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INTRODUKTION



#

Digitaliseringen af samfundet har stor betydning for den
måde vi tilegner os viden om økonomi og håndterer vores
privatøkonomiske ressourcer.

Sydbank har iværksat denne undersøgelse om danskernes 
finansielle kompetencer i samarbejde med analyseinstituttet 
Wilke for at afdække de forandringer, som det 
digitaliserede samfund afstedkommer i vores økonomiske 
adfærd.

Vi ønsker at basere vores rådgivning på unik viden, som
kan komme vores kunder og samfundet til gode. Vi stiller
med glæde resultaterne til rådighed for offentlige og
private aktører med interesse for dette tema.

Venlig hilsen

Henning Dam

Bankdirektør, Sydbank Privat

.

Digitalisering og økonomi
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Flytte hjemmefra Første store investering
• Første ”rigtige” job

Få børnAnden ungdom
• Børnebørn

Pension
• Døden

Barndom

Vi har 
fokuseret 
på denne 

fase

Emnerne for undersøgelserne tager udgangspunkt i 
den finansielle dannelsesrejse
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HOVEDPOINTER



KONKLUSIONER
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Førstegangskøberne 
lader sig emotionelt 

påvirke under forløbet

Banken spiller stadig en 
vigtig rolle i 

beslutningsprocessen

Der efterspørges 
proaktivt opfølgning 

efter købsforløb 

Inden førstegangskøberne tager 
kontakt til banken, og de går i 
gang med købsprocessen, er de 
fleste skeptisk anlagt, men også 
spændte på, hvad de har i 
vente.
Undervejs i forløbet føler de sig 
på udebane og føler tvivl og 
usikkerhed, hvilket gør 
dem utrygge. Dem der har haft 
en god købsproces husker 
efterfølgende forløbet som noget 
godt, og de fortæller, at de også 
var glade i processen.
Efter købet er fleste af dem 
lettede og glade. Nogle af er 
også afventende om de nu har 
truffet det rette valg.

1 2 3

Bankrådgiveren spiller 
en central rolle i 

retention af utilfredse 
kunder

4

De fleste involverer banken i en 
tidlig stadie af deres 
overvejelser om køb. Det er 
primært banken og familien, 
som bruges til sparring, når det 
angår den første store 
købsbeslutning.
Den sene kontakt til banken 
skyldes ofte manglende konkret 
forespørgsel eller hvis de føler, 
at de selv har styr på 
økonomien.
Den foretrukne kontaktform er 
fysiske møder dog er telefonisk 
kontakt højst rangeret, når 
adspurgt om top tre 
kontaktformer. Særligt dem med 
god relation til rådgiveren 
foretrækker fysisk møde.

De fleste førstegangskøbere 
efterspørger en opfølgende 
samtale med banken efter købet 
er gennemført, så der kan tages 
en temperaturmåling af, hvordan 
tingene forløber. Det er især de 
økonomiske kompetente, der 
oplever det som værdifuldt. 
Denne indsigt er i tråd med det 
kvalitative studie.

I tråd med den kvalitative 
undersøgelse ser 
førstegangskøberne enten deres 
rådgiver som serviceagent, man 
kun kontakter når nødvendigt. 
Eller også er rådgiveren en 
begejstret medaktør i processen, 
som udviser gennemsigtighed. 
Det er to meget divergerende 
måder at se på rådgiveren og 
afspejler ssv. også den enkeltes 
relation til rådgiveren og banken 
generelt.
Rådgiveren starter ofte i minus. 
Det kræver ekstra indsats for at 
holde fast i utilfredse kunder. Det 
kræver mere end bedre 
lånevilkår for at holde fast i 
kunderne.
Det kræver, at rådgiveren er 
effektiv, engageret og proaktiv. 



BANKEN OG 
KØBSPROCESSEN



KØBSPROCESSEN

Det første store køb



Til hver fase er førstegangskøberne blevet bedt om at udvælge de billeder, de bedst 
føler, viser, de følelser der dominerede i de forskellige stadier af købsprocessen

Det første store køb er delt op i tre faser: før, under og efter
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Følgende billeder blev valgt til hver fase:

FØR

UNDER

EFTER

Skeptisk og spændt

Svært at gennemskue og 
rumme hele processen

Glad og lettet over det er 
overstået

De udvalgte billeder bekræfter 
findings fra det kvalitative studie.



