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Förord  
 
Vi vill tacka Nordea Bank för att vi fick möjligheten att utföra en tvärsnittstudie som 
både är aktuell och intressant, för såväl Nordea som för oss själva. Det har varit roligt 
och mycket lärorikt att på egen hand planera, genomföra, analysera och slutligen 
presentera detta material, om Nordeas kunders bankvanor på Svensk Kassaservice. Vi 
vill tacka vår handledare, Tobias Adolfsson och andra lärare på Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla för god vägledning och konstruktiva förslag, som har hjälpt oss 
att nå vårt mål med undersökningen. Vi vill framförallt tacka Nordeas kontorschef i 
Vänersborg, Marie Lindholm, för hennes inspiration och stora engagemang. Vi vill även 
tacka personalen på Svensk Kassaservice, i de tre orter som vi genomfört 
undersökningen på Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, för ett mycket vänligt 
bemötande. Avslutningsvis vill vi tacka samtliga av Nordeas kunder som ställt upp i vår 
undersökning och besvarat vår enkät, utan er hade vi inte haft något resultat att 
presentera. Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  ____________________  ___________________ 
Catrine Granfelt          Anna Johansson                 Linda Åberg
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Sammanfattning 
Bank- och kassaverksamheten befinner sig idag i en föränderlig tid. Nordea Bank AB 
har sedan många år ett nära samarbete med Posten AB, som på statens uppdrag 
tillhandahållit grundläggande kassaservice åt svenska folket och därigenom också en 
stor del av Nordeas kunder. Sedan 2002 hanteras kassaverksamheten utav Postens 
helägda dotterbolag Svensk Kassaservice AB. Nordeas kunder har genom detta 
samarbete möjlighet att uträtta en rad olika bankärenden även på Svensk Kassaservice 
kontor, vilket ger kunderna förmåner som till exempel längre öppettider och kortare 
väntetid. Relationen har även resulterat i stora konkurrensfördelar för Nordea gentemot 
mot övriga banker. Trots att tillgängligheten är avsevärt bättre på Svensk Kassaservice 
än på många bankkontor har antalet besök halverats de senaste åren. Orsaken tros vara 
att svenska folkets vanor med tiden har förändrats, nya alternativ, i form av bankkort, 
Internet och autogiro har slagit igenom. Kunden är inte längre hänvisade till banker och 
postkontor för att klara enkla banktjänster som betalningar, insättningar och uttag. Om 
vi går tillbaka tio år i tiden blir trenden ännu tydligare och prognosen för framtiden 
följer samma mönster. Bankernas medvetet höga prissättning och minskning av antalet 
kontor har naturligtvis också styrt över kunderna till att använda ny och rationellare 
teknik, i stället för att besöka bankkontoren. Erfarenheten säger att när vi en gång 
övergett service över disk, stannar vi som regel kvar vid de billigare och bekvämare 
lösningarna. Denna utveckling har resulterat i ökande kostnader för staten, vilket i sin 
tur lett till att riksdagen lagt ett delbetänkande om att lösgöra Posten AB från ansvaret 
över den grundläggande kassaservicen i Sverige.  
 
På uppdrag av Nordeas kontorschefer i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och med 
utgångspunkt i ovanstående nämnda utveckling, har en kvantitativ studie, med syftet att  
kartlägga hur Nordeas kunder kommer uträtta sina bankärenden i framtiden utförts. 
Materialet samlades in genom muntliga enkäter, som utfördes på orternas centrala 
Svensk Kassaservice kontor, därefter behandlades de 421 svaren i analysverktyget 
SPSS. Genom deskriptiv statistik och olika sambandsanalyser tydliggjordes viktig 
information om kundernas bankrutiner samt om olika fördelningar och samband mellan 
olika kunders beteende nu och i framtiden.  
 
Studiens viktigaste resultat sett ur Nordeas synvinkel anses vara: 
• De flesta som besöker Svensk Kassaservice kontor för att uträtta bakärenden gör 

det främst för de förmånliga öppettiderna. Det är främst kunder i åldersgrupperna 
upp till 65 år, det vill säga de i arbetsför ålder, som står för denna åsikt.  

• De allra flesta kunderna tror att de i framtiden, vid en eventuell nedläggning av 
Svensk Kassaservice, kommer att gå till närmsta Nordea kontor för att uträtta 
ärendena ifråga. Denna åsikt representeras främst av kunder över 65 år. 

• Med hjälp av Internet/telefontjänst, giro och betalkort tror 18 procent av de 
tillfrågade att de främst kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden. Denna 
grupp representeras till största del av unga kunder i åldersgrupperna 13-25 år och 
26-65 år. 

 
En viktig slutsats, som dragits ur materialet är att om Nordea vill behålla sina 
postgående kunder, bör de överväga att förlänga öppettiderna och ge snabbare service 
för de kunder som inte kan, vill eller har möjlighet att använda automatiserade tjänster 
så som Internet. 
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Abstract 
The financial industry find themselves in a time of changes, Nordea Bank AB have 
since many years a close business relationship with Posten AB, who on behalf of the 
Swedish government provides a basic payment service institutions to the Swedish 
people, and therefor also to a large part of Nordeas customers. Since 2002 is the basic 
payment service, managed by Postens fully owned subsidiary, Svensk Kassaservice AB. 
The customers of Nordea have through this cooperation, also a possibility to perform 
several different bank errands at Svensk Kassaservice office, which gives the customers 
advantages, for example longer open times and shorter waiting times. The relationship 
has also resulted in large competitive advantages for Nordea, against other banks. 
Although the availability is considerable better at Svensk Kassaservice than in many 
bankoffices, has the number of customers who visits it, been reduced to half, the last 
couple of years. The reason seams to be that the habits of the Swedish people have 
changed over time, new alternatives, in shape of bankcards, Internet and automatic 
payments, have had an impact on them. The customers are no longer bound to bank- 
and post office’s to manage simple financial services, like payments, deposits and 
withdrawals. If we go ten years back in time, the trend becomes even more obvious and 
the forecast for the future follows the same pattern. The banks has deliberately increased 
their fees and they have also reduced the number of available bank offices also, which  
has pushed the customers to use, new and more rational techniques to withdraw money 
or pay bills, instead of doing these errands at the bank office. The experience tells us, 
that once we abandoned services at the counter, we usually stay with the cheaper and 
more comfortable solutions. This development has resulted in increasing expenses for 
the Swedish government, this has resulted in that the parliament has put out a preparing 
government decision about liberating Posten AB from the responsibility of the basic 
payment service.    
 
On behalf of the office managers at Nordea in Trollhättan, Uddevalla and Vänersborg 
and with starting point in the discussions above, has a quantitative study taken place, 
with the purpose to identify how the customer of Nordea will perform their bank 
errands in the future. The material was collected through oral questionnaires, which was 
performed at the local office of Svensk Kassaservice in these three cities, then the 421 
answers were handled in the analysis tool SPSS. Through descriptive statistics and 
different kinds of relationships analysis, could we find out important information about 
the customers banking habits and make them visualised.  
The studies most important results, from Nordeas point of view, are considered to be:  
• Most of the customers visit Svensk Kassaservice to perform their bank errands 

because of the beneficial open times. It is mostly customers in age group up to 65 
years old, which is people of working age, who represents this opinion.  

•  Most customers believe that in the future, at an eventual closure of Svensk 
Kassaservice, they will go to the nearest Nordea office, to perform the errands in 
question. This opinion is mainly represented by customers over 65 years. 

• With the help of Internet/telephone services, giro and credit cards, 18 percent of the 
people in question believes, that they mainly are going to perform their bank errands 
in the future through this channel. This group is mainly represented by young 
customers in age groups of 13-25 years and 26-65 years.  

An important conclusion, which has been drawn from the material, is that if Nordea 
wants to keep their customers, they ought to consider prolonging their opentimes and 
giving faster service to those who doesn’t can, neither want nor having the possibility to 
use automatize services, like Internet.   
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1 Inledning 
 
Banksektorn befinner sig i en föränderlig tid där man överger den gamla traditionella 
produktorienterade banken till att idag arbeta mot ett kundorienterat angreppssätt. Det 
finns idag inga större skillnader mellan bankernas finansiella utbud av tjänster och 
produkter. Detta leder till en ökad konkurrens bland bankerna, vilket påskyndar 
utvecklingen och fokus på begreppet kundnöjdhet. Det är troligt att det finns flertalet 
områden, som kan ses som grundläggande gällande kunders behov. Det är däremot inte 
ovanligt att behoven tar sig olika uttryck hos olika människor (Wanger, 2002, s.48). För 
aktörer inom banksektorn, så väl som för övriga organisationer, handlar det idag om att 
överleva genom att ta till sig begreppet relationsmarknadsföring, där principer om 
kundnöjdhet har stor betydelse. Syftet med denna relaterande marknadsföring är att 
ständigt hålla sig uppdaterad kring hur kunderna upplever deras tjänsteutbud för att 
kunna utveckla utbudet och kvaliteten i denna (Beerli et al. 2004, s.253). Den tekniska 
utvecklingen av finansiella produkter har historiskt sett varit jämn mellan bankerna, 
vilket har lett till att tekniken har hamnat på andra plats vad gäller urskiljandet bankerna 
emellan. Det är mindre troligt att kunderna väljer bank efter deras utbud av finansiella 
produkter och andra kärnprodukter, när de har ett så pass likartat utbud (Beerli et al. 
2004, s.253).  
 
Om man vill ha lojala kunder måste man identifiera de faktorer som gör att kunden blir 
lojal. Ett vanligt påstående är att den nöjda kunden är lojal, men det finns även många 
lojala kunder som är missnöjda, samtidigt som många nöjda kunder inte är lojala. 
Lojalitetens konsekvenser är i många fall viktigare än lojaliteten i sig (Söderlund, 2001, 
s.16). Det som gör en kund lojal är, nöjdhet, utbudssituation och marknadens struktur 
(Hermes webbplats, 2004). Fokus bör inte endast ligga på att försöka skapa nya 
relationer med kunder, det är än viktigare att vårda de man i organisationen redan har. 
Det är först när kunden återkommer och utför upprepande transaktioner, som 
organisationen får en möjlighet att öka sin lönsamhet (Grönroos, 2000, s.13). Att 
lojalitet leder till lönsamhet är ett grundläggande antagande. Men det är däremot inte 
sagt att en lojal kund är lönsam, det finns även lojala kunder som är direkt olönsamma, 
eftersom lojalitet kan vara många olika saker. Idag blir de lojala kunderna alltmer 
kunniga, kunden kan ibland mer än personalen. Detta beror på att när kunden fortsätter 
att komma tillbaka tilltar kundens erfarenheter och kunskap av produkten eller tjänsten. 
Kundernas höga kunskapsnivå ställer därigenom krav på en utförligare kommunikation 
mellan företagen och kunderna (Söderlund, 2001, s.20-22). För att avgöra varför 
kunderna är lojala eller inte och vad konsekvenserna av det innebär, bör kundmätningar 
genomföras kontinuerligt. I nyare teorier anses det att fokuseringen bör ligga på att mäta 
kundernas lojalitet, vilken visar kundernas beteenden (Sörqvist, 2000, s.25). 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Nordea Bank AB1 har sedan många år haft ett samarbete med Posten AB2, sedan år 
2002 har samarbetet skett med det helägda dotterbolaget Svensk Kassaservice AB3. 
Samarbetet går ut på att Nordeas kunder inte endast ska kunna utföra sina bankärenden 
på Nordeas kontor utan även hos Svensk Kassaservice samtliga kontor och ombud. 
                                                 
1 Fortsättningsvis kommer Nordea Bank AB att endast benämnas som Nordea. 
2 Fortsättningsvis kommer Posten AB att endast benämnas som Posten. 
3 Fortsättningsvis kommer Svensk Kassaservice AB att endast benämnas som Svensk Kassaservice. 
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Genom det historiskt  långa samarbetet med Posten, har Nordeas kunder en tradition i 
att uträtta sina bankärenden genom denna servicekanal. Men det finns idag många andra 
transaktionskanaler att välja mellan som kund. Under 1996 lanserades de första 
banktjänsterna på Internet i Sverige, fram till 1997 var det mindre än 2 procent som 
använde Internettjänster (Grolander & Jonsson, 2003, s.14;36). Sedan 1997 har 
användningen av bankers Internettjänster ökat från 2 procent till 46 procent, år 2004 
(Post & Telestyrelsen webbplats, 2004). Grolander & Jonsson (2003, s.11) berättar att 
1925 inrättades Postgirot för att främja betalningsmetoder som giro och idag är det 45 
procent av Sveriges befolkning som använder tjänsten girobetalning, vilket är en 
minskning med 8 procent i jämförelse med 2003 (Post & Telestyrelsen webbplats, 
2004). Antalet betalningstransaktioner via gireringar, kort, autogiro och checkar har 
ökat med 65 procent sedan 1995, där kortbetalningar står för den största ökningen. Vid 
uttag av kontanta medel använder 82 procent av befolkningen bankautomat och de som 
tar ut över disk på Svensk Kassaservice uppgår till 4 procent. Cirka 75.000 personer har 
idag Svensk Kassaservice som sitt huvudalternativ för att klara in- och utbetalningar 
och andra banktjänster. De bor framför allt i glesbygd och landsbygd där det saknas 
andra fysiska alternativ på rimligt avstånd. Till det ska läggas 100.000 personer som har 
särskilda behov och som idag inte har något annat alternativ än Svensk Kassaservice. 
Det gäller till exempel vissa pensionärer, asylsökande, invandrare, småföretagare, 
personer som nekas bankrelationer och funktionshindrade (Lindh, 2004). Detta ändrade 
kundbeteende, där man utför betalningar och kontantuttag med andra tjänster, resulterar 
i att kunden inte behöver besöka ett bank- eller kassaservicekontor för att uträtta de 
löpande transaktionerna. Bankerna har även ansvar för de minskade 
transaktionsvolymerna genom att de har prissatt sina manuella tjänster högt, detta leder 
det till att kunderna skaffar sig automatiserade tjänster som blir billigare än de manuella 
(Grolander & Jonsson, 2003, s.25-26;34;48).  
 
Nordeas bankkontor har under en 20-års period minskat till antalet, i takt med att antalet 
kassatransaktioner minskat, detta har lett till att det idag endast finns ett begränsat antal 
kontor kvar. Idag finns det Nordeakunder, som saknar ett bankkontor på den ort som de 
bor på, men de har då en möjlighet att uträtta sina bankärenden på ett Svensk 
Kassaservice kontor eller genom ombud som tillexempel ICA. Antalet kundärenden på 
Svensk Kassaservice har minskat med 20 procent per år och transaktionerna beräknas 
fortsätta att minska med 15-20 procent per år (Svensk Kassaservice webbplats, 2004). 
Att Svensk Kassaservice förlust har ökat beror främst på att antalet serviceställen inte 
har anpassats efter den minskade transaktionsvolymen. Det är främst i tätorter, som 
verksamheten går med förlust, där det finns andra möjligheter för kunderna att uträtta 
sina ärenden till exempel det lokala bankkontoret (Svensk Kassaservice 
pressmeddelande, 2004). Svensk Kassaservice har därför beslutat att stänga ned fler 
kassaservicekontor, som till följd av avtagande kundunderlag och minskade intäkter. 
Posten beslutade i april 2003 att lägga ned 199 kassaservicekontor, detta som ett steg i 
att nå ett nollresultat under år 2005. Dessa nedskärningar kom främst att gälla i de större 
orter som har ett bankkontor som alternativ till Svensk Kassaservice och pågår fram till 
maj månad 2004. Kontoren i glesbygd har man omvandlat till annan serviceform som 
ICA, Hemköp och Shell (Svensk Kassaservice webbplats, 2004). Om riksdagens 
delbetänkande resulterar i att Svensk Kassaservice läggs ned helt, då avtalet mellan 
Posten och staten kan komma att upphöra vid årskiftet 2003/2004, kommer Nordea att 
stå inför en ny utmaning att i framtiden kunna tillgodose sina kunders behov. Även 
andra banker som idag använder sig av Svensk Kassaservice som transaktionskanal 
kommer att behöva ta ställning till en eventuell nedläggning. Det blir även en utmaning 
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för de banker som idag inte själva har någon egen kassaverksamhet, så som 
Länsförsäkringar Bank. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Idag är Nordeas information om vad deras kunder uträttar för bankärenden på Svensk 
Kassaservice mycket begränsad. Till följd av detta är det i dagsläget mycket svårt för 
Nordea att förutspå hur deras kunder kan tänkas agera vid en eventuell nedläggning av 
Svensk Kassaservice. Det råder ingen tvekan om att framtidsbedömningar är svåra att 
utföra, vilket har lett till att allt fler människor saknar tilltro till dessa prognoser. 
Anledningen till den stora osäkerheten i prognoserna är bland annat att förändringar 
sker tätare, inom fler områden samtidigt och dessutom de blir allt kraftigare (Lundahl & 
Skärvad, 1992, s. 179). 
 
Det finns således flertalet frågetecken kring hur Nordeas kunder kommer att agera vid 
en eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice förutsatt att staten inte ersätter denna 
inrättning med någon annan liknande serviceinrättning. Det är en verklig utmaning för 
dagens banker att, genom god service och ökat kundvärde, kunna hävda sig i den hårda 
konkurrensen om kunderna (Grönroos, 2000, s.116). Den andel av Nordeas kunder som 
bor i närheten av ett bankkontor kommer i framtiden att bli styrda mot att välja Nordeas 
bankkontor i stället för Svensk Kassaservice, men hur kommer de kunder agera som 
inte hinner till bankens relativt begränsade öppettider? Idag kan Nordeas kunder, som är 
boende på orter där det finns ett centralt kassaservicekontor, uträtta sina bankärenden på 
vardagar mellan klockan 10–17:30 samt lördagar 10–13:00. Detta ska ställas i 
jämförelse med bankens begränsade öppettider, som på dessa orter på vardagar är 
mellan 10–15:00, varav en dag har förlängd öppettid till klockan 18.  
 
Ett frågetecken för Nordea är huruvida köerna på bankkontoren kommer att växa 
ytterligare vid en ökad kundtillströmning av de kunder som tidigare uträttat sina 
bankärenden på Svensk Kassaservice. Förlängda kötider kan i längden leda till att 
kundnöjdheten minskar och att Nordea förlorar kunder till andra konkurrerande banker. 
Ett annat frågetecken handlar om det antal kunder som i framtiden inte kommer ha 
tillgång till den grundläggande kassaservicen, varken av ett Svensk Kassaservice kontor 
eller av ett Nordea bankkontor. Huruvida de kunder, som värderar denna tillgång så 
högt, att de byter till en annan bank är inte känt men bör betraktas som en risk att förlora 
denna kategori av kunder. Ytterligare ett frågetecken kretsar kring Nordeas banktjänster 
som leder till att kunderna sköter de löpande banktjänsterna på egen hand genom 
Internet/telefontjänst, girotjänster och bankkort. Frågan är om den grupp kunder som 
idag går på Kassaservice kontoren är mottagliga för denna sorts produkter eller om de 
kommer att fortsätta stå i kö på bankkontoren istället?  
 
Om riksdagen säger upp avtalet mellan Posten och staten, vilket resulterar i en 
nedläggning av Svensk Kassaservice, utan att riksdagen ersätter denna bankfilial med 
någon annan liknande verksamhet, kommer Nordea att förlora en betydelsefull tjänst 
som de i nuläget erbjuder sina kunder. Nordea har under flera decennier kunnat erbjuda 
sina kunder en möjlighet att uträtta bankärenden via posten, som senare övergick till 
Svensk Kassaservice. Denna tjänst har Nordea tidigare kunnat konkurrera med mot sina 
konkurrenter, som ett unikt komplement till de traditionella bankkontoren. Under de 
senaste två åren har även andra banker kunnat erbjuda sina kunder att utföra enklare 
banktjänster via Svensk Kassaservice. Enligt vår uppdragsgivare är en stor andel av 
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Nordeas kunder vana att ha något slags bankkontor nära tillhands, oavsett om det 
handlar om ett traditionellt bankkontor eller Svensk Kassaservice. För Nordeas del blir 
det avgörande om de kan hitta någon annan samarbetspartner, som i framtiden kan 
utföra de banktjänster som Nordeas kunder kan utföra på Svensk Kassaservice idag för 
att inte förlora sin konkurrensfördel. Vilka samarbetspartners som kan bli aktuella beror 
på vad riksdagen beslutar samt vilka framtidsplaner som Nordea arbetar mot.  
 
Vidare är det känt att befolkningen i Sverige blir äldre och allt fler i en ökande takt 
(SCB:s webbplats, 2004). Det innebär i förlängningen att fler av Nordeas kunder, som 
kan liknas vid den övriga svenska åldersfördelningen, får svårigheter att uträtta sina 
bankärenden till följd av ålderns inverkan. Det resulterar i sin tur i att denna 
kundkategori är i ett större behov av kontakt och hjälp av bankpersonal eller personal 
via ombud. Nordeas åldrande kundkategori kommer även att bli mindre rörliga, vilket 
leder till att fler av Nordeas kunder kommer att behöva tillgång till ett bankkontor eller 
liknande verksamhet relativt nära sin bostad. Om riksdagen beslutar att lägga ned 
Svensk Kassaservice, genom att avtalet mellan Posten och staten upphör, bör Nordea se 
över sitt utbud av bankkontor eller liknande verksamhet om de har som mål att kunna 
tillgodose den åldrande delen av sin kundkrets.  
 
