□1

19. Andra lån för finansiering av till exempel bil, båt eller annat
Ja

□1

Nej

□0

20. Kontokort (bankkort, betalkort och kreditkort)
Ja

□1

Nej

□0

21. Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank? (vänligen ange ett
svarsalternativ)

□ Jag fick tips av någon jag känner
2□ Jag har sett annonser i tidningar
3□ Jag blev intresserad av genom reklam via internet
4□ Närhet till bankkontor
5□ Närhet till uttagsautomater
6□ Banken ger mig bra service
7□ Bra internetservice
8□ Jag fick bra räntor på inlåning och/eller utlåning
9□ Det är vår familjebank/ vi har alltid anlitat den banken/ gammal vana
10□ Jag behövde ett konto som arbetsgivare/csn kan sätta in min inkomst i
1
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□ Jag har valt bank på grund av ett förmånligt studenterbjudande
12□ Annat
11

22. I vilken utsträckning utför du följande på din bank/baner under de tre senaste åren. Svara på
en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder aldrig, 2 betyder sällan, 3 betyder ibland, 4 betyder ofta och
5 betyder väldigt ofta.
Aldrig

Pensionssparande i bank
Långsiktigt sparande
Utnyttjar uttagsautomater
Använder internetbank
Använder betalkort
Fondsparande som inte är pensionssparande
Aktiehandel
Lånar för finansiering av till exempel, bil, båt,
resa eller annat
Telefonbank

Väldigt
Ofta

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□ 22.9

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8

23. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svara på en skala mellan 1 och 5 där
1 betyder stämmer inte alls, 2 betyder stämmer inte särskilt bra, 3 betyder stämmer ganska bra, 4
betyder stämmer och 5 betyder stämmer mycket väl.
Stämmer inte
Alls

Stämmer
Mycket väl

1

2

3

□

□

□

□

□

□ 23.1

När ett bankbehov uppstår söker jag
mig runt efter alternativ hos flera banker

□

□

□

□

□

□ 23.2

Jag vill använda mina pengar, inte spara dem

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□ 23.3
□ 23.4
□ 23.5

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□ 23.6
□ 23.7

Bankens studenterbjudande uppfyller inte alla

4

Ingen
åsikt

5

finansiella behov jag har

Jag väljer att spara om jag får pengar över en månad
Jag anser att min bankman har den kompetens som
krävs för att uppfylla mina finansiella behov
Min bank uppfyller alltid mina förväntningar
Den totala kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls
av min bank är utmärkt
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24. Hur viktigt är följande tjänster för dig vid val av bank idag? Svara på en skala mellan 1 och 5 där

1 betyder inte alls viktigt, 2 betyder inte särskilt viktigt, 3 betyder ganska viktigt, 4 betyder viktigt
och 5 betyder väldigt viktigt
Inte alls
viktigt

Tillgänglighet (uttagsautomater)
Tillgänglighet (bankkontor)
Öppettider (bankkontor)
Personlig service
Telefonsupport
Effektiv fond och aktiehandel
Fördelaktiga villkor vid lån
Användarvänlig internetbank
Hemförsäkring
Ränta på sparkapital
Ränta på lån
Nivå på avgifter
Snabb och effektiv service
Utbud av tjänster som erbjuds

Väldigt
viktigt

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ 24.1
□ 24.2
□ 24.3
□ 24.4
□ 24.5
□ 24.6
□ 24.7
□ 24.8
□ 24.9
□ 24.10
□ 24.11
□24.12
□ 24.13
□ 24.14

25. I vilken utsträckning anser du att det är viktigt med rådgivning och stöd av banken vid följande
ärenden, svara på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls viktigt, 2 betyder inte särskilt
viktigt, 3 betyder ganska viktigt, 4 betyder viktigt och 5 betyder väldigt viktigt

Inte alls
viktigt

Problemhantering
Långsiktigt sparande
Fond och aktiehandel
Bostadslån
Andra lån för finansiering till exempel bil, båt eller annat
Hemförsäkring
Användning av internetbank
Kontanthantering för insättning och uttag
Sköta betalningar

Ingen
åsikt

1

2

3

4

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Väldigt
viktigt

□ 25.1
□ 25.2
□ 25.3
□ 25.4
□ 25.5
□ 25.6
□ 25.7
□ 25.8
□ 25.9

BILAGA 3 – Tabeller

Nedan finns tabeller som står för samtliga studenters gemensamma svar.