FØR KØBET



KØBSOBJEKT

Vi har overvejende talt med bankkunder, der har købt bolig eller bil, 
mens en mindre andel har optaget lån til renovering af boligen 
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42%

37%

17%

2%

1%

1%

Købt bolig

Købt bil

Renovering af bolig

Købt båd

Byggegrund

Andet

Q3. - Hvilket køb har du foretaget inden for de seneste 2 år, som krævede et banklån på min. 50.000 kr.?
Total sample; base n = 502



Førstegangskøberne er 
både spændte og 

skeptiske før købet, da de 
aldrig har prøvet det før og 

derfor er usikre på, 
hvordan det hele vil 

forløbe.

• A1 & B3: Førstegangskøberne er oftest lidt skeptiske og betænksomme, før købet går i gang, da det omhandler en stor sum penge. 
Denne skepsis gør, at de søger relevant information for at kunne træffe en reflekteret beslutning senere i processen.

• B2 + D3: Køberne er samtidig meget spændte på at komme i gang med forløbet, da det har været et stort ønske i en længere periode, 
og man glæder sig derfor til, at det hele forhåbentlig lykkes.

• D1 + D4: Førstegangskøberne er på udkig efter det helt rigtige købsobjekt, og de håber, at de kan finde det rigtige – og købe det.

1

2

3

4

A B C D

Førstegangskøberne har selv, udvalgt de billeder, de synes bedst repræsenterer deres følelse i situationen. 

KVALITATIVT INDSPARK
Det er samme billeder som det kvalitative studie med en 
tilføjelse af B3 og D4. Dette viser konsistens mellem det 
kvalitative og kvantitative studie.



FØR KØBET // BANKENS INVOLVERING I KØBSPROCESSEN

Langt størstedelen af førstegangskøberne involverer banken tidligt i købsprocessen
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37% 39%

20%

3%

Før jeg/vi ville undersøge, hvilke
muligheder jeg/vi havde i

Da jeg/vi var i gang med at undersøge
mulighederne på marked

Da jeg/vi allerede havde fundet det, vi
ønskede at købe

Da jeg/vi allerede havde budt på det,
vi ønskede at købe

Q4. - Hvornår i købsprocessen kontaktede du banken med henblik på at optage lånet?
base n = 502

76%

23%

1% husker ikke



FØR KØBET // BANKENS INVOLVERING I KØBSPROCESSEN

Har man en tæt relation til sin bank (og rådgiver) involverer man banken 
tidligere i købsprocessen – allerede i overvejelses-/afsøgningsprocessen
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34%

41%

20%

2%

45%

33%

17%

3%

Før jeg/vi ville undersøge, hvilke
muligheder jeg/vi havde i

Da jeg/vi var i gang med at undersøge
mulighederne på marked

Da jeg/vi allerede havde fundet det, vi
ønskede at købe

Da jeg/vi allerede havde budt på det,
vi ønskede at købe

Ikke tæt relation Tæt relation

Q4. - Hvornår i købsprocessen kontaktede du banken med henblik på at optage lånet?
Forhold til bank
base n = 502

Tæt relation: 78%
Ikke tæt relation: 75%

Tæt relation: 20%
Ikke tæt relation: 23%

KVALITATIVT INDSPARK
Dette stemmer overens med det kvalitative studie, som 
viste en større villighed til at kontakte banken tidligere, 
hvis man har en tæt relation, da det virker mere naturligt 
og fordi man har en større tillid til banken.



FØR KØBET // ÅRSAGER TIL SEN INVOLVERING AF BANK

Der er tre dominerende årsager til ikke at involvere banken tidligere i købsprocessen 
– ingen af disse falder negativt tilbage på banken, men skyldes personlige 
præferencer
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42%

33%

31%

12%

11%

4%

5%

Jeg havde ikke noget konkret, jeg kunne vise banken

Jeg følte, at jeg havde styr på det økonomiske

Jeg foretrækker selv at afsøge markedet

Jeg havde ikke tid til at kontakte banken forinden, da
processen gik meget hurtigt

Jeg ville ikke forstyrre banken unødigt

Jeg var bange for at købsobjektet ville blive solgt, inden
banken kunne nå at hjælpe mig

Andet

Q4a. - Hvad er årsagen til, at du ikke kontaktede banken, inden du havde fundet dit ønskede købsobjekt?
base n = 111