 
1.3 Syfte  
Att kartlägga hur Nordeas kunder, som idag uträttar sina bankärenden på Svensk 
Kassaservice i orterna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, kommer att uträtta sina 
bankärenden, om avtalet mellan Posten och staten upphör och riksdagen beslutar att 
lägga ned Svensk Kassaservice. 
 
 
1.4 Problemformulering 
De frågeställningar som vi finner relevanta att arbeta utifrån för att kunna besvara syftet 
är; 

• Vilka bankärenden utför Nordeas kunder idag på Svensk Kassaservice? 
• Vilket är deras skäl till att de går till kassaservice kontoret istället för ortens 

bankkontor? 
• Hur Nordeas kunder tror att de kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden 

efter en eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice? 
 
 
1.5 Avgränsning 
Vår uppgift med denna uppsats är avgränsad till att endast förse Nordeas kontorschefer 
på orterna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg4 med förhandsinformation om hur 
deras kunder på dessa orter som uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice, tror 
sig kommer att agera vid en eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice. Vår 
avgränsning blir därför att endast genomföra undersökningen på dessa tre orters 
kassaservicekontor. Vi avgränsar oss till att endast undersöka privatkunder då Svensk 
Kassaservice har ett mycket begränsat utbud för föreningar och företag. Företagare kan 
dock teckna särskilda avtal om att få sin dagskassa uppräknad och insatt på ett 
postgirokonto. Vi har gjort bedömningen i samråd med vår uppdragsgivare att denna 
kundgrupp inte är intressant för undersökningen. Vi avgränsar oss på grund av tidsbrist 

                                                 
4 Se bilaga nr 1 Kartbild över vår undersökta region 
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till att utföra studien under en två veckors period. Vidare har vi avgränsat oss till de 
tillfällen som vi anser ge oss en hög besöksfrekvens. Efter genomförd pilotstudie kom 
diskussionen upp om hur vi ska behandla de som går bud för någon, till exempel gode 
män eller liknande. Vi beslutade oss för att koda ombudet som den Nordeakund denne 
är, alltså inte för den som den går bud för. 
 
 
1.6 Företagsbeskrivning 
 

1.6.1 Det historiska förhållandet mellan Nordea och Svensk Kassaservice  
Under 1880-talet inrättades Postsparbanken i Postverkets regi, motivet var att tillgodose 
småspararna med en sparinstitution. Då kunde de ta ut och sätta in medel på närmare 
2000 fasta postanstalter runt om i landet. Detta skapade en marknadsfördel för 
Postsparbanken gentemot de lokala sparbankerna. Inrättandet av Postgirot 1925, som 
var en del av Postsparbanken, ledde till att betalningar underlättades och 
kontanthanteringen minskades därmed.  
 
1974 bildade staten Post- och Kreditbanken, PK-banken, genom en fusion av 
Postbanken (tidigare Postsparbanken) och Sveriges statsägda kreditbank. Med denna 
fusion ville man undvika en omstrukturering av Postbanken till en självständig 
affärsbank. PK-banken skötte operativa delen med sparkonton och krediter medan 
postgiroverksamheten förblev som tidigare i Postverkets Postgirots regi. Genom ett 
transaktionsavtal mellan Postverket och PK-banken behöll Postverket sitt kontorsnät 
och tillhandahöll både post- och banktjänster. Därefter har Postverket tillhandahållit en 
kassaservice, med in- och utbetalningar och tillgång till kontanta medel, via sitt 
kontorsnät och sina lantbrevbärare för privatpersoner, företag, organisationer och 
myndigheter. 1990 köpte PK-banken Nordbanken och man tog namnet Nordbanken. 
Namnet kom till när Sundsvallsbanken och Uplandsbanken gick samman 1986 
(Nordeas webbplats, 2004).  
 
Postverket omvandlades 1994 till Posten AB och Postgirot, där Postgirot blev en bank 
som inriktades mot betalningsförmedling. Genom ett avtal med Posten åtog sig staten 
ett ansvar att det skulle finnas en grundläggande kassaservice i hela landet. Posten 
skulle enligt avtalet förse alla kunder i landet med en daglig och rikstäckande 
kassaservice till enhetliga priser.  
 
Under 1997 skedde en fusion mellan finska Merita Bank och svenska Nordbanken och 
Merita Nordbanken bildades. Under 1998 gjordes en statlig utredning om den 
grundläggande kassaservicen huruvida staten skulle ha ansvar för den rikstäckande 
betaltjänsten och kontantförsörjningen. Man föreslog i detta betänkandet, (SOU 
1998:159), att bl.a. låta livsmedelsbutiker och liknande serviceinrättningar erbjuda 
finansiella tjänster för bankers räkning och förbättra kontantuttag med kundmedelskort 
genom ändring av bankrörelselagen (Statens offentliga utredningar, 1998:159). Genom 
ett avtal som har tecknats mellan staten och Posten säkerställs det statliga åtagandet att 
erbjuda rikstäckande kassaservice. Denna service tillhandahålls av Postens kontorsnät 
och lantbrevbärarlinjer. Den del av kassaservice som inte är lönsam täcker staten upp 
för dessa kostnader. Under 1998 och 1999 var Nordea (dåvarande Merita Nordbanken) 
enda avtalsbank med Svensk Kassaservice. I och med uppsägningen av samarbetsavtalet 
med Merita Nordbanken kom det att upphöra att gälla under början av 2001. Posten 
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sålde även under 2001 Postgirot Bank AB till Nordea (Grolander & Jonsson, 2003 s.11-
13, 28).  
 
 

1.6.2 Nordea Bank AB  
Från 1855 har Nordeas konkurrenskraft stärkts genom många fusioner, en av dem var 
1990 när PK-banken köpte Nordbanken och man tog namnet Nordbanken. Under 1997 
skedde en fusion mellan finska Merita Bank och svenska Nordbanken och man bildade 
Merita Nordbanken (Grolander & Jonsson, 2003, s.11-13). Vid denna fusion var 
Nordbanken en av fem rikstäckande banker i Sverige. Bankens position var, inom bank- 
och andra finansiella tjänster till privatpersoner, små och medelstora företag samt den 
offentliga sektorn, mycket stark (Nordeas webbplats, 2004). 2001 bildades koncernen 
Nordea som även har verksamheter i Danmark, Norge, Finland och Polen (Nordeas 
Intranät, 2004). Mellan 2001 och 2002 försökte Nordea att skapa en kundorganisation 
med en samlad kundstrategi och kundrelation. Under år 2003 reducerade Nordea sin 
komplexa verksamhet genom att avyttra tillgångar, till exempel dotterbolag som ansågs 
vara utanför kärnverksamheten. Idag fokuserar Nordea på värden, som sitt utbud av 
lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella lösningar. Nordea är en av världens 
främsta Internetbank med 3,7 miljoner e-kunder. Nordea har en balansomslutning på 
262 miljarder euro och är därmed den ledande finanskoncernen i Norden och 
Östersjöregionen. Deras kundbas består av 9,6 miljoner privatkunder, 900 000 
företagskunder och 1 000 storföretagskunder. Nordeas distributionsnätverk är uppbyggt 
med 1 224 bankkontor samt telefon- och Internettjänster (Nordeas Intranät, 2004). I 
Sverige har Nordea idag 270 bankkontor och 1400 serviceställen och dessa 
serviceställen är i samarbete med bland annat ICA och Shell. Här kan privatkunder 
utföra enkla bankärenden såsom insättning, uttag, överföringar och få en ekonomisk 
översikt över sina konton (Nordeas webbplats, 2004). 
 
 

1.6.3 Svensk Kassaservice AB 
Som följd av Postens strategiska beslut under 1999, att lämna den finansiella 
marknaden, planerades då en nedläggning av kassaserviceverksamheten. Regeringen 
ansåg dock att kassaservicen hade stor betydelse för företag och privatpersoner, därav 
ansåg staten att det var fortsatt angeläget med en statlig garanti för ett grundutbud av 
manuella betaltjänster i hela landet. Det beslutades att regleringen av kassaservice skulle 
brytas ur postlagen med motivet att det inte fanns något samband mellan 
postverksamhet och den finansiella verksamhet som kassaservice utgjorde. Nu 
upprättades en separat lag, lag (2001:1246) om grundläggande kassaservice. Posten 
ansågs vara den enda aktör, som kunde tillhandahålla befolkningen en grundläggande 
kassaservice . I och med lagstiftningen, som trädde i kraft 1 januari, 2002, ålades Posten 
härmed att tillhandahålla kassaservice (Grolander & Jonsson, 2003, s.13).  
 
Posten tillhandahöll kassaservice genom dotterbolaget Posten Sverige AB fram till år 
2002. Under 2001-2002 genomfördes den största omstruktureringen i Postens historia, 
vilket innebar att Posten helt separerade kassatjänsterna från posthanteringen. Resultatet 
av detta blev att Svensk Kassaservice AB, ett av Postens helägda dotterbolaget bildades, 
som idag tillhandahåller all kassaservice för Postens räkning. Svensk Kassaservice 
tillhandahåller grundläggande kassaservice i olika serviceformer, genom egen regi, 
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partnerregi samt genom lantbrevbärare och postväska. Svensk kassaservice servicenät 
omfattar 1167 fasta serviceställen och här ingår de kontor som är i egen regi och 
partnerregi. Det finns därutöver ca 2550 lantbrevbärare som betjänar ungefär 715 000 
hushåll och 5000 avlägset belägna hushåll får kassaservice via postväska (Grolander & 
Jonsson, 2003, s.10;14). 
 
Antalet anställda hos Svensk Kassaservice är idag totalt ca 2400 där majoriteten är 
kassörer och övriga är kassachefer eller medarbetare vid centrala funktioner. Svensk 
Kassaservice har inte någon egen bankverksamhet utan agerar idag ombud för 
Nordea/Postgirot, FöreningsSparbanken med samverkande sparbanker, 
Länsförsäkringar Bank och GE Capital Bank. Svensk Kassaservice tillhandahåller ett 
utbud av enklare manuella betaltjänster och priserna på dessa tjänster är enhetliga i hela 
landet. De tjänster man tillhandahåller är insättning och uttag på bankkonto, inbetalning 
på post- och bankgiro, post- och bankgiroutbetalning, utlandsbetalning, inlösen av 
check, dagskasseinsättning, inrikes postanvisning (Grolander & Jonsson, 2003, s.14, 25, 
27). De två sistnämnda är Svensk Kassaservice egna tjänster, som Nordea inte har 
tecknat avtal för med Svensk Kassaservice (Svensk Kassaservice webbplats, 2004). 
Svensk Kassaservice saknar bankoktroj, vilket innebär att de inte kan förse kunder med 
egna bankkonton och betaltjänster som är kopplade till ett konto (Grolander & Jonsson, 
2003, s.26).  
 
 
2 Metod 
 
Uppdragsgivaren samlar oftast inte in data själv utan överlåter det till andra undersökare 
som kanske inte är lika insatta i det som ska undersökas. Dessa undersökare kan då 
tolka data annorlunda än vad uppdragsgivaren gör, som är mer insatt i ämnet 
(Christensen et al. 2001, s.42). Vi är medvetna om att vi inte har exakt samma 
förkunskap inom vårt undersökningsområde, som vår uppdragsgivare Nordea har. Vi 
vet att detta faktum kan inverka på utformning av enkät samt tolkning och analys av 
data, men vi anser oss ha en relativt god förkunskap inom ämnet. Denna har vi erhållit 
genom kontakt med expertis på Nordea, samt att delar av arbetsgruppen arbetar inom 
banksektorn. Vår förförståelse inför denna undersökning är att en av gruppens 
medlemmar är anställd inom FöreningsSparbanken och arbetar i kassa/kundtjänst, en 
annan är kund i Nordea, den tredje gruppmedlemmen är anställd inom Nordea och 
arbetar inom kassa/kundtjänst. Samtliga av oss är eller har varit bosatta på de tre orterna 
som ingår i studien under en längre tidsperiod. Vi är medvetna om att våra olika 
bakgrunder kan påverka uppsatsens innehåll och utformning.    
 
Undersökningar finns i ett stort antal olika varianter, de delas vanligen in i grupperingar 
efter hur mycket information man har om problemområdet. En undersökning där 
kunskapen inom problemområdet är begränsad, benämns som explorativ, vilket innebär 
att den är av en utforskande karaktär. Genom en allsidig forskning, med hjälp av flera 
olika tekniker, belyses problemen och kunskap tillförs om ämnet. Undersökningar där 
det redan finns forskning inom problemområdet kallas, genom att en beskrivning av 
ämnet genomförs, för deskriptiv (Patel & Davidson, 2003, s.12-13). På uppdrag av 
Nordea har vi utfört en undersökning av ett relativt outforskat fenomen, vilket i vårt fall 
innebar att vi studerade Nordeas kunder, som utförde bankärenden på Svensk 
Kassaservice på orterna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Genom denna 
explorativa studie erhöll vi information om deras kunders beteende. Vår förhoppning 
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var att med hjälp av tvärsnittsinformation för existerande uppfattningar och 
förhållningssätt kunna utföra statistiska generaliseringar om Nordeas kunder som 
uträttar bankärenden på de tre ovan nämnda orterna. En tvärsnittsansats på en studie är 
en bred och oftast ytlig ad hoc5 undersökning där ett representativt urval av individer 
från en specifik målpopulation vid en given tidpunkt studeras (Christensen et al. 2001, 
s.76). Vårt resultat kommer endast att vara giltigt för Nordeas kunder på dessa tre orter, 
de samband som vi finner behöver inte vara likvärdiga med Nordeas övriga kunder i 
Sverige. 
 
När vi valde att inrikta oss mot en kvantitativ undersökning6 var vi medvetna om att det 
problematiska med ansatsen är att den kan innehålla systematiska eller slumpmässiga 
fel, det är således viktigt att ett kritiskt synsätt används såväl i planering som i 
utförande. Genom återkommande prövning och kontroll kan vi skapa en undersökning 
med både hög reliabilitet och validitet, vilket bör vara målsättningen för all forskning 
(Holme & Solvang, 1997, s.163). För att undvika de ovan nämnda felen genomförde vi 
en pilotundersökning för enkätens utformning samt förde diskussioner med såväl 
handledare som expertis inom undersökningsområdet. Vår målsättning var att under 
varje del av undersökningen inta ett kritiskt förhållningssätt till såväl metod som 
litteratur. Patel & Davidson (2003, s.58) förespråkar användning av en 
undersökningsplan, vilken bör innehålla en tidsplan över undersökningen och 
genomförandets metoder. Syftet är dels att fungera som en plan och mall för arbetet, 
dels att tydliggöra för forskaren inom vilka områden det saknas information och 
kunskap. Vi har efter denna rekommendation utformat en planeringsrapport, som gav 
gruppen, handläggaren och uppdragsgivaren en överblick över uppdragets disposition, 
struktur och innehåll. 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
Uppdragets mål var att ge Nordea en aktuell lägesrapport, en tvärsnittsstudie, över vad 
deras kunder uträttar för bankärenden, hur ofta de uträttar dessa bankärenden och varför 
de väljer att uträtta dem på Svensk Kassaservicekontor istället för på ortens Nordea 
bankkontor. Undersökningsmetoden kan betraktas som ett redskap, för att lösa problem, 
och därigenom också erhålla kunskap. Det finns många olika metoder, som passar olika 
syften, däremot är inte alla metoder och verktyg lika hållbara. I en metod finns svåra 
men viktiga krav på överensstämmelse med verkligheten, urvalet av information skall 
genomföras systematiskt, dessutom skall resultaten vara kontrollerbara och möjliggöra 
ny kunskap (Holme & Solvang, 1997, s.13). En ad-hoc undersökning är en 
undersökning som är utformad och genomförd för ett unikt tillfälle. Denna 
undersökning grundar sig på en beslutssituation, där uppdragsgivaren anser sig ha för 
lite eller ingen information för att kunna fatta ett välgrundat beslut och bestämmer sig 
därför att genomföra en marknadsundersökning. Denna undersökning planerades och 
genomfördes i syfte att ta fram just den information som saknas och därefter bör 
resultatet kopplas till beslutsprocessen (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 136). Det 
bakomliggande skälet till att vi genomförde denna undersökning för Nordea på tre olika 
orter är att de saknar tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna fatta beslut inför en 
eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice. Vi genomförde alltså en 
engångsundersökning som var skapad unikt inför kommande beslutsituation. Den bästa 
                                                 
5 För definition av ad hoc undersökning, se i avsnitt Tillvägagångssätt  
6 En kvantitativ undersökning är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika 
variabler. För tydligare definition, se i avsnitt Val av metod. 
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bilden av verkligheten fås ofta genom att flera olika metoder används (Holme & 
Solvang, 1997, s.75). Av tidskäl var vi begränsade till att endast utföra en kvantitativ 
undersökning. Om ytterligare tid funnits, vore det önskvärt att komplettera med en 
kvalitativ intervju med expertis inom området kundbeteende i banksektorn. Patel & 
Davidson (2002, s.14) anser att den huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning ligger i hur man samlar in, bearbetar och analyserar informationen 
om problemområdet.  
 
Informationen från en kvalitativ forskning består främst av ”mjuka” data och tolkande 
analyser, kvantitativt insamlad information består däremot av mätbara data och 
statistiska analysmetoder. Vid tillämpning av kvalitativ metod har man ett öppet samtal 
mellan respondent och undersökare (Jacobsen, 2002, s.139). Här kan dock analysen och 
teoribyggandet bli begränsat beroende på undersökarens förmåga att tolka 
datamaterialet (Christensen, 2003, s.67). Den metod som vi valde att tillämpa för att 
samla in information inom problemområdet utfördes, som tidigare nämnts, med en 
kvantitativ ansats med ett positivistiskt förhållningssätt. En kvantitativ undersökning är 
främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler. En 
kvantitativ ansats har förutbestämda utgångspunkter som utgör undersökningens 
ramverk och begränsning (Christensen et al. 2001, s.66-67). Avstånd och urval är ord 
som förknippas med kvantitativa studier, eftersom det i förväg är bestämt vilka 
respondenterna är och vilka frågor som skall besvaras. Metoden är dock sämre anpassad 
för att samla information om sociala processer (Holme & Solvang, 1997, s.80-82). Med 
hjälp av vår information från undersökningen erhöll vi tvärsnittsinformation om 
kundernas uppfattningar och förhållningssätt till problemområdet. Denna typ av 
information ger Nordea en överblick över vilka kunder det är som går till Svensk 
Kassaservice och varför. En kvantitativ ansats är oftast deduktiv, då den bygger på att 
undersökaren själv kategoriserar informationen innan den samlas in, att frågorna är fasta 
och svarsalternativen är givna (Jacobsen, 2002, s.43).  Efter genomgång av olika 
undersökningsmetoder anser vi att den kvantitativa ansatsen lämpar sig bäst i vår studie, 
även om en rutin eller vana att uträtta bankärenden på Svensk Kassaservice kan tolkas 
som en social process. Den positivistiska skolans ideal är att det bör gå en skiljelinje 
mellan forskaren och det fenomen som undersöks. Den perfekta metoduppläggningen 
anses vara en där undersökaren inte på något sätt låter själva uppläggningen påverka det 
han eller hon studerar (Jacobsen, 2002, s.36-37). Utifrån vårt positivistiska 
förhållningssätt, strävade vi mot att, om möjligt finna samband mellan de parametrar 
som vi ska undersöka, utan att våra personer inverkar på resultatet som vi kommer att 
erhålla.  
 