Tabell 1. ”Ange orsaken till ditt val av fler än en bank”
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Tabell 2. ”Har du någonsin bytt bank”
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Tabell 3. ”Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank?”
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Tabell 4. ”Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte har bytt bank?”

80

Tabell 5. ”Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank?”

81

Tabell 6. ”Boendeform/ Studentform”

82

Tabell 7. ”Studentform/ Viktigaste orsak till val av fler än en bank”

Traditionell vs Icke-traditionell * Ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank Crosstabulation

Orsak
Traditionell

Icke-traditionell

Count

0

2

2

5

4

0

1

,0%

12,5%

12,5%

31,3%

25,0%

,0%

6,3%

2

1

10

4

0

2

23

3,7%

1,9%

18,5%

7,4%

,0%

3,7%

42,6%

2

3

12

9

4

2

24

2,9%

4,3%

17,1%

12,9%

5,7%

2,9%

34,3%

Count
%

Total

Ange viktigaste orsaken till ditt val av fler än en bank

Count
%

Orsak
1. Hög låneränta/ höga bankavgifter
2. Missnöje med internetbank
3. Missnöje med personal
4. Vill prova på något nytt
5. Bättre tillgänglighet (kontor, uttagsautomater)
6. Missnöje med tillhandahållna tjänster
7. Missnöje med problemhantering
8. Annat
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Total
2

16

12,5% 100,0%
12

54

22,2% 100,0%
14
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20,0% 100,0%

Tabell 8. ”Studentform/ Viktigaste skäl till byte av bank”

Traditionell vs Icke-traditionell * Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank?
Om ja, Vilket är det viktigaste skälet till att du bytt bank?

Traditionell

Orsak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Count

0

3

3

20

2

2

3

0

4

,0%

8,1%

8,1%

54,1%

5,4%

5,4%

8,1%

,0%

%

Icke-traditionell Count
%

Total

Total

1

1

10

5

1

5

3

13

1,8%

1,8%

17,9%

8,9%

1,8%

8,9%

5,4%

23,2%

Count
%

1

4

13

25

3

7

6

13

1,1%

4,3%

14,0%

26,9%

3,2%

7,5%

6,5%

14,0%

10,8 100,0
%

%

17

56

30,4 100,0
%

%

21

93

22,6 100,0
%

Orsak
1. Hög låneränta/höga bankavgifter
2. Missnöje med internetbank
3. Missnöje med personal
4. Vill prova på något nytt
5. Lång vänte och handledningstider
6. Bättre tillgänglighet (Kontor, uttagsautomater)
7. Missnöje med tillhandahållna tjänster
8. Missnöje med problemhantering
9. Annat
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37

%

Tabell 9. ”Studentform/ Viktigaste orsak - Inget byte”

Traditionell vs Icke-traditionell * Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte har bytt bank?