FØR KØBET // FORETRUKKEN SPARRINGSPARTNER

Banken og bankrådgiveren er sammen med familien den foretrukne 
sparringspartner, når det angår spørgsmål råd og vejledning ifm. købsprocessen. 
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56%

54%

40%

26%

8%

6%

3%

0%

1%

Min bank / bankrådgiver

Familie

Ægtefælle/samlever

Venner/kollegaer

Eksterne rådgivere (ikke ansat i bank)

Internetsøgning (fx Google)

Sociale medier (fx Facebook, Twitter, Instagram)

Andet

Ved ikke

Q5. - Hvem spurgte du til råds, når du havde spørgsmål, bekymringer eller overvejelser, der relaterede sig til dit 
forestående køb, der krævede, at du skulle optage et banklån?
base n = 502



UNDER KØBET



Flere købere føler sig 
undervejs i købet meget 

på udebane, hvilket 
medvirker til, at det kan 
være svært at rumme 
hele købsprocessen.

• A1 + B2: Nogle af førstegangskøberne er fortsat lidt skeptiske, da de løbende er i tvivl om de træffer de rette beslutninger.
• B1: De købere, som har haft et godt forløb, er oftest meget glade, fordi der ikke var nogle overraskelser undervejs.
• B3: Nogle af køberne har svært ved at rumme alle detaljer under købet, da de ikke havde prøvet det før, og derfor havde svært ved at 

gennemskue, hvad der var rigtigt at gøre. 
• D4: Førstegangskøberne havde løbende uro i maven under købet for om det hele lykkedes, og om de fik deres ønskede købsobjekt.

1

2

3

4

A B C D

Førstegangskøberne har selv, udvalgt de billeder, de synes bedst repræsenterer deres følelse i situationen. 

KVALITATIVT INDSPARK
Det er samme billeder som det kvalitative studie med en 
tilføjelse af B2. Dette viser konsistens mellem det 
kvalitative og kvantitative studie.



FØR KØBET // FORETRUKKEN KONTAKTKANAL

Foretrukken kontaktform varierer efter formål: i forbindelse med det første 
store køb er fysiske møder eller telefonisk kontakt en nødvendighed
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Førstegangskøberne har angivet deres 
tre foretrukne kontaktmåder. I højre side 
henvises til andelen, der har valgt den 

pågældende i top3.

28%

24%

20%

18%

10%

15%

12%

31%

21%

22%

12%

13%

29%

23%

24%

Fysisk møde i banken

Net-/mobilbank

Telefonopkald

E-mail

Online møde

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet

Q7. - Hvad er dine foretrukne måder at kontakte banken på, når du ønsker at tage et lån på min. 50.000 kr.?  )
base n = 502

55%

48%

80%

61%

56%

Totalsum -
Top3



UNDER KØBET // KOMMUNIKATION OG OPFØLGENDE DIALOG  

Det fysiske møde er ligeledes foretrukket, når det kommer 
til opfølgning på en samtale om et banklån
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Har man et tæt forhold til sin (bank)rådgiver, 
foretrækker man i højere grad et fysisk møde 
(37% vs. 29%). 

De yngre førstegangskøbere foretrækker i 
højere grad et online møde sammenlignet 
med købere 30+.

31%

26%

21%

19%

3%

0%

Fysisk møde i banken

E-mail

Telefonopkald

Online møde

Net-/mobilbank

Andet

Q8. - Hvordan foretrækker du at være dialog med banken, når der skal følges op på en samtale om et muligt banklån?
base n = 502



UNDER KØBET // BANKENS ROLLE I KØBSPROCESSEN

Rådgivning og tilgængelighed vurderes fra 
kundesiden som bankens vigtigste rolle
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34%

12%

8%

6%

5%

3%

0%

3%

39%

Generel rådgivning

Være tilgænglige

Guide igennem processen der er ved at
købe bolig

Huskeliste / faldgruber / gode råd man skal
være obs på

Budgetplanlægning

Prisvurdering

Hjælp med forsikringer

Andet

Ved ikke

”
” Se det individuelt og ikke 

bare en standardberegning. 
Jeg mener at ved at gøre 
processen “menneskelig” vil 
man føle det mere 
personligt og være mere 
tryg i processen. 
Gennemsigtighed er utrolig 
vigtigt samt kommunikation.