 

2.1.1 Datainsamling  
Vid datainsamling kan man få tillgång till två typer av data, dessa är primär- och 
sekundärdata (Axelsson, 1996, s.59). Det bästa är att använda både primär- och 
sekundärdata, då dessa två kontrollerar varandra, vilket ger stöd för de resultat man 
kommer fram till (Jacobsen, 2002, s.153). Primärdata används som beslutsunderlag och 
samlas in direkt genom till exempel intervjuer och enkäter med kunder, leverantörer etc. 
(Axelsson, 1996, s.59). Vid insamling av primärdata vänder undersökaren sig direkt till 
informationskällan för informationsinsamling för en specifik problemställning 
(Jacobsen, 2002, s.152). Primärkällor är mer pålitligare än sekundärkällor, eftersom 
påståenden från någon som varit med om en händelse, primär information, är mer 



______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 15 

trovärdig än vad den är från personer som återberättar en händelse som de inte varit med 
om själva, sekundär information (Esaiasson et al. 2003, s.309). Det finns två olika 
metoder att insamla data från respondenter, som underlag till en marknadsundersökning. 
Metoderna är observation och kommunikation av eller med respondenterna, där den 
vanligaste är kommunikation, vilket kräver att respondenterna aktivt förser 
undersökaren med data (Kinnear & Taylor, 1996, s.139). Vi erhöll primärdata, genom 
vår muntligt framställda enkätundersökning, som utfördes vid olika tillfällen under en 
två veckors period. Data som redan finns tillgänglig kallas för sekundärdata, det kan 
vara tidigare gjorda rapporter, utredningar, informationssamlingar, existerande statistik 
(Axelsson, 1996, s.62). Vid urvalet av sekundärdata är det viktigt att anta ett kritisk 
synsätt, trovärdigheten hos källan bör undersökas. Vi använde oss av sekundärdata i 
form av litteratur, vetenskapliga artiklar, muntliga källor och tidigare undersökningar. 
Dessutom har material använts ifrån databaser tillgängliga från HTUs bibliotek samt 
Google och Eniro. Vi har även hämtat ledning, angående lämplig information inom 
ämnet, genom olika källors litteraturförteckning. Av all sekundärdata har arbetsgruppen 
gjort en gemensam bedömning av dess tillförlitlighet samt att vi har fått ett utlåtande om 
denna från vår handledare. Information är inte lika tillförlitlig i alla olika slags källor. 
En faktor som är relaterad med tillförlitlighet är källans ägare eller avsändare. Själva 
ägarskapet kan påverka informationen och inte minst urvalet av information. Här bör 
man uppmärksamma att informationen inte behöver vara felaktig eller vinklad, men att 
ägaren kan styra den mer eller mindre oavsiktligt genom urvalet av informationen 
(Lekvall & Wahlbin, 2001, s.101). Vi har under processen med 
informationsinsamlandet träffat på varierande slags källor och därigenom fått anledning 
att reflektera över både tillförlitlighet som ägarskap. Den information som vi förhåller 
oss mest kritiska till, vad gäller urval av information, är den som vi har fått från 
Nordeas Intranät. Vi är medvetna om att den är skriven för Nordeas anställda och 
därigenom inte har någon djupare kritisk förhållningssätt. Vi har uppfattat den 
informationen som skriven för de anställda, inte som en renodlad företagsbeskrivning, 
vilket inte heller var företagets syfte med informationsspridningen.   
 
 

2.1.2 Population och urval 
När vi tog oss an denna uppgift att undersöka vilka bankärenden Nordeas kunder 
uträttar på Svensk Kassaservice och hur de förhåller sig till en eventuell nedläggning av 
denna verksamhet, erhöll vi endast den information som vår uppdragsgivare idag 
besitter. Deras information är begränsad till att endast känna till hur många 
banktransaktioner som utförs av Nordeas kunder på de tre orternas lokala Svensk 
Kassaservicekontor. De känner alltså inte till vilka dessa kunder är, inte heller vilka 
slags bankärenden de uträttar eller i vilken omfattning de uträttar dessa. Det bör dock 
tilläggas att Nordea förmodligen kan ta fram mer exakt information om sina kunder som 
uträttar bankärenden på Svensk Kassaservice. Det är förmodligen av tids- samt 
kostnadsskäl, som den informationen inte finns tillgänglig för vår uppdragsgivare.  
 
Trots att man genom avgränsning och tydlig definiering av populationen lyckats 
begränsa antalet i målgruppen kan det vara svårt att inhämta empirisk data från hela 
gruppen. För att göra undersökningen hanterbar görs ett urval som sedan används för att 
generalisera hela populationen (Befring, 1994, s.41). Vi erhöll information om att 
Nordeas kunder på orterna Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg uträttade nästan lika 
många transaktioner på respektive orts bankkontor som på ortens Svensk 
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Kassaservicekontor. Vad vi däremot inte hade någon information om var hur denna 
population såg ut eller dess fördelning och frekvens, gällande kön, ålder, aktivitet och 
besök. Den tilltänkta populationen är Nordeas privatkunder som uträttar bankärenden på 
Svensk Kassaservice.  
 
Vi hade förkunskapen om att varje ort hade minst ett Svensk Kassaservicekontor, efter 
kontroll med ansvarig7 på Posten inom trestadsområdet, samt med vår uppdragsgivare 
placerade vi oss på de största och mest centralt belägna Svensk Kassaservicekontoren. 
Detta för att erhålla ett så stort urval som möjligt ur den totala populationen. Enligt 
Patel & Davidson (1994, s.91) bör kvantitativa forskningsresultat vara så generella som 
möjligt, svaren från enkätundersökningen bör kunna betraktas som jämförbara med alla 
andras åsikter. Vid denna typ av studie undersöks således inte hela populationen, endast 
ett stickprov får representera populationens åsikter. Tillvägagångssätten för att ta fram 
ett stickprov varierar beroende på populationens utseende, som till exempel 
könsfördelning. Vårt tillvägagångssätt var att tillfråga varannan kund som lämnar 
Svensk Kassaservice kassa vid utvalda tidpunkter, vilket vi redogör mer för i 
kommande stycke.  
 
Med ett systematiskt urval menas att man som undersökare endast behöver sina 
undersökningsenheter ordnade ”i rad” och därefter väljer ut enheter med ett visst 
intervall med ett slumpmässigt valt startnummer. Detta systematiska slumpmässiga 
urval är tänkt att efterlikna ett ostratifierat slumpmässiga urvalet, OSU (Lekvall & 
Wahlbin, 2001, s.244). Risken med denna urvalsmetod är att periodicitet i listan över 
populationen påverkar resultatet och således inte ger en rättvis bild (Patel & Davidson, 
1994, s.91). Eftersom vi inte hade någon tidigare kunskap om den population som 
studien var tänkt att utföras på, valde vi metoden slumpmässigt urval bland de kunder 
som vi träffar vid våra undersökningstillfällen. Vi vill likna denna slumpmässiga metod 
med ett systematiskt urval, då vi inte har något beroende mellan våra tillfrågade 
respondenter. En typ av intervjuareffekt är vid de tillfällen, som intervjuaren själv ska 
välja ut respondenterna. Risken finns då att intervjuaren, medvetet eller omedvetet dras 
mot vissa typer i sitt urval. Motmedel till denna effekt är att, föreskriva objektiva 
urvalskriterier som att man väljer ut var femte person som passerar en viss plats eller 
liknande (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.310). För att undvika att våra preferenser styrde 
vilka vi tillfrågade, genomfördes undersökningen på varannan kund som lämnade 
kassan inne på Svensk Kassaservice. Postens kontor är uppbyggda med två olika kassor, 
där man antingen uträttar postrelaterade ärenden eller bankrelaterade, Svensk 
Kassaservice och tack vare den uppdelningen visste vi vilka kunder som skulle 
tillfrågas. Vi valde att genomföra undersökningen vid de tillfällen som vi ansåg ge oss 
bra spridning av olika åldersgruppers besöksfrekvens, samt att vi konsulterade ansvarig 
på Posten inom Trestad om besöksfrekvenser för att bekräfta att vårt urval av 
undersökningstillfällen gav oss hög svarsfrekvens. Vi valde att endast utföra 
undersökningen vid högfrekventa tillfällen för att Nordea skulle få en inblick i hur 
kundunderlaget fördelas vid stora kundtillströmningar. Om Svensk Kassaservice 
kommer att läggas ned är det just vid dessa högfrekventa besökstillfällen, som Nordea 
kan tänkas få svårigheter att bemöta den stora kundtillströmningen. För att säkra 
spridningen ytterligare fördelades undersökningstillfällena jämnt över antal förmiddags 
respektive eftermiddagspass. Vi är medvetna om att vi skulle kunna få ett större urval ur 
populationen om vi hade tid och möjlighet att genomföra undersökningen vid fler 

                                                 
7 Birgitta Borsén, kassaområdeschef  
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tillfällen än de planerade. Det är av tidsbrist som vi endast genomför undersökningen 
vid följande tillfällen. 
 

Datum Frekvens Förmodade kundgrupper Tidpunkt 
19-apr Högfrekvens Pensionärer 10:00-13:00 
20-apr Högfrekvens Pensionärer 10:00-14:00 

23-apr Högfrekvens 
Pensionärer, studerande & 

löntagare 11:00-14:00 och 15:00-17:30 
24-apr Högfrekvens Samtliga 10:00-13:00 
26-apr Högfrekvens Samtliga 15:00-17:30 
27-apr Högfrekvens Samtliga 10:00-14:00 och 15:00-17:30 

   
Oavsett vilken typ av undersökning som utförs, måste information bli insamlad och 
registrerad. Frågeställningen avgör vilken information som skall samlas in, alltså vilka 
enheter som ska ingå i undersökningen och vilka egenskaper som ska studeras. 
Populationen är vanligtvis stor, det räcker dock att ett urval görs för att få en överblick 
över populationens ståndpunkter. Urvalsmetoderna delas vanligtvis in i två 
huvudgrupper, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Obundet slumpmässigt 
urval (OSU), där man känner till sannolikheten för att en enhet skall komma med i 
urvalet är liksom stratifierat urval och klusterurval exempel på sannolikhetsurval. Vi 
kände inte i förväg till sannolikheten för de olika enheter av Nordeas kunder som 
uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice. Däremot har vi styrt våra 
undersökningstillfällen till tidpunkter som är utbetalningsrelaterade i form av pension, 
studiebidrag och löneutbetalning. Vi är medvetna om att det inte finns någon garanti att 
vi kommer träffa samtliga enheter ur populationen, det är inte heller vår målsättning. 
Således har en förenkling gjorts för att få en representativ bild av helheten. Vilken 
urvalsmetod som används beror främst av syftet med undersökningen, tidsramen och 
tillgången på pengar (Holme & Solvang, 1997, s.181-187).  
 
Befring (1994, s.42) visar på tre faktorer som påverkar representativiteten i ett urval, det 
är dels urvalsmetoden, som kan vara subjektiv eller slumpmässig. Variationen i 
populationen påverkar, genom att om den är liten blir det lättare att få en bra bild över 
populationen. Slutligen anser författaren att ju större urvalsstorlek, desto bättre 
representativitet. Efter konsultation med vår handledare och fördjupade studier i 
relevant litteratur inom urvalsområdet, samt efter egna diskussioner ansåg vi att en 
urvalsgrupp på cirka 400-500 respondenter var tillräckligt för att kunna utföra 
multivariata analyser på insamlat material. Vi förlitade oss på en författares teori om hur 
man beräknar stickprovsstorlek, vilket innebär att det inte finns någon exakt regel för 
valet av stickprovsstorlek men han påvisar följande påstående: 
”En undersökning med litet stickprov men med en hög svarsfrekvens och noggrann 
bortfallsanalys är i många fall tillförlitligare än en undersökning med stort stickprov, 
låg svarsfrekvens och undermålig bortfallsanalys.” (Gellerstedt, 1997, s.75-76) 
 
Om det endast finns begränsad tid för att genomföra undersökningen, är risken stor att 
man inte väljer den metod som är bäst för undersökningen. Bristen på tid kan dessutom 
leda till att man inte hinner sätta sig in i undersökningsproblemet, vilket kan resultera i 
att den tekniska kvaliteten i relationen mellan uppdragsgivare och undersökare blir 
lidande (Christensen et al. 2001, s.42). Tiden för uppdraget var utsatt till 10 veckor, 
vilket bestämts efter en överenskommelse mellan uppdragsgivaren, Nordea och 
arbetsgruppen. Det var under sammanlagt sex dagar som undersökningen utfördes på. 
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Efter de första undersökningstillfällena gjordes en utvärdering för att avgöra om antalet 
tillfällen var rimligt eller behövde justeras. 
 
 

2.1.3 Enkätutformning 
För att få tillgång till information om Nordeas kunder, som uträttar sina bankärenden på 
Svensk Kassaservice valde vi att använda en intervjuteknik med en standardiserad enkät 
innehållande fasta svarsalternativ. Intervjuer är personliga samtal mellan undersökare 
och målgrupp, när som i vårt fall, undersökaren söker upp personen för en intervju, 
benämns den som fältintervju. Att man genomför en strukturerad intervju innebär 
således att en detaljerad intervjuplan med fasta frågor och svarsalternativ används 
(Befring, 1994, s.69). 
 
Enligt Patel & Davidson (2003, s.71) är det graden av utformning och formulering av 
frågorna, som avgör hur standardiserad en intervju är. Standardisering av intervjuer 
syftar till att kvantifiera svaren. Målet och fördelen är att kunna bearbeta och analysera 
materialet med hjälp av statistiska verktyg och modeller. Det finns dock nackdelar med 
en standardiserad intervju, som kan resultera i svar som saknar djup och nyansering 
(Lundahl & Skärvad, 1992, s.92). Dessutom bör graden av strukturering avgöras, det 
vill säga i vilken utsträckning frågorna är fria att tolka för respondenten. Vid en intervju 
där undersökaren önskar genomföra en kvantitativ analys, eller en enkät med fasta 
svarsalternativ, definieras den av en hög standardisering såväl som en hög strukturering. 
Vid dessa tillfällen är det av stor betydelse att hela syftet täcks in i de uppsatta frågorna 
(Patel & Davidson, 2003, s.71). Standardiserad enkät innebär att frågorna står i en viss 
ordning och när enkäten är icke-standardiserad ställs frågorna efter hur respondenten 
svarar. Vi beslöt oss för att ställa frågorna i en bestämd ordningsföljd som vi ansåg vara 
logisk att följa, den frångicks inte vid undersökningarna. När svarsalternativen är 
förutbestämda har man strukturerade svarsalternativ, när man har fria och inte bestämda 
svarsalternativ tillämpas icke-strukturerade svarsalternativ (Christensen et al. 2001, 
s.146). I vår undersökning användes en enkät med fasta svarsalternativ, där resultatet 
analyserades för att tydliggöra eventuella samband mellan variablerna. Enkäten som 
användes i undersökningen är strukturerad efter tre block, de tre frågeställningarna från 
problemformuleringen; vad, varför och hur. Målet med att i enkäten använda 
strukturerade svarsalternativ var att täcka upp alla tänkbara svar från respondenterna.  
 
Det är lämpligt att börja intervjuer såväl som enkäter med neutrala frågor angående 
bakgrundsvariabler, så som kön och ålder (Patel & Davidsson, 1994, s.65). När första 
delen är avverkad går man ofta in på de frågor som berör det verkliga problemet, 
avslutningsvis kan det vara lämpligt med tillägg för eventuella kommentarer. Efter 
genomförd pilotundersökning upptäcktes att några respondenter önskade att få göra 
tillägg vid den sista frågan i form av övriga kommentarer, vilket vi ansåg var positivt 
för undersökningen. Med hjälp av den sista öppna frågan kunde vi erhålla en 
övergripande bild av vad Nordeas kunder hade behov av att förmedla. Vi var medvetna 
om att svaren på denna fråga kunde variera kraftigt till sitt innehåll. Genom att ha med 
öppna frågor i ett frågeformulär kan undersökaren fånga upp oväntade synpunkter. Det 
kan även vara bra för respondenter, som känner att de inte får sagt vad de egentligen 
tycker på grund av att de bli styrda att välja mellan givna svarsalternativ. Det som är 
svårt med öppna frågor är att undersökaren får massor av olika svar som man inte kan 
behandla statistiskt. Undersökaren måste därför dela in de olika svaren i olika områden 
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och därefter ange hur många, som har svarat inom respektive område (Christensen et al. 
2001, s.150-151). Vi valde, efter genomförd undersökning, att sammanställa dessa 
övriga kommentarer i olika grupper baserat på hur frekvent de olika kommentarerna 
förekom. Dessa indelningar kan nu betraktas som givna svarsalternativ på en fråga, som 
man sedan kan tillämpa vid analysen (Jacobsen, 2002 s.413-414). En teknik för att 
sekvensera frågor är omvänd tratt teknik, vilken innebär att man först ställer specifika 
frågor till respondenten för att avsluta med övergripande frågor. Denna teknik är 
lämplig när man som undersökare vill ta reda på respondentens inställning till en viss 
fråga och inte förväntar sig att respondenten har en bestämd uppfattning om ämnet. Den 
omvända tratt tekniken hjälper respondenten att tänka igenom ämnesområdet och bilda 
sig en uppfattning under tiden som frågorna besvaras (Patel & Davidsson, 1994, s.65). 
 
Patel & Davidson (2003, s.74-75) rekommenderar att vissa fraser och ord i 
formuleringen av frågorna i enkäter och intervjuer undviks. I resonemanget instämmer 
även Wärneryd (1993, s.66), att det som bör undvikas är  långa och ledande frågor, 
vidare bör svåra ord, fackuttryck och värdeladdade ord undvikas för att inte skapa 
missförstånd vilket kan resultera i bortfall och feltolkningar. Formuläret bör inte vara 
för omfattande men inte heller ge ett slarvigt och oseriöst intryck (Holme & Solvang, 
1997, s.173-174). Vår enkät innehöll banktermer, som av vissa respondenter, kunde 
uppfattas som svåra. Vi fattade beslut om att inte använda oss utav någon skriftlig 
specifikation att visa upp för våra respondenter av dessa termer. Vi beslutade däremot 
att, vid behov ge en förklaring av termerna muntligt till respondenterna, vilket 
standardiserades i förväg av oss tre undersökare. För att få en kort och koncis enkät 
uteslöts, under vår process att skapa enkäten, flera frågor som inte ansetts vara 
relevanta. Samtliga frågor ansåg vi vara relevanta för att besvara våra frågeställningar 
och vårt syfte8. Vilket stämmer överens med Befrings (1994, s.72) krav på 
enkätundersökningar. Befring menar att enkäter kan ses som ett specialfall av 
intervjumetoden, den kan vidare ses som en kollektiv intervju.  
 
Vid användning av nominalskala, för att dela in ålder i olika klasser måste klasserna 
vara uttömmande och uteslutande. Det måste alltså finnas ett och endast ett rätt 
alternativ för varje respondent (Christensen et al. 2001, s.154). Vid åldersindelningen 
utgick vi från Nordeas indelning 13-25, 26-65, 66 och uppåt. Utifrån dessa grupper 
valdes att påbörja åldersindelningen vid 13 år, då kunderna, från och med denna ålder, 
har rätt att få ett betalkort kopplat till sitt bankkonto och kan därmed uträtta 
bankärenden på egen hand (Nordeas webbplats, 2004). Vad gäller de övriga 
svarsalternativen användes ordinalskalor för att redogöra olika frekvenser av uträttade 
bankärenden. En ordinalskala innehåller mätvärden som resulterar i att en rangordning 
av respondenternas svar blir möjlig. Här kan man avgöra om en individ med ett visst 
mätvärde är bättre eller mer positivt inställd än de andra respondenterna, men med 
ordinalskalor går det inte att uttala sig om skillnadernas storlek på olika individer 
(Befring, 1994, s.97). Vid användning av svarsskalor måste man som undersökare se till 
att verbalt definierade ändpunkter är tillräckligt extrema att skalan rymmer alla tänkbara 
svar (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.309). När vi utformade vår undersökningsenkät valde 
vi att placera delfrågorna i en ordningsfölj som vi upplevde som naturlig och hade ett 
inbyggt flyt i sig för att motverka ”hopp” fram och tillbaka.  
 
 

                                                 
8 Se bilaga 2 Enkät 
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2.2 Reliabilitet och validitet 
Vid insamling av kvantitativa data finns det en osäkerhet och den bör naturligtvis vara 
så liten som möjligt. Det finns flera sätt att minska osäkerheten i undersökningen, till 
exempel genom att verkligen mäta det som avses och att se till att tillförlitligheten till 
det insamlade materialet är hög (Patel & Davidson, 2003, s.98-103). Holme & Solvang 
(1997, s.192) påtalar två typer av fel, som kan uppstå vid insamlingen av information 
vid stickprovsundersökningar, skevhet och brist på precision. Skevhet i materialet 
innebär att upprepade avvikelser uppstår, vilket resulterar i en bild som inte är 
representativ för populationen. Bortfall i form av felaktigt ifyllda enkäter eller svar som 
inte lyckats att samlas in kan också resultera i ett skevt material. Precisionen i 
urvalsresultatet ligger till grund för tolkningen av svaren, felet uppstår när man inte kan 
utläsa någon entydig statistik, trots olika stickprov. Undersökningens tillförlitlighet kan 
påverkas i negativ riktning av flertalet orsaker, bland annat beroende av hur tränad 
intervjuaren är, vilket kan ge skillnader i resultatet. För att undvika detta problem kan 
studiens frågor med fördel ställas och genomföras av två personer samtidigt. En 
enkätundersöknings tillförlitlighet påverkas dock till största delen av frågornas och 
svarsalternativens utformning (Patel & Davidson, 1994, s.87-88). 
 
Mätfel i undersökningar kan orsakas av respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren. 
Dessa tre faktorer samverkar och det är svårt att urskilja vilken faktor som bidrar i 
negativ eller positiv riktning på undersökningsresultatet kvalitet. Om respondenten är 
mycket osäker i sin inställning till det man frågar kan man få olika mätresultat vid olika 
tillfällen. Mätningarna har då en dålig förmåga att motstå slumpmässiga fel och 
reliabiliteten minskar. Liknande fel uppkommer om respondenten gissar om något som 
denne inte känner till eller har glömt (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.308). Under vår 
undersökning har vi uppmärksammat att det fanns respondenter som kände sig osäkra 
på om de kunde besvara frågorna som vi tänkte ställa. Denna osäkerhet uppfattade vi 
som störst bland de äldre respondenterna. När vi förtydligade att det inte rörde sig om 
några tekniska svåra frågor kände de sig något lättade. Det bör dock tilläggas att 
respondenterna allmänt hade en dålig förkunskap om korrekta termer och namn 
gällande bankärenden och vad antal banktransaktioner innebär. Detta tror vi har 
påverkat svaren i vårt undersökta material, men vi kan inte göra någon uppskattning i 
vilken omfattning de på grund av okunskap och osäkerhet kan tänkas ha svarat fel.  
 