Om nej, Vilket är det viktigaste skälet till att du inte har bytt bank?
Orsak
Traditionell

Count
%

1

2

3

4

5

6

7

8

62

21

6

14

5

4

33

0

42,8%

14,5%

4,1%

9,7%

3,4%

2,8%

22,8%

Total

145

,0% 100,0
%

Icke-traditionell Count
%

Total

Count
%

3

7

14

4

0

4

7

7,3%

17,1%

34,1%

9,8%

,0%

9,8%

17,1%

65

28

20

18

5

8

40

34,9%

15,1%

10,8%

9,7%

2,7%

4,3%

21,5%

2

4,9 100,0
%

%

2

186

1,1 100,0
%

Orsak
1. Gammal vana
2. Jag har inte så mycket pengar att det skulle motivera bankbyte
3. Det är för krångligt att byta bank
4. Jag är nöjd med min bank
5. Jag litar på min bank
6. Jag har inte hittat något bättre alternativ
7. Jag är inte intresserad av bankaffärer
8. Annat

85

41

%

Tabell 10. ”Studentform/ Viktigaste skäl till nuvarande huvudbank”

Traditionell vs Icke-traditionell * Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank?

Vad var det viktigaste skälet till att du anlitat din nuvarande huvudbank?

Total

Orsak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Traditionell Count

14

0

15

10

43

21

3

0

10

58

9

0

7,7%

,0%

8,2%

5,5%

23,5%

%

11,5% 1,6%

,0%

183

5,5% 31,7% 4,9% ,0% 100,
0%

Icketraditionell

Total

Count
%

Count
%

15

4

13

11

18

15,5%

4,1%

13,4%

11,3%

18,6%

29

4

28

21

61

10,4%

1,4%

10,0%

7,5%

21,8%

14

4

14,4% 4,1%

35

7

12,5% 2,5%

2

8

5

0

2,1%

8,2%

5,2%

,0%

2
,7%

18

63

9

6,4% 22,5% 3,2%

3

3,1 100,
%

0%

3

280

1,1 100,
%

Orsak
1. Jag fick tips av någon jag känner
2. Jag har sett annonser i tidningar
3. Jag blev intresserad genom reklam via internet
4. Närhet till bankkontor
5. Närhet till uttagsautomater
6. Banken ger mig bra service
7. Bra internetservice
8. Jag fick bra räntor på inlånings och/eller utlåning
9. Det är vår familjebank/vi har alltid anlitat den banken/ Gammal vana
10. Jag behövde ett konto som arbetsgivaren/Csn kan sätta in min inkomst i
11. Jag har valt bank på grund av ett förmånligt studenterbjudande
12. Annat

86

97

0%

Tabell 11. Oberoende variabler/samband
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BILAGA 4 – Bankernas studenterbjudanden
FYRA STÖRSTA BANKERS STUDENTERBJUDANDE I SVERIGE (Bankföreningen,
Bankerna i Sverige, 2010)

SWEDBANK – Studenterbjudande (SWEDBANK, Studenterbjudande, 2011)
Rådgivning varje år
Telefonbanken
Internetbanken
Koll på pensionen
Kort och kredit
Mobilbanken
Snabbsaldo till mobilen
Värdepapperstjänst Bas
Säkrare handel på nätet
Nyhetsbrev
Bank ID

HANDELSBANKEN – Studenterbjudande (HANDELSBANKEN, Studenterbjudande,
2011)
Allkonto
Bankkort Visa (dock måste du vara yngre n 27 år)
Internettjänsten
Telefontjänster
Mobiltjänsten
BankID
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SEB – Studenterbjudande (SEB, Studenterbjudande, 2011)
Privatkonto
Internetkontoret med betalservice
BankkortVisa
SEB: MasterCard (handlingsfrihet med upp till 60 dagars räntefri kredit)
Studentlånet (Låna upp till 25 000 utan uppläggningsavgift)
Rådgivning och personlig service
Bank på telefon
Bank ID

Nordea – Studenterbjudande (NORDEA, Studenterbjudande, 2011)
Personkonto
Bankkort Visa eller Bankkort MasterCard
Internet- och telefonbanken med tillval Betalningar samt Personlig service 24
MasterCard Silver (Kostnadsfritt första året, Därefter 50 % rabatt).
Aktiehandel Classic
Saldo via SMS
Check-in music
Bank ID
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