Mand, 27 år, boligkøb

Være tilgængelig ifm. 
købsprocessen (det kan 
pludseligt gå stærkt). Kunne 
tale om gebyrer og forhandle 
dem. Møde mig/os lige 
præcis der hvor vi er. Afsætte 
tid nok til dialog.

Kvinde, 30 år, boligkøb

Q11. – Hvordan mener du, at banken bedst kan være behjælpelig, når man skal foretage 
sit første store køb?
base n = 502



UNDER KØBET // BANKENS ROLLE I KØBSPROCESSEN

Banken kan med fordel agere sparringspartner allerede tidligt i købsprocessen. 
Særligt ift. at give førstegangskøberne et fundament af viden, inden der skal handles
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58%

45%

40%

28%

25%

19%

4%

Give dig grundlæggende viden om købsprocessen

Oplyse om faldgruber og vigtige overvejelser

Hjælpe med afklaringsprocessen om behov (boligart, beliggenh

Give sparring til, hvordan man finder den rigtige bolig

Hjælpe med kontakter til relevante fagpersoner

Tilbyde et katalog over købsprocessens afgørende elementer

Ingen af ovenstående

Q12. - På hvilke af nedenstående områder kan du forestille dig, at banken – foruden at levere økonomisk rådgivning –
med fordel kan spille en rolle tidligt i købsprocessen?
base n = 502

KVALITATIVT INDSPARK
Dette stemmer overens med det 
kvalitative studie, som viste, at det kan 
give en stor emotionel værdi og tryghed 
hos førstegangskøbere at få 
grundlæggende viden om købsprocessen 
tidligt i processen.



UNDER KØBET // TILFREDSHED MED BANKEN 

Der er gennemgående stor tilfredshed med banken og rådgivningen, hvilket vidner 
om, at størstedelen af førstegangskøberne har haft en positiv oplevelse med banken
- Utrygheden er dog genkendelig for cirka halvdelen
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4%

3%

3%

5%

5%

3%

3%

4%

5%

5%

2%

3%

3%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

11%

5%

7%

6%

7%

8%

7%

7%

7%

8%

17%

24%

22%

23%

25%

25%

27%

30%

31%

28%

23%

41%

42%

39%

39%

37%

39%

38%

36%

39%

31%

25%

24%

25%

23%

23%

21%

19%

20%

17%

14%

Rådgiveren var tilgængelig i processen

Banken handlede hurtigt

Det var nemt at blive godkendt til mit køb

Rådgiveren viste forståelse for min situation og de følelser,
drømme og frustrationer, jeg havde

Rådgiveren/rådgivningen tog udgangspunkt i min situation, og
det var ikke bare en gennemsnitberegning

Banken levede op til mine forventninger i processen

Rådgiveren/rådgivningen var afgørende for min tilf redshed med
købsprocessen

Banken var en aktiv medspiller i processen

Bankens rådgivning var værdiskabende for mit køb

Du følte dig utryg i købsprocessen

Ved ikke / husker ikke I meget lav grad I lav grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad

Q10. - I hvilken grad oplevede du, at …
Total sample; base n = 502

66%

65%

64%

62%

60%

60%

58%

56%

56%

45%

top2



UNDER KØBET // AFSØGNING AF MARKEDET

Cirka halvdelen afsøger bankmarkedet, når de står over for at skulle optage deres 
første store lån – heraf er kun 1/5 til et fysisk møde med banken
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48%
afsøgte muligheden for at 

optage lånet i flere 
forskellige banker

46%
afsøgte ikke muligheden 

for at optage lånet i
andre banker

6% svarer ved ikke

59%

45%

19%

1% 2%

Jeg/vi ringede til
og/eller mailede
med en anden

bank

Jeg/vi søgte på
internettet

jeg/vi var til møde
med en anden

bank (fysisk eller
digitalt

Andet Husker ikke

Q17.a - Afsøgte du/I muligheden for at optage lånet i flere forskellige banker? & Markér venligst hvilke af 
nedenstående handlinger du/I foretog, da muligheden for at optage lånet i flere forskellige banker blev afsøgt. 
base n = 502

Blandt personer med høj 
økonomisk kompetence er det 
56%, der afsøger markedet



UNDER KØBET // KUNDEFORHOLD TIL BANK

Der er store forskelle i om man forbliver hos sin bank eller skifter 
afhængig af om man afsøger bankmarkedet eller ej
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Q15. - Hvilken af følgende udsagn passer bedst på dig i forbindelse med optagelsen af lånet på min. 50.000 kr.?
Q17a. - Afsøgte du/I muligheden for at optage lånet i flere forskellige banker?  
base n = 502