En respondent kan också avsiktligt svara fel för att justera upp eller ned vissa svar 
beroende på vad de tror är socialt önskvärt eller acceptabelt. Sådana fel påverkar 
validiteten genom att mätvärdena systematiskt ligger fel i förhållande till det sanna 
värdet. Vidare kan frågorna ställas eller framföras på ett sådant sätt att respondenterna 
leds att svara på ett visst sätt. Även trötthet hos undersökaren kan vara en källa till 
mätfel genom att undersökaren leder respondenten till likriktade svar eller fyller i svaren 
på en höft (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.308). Vid personliga intervjuer kan intervjuaren 
genom dennes uppträdande, klädsel och minspel eller bara genom sin ålder eller kön 
påverka respondenten. Vidare kan även intervjuaren genom sin tolkning av vad 
respondenten säger ge upphov till fel. Haloeffekten, den effekt som respondenter ger 
intervjuaren genom att ha en mycket positiv inställning till undersökningen, kan leda till 
att intervjuaren tolkar svaren mer välvilligt än vad som var tanken. Intervjuaren kan 
även tolka oklara svar i riktning mot medelvärden som framkommit tidigare (Lekvall & 
Wahlbin, 2001, s.310). Eftersom vi var tre olika personer som genomförde 
undersökningen har vi förmodligen inverkat med våra personligheter på 
respondenternas uppfattning om oss och vår undersökning. Vi har dock försökt undvika 
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att utmärka oss genom att ha extrema kläder eller andra attiraljer som kan påverka 
respondenten i någon form.  
 
 

2.2.1 Pilotundersökning   
Forskarens förförståelse och fördomar påverkar undersökningen genom definition av 
problemområde, frågeställning och även utformning och mätbarhet av frågorna och 
svaren. Resultatet kan bli att undersökningen och dess slutsatser är styrda av forskarens 
subjektiva värderingar, det finns dock vägar att gå för att undvika detta (Holme & 
Solvang, 1997, s.153-155). Även Patel & Davidson (1994, s. 69) betonar vikten av en 
kritisk granskning av enkätfrågorna, vilken bör göras av någon som inte besitter 
förkunskaper inom området. Undersökarens förkunskaper inom området kan begränsa 
möjligheterna att upptäcka otydliga eller onödiga frågor i enkäten. Enligt Essaisson et 
al. (2003, s.34) är en pilotundersökning en undersökning i miniformat, som främst är till 
för att undvika att man drabbas av obehagliga misstag under fullskalestudien. För att få 
en tydlig och korrekt enkät till vår undersökning valde vi utifrån ovan nämnda 
resonemang att genomföra en pilotundersökning, där vi använde oss av den enkät som 
vi själva skapat utifrån vår problemformulering. Ytterligare en anledning var, att vi ville 
försäkra oss om att frågorna fungerade, tolkades och gav den information, som de var 
avsedda för. Vi ville dessutom kontrollera frågornas validitet, dvs. i vilken mån de 
verkligen mäter det som man vill mäta (Ejlertsson, 1996, s.32). Ovanstående åtgärder 
ökar enligt Patel & Davidson (1994, s.86) läsarens tilltro till att vår enkät9 verkligen 
mäter det som var avsikten. Sammanfattningsvis var vårt syfte med pilotundersökning 
att få en uppfattning om hur våra frågor uppfattades av respondenterna och om vi 
saknade några svarsalternativ. Vi ville också kontrollera om de svarsalternativ som vi 
uppgett representerade alla respondenters tänkbara svarsalternativ. Vidare undersöktes 
om antalet svarsalternativ var för många till antalet eller överlappande. Detta för att 
undvika att svaren placerades i en och samma svarskategori.  
 
Enligt Christensen (2001, s.161) bör pilotundersökningen utföras på fem till tio personer 
för att få en övergripande bild av enkätens utformning. Den grupp som vi utförde vår 
pilotundersökning på bestod av åtta kvinnor och fem män. Vi frågade två personer i 
åldersgruppen 13-25 år, nio personer i ålderskategorin 25-65 år samt två i åldersgruppen 
66 år och äldre. Vi började med att ställa frågorna i enkäten och därefter genomförde vi 
en intervju med varje respondent för att undersöka: 

• vad de tyckte om frågorna  
• om det var någon fråga som var svår att förstå 
• om det var någon fråga som upplevdes känslig till sin karaktär 
• om det saknades några svarsalternativ  
• om de tyckte att det var för många svarsalternativ 
• övriga synpunkter på frågorna 

 
Med hjälp av våra testpersoner upptäcktes att enstaka frågor i enkäten behövde justeras 
då respondenterna inte alltid förstod vårt språk. Sannolikheten att vi träffar 
respondenter, som har mycket varierande erfarenhetsbakgrund, ordförråd samt generella 
verbala förutsättningar är stor (Befring, 1994, s.78). Undersökningen genomfördes 
dessutom inom ett problemområde, som innehåller många termer från bankvärlden, 

                                                 
9 Bilaga 2, enkät 
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vilket föranledde oss till att justera de frågor med dessa termer att de blev tydligare. Det 
upptäcktes att Nordea har flertalet namn på samma kontoslag, vilket resulterade i att vi 
använde oss av ett gemensamt namn för alla dessa konton, nämligen bankkonto. Vidare 
kunde vi efter genomförd pilotstudie stryka några svarsalternativ, då vi ansåg att de inte 
hade lika hög relevans som innan. Genom denna studie framkom det att nästan samtliga 
respondenter valde samma svarsalternativ på en specifik fråga, vi justerade detta genom 
att utöka antalet svarsalternativ för att få en bättre spridning. Justeringen gällde antalet 
utförda banktransaktioner per besök på Svensk Kassaservice. Slutligen omformulerades 
en fråga gällande hur de främst kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden, vid en 
eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice. 
 
 

2.2.2 Anonymitet 
Etiska problem tillkommer all forskning som inkluderar människor och samhälle, därför 
bör respekten för sina medmänniskor vara utgångspunkten i all forskning. Det innebär 
att respondenternas fysiska såväl som psykiska integritet bör skyddas i största möjliga 
mån (Holme & Solvang, 1997, s.32). För att motivera de utvalda till att besvara 
frågorna bör undersökaren alltså ta hänsyn till anonymitet och konfidentialitet vid 
undersökningstillfället. Här kan man även informera respondenterna om syftet med 
undersökningen och understryka vikten av dennes deltagande, för att öka motivationen 
ytterligare. Vidare påverkas svarsfrekvensen ytterligare genom att ge respondenterna en 
redogörelse över hur anonymt deltagandet är i undersökningen (Patel & Davidson, 
2003, s.69-70). För att undvika frågor som kränker respondentens anonymitet gjordes 
ett medvetet val vid framtagandet av enkäten, vilket ledde till att respondenternas inte 
behövde uppge namn eller födelsedata. Vidare användes endast ett frågeformulär som 
ställdes muntligt till respondenten utan någon upptagning av varken bandspelare eller 
video. Vi är dock medvetna om att undersökningen genomfördes i en allmän lokal där 
det fanns åhörare som kan tänkas ha inverkat på hur uppriktigt och sanningsenligt 
frågorna besvarades. 
 
 
2.3 Metod för analys 
För att kunna analysera och dra nytta av informationen från undersökningen bör en 
bearbetning och systematisering av materialet ske efter insamling. Syftet med 
komprimeringen av en kvantitativ studie är att kunna besvara frågorna i 
problemformuleringen. Statistiken är det verktyg som används för att på bästa sätt 
bearbeta och analysera information från kvantitativa undersökningar, vidare delas 
statistiken in i två typer, den ena är den deskriptiva, där siffror används för att ge en bild 
av materialet och problemområdet. Hypotesprövande statistik används därefter för att 
genom att testa statistiska hypoteser belysa ämnet (Patel & Davidson 2003, s. 90;109). 
För de statistiska beräkningarna och analyserna valde vi att koda om svaren till tal i det 
statistiska verktyget och analysprogrammet SPSS. Efter att ha matat in data i ett 
analysprogram, kan man köra ut råtabeller för varje variabel och eventuellt korstabeller 
av olika variabler. Tillsammans med erfarenheterna från fältet ger detta underlag för att 
bedöma kvaliteten hos grunddatan, hur tillförlitlig den är och om den håller för en 
fortsatt analys och tolkning. Förutom den allmänna bedömningen av felkällor och deras 
konsekvenser för undersökningens validitet och reliabilitet kan följande kontrollsteg 
vara lämpliga att göra vid en tvärsnittstudie som baseras på kvantitativ data: 
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• Kontroll av kodning, i råtabellerna kan man manuellt eller med hjälp av datorn 
ser om det finns några ”vilda koder”, felinmatade värden. 

• Kontroll av antal giltiga svar, därmed minska risken av slumpfel. Se över om 
informulärsbortfallet är oroväckande stort på någon variabel 

• Kontroll av bortfallet och därmed risken för systematiska fel (Lekvall & 
Wahlbin, 2001, s.318-321). 

 
Efter inmatningen av grunddatan upptäckte vi några få ”vilda koder” och åtgärdade 
dessa. Felifyllda enkäter räknades som bortfall och analyserades separat. För att 
sammanställa och presentera data från de olika orterna utfördes en rad olika 
korstabeller, dessa visade också den totala fördelningen på de olika enkätfrågorna. För 
att skapa tydliga diagram över de olika enkätfrågornas svarsfrekvenser importerades 
materialet även över till Excel. Den deskriptiva statistiken genomfördes främst för att få 
en bild över det insamlade materialets spridning och därigenom upptäcka eventuella 
skevheter. I det första steget av analysen i en tvärsnittstudie, lämpar sig korstabeller och 
diagram bäst (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.326). Begränsningen med korstabeller är 
dock att de endast kan hantera ett begränsat antal variabler samtidigt. När det är fler än 
tre variabler blir det komplicerat och svårtolkat. Trots denna begränsning är 
undersökaren oftast i behov av att utföra dessa kausala tolkningar, dvs. tolkningar 
avseende orsak-verkan-samband (Lekvall & Wahlbin, 2001, s 337).  
 
Efter kontroll av materialets stabilitet, bör sökandet efter eventuella samband mellan 
variablerna påbörjas. Sambandsanalysen syftar till att identifiera samband, men också 
definiera vilken typ av samband det handlar om. Det kan i många fall vara svårt att 
avgöra vilken typ av samband som upptäckts, då det finns skillnad mellan statistiska 
samband och orsakssamband (Lundahl & Skärvad, 1992, s.146). Vårt mål med denna 
undersökning var, att urskilja eventuella samband mellan de olika kundgrupperna och 
deras beteende på Svensk Kassaservice idag och i framtiden vid en eventuell 
nedläggning av denna verksamhet. En metod för sambandsanalyser av detta slag är 
regression, vilken lämpar sig när den beroende variabeln är mätt i lägst intervallskala 
och den eller de oberoende variablerna antingen också är på lägst intervallskalenivå 
eller endast kan anta två värden som 0 och 1 (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.341-344). I 
vårt resultat ville vi visa på samband mellan flera variabler, vilket görs bäst med 
multipla regressionsmodeller. Regressionsmodellen används när man har fler än en 
förklarande variabel (Andersson et al. 1994, s.79). Multipel regressionsanalys visar 
således på vilka variabler som har störst påverkan till ett visst beteende. När 
undersökaren ska plocka ut ett stickprov från en population måste man ta hänsyn till de 
slumpmässiga fel som kan uppstå vid urvalet. Utifrån hur stor sannolikhet undersökaren 
kan acceptera att sambandet beror på ren slump, blir det avgörande valet av 
konfidensgrad, 95 eller 99 procent. Väljer man 95% konfidensgrad innebär det att 
resultatet i genomsnitt kommer att visa sig vara fel en gång av tjugo. Konfidensgraden 
95% visar således på en osäkerhet på 5 procent, en femprocentig signifikansnivå 
(Jacobsen, 2002, s.431). Vi har valt att utgå ifrån en 95%-ig konfidensgrad när vi utfört 
vår regression.  
 
Analystekniker kan vara mycket kraftfulla hjälpmedel vid dataanalyser men det är 
viktigt att känna till de tekniska begränsningar som finns för respektive metod. 
Metoderna kan därigenom ge en missvisande bild av materialet. Om man till exempel 
har antagit att det finns ett samband, och det visar sig att det rent statistiskt inte finns 
det, förekommer det ett skensamband (Christensen et al. 2001, s.254). 
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Korrelationskoefficienten är ett standardiserat mått, r, och visar på den linjära 
anpassningens styrka. Det visar även på meningsfulla jämförelser av helt skilda 
material. När korrelationen antar ett negativt värde finns det ett negativt samband 
mellan de variablerna och när värdet är stigande finns det ett positivt samband mellan de 
variablerna. Värdet ska vara nära 1 som möjligt för att det ska visa på ett linjärt 
samband. En svaghet med korrelationskoefficienten är att den är känslig för outliers, 
vilket innebär avvikande värden. Värdet kan förändras drastiskt om någon variabel är 
avvikande. Man ska även tänka på att korrelationskoefficienten endast mäter styrkan av 
det linjära sambandet och inte sambandets kausala riktning. Att r endast mäter styrkan, 
innebär att värdet på r kan bero på variablernas orsakssammanhang alltså hur de kan 
påverka varandra (Andersson et al. 1994, s.41-45).  
 
 

2.3.1 Bortfallsanalys 
Vid analysering av den insamlade informationen, bör även bortfallet studeras och 
utvärderas. Bortfall är den del av intervjuerna eller enkäterna som undersökaren inte får 
besvarade eller om de fylls i felaktigt. Det är viktigt att försöka minska bortfallet så 
mycket som möjligt, samtidigt som det är av stor vikt att det analyseras för att även här 
upptäcka eventuella mönster (Holme & Solvang, 1997, s.199). Orsakerna till varför 
kundernas svar inte blir helt sanningsenliga kan vara många. Det kan vara att kunden 
omedvetet svarar avvikande, vilket i vårt fall kan aktualiseras genom att undersökningen 
genomförs i en allmän lokal. I vissa fall är kunden dessutom faktiskt omedveten om sina 
egna behov och uppfattningar. En annan orsak kan vara att kundens kunskap om 
varan/tjänsten är bristande, likaså kan känsliga frågor ge upphov till felaktiga svar 
(Sörqvist, 2000, s.97). Vid analys av bortfall bör man alltid föra ett resonemang kring 
de eventuella skillnader mellan de som svarat på undersökningen och de som inte 
svarat. Skälet till det är att man bör fundera på om det finns några skillnader i 
uppfattning mellan de två grupperna, i den aktuella frågeställningen (Gellerstedt, 1997, 
s.76). När vi genomförde vår undersökning var det flertalet som inte ville besvara våra 
frågor. Vi frågade inte dessa kunder varför de inte valde att besvara frågorna, men vår 
uppfattning var att det främsta skälet var att de inte ansåg sig ha tid. Frekvensen bland 
dem som inte ville medverka var som högst under lunchtid. Denna kundgrupp kan 
inneha en avvikande uppfattning om ämnet som enkäten behandlar. Vi tror att denna 
kundgrupp, som var stressade och endast hann uträtta sina bankärenden på lunchen, 
sannolikt kan representera en skillnad från övriga respondenter. Vi tror att deras skäl till 
att uträtta sina bankärenden på Svensk Kassaservice kan härröras till kortare väntetid, 
vilket är ett måste för denna kundgrupp, som endast hinner uträtta bankärenden på 
lunchtid. Vidare kan det finnas fler skäl till kundernas vägran att deltaga. Då vi inte 
hade någon särskild markering eller skylt som redogjorde för vilka vi var eller vad vår 
undersökning handlade om, upplevde vi en viss skepsis bland de kunder som stod i kö 
vid undersökningstillfällena. Vi tror att det faktum att kunderna inte kände till vad 
undersökningen handlade om påverkade dem att tacka nej till medverkan i 
undersökningen. Huruvida denna grupp som var skeptiska till vår undersökning innehöll 
en avvikande uppfattning om våra frågeställningar är svårt att göra en uppskattning om, 
då de inte hade något annat urskiljande karaktärsdrag än att de inte ville medverka. 
Vidare träffade vi kunder, som av principskäl inte ville ställa upp på undersökningen, 
som förmedlade en mycket bestämd uppfattning om att de inte ville medverka. Det 
fanns vid undersökningstillfällena ytterligare skäl till att vissa kunder inte medverkade. 
Några av dessa skäl kan vara otrygghet att redovisa för sina bankvanor i allmän lokal, 
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andra tänkbara skäl till bortfall är de kunder som valde att inte säga sanningen. Vi erhöll 
i vissa fall information av personalen att den kund som svarat nej på frågan om den 
tillhörde Nordea, i själva verket var det. Även för dessa bortfallsgrupper är det svårt att 
spekulera huruvida de kan ha en avvikande uppfattning om frågorna i undersökningen. 
Det gick inte att se något samband mellan dessa individer som av ovan nämnda skäl inte 
valde att delta i undersökningen.  
 
När vi formulerade våra frågor var vi medvetna om att det fanns flertalet banktermer 
som gemene man inte nödvändigtvis skulle känna till. Detta hade vi förberett oss på 
genom att ha standardiserade förklaringar till svårare termer. Trots detta erhöll vi inte 
många svar från de kunder som har sämre svenska kunskaper, vilket resulterade i 
ytterligare en bortfallsgrupp. Vår inledande fråga till samtliga kunder var om de var 
kunder i Nordea Bank. Redan där missförstod denna kundgrupp oss genom att tacka nej 
till, vad de uppfattade var vårt erbjudande. Det fanns de med språksvårigheter som 
tackade nej till medverkan då de sade sig inte kunna svenska språket tillräckligt bra för 
att kunna svara på undersökningen. Vi uppskattade denna kundgrupp med 
språksvårigheter endast till ett fåtal. Till dessa besökare hann vi varken eller lyckades 
förmedla budskapet om att vi utförde en undersökning bland Nordeas kunder. En 
ytterligare bortfallsgrupp är de kunder som inte kände till att Postgirot ägs av Nordea, 
de svarade därför nej på den inledande frågan om de tillhör Nordea Bank. Hur stor 
denna grupp kan tänkas vara känner vi inte till. Avslutningsvis upptäckte vi att det fanns 
skillnader i bortfall beroende på om kunderna hämtade ut pengar efter avlöning mot när 
de betalade in till räkningar. Vi uppfattade kunderna som mer positivt inställda till 
medverkan i vår undersökning vid exempelvis första pensionsutbetalningstillfället än 
mot slutet av månaden, när räkningarna skulle betalas. Detta faktum kan ha inverkat på 
vårt urval och även på vårt bortfall då kundernas allmänna humör avspeglat om de 
medverkat i undersökningen. För att visa på hur stor vår bortfallsgrupp var i förhållande 
till alla de kunder vi träffade under vår undersökningsperiod, uppskattade vi dem till 15 
procent av alla tillfrågade Nordea kunder. 
 
 
3 Teori 
 
3.1 Kunders relation till tjänsteföretag 
Ett möjligt sätt att definiera en marknad kan vara alla befintliga och potentiella kunder 
som har motivation, möjlighet och tillfälle att köpa varan/tjänsten. Förutom kundens 
motivation och möjlighet att köpa varan/tjänsten som påverkas av kunskapen och 
tillgången på pengar, är även tillfället avgörande för många kunders val och beteende. 
Det är inte alla kunder som har samma tillgång till att köpa varan/tjänsten, orsaken kan 
vara att återförsäljarna i området är begränsat eller saknas helt. Det är dessutom ett 
faktum att många människor kan ha svårt att finna tid till att köpa eller utnyttja 
varan/tjänsten. Med utgångspunkt i detta resonemang, kan det för många organisationer 
vara viktigt att identifiera sina befintliga och potentiella kunders behov. Syftet är att 
kunna segmentera kunderna i olika grupper, och anpassa utbud och erbjudanden till 
deras varierande krav och behov (Wanger, 2002, s.117). 
 
Människor har under lång tid arbetat och kämpat för att på ett rimligt avstånd från 
hemmet få tillgång till bank- och postservice. Trots detta har nedläggningen av 
bankkontor runt om i Sverige de senaste decennierna varit omfattande. Utvecklingen har 



______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 26 

i många fall lett till en allt sämre och dyrare service på de kvarvarande kontoren 
(Svensson, et.al, 2001, s.35). 
 