40%

25%

24%

8%

4%

61%

13%

20%

4%

2%

Jeg optog lånet i min daværende/nuværende bank

Jeg skiftede til en anden bank

Jeg skiftede til min partners bank

Min partner skiftede til min bank

Min partner og jeg skiftede begge til en ny bank

Afsøgte andre banker Afsøgte ikke andre banker



UNDER KØBET // KUNDEFORHOLD TIL BANK

2/5 skiftede bank i forbindelse med deres første store køb.

De primære skiftemotiver er bedre service og mere attraktivt tilbud
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31%

29%

17%

3%

1%

5%

20%

God rådgivning/nær
relation

Er generelt tilfreds med
min nuværende bank

Gode pr iser/renter

Vores økonomi er samlet
her

Jeg undersøgte slet ikke
markedet

Andet

Ved ikke

SKIFTEDE BANK 
VED BOLIGKØB

GRUNDE TIL 
AT SKIFTE…

GRUNDE TIL 
IKKE AT SKIFTE…

24%

17%

7%

5%

14%

24%

Bedre rådgivning og
kommunikation

Lavere
omkostninger/bedre

rente

Min gamle bank var ikke
villig til at udstede så

stort et lån

Samling af
fællesøkonomi med

partner

Andet

Ved ikke

Nej

Ja

43%

57%

Q15. - Skiftede du bank?
base n = 502



EFTER KØBET



Førstegangskøbere 
glade og lettede efter 
købet, fordi det hele nu 
er overstået, og man så 
småt kan slappe af igen.

• B1 + D4: Førstegangskøberne er glade og lettede over, at processen nu er overstået og de kan komme videre i deres liv. De beskriver 
en følelse af at puste ud, fordi de endelig kan sænke skuldrene.

• D3: Flere købere er tilfredse med deres beslutning og er derfor glade for, at de har gjort det.
• B2: Som førstegangskøber er man oven i glæden og lettelsen samtidig en smule afventende; har man nu truffet det rigtige valg, og

bliver man glad for sit køb på den lange bane (personligt såvel som økonomisk?

1

2

3

4

A B C D

Førstegangskøberne har selv, udvalgt de billeder, de synes bedst repræsenterer deres følelse i situationen. 

KVALITATIVT INDSPARK
Der er forskel i valg af billeder ift. det kvalitative studie, 
men det er samme følelser, der er på spil, bortset fra af 
den kvantitative del også belyser en tvivl hos 
førstegangskøberne.



EFTER KØBET // RELEVANS AF OPFØLGNING

Blandt førstegangskøberne er der stor efterspørgsel på en opfølgende samtale med 
banken, når det igen er blevet hverdag, om man er landet oven på købet
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41% 13% 26% 4% 11% 4%%

Relevant Meget relevant Hverken eller Overhovedet ikke relevant Ikke relevant Ved ikke / ikke relevant

Q14. - Vil du opleve det som relevant, hvis din bank kontakter dig fire måneder efter dit køb, for at følge op på, 
om budgettet holder, eller der er andet i relation til banken, du ønsker at tale om?
base n = 502

Vil du opleve det som relevant, hvis
din bank kontakter dig fire måneder
efter dit køb, for at følge op på, om
budgettet holder, eller der er andet i
relation til banken, du ønsker at tale
om?

54%
anser det som værende 

relevant med en opfølgende 
kontakt fra banken

Har man et tæt forhold til sin bank, oplever 
man det som værende mere relevant (69% vs. 
49%). 

Førstegangskøbere, der føler sig økonomisk 
kompetente, oplever i langt højere grad en 
opfølgende kontakt som relevant (67% vs. 40%). 



RÅDGIVEREN
Ved det første store køb



Bankrådgiveren er en fast aktør i det første store køb og bliver 
set som en nødvendighed 

”

” En bankrådgiver skal 
være en man klinger 
med, og er på samme 
bølgelængde med, fordi 
så føler man, at man 
kan stole på personen.

Mand, 27 år, køb af grund og 
byggeri

En bankrådgiver er en 
serviceperson. En der 
sælger en service, og skal 
levere en ønsket service.

Mand, 30 år, huskøb
Førstegangskøberes beskrivelse af bankrådgivere kan deles op i 2 typer:

Den mere kritiske:
• En serviceagent, en man skal bruge, når man vil låne penge af banken
• Forudindtaget om hvem man er

Den mere begejstret: 
• En man kan regne med
• Udviser gennemsigtighed
• Udviser troværdighed

… selvom man ikke har en relation eller er glad for sin bankrådgiver

Det er en bred beskrivelse af en bankrådgiver, men det harmonerer 
med førstegangskøbernes beskrivelse af en bank. Størstedelen ser 
også bankrådgiveren som en sælger, mens nogle ser bankrådgiveren 
som en ‘ven’.
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Kvalitative indsigter



Besværligt at skifte bank:
• Flere førstegangskøbere var ikke tilfredse med deres bankrådgiver, inden de 

besluttede sig for, at de skulle lave deres første store køb, men accepterede det, 
fordi de synes, det var besværligt at skifte bank

Derfor bliver det vigtigt, at man er glad for sin bank:
• Når man skulle til at lave sit første køb, så blev det pludselig relevant, og der er 

det næsten for sent for bankrådgiveren at gøre noget ved det

Derfor starter ens egen bank i minus, man ikke er tilfreds med sin bank:
• Det er ikke nok at kunne give den samme rente som andre banker, den skal 

være endnu lavere for at være relevant 

En bankrådgiver skal ikke gøre meget 
forkert, før det skaber utilfredshed

… og nogle gange ved bankrådgiveren ikke, at 
kunderne er utilfredse

”Vi var usikre på, om vi havde fået lånet, så vi mistede overblikket. 
Vores rådgiver sagde han var ny i det, men vi betalte for hans fejl.

Mand, 27 år, køb af grund og byggeri

Kvalitative indsigter



Den dårlige bankrådgiver

Bankrådgiverens adfærd har stor betydning for 
førstegangskøberes oplevelse med forløbet
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• Svarer hurtigt på forespørgsler

• Inviterer en til en dybdegående 
samtale om budget – det må også 
gerne være videoopkald

• Ser en som den man er og ikke putter 
en i en kasse

• Er proaktiv og kommer med 
information, som er godt at 
huske/overveje 

• Er kompetent og tager sit                       
arbejde seriøst 

DET 
MINDSKER 
LOYALITET

DET ØGER 
LOYALITET

Den gode bankrådgiver

• Virker uengageret og ‘deler’ ikke den 
glæde, man er i 

• Giver forkert information og sender 
de forkerte dokumenter 

• Sammenligner en med andre, så man 
ikke føler sig hørt og set 

• Er langsom til at give go eller no-go 
på det køb, man gerne vil 

• Er vævende i svar hver gang                    
man stiller spørgsmål 

En bankrådgiver skal ikke 
gøre meget forkert før 
det skaber utilfredshed.
Især i en proces, hvor der 
er mange følelser i spil

!

RÅDGIVEREN // RÅDGIVEREN SOM AKTØR

Kvalitative indsigter



Bankrådgiverens rolle og funktion i en købsproces afhænger af, hvilken type 
førstegangskøberen er, og dennes relation til rådgiver/bank

© 2020 – Side 35

Bank
rådgiver

Nære relationer

Internettet

Inter-
nettet

Nære relationer

Bankrådgiver

Informationsbehov 

Type 1: 
Bankrådgiveren skal bekræfte mig i, at jeg har truffet det rette valg

Type 2: 
Bankrådgiveren skal bekræfte mig i, hvad mine muligheder er 

Førstegangskøbere, som 
ikke har en tæt relation 
til bankrådgiveren. Der 
er flest af denne type

Hvad gør 
man

Erfarings-
udveksling

Træffer 
beslutning

Førstegangskøbere 
som har en tæt 
relation til deres 
bankrådgiver

Opnår 
tryghed

Opnår 
tryghed
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Kvalitative indsigter



Der er et stort potentiale for at opbygge en stærkere kunderelation. 