För att bygga ett kundnära företag finns det tre delar att tänka på: tillgänglighet, 
interaktivitet och värdeskapande. Dessa tre faktorer är beroende av varandra och de 
bidrar till olika dimensioner i kundrelationen. Med tillgänglighet menas att företaget 
alltid finns tillhands, har lätt för att samverka och att de är mottagliga för synpunkter 
från kunderna. Samverkan med kunden är den andra faktorn som är viktig för att på så 
sätt ständigt stå i förbidelse med befintliga och potentiella kunder. Det är viktigt att 
kunna samspela med kunden utifrån dess situation och behov. Genom att ständigt 
utveckla dessa mötesplatser för att kunna interagera med kunden stärker företaget 
därmed kundrelationen. Den tredje faktorn är värdeskapandet, som ger 
konkurrensfördelar. Det är viktigt att optimera det direkta och indirekta värdet som 
skapas i relationen mellan kunden och företaget. Med detta menas, för att kunna skapa 
konkurrensfördelar, ska man utnyttja alla resurser, positionera sig rätt och därmed 
erbjuda kunden nya möjligheter till värdeskapande (Blomqvist et al. 1999, s.14-18). 
 
Sörqvist (2000, s.43) menar att för att få förståelse för kundernas behov vad gäller varor 
och tjänster bör man identifiera kundparametrarna, det vill säga vad som påverkar 
kundens bedömning. Exempel på parametrar kan vara: pålitlighet, kompetens, 
tillgänglighet och servicevänlighet.  
 
 

3.1.1 Kundbeteende 
Vad som definierar en kund varierar inom forskar världen, Sörqvist (2000, s.29) menar 
att företaget bör anta ett vidare perspektiv och att alla som påverkas av deras 
verksamhet eller dess varor och tjänster som erbjuds, är en kund. Vidden i definitionen 
resulterar i att organisationen får ett stort antal olika typer av kunder, kunder som har 
individuella och olika krav på produkten/tjänsten. Det blir härigenom viktigt att 
kartlägga kunderna, deras behov och krav. Utifrån kundinformationen kan sedan 
kunderna rangordnas och prioriteras för att uppfylla både kundens och organisationens 
mål.  
 
Det är inte ovanligt att kundernas engagemang är lågt vid många val av produkter eller 
tjänster. Värderingen av varan/tjänsten sker oftast inte förrän i efterhand, i många fall är 
det dessutom vaneköpare, som avstår helt från denna. Vidare är det ofta så att kundernas 
beteende till stor del styrs av en önskan om att minimera de negativa aspekterna på 
varan/tjänsten, istället för att maximera de positiva. Denna typ av beteende är särkilt 
vanligt inom områden rörande finansiella tjänster, så som bankverksamhet (Wanger, 
2002, s.45;81). 
 
Det är viktigt för organisationer, att sätta sig in i och förstå hur olika kunder bedömer 
varor/tjänster, för att få en bild av detta, är det först nödvändigt att ta reda på vilka 
behov kunden har. Troligt är att de flesta människor har liknande grundläggande behov. 
Det är däremot inte ovanligt att behoven yttrar sig på olika sätt och också resulterar i 
olika beteenden. Kundernas olika beteende kan dessutom bero på skillnader i kundernas 
varierande tillgång av tid och kunskap inom området. Köpbeteende bör betraktas som 
ett mönster eller en kedja av beteenden, där de olika stegen ofta har olika 
sannolikhetsgrad. Kedjan består av både kundens och organisationens beteende. 
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Organisationer bör således kontinuerligt analysera sitt egna beteende och dess effekter 
på kunderna (Wanger,2002, s.47-50; 167).  
 
 

3.1.2 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse kan ses som ett tillstånd eller känsla i kundens huvud, vilket 
uppkommer genom att kunden kommer i kontakt med organisationen eller dess 
erbjudanden. Kundens tidigare och aktuella erfarenheter ligger till grund för kundens 
upplevelser kring varan/tjänsten. Tillfredsställelsen som kunden upplever är rent 
subjektiv, vilket innebär att känslan känns verklig och riktig för den specifika kunden, 
men kan av andra och organisationen ses som felaktig. Det är dessa subjektiva 
uppfattningar som bör tydliggöras i undersökningar, det är också de som är av stor vikt 
för organisationens framtida beteende (Söderlund, 1997, s.37-38).   
 
Kundtillfredsställe kan antingen uppkomma genom att kunden upplever en positiv 
värdeökning eller att en negativ upplevelse återställs till neutralt läge. Leverantörens syn 
på varan/tjänstens värde skiljer sig ofta från kundens. Det är förväntningarna som 
kunden har innan köpet av varan/tjänsten och upplevelsen av den efter köpet, som avgör 
vilken nivå av tillfredställelse som kunden känner. Kundtillfredställelsen kan påverkas i 
positiv riktning genom att en organisation kontinuerligt utför kundundersökningar. 
Ökningen i tillfredställelsen kan komma genom att kunden känner att organisationen 
bryr sig om just dennes åsikter, villkoret är dock att kunden i det långa loppet märker av 
en förbättring inom undersökningsområdet (Sörqvist, 2000, s.26;33) 
 
 

3.1.3 Kvalitet i tjänsteföretag  
Kundmätningar kan utföras på en mängd olika sätt, och med olika syften. Generellt sett 
kan en indelning av studier göras utifrån, kundernas attityder, deras beteenden och de 
effekter som kundens val har på företaget. Kundundersökningar kan med fördel 
kompletteras med information från frontpersonalen för att studera kundernas beteenden 
och lojalitet. Frontpersonalens dagliga kontakt med kunderna kan vara mycket 
värdefull, men ofta saknas systematik för att ta tillvara, bearbeta och utnyttja 
informationen. Information som utvinns ur denna typ av studier är av stor vikt för 
kvaliteten i dagens organisationer, trots detta är kundinformationen ofta undermålig 
(Sörqvist, 2000, s.11; 117). 
 
Kvalitet är ett vanligt förekommande begrepp inom politik, media, reklam och 
företagsekonomiska sammanhang. Betydelsen av begreppet varierar dock med olika 
människor. Den definition som idag kan betraktas som allmän är: ”förmåga att uppfylla 
kundernas behov och förväntningar”. Definitionen har sitt ursprung i ett kundorienterat 
perspektiv och tyngdpunkten ligger på att ”göra rätt saker”. Målet med kvalitetsarbete är 
således att med lägsta möjliga kostnad kunna uppnå största möjliga kundvärde. I 
förlängningen går således kvalitetsarbetet ut på att försöka locka kunder till sig och att 
behålla de nuvarande genom attraktiva erbjudanden (Sörqvist, 2000, s.11). 
 
Grönroos (2000, s.29;32) menar att det finns olika typer av kvalitet, teknisk kvalitet 
innefattar det som organisationen gör för kunden. Den funktionella kvaliteten avser 
servicen och sättet kring tjänstens utförande, vilken kan förringa den tekniska kvaliteten 
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och därigenom också kundens totala kvalitetsuppfattning om tjänsten. Lägre kvalitet på 
tjänster medför ofta att kundnöjdheten minskas, missnöjda kunder sprider ofta sitt 
misstycke vidare, vilket kommer att påverka organisationens profil negativt. 
 
Ett företag kan mäta tjänstekvalitet genom kritiska händelser. Det innebär att företaget 
ber kunder med erfarenheter från någon viss tjänst att tänka på situationer där tjänsten 
eller någon del av tjänsteprocessen avvek från det normala. Dessa situationer kan vara 
både negativa och positiva och kallas för kritiska händelser. Kunden ger en detaljerad 
beskrivning av händelsen, denna beskrivning analyseras därefter av företaget. Med 
denna analys kan företaget upptäcka vilka kvalitetsproblem som finns och varför de 
uppstår. Med stöd av denna analys kan företaget utveckla kvaliteten i deras tjänster. 
Resultaten från en undersökning av kritiska händelser ger oftast direkta anvisningar om 
vilka åtgärder som behöver vidtas (Grönroos, 2002, s.91-92). 
 
 

3.1.4 Kundlojalitet 
Lojalitet kan definieras som ”en stark övertygelse att fortsätta köpa eller nyttja en viss 
vara eller tjänst, trots påverkan utifrån att byta leverantör”. Vid hög lojalitet bland sina 
kunder ger det organisationen en mängd positiva effekter på verksamheten och dess 
lönsamhet. Författaren delar in lojalitet i olika grupper, där det skiljs mellan 
kunskapsrelaterad-, känslorelaterad- och beteenderelaterad lojalitet. Den sistnämnda är 
den starkaste, vilken bygger på kundens invanda rutiner och vanor som gynnar en 
produkt (Sörqvist, 2000, s.101-103). 
  
Lojalitetsdefinitioner som endast tar upp kundens beteende i fysiska världen har 
dominerat, men man har på senare tid tagit till sig av forskning inom den mentala 
världen. Detta på grund av att om man endast tar fasta på kundens beteende kan man 
inte skilja på ”sann” och ”falsk” lojalitet. Om två kunder köper lika mycket av en 
produkt under lika lång period behöver de inte vara identiska, de kan skilja sig åt i den 
mentala världen. Den ena kan vara ”falskt” lojal och saknar därmed känslomässiga band 
till objektet, men håller kvar vid den tills ett alternativ dyker upp. Den andra kunden är 
en ”sann” lojal kund, som är mer lojal och har ett känslomässigt band till objektet. 
Lojalitet är ett förhållande över tiden och förhållandet mellan aktör och ett objekt kan 
därför förändras. Lojalitet handlar om en individs vilja till att ha ett förhållande över 
tiden till ett objekt, både inom den fysiska och mentala världen. Det finns även andra 
lojaliteter än kundlojalitet och det är kundens lojalitet till andra kunder som konsumerar 
samma produkt. En del människor kan känna ett visst värde av att konsumera samma 
produkt som en betydelsefull person. En del vill uppnå och tillhöra en social gemenskap 
och detta är något som kan vara lika viktigt som produkten i sig (Söderlund, 2001, s.25-
30). 
 
Genom att ha en aktiv kundvård kan man lättare behålla befintliga kunder. Dessa 
befintliga kunder har åsikter som kan hjälpa företaget att utvecklas till vad kunderna 
eftersöker och denna respons kommer kunden att värdera högt och de kommer att prata 
väl om företaget. Denna aktiva kundvård är viktig för att utveckla och etablera 
långsiktiga relationer och det finns förutsättningar för en bestående kunddialog. Genom 
att låta kunderna få framföra sina åsikter, både positiva och negativa, visar företaget på 
att de lyssnar på kunden och är villiga att låta sig förändras (Edvardsson & Thomasson, 
1992, s.107-108). 
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Att nöjda kunder inte är lojala och byter företag beror oftast på att en konkurrent kan 
erbjuda ett bättre pris eller produkt som erbjuder ett större värde. Samtidigt som det 
finns kunder som är missnöjda man är kvar på grund av att de inte orkar med att byta 
eller inte tror att det blir bättre med ett byte (Blomqvist et al. 1999, s.60). 
 
 

3.1.5 Lönsamhet 
Kostnaderna för kvalitet anses ofta vara höga, i verkligheten är det dock bristen på 
kvalitet som utgör den stora kostnadsposten för många företag. Kvalitet bör i 
förlängningen inte ses som en kostnad utan en investering, genom vilken man kan knyta 
fler kunder till sig och därigenom också kan förbättra lönsamheten (Grönroos, 2000, 
s.117).  
 
Det finns idag oenigheter om hur kundmätningar bör utföras. Enligt det traditionella 
synsättet ligger fokus på att mäta kundattityder. I nyare teorier anses det dock att 
fokuseringen bör ligga på att mäta kundernas lojalitet, vilken visar kundernas 
beteenden. Författaren menar att det finns kritik att rikta mot båda synsätten då varken 
kundnöjdheten eller lojaliteten inte är viktig i sig utan nyckeln finns i den ekonomiska 
effekt det resulterar i (Sörqvist, 2000, s.25) 
 
Fokus bör inte endast ligga på att försöka skapa nya relationer med kunder, det är än 
viktigare att vårda de man i organisationen redan har. Det är först när kunden 
återkommer och utför upprepande transaktioner, som organisationen får en möjlighet att 
öka sin lönsamhet. I ett tjänsteföretag utgör personalen ofta den störstan kostnaden, men 
man bör därmed inte glömma bort att de också är den största resursen i organisationen. 
Somliga organisationer inom tjänstesektorn fokuserar på kostnaderna istället för 
tillgångarna med personalen. Dessa organisationer har en tendens att minska 
personalstyrkan eller ersätta den med mindre kompetent personal, det är heller inte 
ovanligt att tjänsten automatiseras och produktionen av den överförs på kunden. 
Produktionsförändringar som dessa leder dock inte enbart till kostnadsminskningar utan 
resulterar i en lägre kvalitet på tjänsterna (Grönroos, 2000, s.13;27-28). 
 
I många branscher kännetecknas konkurrensen främst av att företagen har ett ömsesidigt 
beroende dem emellan, vilket resulterar i att företagen både drabbas och är beroende av 
varandras åtgärder. I denna slags marknadsform, oligopol, beror resultatet av ett 
företags konkurrensåtgärd till viss mån på hur medtävlarna agerar. Ett oligopol betyder 
alltså, att det råder ofullkomlig konkurrens på marknaden och att det är ett få antal 
företag som svarar för huvuddelen av utbudet på marknaden. Varje förändring av 
utbudet resulterar då i motåtgärder från konkurrenterna. Detta leder till att konkurrensen 
snarare sker med service än med priser. Som företagare på en oligopolmarknad, kan 
man ställas inför ett dilemma. Detta dilemma kan man som företagare välja att, antingen 
driva hela branschens intressen, lönsamhet och därigenom låta bli att framkalla 
konkurrensreaktioner, eller välja att agera utifrån det egna företagets snäva intresse, 
med risk för att hetsa fram vedergällning och en upptrappning av branschens 
konkurrens. Översatt till oligopolistiska förhållanden betyder det att, om företagen är 
samarbetsvilliga, kan alla göra en vinst. Men om ett företag, som vidtar en självisk, 
strategisk åtgärd och som inte besvaras effektivt av de andra företagen, kan göra en 
ännu större vinst. Om de andra konkurrerande företagen hämnas kraftfullt på åtgärden, 
kan alla företag på oligopolmarknaden hamna i ett sämre läge, än om alla vore 
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samarbetsvilliga från början. Dilemmat för företagaren är huruvida denne väljer att 
avstå från krig i branschen och därmed avstår från högre vinst och fler marknadsandelar, 
eller om denne företagare väljer åtgärder som har en större betydelse för hela 
branschens samverkan (Porter, 1999, s.101-102) . 
 
Genom att studera konkurrenterna och dess aktiviteter tillhandahålls information som 
företagen kan dra nytta utav ur ett ekonomiskt perspektiv. När företagen studerar 
konkurrenters aktuella strategier och ser på dess styrka och svagheter, kan de erhålla en 
antydan om eventuella hot och möjligheter. När undersökaren skaffar sig en inblick i 
konkurrenters framtida strategier, ges det en möjlighet att kunna förutspå hot och 
möjligheter, som eventuellt kan dyka upp. Vid val av olika strategiska alternativ/beslut 
hänger på, beror på, förmågan att kunna förutse en trolig reaktion från de primära 
konkurrenterna, de närmsta konkurrenterna. En konkurrentanalys innebär således att 
undersökaren får fram strategiska osäkerheter, som är värt att beakta i framtiden (Aaker, 
2001, s.62). 
 
 
3.2 Relaterad forskning 

3.2.1 Kvalitet i banktjänster – doktorsavhandling vid Stockholms universitet 
Tidigare studier visar på flertalet kritiska moment som kunder till bankerna upplever. 
Hur allvarliga de anses vara, varierar dock mellan kunderna. Exempel på situationer och 
händelser som upplevdes som besvärande var bland annat ovänligt bemötande av 
kassapersonal, långa kötider och införande av nya avgifter. Ytterligare ett 
irritationsmoment för kunderna var att de slussades runt i olika kassor för att uträtta sina 
bankärenden. Kritiska moment och missnöje hos kunderna uppstår även tillföljd av 
kunden själv. Bristande kunskap, glömska eller slarv från kunderna resulterar ofta i att 
kvaliteten i tjänsteproduktionen försämras. Hur tillgänglig en bank är, beror delvis av 
dess kapacitet och om denna är låg, leder det till att risken för köbildning ökar. 
Öppettiderna är i sin tur sammankopplade med kapaciteten, genom att öppettiderna är 
begränsade ökar risken för kapacitetsbrist. Öppettiderna är ett av de stora klagomålen 
och den största anledningen till missnöje med bankverksamheten. Det är dock så att få 
av dessa missnöjda kunder visar detta genom att byta bank, anledningen till detta är att 
alternativen inom bankverksamheten är få. För de kunder som inte har möjlighet att 
uträtta sina ärenden inom bankens öppettider, har Posten blivit ett bra alternativ (Olsen, 
1992, s. 175;204;231).   
 
 

3.2.2 Post & Telestyrelsens lägesbeskrivning och analys av grundläggande kassaservice 
På uppdrag av regeringen genomförde Post och Telestyrelsen10, under 2003 en 
lägesbeskrivning och analys av den grundläggande kassaservicen i Sverige. Efter denna 
undersökning har PTS bedömt, att det är främst följande grupper som efterfrågar Svensk 
Kassaservice. Dessa grupper utgör cirka en miljon kunder, som minst en gång i 
månaden utnyttjar någon kassaservicetjänst. 
 
1. Pensionärer – vid efterfrågan av manuella tjänster är pensionärerna enligt PTS 
överrepresenterade när det gäller uttag av kontanter på Svensk Kassaservice. Andelen 

                                                 
10 Fortsättningsvis kommer Post och Telestyrelsen att endast benämnas som PTS 
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personer i åldersklassen över 60 år som tar ut kontanter på Svensk Kassaservice ligger 
på 10 procent i jämförelse med övriga åldersgruppers andel som är mellan 0 och 2 
procent. Enligt Pensionärernas riksorganisation finns det närmare 60 000 pensionärer 
som saknar lönekonto och de har därmed ett särskilt behov av kassaservice. 
 
2. Funktionshindrade – enligt handikappsombudsmannen och Handikappförbundens 
samarbetsorgan har funktionshindrade ett särskilt behov att ha god tillgänglighet av 
Svensk Kassaservice för att kunna uträtta sina ärenden.  
 
3. Invandrare – ungefär 40 000 asylsökande hämtar dagsersättning hos Svensk 
Kassaservice. Det vanligaste ärendet bland invandrare är att betala räkningar, det är 
dessutom flest invandrare som gör utlandsbetalningar. På grund av språkliga orsaker har 
invandrare svårt för att ta till sig av bankers tjänster såsom Internet och de föredrar och 
är vana vid kassatjänst över disk. De som främst har ett behov av Svensk Kassaservice 
är äldre invandrare och helt nyanlända, som saknar svenska id-handlingar och kan 
därför inte öppna bankkonto till vilket ersättningen kan utbetalas.  
 
4. Småföretag – det omsätts ungefär 450 miljarder kronor av detaljhandeln varje år, där 
hälften är kontanter. Små och medelstora företag har ett stort behov av att lämna ifrån 
sig dagskassor för uppräkning. Det har blivit svårare för företagen att hitta 
inlämningsställen för sina dagskassor på grund av bankerna har stängt ner sina mindre 
kontor, därför är företagen i stort behov av Svensk Kassaservice.  
 
5. Personer utan bankrelation – det finns personer som saknar en bankrelation och för 
dessa är Svensk Kassaservice en nödvändighet för att de ska kunna sköta sin ekonomi. 
De grupper som nekas tillgång till bankers tilläggstjänster är: 
• Personer med betalningsanmärkning 
• Personer som genomgår skuldsanering 
• Kriminellt belastade 
 
6. Ungdomar och studenter – denna målgrupp är överrepresenterad vad det gäller att 
betala räkningar på Svensk Kassaservice. I denna grupp använder dock de flesta 
bankens tjänster, som Internet och betalkort (Grolander & Jonsson, 2003, s.3;37-45). 
 
Vidare framkom det i PTS lägesbeskrivning att post- och bankgiroutbetalningar har 
minskat med i genomsnitt 19 procent per år. Sedan 1998 har det totala antalet 
transaktioner för samtliga betaltjänster hos Svensk Kassaservice minskat med i 
genomsnitt 16 procent per år. Minskningen från 200 miljoner transaktioner 1990 till 54 
miljoner transaktioner 2002 motsvarar mer än 70 procent. Det totala antalet 
transaktioner under 2003 kommer troligtvis att hamna runt 45 miljoner. Enligt samma 
undersökning kan man se att de som betalar räkningar på Svensk Kassaservice är de 
som är i åldern 16-29 år och de som bor i städer eller i storstadsregioner (Grolander & 
Jonsson, 2003, s.27-29;32;36). 
 
 

3.2.3 En studie om kunders beslutskriterier inför val av finansiellt institut 
Jinkook Lee och Julia Marlowe (2003, s.53-71) från universiteten Ohio State University 
och The University of Georgia har utfört en studie i USA och undersökt vad de 
amerikanska kundernas krav och kriterier är när de väljer mellan olika banker för att 
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nyöppna ett konto, vilket kunden kan koppla kort och andra betaltjänster till. De delade 
upp studien i två delar, varav den ena var en studie av befintligt insamlat material från 
Federal Reserve Board (USA:s motsvarighet till Sveriges SCB) angående kundernas val 
av bank när de vill öppna ett vanligt bankkonto, den andra studien utfördes med hjälp av 
fokusgrupper som fick besvara frågor vad deras krav var när de skulle öppna konto i 
någon bank.  
 
Resultatet från den första delstudien, där man sammanställde data från Federal Reserve 
Board, visade att den viktigaste faktorn när kunderna skulle välja bank, var 
bekvämligheten. Nästan hälften av alla respondenterna uppgav bekvämlighet som den 
viktigaste faktorn. I denna del av undersökningen definierade man bekvämlighet som 
geografisk placering av bankkontoren och/eller låga avgifter relaterade till det löpande 
kontot. Näst viktigast var vilket krav banken hade på lägst insatt summa på kontot per 
månad, därefter rangordnades produktutbudet som avgörande kriteria. Det bör dock 
tilläggas att respondenterna var tvingade att endast uppge ett skäl/kriterie fastän det i 
verkligheten kunde finnas flera lika viktiga argument. Bland de förklarande faktorerna 
fanns vilken slags bank det var, nisch eller vanlig, under hur lång tid som kunden hade 
haft ett vanligt bankkonto, totala tillgångarna samt ålder, dessa visade sig samtliga vara 
signifikant relaterade med den avgörande faktorn i val av bank. Studien visade att ju 
längre tid som kunden hade haft sitt konto desto mindre troligt var det att faktorer, som 
låga avgifter och krav på en viss mängd pengar på kontot spelade någon avgörande roll. 
För dessa kunder var det mer viktigt att det fanns en god personlig relation med bankens 
personal. Ju yngre kunden var desto viktigare var det att banken hade låga avgifter och 
låga krav på saldo på kontot samt en god kontakt med bankens personal. 
 
Med hjälp av resultatet från den andra delstudien med fokusgrupper, kunde 
undersökarna befästa det resultat som framkommit ur den första. Det som skilde sig från 
det första resultatet var att samtliga respondenter uppgav flera faktorer som lika viktiga. 
De kombinerade alltså flera kriterier för att komma fram till vilken bank som de ville 
öppna ett bankkonto hos. Kraven som diskuterades i fokusgrupperna var just 
bekvämlighet, låga avgifter och personliga relationer med banken. I denna studie 
definierade respondenterna termen bekvämlighet som geografiskt läge, öppettider, 
tillgång till bankomater och onlinemöjligheter. Här kunde undersökarna sammanställa 
olika kriterier beroende på vilken ålderskategori, hur länge de varit kunder samt deras 
ekonomiska förutsättningar. Unga kunder värderade låga avgifter och låga krav på 
sammanlagda medel på kontot som avgörande i val av bank, medan kunder som varit 
kunder under en längre tidsperiod värderad den personliga kontakten högst. De kunder 
som hade större finansiella tillgångar värderade även den personliga kontakten med 
banken som viktigast. 
 
Sammanfattningsvis kunde undersökarna komma fram till att amerikanernas 
beslutskriterier för att välja bank där de skulle öppna ett vanligt bankkonto var följande: 
1. bekvämlighet 
2. låga avgifter 
3. låga krav på summan som måste finnas på konto, saldokrav 
4. personlig kontakt med bankens personal 
5. bankens produktutbud 
Dessa krav kombineras av kunderna och de menade på att om man som kund får ett nytt 
eller utökat behov av andra finansiella tjänster vänder de sig i första hand till det institut 
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där de har sitt konto för det löpande behovet. Det innebär för bankerna att de kan vinna 
synergieffekter om de värvar kunder som öppnar konto för den löpande verksamheten.  
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Frekvenser, korstabeller  
Samtliga resultat visar på fördelningen från undersökningen av Nordeas kunders 
beteende på Svensk Kassaservice på respektive ort.  

 
Ur korstabell 1, kan man utläsa könsfördelningen på respektive ort samt det totala 
antalet respondenter på respektive ort. Vi erhöll totalt 421 observationer. Här kan vi se 
att antal respondenter fördelade sig förhållandevis jämnt mellan könen, 52 procent 
kvinnor och 48 procent män. Denna förhållandevis jämna fördelning visar på bra 
stabilitet i materialet. Uppgifterna om antalet transaktioner på respektive ort, som vi 
erhöll från Nordea, stämmer överens med antalet observationer, som vi erhöll på 
respektive ort efter genomförd undersökning. Ur tabellen ovan kan vi se att denna 
fördelning stämmer, där Uddevalla har flest observationer, 189 enheter följt av 
Trollhättan, 132 enheter och sist kommer Vänersborg på 100 enheter. 
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I figur 1 kan vi utläsa att totalt sett av alla respondenter är det högst andel i 
åldersintervallet 26-65 år, cirka 58 procent därefter följer åldersgruppen 66 år och äldre 
med cirka 34 procent. Minst andel har åldersgruppen 13-25 år med cirka 8 procent. 
Bland de 421 enkäter som vi erhöll var det flest andelar som ingick i ålderskategorin 26-
65 år, vilket var likvärdigt på samtliga orter, mellan 52 och 64 procent. Det var generellt 
få andelar inom ålderskategorin 13-25 år, högst hade Trollhättan med 11 procent, 
Vänersborg har här den minsta andelen i denna ålderskategori, endast 3 procent. I 
Uddevalla och Vänersborg träffade man på något större andel i ålderskategorin 66 år 
och uppåt.  
 
 

Bankärenden totalt i procent (%) 
 

 
Tabell 1 visar på hur samtliga tänkbara bankärenden har fördelat sig procentuellt i de 
olika svarsalternativen för samtliga undersökta orter. De bankärenden, som få kunder 
uträttar är ”uttag eller insättning på fondkonto”, ”insättning på pensionskonto”, ”inlösen 
av check” och ”utlandsbetalning”. Vad gäller bankärendet ”uttag eller insättning på 
bankkonto”, kan vi konstatera att det var hela 51,3 procent, som ”alltid” uträttar detta 
ärende på Svensk Kassaservice. Detta bankärende var det som fick högst andel på 
svarsalternativet ”alltid” av samtliga bankärenden. Vad gäller bankärendet ”uttag eller 
insättning på eget postgirokonto” fördelar sig andelarna främst på svarsalternativen 
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”aldrig”, 71 procent och ”alltid”, 21,4 procent. De övriga svarsalternativen vid detta 
bankärende fick mycket låga andelar, 2 och 6 procent.  
 
 

 
I figur 2 kan vi utläsa att bankärendet ”bankkonto” var det ärende som i Trollhättan fick 
högst andelar vad gäller svarsalternativet ”alltid” av samtliga bankärenden, 48 procent. 
Vad gäller bankärendet ”eget postgirokonto” kan man se att det var en betydande andel 
som inte uträttade detta ärende, 76 procent, men det fanns ett fåtal som uträttade det i 
olika omfattning, ”sällan” 4 procent, ”ofta” 12 procent och ”alltid” 8 procent. 
Bankärendet ”betala räkning” har en jämn fördelning på svarsalternativen ”sällan”, 
”ofta” och ”alltid”, men med en något högre andel på alternativet ”aldrig”. Bankärendet 
”post- bankgiroavi” har endast en liten andel som svarat att de utför ärendet ”alltid”, 2 
procent. Det är desto större andel, 54 procent, som på svarsalternativen svarat ”aldrig” 
eller ”sällan”. Vi kan konstatera att de bankärenden, som vi har nämnt tidigare, 
”fondkonto”, ”pensionskonto”, ”inlösen av check” och ”utlandsbetalning” visar på 
avvikande resultat på grund av att det är få av Nordeas kunder, som uträttar dessa 
ärenden på Svensk Kassaservice.  
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Figur 3 visar på att bankärendet ”bankkonto” har störst andel i Uddevalla på alternativet 
”alltid”, 51 procent, men har även en stor andel på alternativet ”aldrig”, 35 procent. Vi 
kan konstatera att de bankärenden, som vi har nämnt tidigare, ”fondkonto”, 
”pensionskonto”, ”inlösen av check” och ”utlandsbetalning” visar på avvikande resultat 
på grund av att det är få av Nordeas kunder, som uträttar dessa ärenden på Svensk 
Kassaservice. Vi kan även se i figuren att det är jämnt mellan svarsalternativen ”alltid”, 
23 procent och ”sällan”, 22 procent, vad gäller bankärendet ”betala räkning”, det är 
dock en hög andel som svarade ”aldrig”, 51 procent. Det var en relativt hög andel som 
svarade att de ”sällan”, 33 procent, eller ”aldrig”, 57 procent, löser in ”post- 
bankgiroavier”. Det är samtidigt en mycket liten andel på svarsalternativen ”ofta” eller 
”alltid” vid detta bankärende, 5 procent på vardera.  
 
 

 
I figur 4, som visar på Vänersborgs andelar kan vi se en hög andel vid alternativet 
”alltid”, 56 procent, vad gäller bankärendet ”bankkonto”. Vi kan konstatera att de 
bankärenden, som vi har nämnt tidigare, ”fondkonto”, ”pensionskonto”, ”inlösen av 
check” och ”utlandsbetalning” visar på avvikande resultat på grund av att det är få av 
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Nordeas kunder, som uträttar dessa ärenden på Svensk Kassaservice. Vid bankärendet 
”eget postgirokonto” kan vi se att det är en förhållandevis hög andel som svarat ”alltid”, 
37 procent, men har även en hög andel som svarat ”aldrig”, 59 procent. Det är en stor 
andel som ”aldrig” betalt räkningar, cirka 65 procent och andelen som ”alltid” gör det är  
avsevärt mindre, cirka 20 procent. Vad gäller bankärendet ”post- bankgiroavi” kan man 
se att andelarna fördelar sig jämnt mellan svarsalternativen ”aldrig”, 47 procent och 
”alltid”, 43 procent. Svarsalternativen ”sällan” och ”ofta” har båda en låg andel vid 
detta bankärende, 6 respektive 4 procent. 
 
 

 
I figur 5 är det, totalt sett svarsalternativet ”1-2 transaktioner” per gång, som har högst 
andel med cirka 81 procent av alla respondenter. Därefter kommer ”3-4 transaktioner” 
med en andel på cirka 14 procent och sist kommer ”5 eller fler transaktioner”, 5 procent. 
Här kan man utläsa att flest antal transaktioner, som sker vid ett besök på Svensk 
Kassaservice på respektive ort är ”1-2 transaktioner”. Vänersborgs andel vid intervallet 
”1-2 transaktioner” är mycket hög, 88 procent. Orterna Trollhättan och Uddevalla följer 
därefter med, 77 respektive 79 procent. Därefter följer intervallen ”3-4 transaktioner” 
per besök och ”5 eller fler transaktioner” per besök, där ”5 eller fler transaktioner” fick 
minst andel. Vänersborg skiljer sig från de övriga två orterna genom att de saknar utfall 
på detta intervall.  
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I figur 6 kan vi utläsa att det totalt sett är svarsalternativet ”1-2 ggr/månad” som erhåller 
den högsta andelen av alla respondenter, med cirka 62 procent av samtliga alternativ. 
Därefter följer alternativet ”1-2 ggr/vecka”, som har en andel på cirka 16 procent. De 
övriga svarsalternativen har mycket låga andelar, mellan 2 och 13 procent. I diagrammet 
kan man utläsa att intervallet ”1-2 ggr/månad” har flest andelar på respektive ort. 
Trollhättan har en andel på 55 procent, Uddevallas andel är här 65 procent och 
Vänersborgs andel är 67 procent. Därefter fördelar sig besöken relativt lika med hur stor 
andel som besöker ”1-2 ggr/vecka” och de som besöker ”1-2 ggr/halvår”. Övriga 
intervall hade mycket liten andel, Vänersborg saknade helt andel vid besöksintervallet 
”mindre än 1 ggr/år”. 
 
 

 
Totalt sett är det i figur 7, 30,2 procent av alla respondenter som väljer öppettiderna som 
sitt främsta skäl till att de uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice. Det är 18,5 
procent som uppger att det är geografiskt läge som är sitt främsta skäl och 25,9 procent 
som uppger annat skäl. 
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Ur figur 7 kan vi se att det främsta skälet till att man väljer Svensk Kassaservice i 
Trollhättan är svarsalternativet ”öppettider”, som fick störst andel, 41 procent. Detta 
skäl har även hög andel på de två övriga orterna. Det främsta skälet i Uddevalla och 
Vänersborg är dock ”annat skäl”. Andelen i Uddevalla ligger här på, 27 procent och i 
Vänersborg på 22 procent. För att se på fördelningen på respektive kommentar som 
framkom under alternativet ”annat skäl”, läs vidare i texten under. Svarsalternativet 
”geografiskt läge”, visar på en jämn fördelning mellan orterna. På fjärde plats hamnar 
svarsalternativet ”väntetid” där Uddevallas andel är något lägre, 9 procent än de övriga 
orterna, 19 och 17 procent. Gällande de respondenter som valt ”personal”, som främsta 
skäl, har de tre orterna en jämn fördelning, som ligger på 7-11 procent. 
 
 

 
I korstabell 2 är det i åldersgruppen 66 år och uppåt cirka 15 procent som uppger att 
deras främsta skäl till att uträtta bankärenden på Svensk Kassaservice är personalen. De 
två andra åldersgrupperna anger att deras främsta skäl är ”öppettiderna”, här hamnar 
procentsatserna på cirka 40 procent. Vad gäller skälet ”väntettid” är det åldersgruppen 
26-65 år som har högst andel vid detta skäl, närmare 16 procent. Det är högst 
procentandel, cirka 32 procent, i åldersgruppen 66 år och uppåt som uppger att det är 
något ”annat skäl” som är deras främsta till att uträtta bankärenden på Svensk 
Kassaservice. 
 
I Trollhättan är det 19 respondenter, som valt svarsalternativet ”annat skäl”, vilket 
motsvarar 14,4 procent av alla respondenter på orten. I dessa fall är respondenternas 
svar ”gammal vana”. I Uddevalla är det totalt 60 respondenter, som valt 
svarsalternativet ”annat skäl”, vilket motsvarar 31,7 procent av alla respondenter på 
orten. Dessa alternativ fördelade sig mellan följande, ”gammal vana” 30 respondenter, 
”okunskap om tjänsteutbudet” tio respondenter, ”bra service” fem respondenter, 
”uträttade postärende samtidigt” fem respondenter, ”saknar bankkontor eller Svensk 
Kassaservice på hemorten” två respondenter och resterande kommentarer vid ”annat 
skäl” nio respondenter . I Vänersborg är det totalt 29 respondenter, som valt 
svarsalternativet ”annat skäl”, vilket motsvarar 29 procent av alla respondenter på orten. 
Dessa alternativ fördelade sig mellan följande, ”gammal vana” fjorton respondenter, 
”okunskap om tjänsteutbudet” sex respondenter, ”bra service” fem respondenter och 
resterande kommentarer vid ”annat skäl” fyra respondenter. 
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Figur 8 visar att det totalt sett är cirka 53 procent av alla respondenter, som har uträttat 
bankärenden under en längre tid än 21 år. Därefter kommer tidsintervallet ”11-20 år” 
med en andel på cirka 22 procent. De övriga tidsintervallen fördelar sig mellan 
andelarna 3-14 procent. Gällande under hur lång tidsperiod som Nordeas kunder har 
uträttat bankärenden på Svensk Kassaservice, som tidigare var Posten. Kan vi se att 
intervallet ”21 år eller längre” erhöll högst andel på samtliga orter. I Vänersborg är det 
65 procent som uppgett detta tidsintervall, Trollhättan har här ett lägre värde på 36 
procent medan Uddevalla har något högre, 58 procent. Trollhättan har en jämn 
avtagande fördelning mellan andelarna i de olika tidsintervallen. Det är en mycket liten 
andel, som har uträttat bankärenden ”kortare än 1 år”. I tidsintervallet ”1-5 år” var det 
en liten andel, som valde detta alternativ. Trollhättan hade här en andel på 11 procent, 
Uddevalla en andel på 10 procent och Vänersborg hade lägst andel, 2 procent. 
 
 

 
Figur 9 visar att det totalt sett är 73,4 procent av samtliga respondenter som i framtiden 
kommer att uträtta sina bankärenden på Nordeas bankkontor. Det är endast 17,8 procent 
som kommer att använda sig av bankens betaltjänster. 
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Här kan vi utläsa att alla orterna fick högst andel på alternativet ”Nordeas kontor” där 
Trollhättan hade 77 procent, Uddevalla 73 procent och Vänersborg 71 procent. Därefter 
följer alternativet ”banktjänster” där det är en jämn fördelning mellan orterna. Här fick 
Trollhättan en andel på 18 procent, Uddevalla 19 procent och Vänersborg 16 procent. 
Vad gäller alternativet ”ge fullmakt” är det en mycket liten andel, som har valt detta 
alternativ, i Vänersborg är det ingen som har valt detta alternativ.  
 
 

 
Från korstabell 3 kan vi utläsa att det i ålderskategorin 66 år och uppåt, nästan är 87 
procent, som uppger att de kommer gå till närmsta Nordeas bankkontor i framtiden för 
att uträtta sina bankärenden. Det är i åldersgrupperna 13-25 år samt 26-65 år som 
respondenterna uppger att de kommer använda sig av bankens betaltjänster i framtiden. 
Det är cirka 34 procent i den yngsta åldersgruppen som uppger detta alternativ mot cirka 
23 procent i gruppen 26-65 år. 
 
Alternativet ”övrigt” har även den en liten andel, Uddevalla 5 procent, Vänersborg 6 
procent samt i Trollhättan är det ingen, som har valt detta alternativ. Gällande 
alternativet ”övrigt” fördelar sig respondenternas svar enligt följande. I Uddevalla är det 
11 respondenter, som valt svarsalternativet ”övrigt”, vilket motsvarar 5,8 procent av alla 
respondenter på orten. Dessa alternativ fördelade sig mellan följande, ”vet ej” sju 
respondenter, ”lantbrevbäraren” en respondent, ”ombud” en respondent, ”autogiro” en 
respondent. I Vänersborg är det totalt sex respondenter, som valt svarsalternativet 
”övrigt”, vilket motsvarar sex procent av alla respondenter på orten. Dessa alternativ 
fördelade sig mellan följande, ”lantbrevbäraren” fem personer, ”vet ej” en person. 
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Under frågan ”övriga kommentarer” framkom det många olika åsikter. I figur 10 kan vi 
se att det totalt sett är 229 respondenter som har uppgett en övrig kommentar. De mest 
förekommande var ”lägg ej ned Svensk Kassaservice” med 47 procent, ”Nordea ändra 
öppettider” med andelen 23 procent ”gamla Posten var bättre” anser en andel på 15 
procent, ”personalen på Svensk Kassaservice” har en andel på 9 procent samt ”rättighet 
att Svensk Kassaservice finns för de som inte behärskar betaltjänster” har en andel på 6 
procent. 
 
 
4.2 Regression och korrelation 

4.2.1 Multinominal logistisk regressionsanalys  
Nedan följer resultat som bearbetats i analysverktyget SPSS. 
 
Enkätfråga 6 – Främsta skälet till att Ni uträttar Era bankärenden på Svensk 
Kassaservice istället för på ortens Nordea bankkontor? 
 
Efter utförd multinominal regressionsanalys med 95% konfidensintervall i 
analysverktyget SPSS framkom indikationer om en rad olika samband variablerna 
emellan. Genom att sätta variabeln ”Vad är det främsta skälet till att Ni uträttar era 
bankärenden på Svensk Kassaservice”, som den beroende variabeln och övriga variabler 
som oberoende, tydliggjordes tänkbara samband dem emellan. Modellen som användes 
vid regressionen är signifikant, med värdet, 0,000. En del av de variabler som hade 
signifikant värde, var så pass få till antalet att de uteslöts från resultatet, då de kan 
betraktas som skensamband. Ytterligare en anledning till varför de uteslöts var att de på 
grund av antalet inte ansågs vara av intresse för Nordea. 
 
• Geografiskt läge – av analysen framkom att det finns ett samband med ett 

signifikansvärde på 0,024, mellan de respondenter, som valt att gå till Svensk 
Kassaservice på grund av dess geografiska läge och variabeln ”uttag/insättning på 
bankkonto”. 0,040 är värdet, som signalerar ett samband mellan den beroende 
variabeln och ”antal banktransaktioner”. 

• Personal – vidare finns ett samband mellan de vars skäl att gå till Svensk 
Kassaservice på grund av deras personal, med variabeln ”uttag/insättning på 
bankkonto”, signifikansen är här 0,006. Alternativet personal kan även knytas ihop 
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med i vilken utsträckning man besöker ett Svensk Kassaservicekontor och variabeln 
hur respondenten kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden.  

• Öppettider – signifikansvärdet 0,000 tyder på ett tydligt linjärt samband mellan 
öppettider och variabeln ålder. Det tydliggjordes ytterligare samband, om än något 
svagare, mellan ”öppettiderna” och variablerna ”uttag/insättning på bankkonto” och 
hur respondenten kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden.   

• Väntetid – antalet besökstillfällen utgör genom ett signifikansvärde på 0,000, en 
länk mellan de, som svarat att väntetiden är det främsta skälet till att de besöker 
Svensk Kassaservice istället för Nordea. Även ”ort” och ”tidsperiod”, som man har 
uträttat sina ärenden på Svensk Kassaservice, visade på linjära samband med 
alternativet, ”väntetid”. 

• Kostnad för olika tjänster – då materialet endast innehöll 15 personer som svarat att 
kostnader för olika tjänster är deras främsta skäl till att välja Svensk Kassaservice, 
ger detta inte möjlighet att visa statistiskt riktiga och säkerställda resultat i form av 
samband, som är av intresse för Nordea.  