Denne relation styrkes med hvert life-event, da kontaktfrekvensen stiger.
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Q18a. - Hvordan vil du beskrive din relation til din bank/bankrådgiver?
base n = 502

Bank Bankrådgiver

3%

24%

35%

24%

14%
2%

24%

37%

25%

11%

Jeg har en meget tæt  relation

Jeg har en tæt relation

Hverken eller

Jeg har ikke en tæt relation

Jeg har overhovedet  ikke en tæt relation

Tæt relation: 26% Tæt relation: 27%
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Type 1: Repræsenterer størstedelen af førstegangskøbere:
• Den begrænsede relation til banken/bankrådgiver gør, at de føler, de 

skal klæde sig på og have styr på alt, inden de kontakter banken.

• Derfor ender det til tider med, at førstegangskøberne bliver skuffede, 
fordi de tror, de har flere muligheder, end det viser sig. Den skuffelse 
ender de med at projicere over på banken. 

Type 2: Repræsenterer en lille del af førstegangskøberne:
• Den tætte relation og tilbagevendende gode oplevelse med 

banken/bankrådgiver gør, at de føler, at det er banken, de skal 
række ud til, når de skal klædes på til at forstå deres muligheder.

• Dette gør, at førstegangskøbere i lavere grad bliver skuffede, fordi 
de er 100% indforstået med deres muligheder.

Opnår 
tryghed

Opnår 
tryghed

Hvis banken/bankrådgiver formår at skabe en tæt relation, kan man ofte mindske 
skuffelser for førstegangskøbere, ligesom man fastholder en større andel

RÅDGIVEREN // FORHOLD TIL RÅDGIVER OG BANK

Kvalitative indsigter



Har man et tæt forhold til sin bankrådgiver og bank, har man også oplevet 
dennes involvering i købsprocessen som langt mere positiv
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4%

3%

3%

5%

5%

3%

3%

4%

5%

5%

2%

3%

3%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

11%

5%

7%

6%

7%

8%

7%

7%

7%

8%

17%

24%

22%

23%

25%

25%

27%

30%

31%

28%

23%

41%

42%

39%

39%

37%

39%

38%

36%

39%

31%

25%

24%

25%

23%

23%

21%

19%

20%

17%

14%

Rådgiveren var tilgængelig i processen

Banken handlede hurtigt

Det var nemt at blive godkendt til mit køb

Rådgiveren viste forståelse for min situation og de følelser,
drømme og frustrationer, jeg havde

Rådgiveren/rådgivningen tog udgangspunkt i min situation,
og det var ikke bare en gennemsnitberegning

Banken levede op til mine forventninger i processen

Rådgiveren/rådgivningen var afgørende for min tilf redshed
med købsprocessen

Banken var en aktiv medspiller i processen

Bankens rådgivning var værdiskabende for mit køb

Du følte dig utryg i købsprocessen

Ved ikke / husker ikke I meget lav grad I lav grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad

Q10. - I hvilken grad oplevede du, at …
Total sample; base n = 502

86%

76%

72%

76%

80%

72%

73%

70%

76%

49%

top2

Tæt relation
Ikke tæt 
relation

58%

61%

61%

56%

53%

56%

52%

51%

48%

44%
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DEMOGRAFI



DEMOGRAFI // FØRSTEGANGSKØBERNE
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Demografi Life Events

60%

40%
18-29 år30-39 år 26%

15%59%

55%

45%

Single

Gift/
Samlevende

I forhold, men 
ikke samboende

Ingen børn

Børn

35% 

65% 

MændKvinder

4%

14%

19%

14%

31%

19%

Folkeskole

Gymnasium
(STX/HF/HHX/HTX)

Erhvervsfaglig

Kort videregående

Mellemlang
videregående

Lang videregående



METODE



Panelundersøgelse 

Dataindsamlingsmetode

• Undersøgelsen er gennemført som onlineinterview i Wilkes 
Webpanel (CAWI).

Målgruppe

• Personer, der inden for de seneste to år har foretaget et større køb, 
der har krævet et banklån på min. 50.000 kr. 

Antal gennemførte interviews

• 502 interviews

Feltperiode

• Interviewene er gennemført i uge 47-50, 2020.

METODE

Kvantitativt feltarbejde
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APPENDIX



Størstedelen af førstegangskøberne føler, at de har overblik over deres økonomi
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Q19. - I hvilken grad mener du, at du har overblik over din økonomi (dvs. at du f.eks. ved, hvad du har af indtægter og 
udgifter, samt hvad du bruger dine penge på)?
base n = 502

14%

38%

36%

10%
2%

I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad

Høj økonomisk 
kompetence: 52%
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