• Annat skäl – det var 25,9% av de svarande som valde detta alternativ och resultatet 
av detta finns att läsa om på sidan 38 till 39. 

 
 
Enkätfråga 8 – På vilket sätt kommer Ni främst att uträtta de bankärenden som Ni utför 
på Svensk Kassaservice om riksdagen beslutar att lägga ned Svensk Kassaservice? 
  
Genom att sätta variabeln ”På vilket sätt kommer Ni främst att uträtta de bankärenden 
som Ni utför på Svensk Kassaservice om riksdagen beslutar att lägga ned Svensk 
Kassaservice”, som den beroende variabeln och övriga variabler som oberoende, 
tydliggjordes tänkbara samband dem emellan. Den multinominala regressionsmodellen, 
som vi tillämpade fick ett signifikansvärde på 0,02, vilket vi anser vara godkänt.  
 
• Gå till Närmsta Nordea bankkontor – vid denna procedur framkom värden, som 

indikerade på samband mellan svarsalternativet, att gå till närmsta Nordea 
bankkontor och variablerna ”ort”, ”ålder” och ”antal besök”, signifikansen var här 
0,000. Även variablerna ”uttag/insättning på bankkonto” och ”uttag/insättning på 
eget postgirokonto” samverkar med att gå till närmsta Nordea bankkontor. 
Variabeln, främsta skälet till att gå till Svensk Kassaservice, visar även den på ett 
samband till alternativet gå till närmsta Nordea bankkontor.  

• Ge någon fullmakt – genom att frekvensen i alternativet, att ge någon fullmakt för 
att kunna uträtta sina ärenden i framtiden, är låg ger det inget rättvisande resultat 
gällande eventuella samband med övriga variabler. 

• Använda Internet, giro m.m. – svarsalternativet att främst använda sig av Internet, 
giro eller betalkort för att i framtiden uträtta de aktuella bankärendena kan 
sammankopplas med ett signifikansvärde på 0,000 med vilken ort man tillhör, 
uttag/insättning på eget postgirokonto och variabeln hur frekvent man besöker deras 
kontor.  

• Byta bank – genom att frekvensen i alternativet, att byta bank vid en eventuell 
nedläggning av Svensk Kassaservice var låg, gav det inget rättvisande resultat 
gällande samband med övriga variabler.  

• Övrigt alternativ – detta svarsalternativ valdes av 3,8 % och resultatet av detta finns 
att läsa om på sidan 40 till 41. 
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4.2.2 Korrelationsmatris 
En rad olika korrelationsmatriser utfördes för att identifiera hur olika variabler 
korrelerar, samverkar med varandra. 
 
• Bankärenden – här matas alla bankärenden in och ur matrisen kan vi utläsa att 

ärendet, ”uttag/insättning på bankkonto” är med värdet -0,264, negativt korrelerat 
med ”uttag/insättning på eget postgirokonto”. Vidare finner vi inga statistiskt 
säkerställda samverkningar mellan ”uttag/insättning på fondkonto” eller ”insättning 
på pensionskonto” och de övriga bankärendena. ”Uttag/insättning på eget 
postgirokonto” samverkar med som tidigare nämnts med ”uttag/insättning på 
bankkonto”. Dessutom visar matrisen att ”uttag/insättning på eget postgirokonto” är 
negativt korrelerat med ”betalning av räkningar”. 

• Antal besök – har starkast negativ korrelation, -0,358, med variabeln 
”uttag/insättning på bankkonto”. Vidare finns en negativ samverkan med 
bakgrundsvariabeln ”ålder”. Likadant är det med ”uttag/insättning på eget 
postgirokonto”. Det finns dessutom en negativ samverkan med hur lång tidsperiod 
respondenten uträttat sina ärenden på Svensk Kassaservice och ”antal transaktioner” 
de utför vid varje besökstillfälle. 

• Främsta skäl till att kunden uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice -
samverkar positivt med ”ort” och ”uttag/insättning på bankkonto”. Variabeln är 
dessutom negativt korrelerad med ”uttag/insättning på eget postgirokonto”, vilket 
signifikansvärdet på –0,196 visar på.  

• Hur kunden i framtiden kommer att uträtta sina bankärenden – har en negativ 
samverkan med respondentens ”ålder”, vilket med värdet –0,147 är det starkaste. 
Det finns dessutom en negativ korrelation till ”antalet banktransaktioner”, som 
utförs vid varje besök på Svensk Kassaservice. 

 
 
5 Analys 
 
Här nedan följer en analys av vårt resultat, vilken följer frågornas turordning baserat på 
enkätens utformning. 
 
Orter och respondenter - vi anser att vi har fått en jämn fördelning av respondenter 
mellan orterna, som stämmer väl överens med den transaktionsinformation vi fick av 
Nordea. Anledningen till att vi fick fler antalet respondenter i Uddevalla tror vi beror på 
att Nordeakontoret i Uddevalla har större kundunderlag jämfört med Trollhättan och 
Vänersborg. En annan anledning kan vara att Uddevallas upptagningsområde 
geografiskt sett, är större än de övriga två orternas.  
 
Kön - könsfördelningen i undersökningen anser vi speglar verkligheten på ett 
rättvisande sätt. Då vi vid våra besök upplevde att kundtillströmningen var jämnt 
fördelad mellan män och kvinnor.  
 
Ålder - anledningen till att andelarna i intervallet 26-65 år är stort tror vi delvis beror på 
att detta intervall omfattar en större åldersgrupp än de övriga två. Åldersgruppen 13-25 
år har låga andelar, vilket vi tror beror på att denna åldersgrupp använder banktjänster, 
som Internet, giro och bankkort, i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. 
Denna grupp har dessutom ingen rutin av att uträtta kassaärenden vare sig på bank eller 
på Svensk Kassaservice. I den äldsta åldersgruppen och även till viss del i 
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åldersgruppen 26-65 år, finns det däremot hos många en gammal vana att uträtta 
bankärenden över disk och med personlig service. Detta beteende kan relateras till att 
betaltjänster som bankkort, giro och Internet är relativt nya påfund, vilket somliga inte 
litar på, inte har möjlighet eller av principskäl inte vill tillämpa.  
 
Bankärenden - utfallet av vår undersökning gällande olika bankärenden ger en tydlig 
bild av vilka tjänster som Nordeas kunder utnyttjar, och i vilken utsträckning. 
Fördelningen stämmer väl överens med vår tidigare uppfattning om förväntat resultat. 
Bankärendet uttag/insättning på bankkonto är det ärende som på Svensk Kassaservice 
uträttas med högst andel. Denna höga andel anser vi kunna förklaras av att bankärendet 
är av sådan karaktär att det ofta behöver uträttas. Anledningen till fördelningen gällande 
bankärendet uttag/insättning på eget postgirokonto, har sin grund i en tjänst som tidigare 
tillhörde Postbanken och som idag har minskat i användning. Den höga andelen på 
svarsalternativet ”aldrig” tror vi beror på ökad användning av andra betaltjänster, som 
Internet och Nordeas girotjänst. Bankärendet betalning av räkning, post- eller 
bankgirots höga andel på alternativet ”sällan” härrör vi till sista-minuten-betalare och 
enstaka räkningar som krävde kvitto med stämpel. Skälet till att det är över 50 procent 
som ”aldrig” betalar räkningar på Svensk Kassaservice, anser vi vara de höga 
kostnaderna för tjänsten. Denna grupp tror vi betalar sina räkningar via billigare tjänster 
som Internet och giro. Post- eller bankgiroutbetalning är något som kunderna inte 
erhåller så ofta därav den förhållandevis höga andelen på svarsalternativet ”aldrig” och 
”sällan”.  Efter kontakten med respondenterna tror vi att anledningen till att det var få 
som uträttade fond-, pensions-, inlösen av check och utlandsbetalningsärenden beror på 
okunskap, om möjligheten att kunna uträtta dessa ärenden på Svensk Kassaservice. 
Vidare kan skälet till den låga frekvensen förklaras av att dessa bankärenden sköts av 
andra rutiner av banken, exempelvis månadssparande. Den låga frekvensen vid 
bankärendet, inlösen av check, bottnar i att de inte längre används i någon större 
omfattning. Vad gäller de olika orternas fördelning över bankärenden är den 
förhållandevis jämn, med några få undantag. Dessa är följande  

• I Trollhättan skiljde sig bankärendet uttag/insättning på bankkonto med 15-20 
procent från de övriga orterna huruvida ärendet uträttats eller inte.  

• I Vänersborg är det 15 procent fler som någon gång gör uttag/insättning på eget 
postgirokonto. 

• I Vänersborg är det 15-25 procent färre som någon gång betalar räkningar på 
Svensk Kassaservice.   

Dessa skillnader kan troligtvis till viss del förklaras av slumpens inverkan. Skillnaden 
kommer troligtvis inte ha någon större betydelse för Nordeas framtida beslutstrategier.  
 
Banktransaktioner – gällande antal banktransaktioner som kunderna gör vid varje 
besökstillfälle på Svensk Kassaservice, så drar vi slutsatsen att fördelningen beror på att 
kunderna oftast tar ut eller sätter in pengar eller betalar någon enstaka räkning. Detta 
leder till att intervallet 1-2 transaktioner får en högre andel än de övriga två intervallen, 
där de höga kostnaderna för olika tjänster påverkar fördelningen till att bli lägre.   
 
Besöksfrekvens – vi tror att anledningen till att de flesta kunderna påträffas i 
tidsintervallet 1-2ggr/månad, är att kunderna förlägger sina besök till 
utbetalningstillfällen som lön och pension. Den andelen kunder som besöker Svensk 
Kassaservice 1-2 ggr/vecka och oftare tror vi är kunder som av olika anledningar inte 
använder bankens betaltjänster. Skälet till att somliga av ovan nämnda kunder har en 
hög besöksfrekvens kan vara att det söker social kontakt med personal och andra 
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kunder. De kunder som uppgett att de endast besöker Svensk Kassaservice en gång per 
år eller färre anser vi vara av mindre betydelse för Nordeas förväntade ökande 
kundtillströmning. 
 
Främsta skäl – vi tror att anledningen till att öppettider totalt sett har den högsta 
andelen, beror på Nordeas dåliga öppettider, som inte matchar alla kunders behov. Den 
del av Nordeas kunder, som har arbetstid under samma tid som Nordea har öppet, är de 
som uppgett detta skäl som sitt främsta skäl till att uträtta sitt bankärende på Svensk 
Kassaservice. Under svarsalternativet annat skäl erhölls olika kommentarer från 
kunderna om varför de väljer Svensk Kassaservice framför Nordea, där åldersgruppen 
66 år och uppåt hade störst andel på 32 procent. Då vi vet att de flesta som har svarat 
annat skäl har uppgett att det är gammal vana att uträtta bankärenden på Svensk 
Kassaservice tror vi att de som har uppgett gammal vana som skäl tillhör åldersgruppen 
66 och uppåt. I denna åldersgrupp kan vi se att det är en jämförelsevis stor andel som 
har uppgett personal som främsta skäl. Detta tror vi beror på att de känt personalen på 
Svensk Kassaservice under en lång tid och har byggt en förtroendefull relation med 
personalen. I ålderskategorin 26-65 år ser vi en relativt hög andel i jämförelse med de 
övriga åldersgrupperna som uppgett väntetid som sitt främsta skäl. Här tror vi att det 
finns flertalet personer som har begränsad tid för att hinna med att uträtta bankärenden. 
Dessa kunder verkar föredra att uträtta sina bankärenden på Svensk Kassaservice, då 
väntetiden där är kortare än vad den är på Nordeas bankkontor. Vad det gäller 
svarsalternativet geografiskt läge, tror vi trots att de tre Svensk Kassaservicekontor 
ligger nära Nordeas kontor på de respektive orterna, väljer kunderna detta skäl som 
främsta skäl. Anledningen till detta tror vi är på grund av att det är lätt att kunna parkera 
i nära anslutning till de tre Svensk Kassaservicekontoren, samt att det finns allmänna 
kommunikationsmedel i närheten. 
 
Från den multinominella regressionsanalysen i SPSS kunde vi konstatera att geografiskt 
läge har ett starkt samband med antal banktransaktioner. Vi tror att detta samband kan 
förklaras genom att de som värderar geografiskt läge högt, har ett jämnt mönster i hur 
många transaktioner de utför, oavsett hur många de är till antalet. Vidare fann vi ett 
starkt samband mellan främsta skälet personal och bankärendet uttag insättning på 
bankkonto. Detta samband härleder vi till att de kunder som väljer att göra sina uttag 
och insättningar på svensk Kassaservice värderar den sociala relationen med personalen 
högt. Ett annat samband, är mellan variablerna öppettider och uttag och insättning av 
bankkonto, vilket kan förklaras av att det är väldigt många som uträttar detta 
bankärende samtidigt som banken har sämre öppettider än svensk Kassaservice. Ett av 
de samband som vi fick fram vid delfrågan om kundernas främsta skäl, var väntettid och 
antal besök. Vi tror att denna samverkan kan förklaras av att de som uträttar tjänsten 
ofta vill spara tid.  
 
Tidsperiod – gällande under hur lång tid som kunderna har uträttat bankärenden på 
Svensk Kassaservice, menar vi även innan post- och kassaverksamheten på Posten 
separerades. Vi anser att det är en naturlig fördelning mellan de olika tidsperioderna. De 
som är i åldersgrupperna 26-65 och 66 år och uppåt hamnar av naturliga skäl i de två 
högsta tidsintervallen.  
 
Bankärenden i framtiden – vad gäller hur kunderna kommer att uträtta sina bankärenden 
i framtiden har svarsalternativet, gå till Nordeas bankkontor, fått högst andel, tror vi kan 
bero på att det är en stor grupp kunder, främst äldre, som inte kan, vill eller har 
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möjlighet att använda bankens betaltjänster. Vissa bankärenden går inte att uträtta via 
bankens betaltjänster, utan kräver bankens personliga medverkan, vilket vi tror är en av 
anledningarna till den höga frekvensen på alternativet gå till Nordeas bankkontor. Det 
var flertalet respondenter, som ville få fram, genom att välja det ovan nämnda 
alternativet för att de vägrar att använda sig av banktjänster som Internet, betalkort eller 
giro och valde därför att svara att de skulle fortsätta att gå till banken för att uträtta sina 
bankärenden, även om de inte hade möjlighet att hinna till bankens öppettider. 
Anledningen till att det var så få som svarade, att de vid en eventuell nedläggning av 
Svensk Kassaservice, kommer lämna fullmakt till någon som kan uträtta bankärendena 
på Nordeas bankkontor tror vi är att människor generellt sett själva vill ha kontroll på 
sin ekonomi. Totalt sett är det 18 procent som kommer att använda banktjänster vid en 
eventuell nedläggning, denna andel består främst av kunder under 65 år. Vi tror att detta 
beror på att yngre människor har lättare att ta till sig ny teknik, vilket bankens 
betaltjänster kräver. Flertalet kunder i denna åldersgrupp har dessutom genom sitt arbete 
tillgång till att förmånligt kunna köpa en egen persondator eller har tillgång till dator på 
arbetsplatsen, vilket kan styra dem mot att använda bankens Internettjänst. Varför 
kunderna svarar att de kommer att byta bank kan delvis bero på att de svarat detta 
alternativ i ren ilska över en nedläggning. Flertalet kunder var även etablerade kunder i 
ytterligare en bank och ansåg det därigenom vara fördelaktigt att byta. Den låga andel 
som valde ”övrigt” som svarsalternativ, bestod främst av kunder som hade alternativet 
lantbrevbärare att tillgå. Trollhättan hade inga kunder som i framtiden kommer att 
använda sig utav lantbrevbärare, vilket både Vänersborg och Uddevalla hade. 
Anledningen kan vara att dessa orter är ligger nära glesbygd, Dalsland och kustområdet, 
där tillgången till bankkontor är begränsad. Resterande kunder i kategorin övrigt, är de 
som inte vet hur de kommer att agera vid en eventuell nedläggning. Detta anser vi vara 
naturligt, då det är svårt att veta hur man som kund kommer att bete sig i framtiden. Vi 
tror att många kunder uppgett ett visst handlingsalternativ som de tror är det bästa för 
dem, men de kommer kanske inte att bli så, på grund av att det trots allt visade sig vara 
ogenomförbart. Exempelvis om kunderna valt att gå till Nordeas bankkontor och att det 
där förekommer lång väntetid, kommer dessa kunder eventuellt att ändra sitt beteende 
och kanske börja nyttja någon av bankens betaltjänster. 
 
Från den multinominella regressionsanalysen i SPSS kunde vi konstatera att samband 
fanns mellan svarsalternativet, att i framtiden gå till närmsta Nordea bankkontor och 
ålder. Anledningen till detta tror vi är att en stor andel bland de äldre kunderna, har som 
vana att uträtta sina ärenden över disk och har inte viljan eller möjligheten att använda 
sig av bankens betaltjänster. Vidare fanns det ett samband mellan att i framtiden gå till 
närmsta Nordeas bankkontor och uttag/insättning på eget postgirokonto, vilket vi tror 
kan bero på att de kunder som utför denna tjänst inte är medvetna om att det går att 
koppla bankens betaltjänster till detta postgiro. Därför har de uppgett att de i framtiden 
kommer att gå till Nordeas bankkontor för att uträtta detta bankärende. Två andra 
variabler som samverkar, är en framtida användning av bankens betaltjänster och hur 
frekvent kunderna besöker Svensk Kassaservice kontor. Dessa kunder som uppgett att 
de kommer använda bankens betaltjänster i framtiden kan vara den del av kunder som 
redan idag använder denna tjänst och därför uppgett detta svarsalternativ. Vi tror att 
dessa kunder har en relativt låg besöksfrekvens på Svensk Kassaservice, därav 
sambandet. 
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Enkäten – vi fick i undersökningen en uppfattning om att ett antal respondenter ville 
svara ett alternativ, men i verkligheten valde ett annat. Vi uppfattade detta som ett 
medvetet svarsfel hos respondenterna, vilket kan ha påverkat vår validitet. Gällande hur 
frågorna framställdes, var vi medvetna om att våra tre undersökares personligheter och 
karaktär inverkat på svaren från respondenterna. Vårt mål var att skapa en enkät som 
inte lämnade några möjligheter till egen tolkning av frågorna, men i efterhand upptäckte 
vi trots detta brister i vår enkät. Det visade sig att vi hade möjligheten att styra 
respondenterna vid fråga tre i enkäten, där respondenterna skulle besvara vilka 
bankärenden som de utför på Svensk Kassaservice. I denna delfråga skulle 
respondenterna gradera till vilken omfattning de utför de olika tjänsterna. Alternativen 
gick att tolka på två olika sätt, vilket vi inte förutsett. Framförallt gällde det frekvensen 
sällan, där respondenten inte förstod hur man skulle tolka denna. Vi gav respondenterna 
olika svar beroende på om de svarade att de alltid utförde denna tjänst på Svensk 
Kassaservice och då kodades alternativet alltid. Några av oss undersökare styrde 
frekvensen till hur ofta de uträttade just det bankärendet och då blev frekvensen sällan. 
Här fanns det alltså en möjlighet till tolkning av svaren vilket vi inte har valt att hantera 
närmare. Under de undersökningstillfällen som genomförts med både för- och 
eftermiddagspass märkte vi att vi som undersökare var tröttare mot slutet, vilket inte är 
särskilt ologiskt. Vi gjorde dock vårt bästa för att undvika slarv vid ifyllningen av 
respondenternas svar. 
 
 
6 Diskussion 
 
Nordea befinner sig på en oligopolistisk marknad och på denna marknad konkurrerar 
man främst med medel som service istället för priser, vilket Porter (1999) nämner i sin 
bok om konkurrensstrategier. Nordeas långa avtal med Posten har givit dem en 
konkurrensfördel gentemot andra banker. Idag har flera andra banker, bland annat 
Föreningssparbanken och Länsförsäkringar Bank, slutit avtal med Svensk Kassaservice, 
därmed har Nordea förlorat denna konkurrensfördel som de tidigare varit ensamma om. 
Denna service för kunderna, att kunna uträtta sina bankärenden på andra serviceställen, 
med bättre öppettider än bankkontoret, kan vara det som avgjort valet av bank. 
Blomqvist et al. (1999) säger att det som skapar en konkurrensfördel är när man kan 
erbjuda en tjänst eller produkt, som innebär ett stort värde för kunden och som skiljer 
sig åt från konkurrenterna. För att kunna skapa konkurrensfördelar, skall man utnyttja 
alla resurser, positionera sig rätt och därigenom erbjuda kunden nya möjligheter till 
värdeskapande. Nordea bank söker idag efter andra nya konkurrerande åtgärder, som 
kan förstärka deras marknadsandelar och position på marknaden. Nordea har påbörjat 
ett samarbete med mataffärer och bemannade bensinstationer där deras kunder kan 
utföra enklare bankärenden. Vi anser att med denna nya transaktionskanal kan Nordea 
eventuellt hitta en ny konkurrensfördel, om de väljer att utöka och marknadsföra 
tjänsten tydligare. 
  
Kundtillfredsställelse är som Söderlund (1997) nämner ett tillstånd i den enskilda 
kundens huvud, en subjektiv bedömning av situationen. Denna känsla är föränderlig 
över tiden, och kan därigenom variera stort. Det är enligt vår uppfattning sannolikt att 
Nordeas kunder, som idag uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice, vid en 
nedläggning kommer att känna en minskad tillfredsställelse över situationen. Det blir 
för Nordea en betydelsefull utmaning att försöka återställa känslan av tillfredsställelse 
för kunder, som tvingats ändra sitt nuvarande beteende. Vi anser dock att det inte enbart 
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gäller för Nordea att se till dessa kunders behov och krav, utan också behålla fokus på 
sina nuvarande kunder som redan går till Nordeas kontor med sina bankärenden. Det är 
som Grönroos (2000) påpekar, mycket lättare att behålla en befintlig kund än att skapa 
en relation med en ny. Det är således viktigt att bibehålla den kvalitet och standard som 
dessa kunder är vana med, Nordea riskerar annars att förlora dessa kunder till sina 
konkurrenter. I detta avseende bör de enligt vår mening främst tänka på att väntetiden 
fram till betjäning skall minimeras eller åtminstone ligga på samma nivå som i 
dagsläget. För att uppnå detta mål är det inte omöjligt att mer personal bör anställas och 
lokalernas utformning förbättras. Vilket för Nordea kan vara en stor kostnad, men ur ett 
långsiktigt perspektiv bör betraktas som en investering vilket stämmer överens med 
Grönroos (2000) resonemang om kundvårdens kostnader och förtjänster. Ur vår studie 
framkom ytterligare en avgörande anledning till varför Nordea kunders tillfredsställelse 
kan minska. Detta genom att möjligheten till att på eftermiddagar och lördagar kunna 
uträtta sina bankärenden försvinner i och med en nedläggning av Svensk Kassaservice. 
Vi tror inte att de begränsade öppettiderna utgör ett stort hot mot Nordea, att kunderna 
på grund av detta skulle lämna banken är inte särskilt troligt då övriga konkurrenter 
inom branschen på denna punkt har likartat utbud.   
 
Söderlund (2001) menar att anledningen till att kundlojalitet har hamnat i fokus de 
senaste åren, är minskad befolkningstillväxt, ökad konkurrens. Det är dessutom så att 
resurser inte längre är obegränsade och att marknadens produkter blir allt mer lika. Är 
man redan kund i ett företag är det lättare vara lojal mot sitt företag, än att fatta ett 
beslut att byta till ett annat företag. Det är som tidigare nämnts, mer lönsamt att bearbeta 
existerande kunder än att fånga nya kunder. Genom att man fokuserar mer på kunden, 
än på produkter och affärsområden, och försöker att behålla existerande kunder, 
kommer man, enligt Söderlund (2001) att kunna öka vinsten kraftigt. Under vår 
undersökning uppgav den största andelen av kunderna att de i framtiden kommer att 
vända sig till Nordeas bankkontor för att uträtta sina bankärenden, det var ytterst få 
kunder som uppgav att de kommer att byta bank. Den stora andel, som kommer att vara 
lojal mot Nordea tror vi kan ha flera orsaker, en kan vara att Nordea uppfyller 
kundernas behov och förväntningar. 
 
Kring Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg finns det mindre samhällen där Nordea 
har stängt ner sina kontor på grund av dålig lönsamhet. Blomqvist et al. (1999) berättar, 
för att man ska kunna bygga ett kundnära företag finns det tre delar att tänka på: 
tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Dessa tre faktorer är beroende av 
varandra och de bidrar till olika dimensioner i kundrelationen. Med tillgänglighet menas 
att företaget alltid finns tillhands, har lätt för att samverka och att de är mottagliga för 
synpunkter från kunder. Samverkan med kunden är den andra faktorn som är viktig för 
att på så sätt ständigt stå i förbindelse med befintliga och potentiella kunder. Gruppen 
anser att Nordea bör tänka på att dessa kunder är i lika stort behov av kundvård, som de 
Nordeakunder som bor i tätorterna. Vi i gruppen menar att Nordea verkligen behöver 
analysera hur denna kundgrupp ser ut, då denna grupp kan stå för en hög lönsamhet för 
de tre bankkontoren. Självklart kan det finnas andra kundgrupper i dessa mindre 
samhällen som har ett stort behov av Nordeas närvaro, men som inte nödvändigtvis är 
lönsamma. Nordea bör därför även beakta dessa mindre lönsamma kundgrupper om de 
vill leva upp till det samhällsansvar, som de framhåller på sin hemsida.  
 
Den äldre andelen av Nordeas kunder har svårare att acceptera de nya kanaler, som 
banken erbjuder i form av bankkort, Internettjänster och även nymodigheter, som att 
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uträtta bankärenden i bland annat matbutiker. Banken har under många år etablerat en 
kontakt med dessa äldre kunder och kontinuerliga kundrelationer har ofta en inneboende 
tröghet. För Nordea är det viktigt att, som Blomqvist et al. (1999) påpekar, att 
samverkan sker med kunden utifrån dennes levnadssituation och behov. Nordeas äldre 
kunder har i undersökningen uppgett att de inte vill bryta sitt mönster utan vill ha kvar 
möjligheten att uträtta bankärenden på Svensk Kassaservice. Om Svensk Kassaservice 
kommer att läggas ned och Nordeas bemötande av denna förändring endast kommer att 
ersättas med uttag och insättnings möjligheter i bland annat mataffärer, tror vi att 
Nordeas äldre kunder kommer att få svårigheter att utnyttja denna transaktionskanal. 
Det innebär för Nordea att om de ska samverka med kunden utifrån dennes 
levnadssituation, kommer de att behöva utöka antalet kassor och kundtjänst för att 
kunna bemöta den ökade kundtillströmningen av denna kundkrets och tillgodose dess 
behov. Även om svenska folket får förnyade vanor med hjälp av ny teknik, tror vi att 
det fortfarande kommer vara en förhållandevis stor grupp i samhället, som har behov 
och krav på personlig service vid enklare bankärenden, som uttag och betalningar. Det 
är idag många äldre, som urtättar sina bankärenden på Svensk Kassaservice. Detta 
kommer enligt vår mening att minska, då de personer, som i framtiden kommer att 
befinna sig i denna åldersgrupp, har en annan vana och rutin i att använda sig av andra 
typer av betaltjänster. Bankernas medvetna prissättning och nedläggning av kontor har 
naturligtvis också styrt kunderna till att använda ny och rationellare teknik, i stället för 
att besöka bankkontoren. Bankernas strävan efter att minska sina kostnader, som 
resulterat i att antalet bankkontor blir färre och att kostnaderna för kunderna som sköter 
sina bankärenden över disk kommer att öka. Detta kommer att innebära att 
tillgängliheten och närheten till banktjänsterna som människor under lång tid har 
kämpat för raseras, vilket Svensson, et al (2001) reflekterar över. Erfarenheten visar på 
att när vi en gång övergett service över disk stannar vi som regel kvar vid de billigare 
och bekvämare lösningarna.  
 
Det är i regel resursstarka personer, som varit snabbast på att gå över till de nya billigare 
och bekvämare betalningssätten. Personer som inte har tillgång till en dator eller av 
olika skäl inte får tillämpa bankens betaltjänster, väljer i större utsträckning, den mycket 
dyrare kassaservicen. Statens fokus har legat på föråldrade och relativt sett kostsamma 
lösningar till en allt högre prislapp för kunder och staten. Genom att vrida perspektivet 
och bredda ansatsen för statens insatser kan fler idag få tillgång till enklare och mindre 
kostsamma tjänster. Fler bör få möjlighet att använda till exempel Internet och 
bankkort. Fortsätter bankerna att höja sina avgifter för att styra kunderna mot använda 
automatiserade betaltjänster, kommer det enligt vår mening troligtvis vara ännu en orsak 
till att tillströmningen minskar på bankkontoren/kassakontoren, vilket är bankernas mål. 
Detta för att kontanthanteringen av pengar är mycket kostsam för dem. Denna 
kontanthantering medför höga kostnader för bankerna och handeln, vilket därmed också 
drabbar kunderna. Gruppen anser att det ligger i bankens intresse att visa på att 
banktjänsterna underlättar för kunden samt att det innebär en mindre kostnad för dem.      
Den grundläggande kassaservicens stöds idag ekonomiskt av staten, huruvida det i 
framtiden kommer att fortsätta är oss oklart. Varefter det blir osäkert för Nordea och 
övriga banker som sammarbetar med Svensk Kassaservice hur deras ekonomi kommer 
att påverkas av en eventuell nedläggning. Under vår undersökning framkom det av 
kunderna, förutom kommentarerna kring Svensk Kassaservice och Nordea, även en 
misstro till utvecklingen i det svenska samhället, där allt ska automatiseras och där det 
skärs ner på serviceinrättningar. 
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Resultatet från vår undersökning indikerar på, att gällande hur länge kunderna har 
utnyttjat Svensk Kassaservice, att Nordea har många kunder som förmodligen har en 
omfattande relation med banken. Med omfattande relation menar vi att de kunder som 
svarat att de uträttat bankärenden på Svensk Kassaservice i tidsintervallet 21 år och 
längre, troligtvis har hunnit öppna mer än ett personkonto hos Nordea. Om dessa kunder 
även under åren har påbörjat ett fondsparande, kanske har ett eller pensionssparar, är det 
svårare för denna kundgrupp att byta bank, vilket Blomqvist et al. (1999) för ett 
resonemang om. Vissa av de kunder som under lång tid besökt Svensk Kassaservice, 
tidigare Posten för att uträtta sina ärenden, gör det av gammal vana, medan andra känner 
en stor lojalitet gentemot organisationen och dess personal. Vi anser att det däremot inte 
finns någon garanti för att de kommer att känna lika stark lojalitet gentemot Nordea, 
trots att de sedan länge varit kunder i banken. Minskad lojalitet kan, som Blomqvist et 
al (1999) poängterar, för Nordea resultera i att somliga kunder av skilda anledningar kan 
lämna banken för en annan. Vår uppfattning är att det inte är ovanligt att kunder har 
konton i mer än en bank eller att någon annan person i hushållet tillhör en 
konkurrenrande bank. Detta anser vi kan resultera i att de på grund av den förlorade 
möjligheten att uträtta bankärenden på Svensk Kassaservice, beslutar lämna Nordea för 
en annan bank.  
 
Från vår undersökning kan vi konstatera att det var störst andel av Nordeas kunder, som 
utnyttjat möjligheten att uträtta bankärenden på Svensk Kassaservice eller gamla Posten 
under en tidsperiod som var längre än 21 år. Detta visar på att Nordea har en stor andel 
kunder som utnyttjat denna konkurrensfördel under en längre tidsperiod. Denna 
konkurrensfördel har Nordea haft under många år och att tappa denna fördel är något 
som Nordea bör ta på största allvar. Anledningen till det är, att kundens skäl till att vara 
lojal mot banken och kvarstå som kund, minskar vilket författaren Beerli med flera 
(2004) konstaterar i deras undersökning. Vi känner till att det idag finns andra 
samarbetspartners, såsom ICA och Shell, om Nordea vill behålla sin konkurrenskraft 
bör de satsa mer på dessa samarbetspartners. De bör marknadsföra denna relativt nya 
möjlighet att kunna uträtta bankärenden utanför bankens lokaler och öppettider. Vi i 
gruppen anser att det är bra för kunder som bor på landsbygden att kunna uträtta 
bankärenden via ombud. Här är det dock viktigt att tänka på att ombuden följer den 
banksekretess som råder gällande kunders kontonummer och kassarutiner i allmänhet, 
detta är något som inte får missbrukas. Det skulle då uppfattas som mycket oseriöst och 
minska kundernas förtroende för transaktionskanalen och i slutänden även för banken.   
 
Flertalet kunder hade svårt att rangordna ett främsta skäl, till varför de valde att uträtta 
sina bankärenden på Svensk Kassaservice. Vi upptäckte att det fanns flera alternativ 
som var lika relevanta för kunderna. Utifrån detta kan vi dra paralleller till Lee och 
Marlowes studie där de kommit fram till att det inte är endast ett skäl som är avgörande 
för val av bank. Nordeas kunder kände sig tvingade till att endast välja ett alternativ, 
vilket betyder att sanningen är färgad. Detta faktum bör Nordea väga in när de studerar 
resultatet från denna delfråga. Vi kom fram till att öppettiderna på Svensk Kassaservice 
var det främsta skälet till att kunderna väljer att uträtta sina bankärenden där, istället för 
på ortens bankkontor. Flertalet kunder ville uppge flera skäl som till exempel 
geografiskt läge. Vi är dock övertygade om att det är Svensk Kassaservice öppettider 
som har störst betydelse i valet mellan Svensk Kassaservice och Nordea. Många kunder 
delar uppfattningen om att Nordea, vid en eventuell nedläggning av Svensk 
Kassaservice, måste utöka sina öppettider. 
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Enligt Grolander & Jonsson (2003) finns det en allmän uppfattning hos befolkningen 
om att en betalning, som görs på Svensk Kassaservice registreras snabbare hos 
mottagaren, än om kunden skulle betala över till exempel Internet. Även i vår 
undersökning framkom kommentarer som tyder på liknande uppfattning. Vi anser att 
detta kan bero på okunskap om bankens tjänster och rutiner. Återigen vill vi påpeka att 
det ligger i bankernas intresse, för att kunna minska kundtillströmningen och 
kontanthanteringen på kontoren, att informera kunderna om rutinerna och kostnaderna 
för bankens betaltjänster och de manuella tjänsterna över disk.   
 
Enligt Grolander & Jonssons undersökning (2003), visade denna ett resultat på att 
kunderna är nöjda med den service de får på Svensk Kassaservice. Det som fick högst 
betyg var personalens bemötande och lägst betyg fick öppettiderna. När vi ställde frågan 
vilket kundernas främsta skäl var till att de uträttar sina bankärenden på Svensk 
Kassaservice erhöll vi något avvikande resultat mot Grolander & Jonssons 
undersökning. Kunderna i vår studie väljer i första hand att uträtta sina bankärenden på 
Svensk Kassaservice på grund av dess öppettider. Alternativet personal hamnade längre 
ner på prioriteringslistan för Nordeas kunder. Att studiernas resultat skiljer sig från 
varandra tror vi kan förklaras med att Nordeas kunder kan ha en avvikande uppfattning, 
mot den resterande befolkningen som uträttar bankärenden på Svensk Kassaservice.  
 
Statens nuvarande ansvar för grundläggande kassaservice har som mål att alla ska ha 
tillgång till service över disk, trots att allt färre behöver den. Det kommer även i 
framtiden att finnas grupper som vill eller måste uträtta bankärenden över disk och som 
inte kan hanteras av marknaden. Gruppen anser därför att Nordea, samt övriga banker, 
bör ta ett ansvar gentemot de personer som efterfrågar grundläggande kassaservice. Vi 
anser även att alla kunder ska få tillgång till enkla, säkra och kostnadseffektiva 
lösningar för betalningsförmedling och kontanthantering till rimliga priser. I gruppen 
tror vi att både handeln och bankerna har goda förutsättningar att kunna erbjuda 
betaltjänster mot en ersättning från staten. Då kan fler banker och affärer utnyttjas, 
vilket innebär att servicen kommer att förbättras för kunden och kostnaderna minskar 
för betaltjänsterna, till följd av den ökade konkurrensen.  
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7 Slutsats 
 
Vi har genom att tillämpa en kvantitativ studie i form av muntligt ställda enkäter på 
Svensk Kassaservices centrala kontor på orterna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg 
tagit fram information om följande frågeställningar för att uppfylla studiens syfte: 
 
• Vilka bankärenden utför Nordeas kunder idag på Svensk Kassaservice? 

1. Det bankärende som uträttas mest utav Nordeas kunder är uttag eller insättning 
på bankkonto, vilket närmare 73 procent gör. 

2. Därefter kommer inlösen av post- och bankgiroavi, som uträttas av cirka 50 
procent av alla Nordeas kunder på Svensk Kassaservice. 

3. I dagsläget är det cirka 47 procent av kunderna som väljer att betala räkningar, 
både post- och bangiro i kassan på Svensk Kassaservice. 

4. Uttag eller insättning på eget postgiro är ett ärende som 30 procent av Nordeas 
kunder på Svensk Kassaservice uträttar. 

 
• Vilket är kundernas främsta skäl till att de går till kassaservice kontoret istället för 

ortens bankkontor? 
1. Det är cirka 30 procent utav Nordeas kunder som har öppettiderna som främsta 

skäl till att uträtta sina bankärenden på Svensk Kassaservice.  
2. 26 procent utav kunderna nämnde annat skäl till varför de valde Svensk 

Kassaservice framför Nordea. Större delen av dessa kunder angav här gammal 
vana som orsaken.   

3. Det geografiska läget är, för närmare 19 procent av alla kunder det främsta 
skälet till att de uträttar sina bankärenden på Svensk Kassaservice istället för på 
Nordeas kontor.  

4. Det är närmare 14 procent av Nordeas kunder, som med anledning av kortare  
väntetid på Svensk Kassaservice, uträttar sina bankärenden där. 

 
• Hur Nordeas kunder tror att de kommer att uträtta sina bankärenden i framtiden 

efter en eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice?  
1. Närmare 74 procent utav Nordeas kunder, som idag uträttar sina bankärenden på 

Svensk Kassaservice, tror att de vid en eventuell nedläggning kommer att gå till 
närmsta Nordea kontor med sina bankärenden. 

2. Cirka 18 procent av Nordeas kunder, tror att det främsta sättet att uträtta sina 
bankärenden, vid en eventuell nedläggning av Svensk Kassaservice, är med 
Internet/telefontjänst, giro eller betalkort.  
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8 Vidare forskning 
 
Det finns mindre samhällen kring Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och några av 
dessa är Brålanda, Mellerud och Munkedal. I dessa samhällen har Nordea haft kontor 
som de under åren stäng ner. Dessa kunder har då fått vända sig till samhällenas svensk 
Kassaservicekontor. Nordeas kunder har fortfarande haft en möjlighet att kunna uträtta 
sina bankärenden i samhällena och har därför inte behövt ta till andra åtgärder. Nordeas 
kunder har kunnat vara kvar som kund i banken fastän de saknat ett Nordea bankkontor, 
men om svensk kassaservice läggs ned kommer de eventuellt inte att ha samma 
möjligheter som tidigare. Vi i gruppen tycker därför att det hade varit intressant att 
utföra samma undersökning, men i dessa mindre samhällen. Om nu även detta läggs ner 
får kunderna antingen att byta bank till den som finns i samhället eller gå via ombud där 
banktjänsterna är mycket begränsat.  
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Bilaga 2 
 
Undersökningen är utförd:  

 Trollhättan    Vänersborg    Uddevalla 
 Måndag     Tisdag     Onsdag     Torsdag     Fredag     Lördag 
 Förmiddag    Eftermiddag  

____________________________________________________________ 
 
1. Kön: Kvinna  Man  
 
2. Ålder:  13-25  26-65  66 år och uppåt  
 
3. Vilka bankärenden utför Ni på Svensk Kassaservice? 
Aldrig Sällan    Ofta     Alltid 

                                Uttag eller insättning på bankkonto 
                                Uttag eller insättning på fondkonto 
                                Insättning på pensionskonto Livia eller IPS 
                                Uttag eller insättning på eget postgirokonto 
                                Betalning av räkning, gäller både post- eller bankgiro 
                                Inlösen av post- och bankgiroavi 
                                Inlösen av check   
                                Utlandsbetalning  

 
 
4. Hur många banktransaktioner gör Ni varje gång Ni går till Svensk 
Kassaservice? 
 

 1-2 transaktioner      3-4 transaktioner      5 eller fler transaktioner                            
     
5. Uppskattningsvis, hur många gånger går Ni till Svensk Kassaservice för 
att uträtta bankärenden? 
 

 2 eller fler ggr i veckan  
 1-2 ggr i veckan 
 1-2 ggr i månaden 
 1-2 ggr i halvåret 
 1 gång om året 
 mindre än en gång om året 

 
 
 
 



 

 

6. Vad är Ert främsta skäl till att Ni uträttar Era bankärenden på Svensk  
Kassaservice istället för på ortens bankkontor? 
 

 Geografiskt läge 
 Personal 
 Öppettider  
 Väntetid 
 Kostnad för olika tjänster 
 Annat skäl 

_____________________________________________________ 
 
7. Under hur lång tidsperiod har Ni uträttat era bankärenden på Svensk 
Kassaservice? 
 

 kortare än 1år   1-5 år  6-10 år  11-20 år  21 år el. längre 
 
8. På vilket sätt kommer Ni främst att uträtta de bankärenden som Ni utför 
på Svensk Kassaservice, om avtalet mellan staten och Posten upphör att 
gälla, vilket kan leda till att Svensk Kassaservice läggs ned? 
 

 Gå till närmsta Nordea bankkontor 
 Ge fullmakt till någon som kan gå till Nordeas bankkontor 
 Använda banktjänster som Internet/telefontjänst, giro eller betalkort 
 Byta bank 
 Övrigt _____________________________________________________ 

 
 
9. Övriga kommentarer:  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 


