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SAMMANFATTNING 

Begreppet kundlojalitet är omdiskuterat och meningarna om vad denna lojalitet innebär samt 

hur den skapas går isär. Stor fokus ligger på relationen som skapas mellan kund och företag 

vilken anses avgörande för skapandet av kundlojalitet. Bankers förhållande med kunderna har 

alltmer kommit att karaktäriseras av kontakt via telefon och Internet och i takt med yngre 

generationers intåg på konsumentmarknaden blir denna slags funktioner än mer framträdande. 

Detta leder oss till syftet med denna uppsats vilket är att undersöka och analysera kritiska 

faktorer för bankers etablering och bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre 

målgrupp. Vi avser att problematisera komplexiteten för banker att attrahera ungdomar som 

har stora krav på såväl teknisk funktionalitet som hög service, helst tillgängligt dygnet runt. 

För att undersöka vårt uttalade syfte har vi valt att genomföra en enkätstudie med 

webbenkäter på avgångsstudenter vid högskola, universitet och KY-utbildning. Valet av 

avgångsstudenter motiveras med att deras relation till banken blir intressant då de står inför ett 

nytt skede i livet framförallt då det gäller förändringar i deras privatekonomi. Vår studie pekar 

på ett flertal kritiska faktorer i relationen mellan banken och de yngre målgrupperna. Ett 

sådant exempel är att den främsta kanalen för användning av bankens tjänster visat sig vara 

Internetbanken och att färre än hälften varit i personlig kontakt för rådgivning. Flera av 

respondenterna har heller inte gjort ett aktivt val av bank och majoriteten har istället samma 

bank som sina föräldrar. Det är även till föräldrarna ungdomarna vänder sig i första hand för 

rådgivning kring sin ekonomi, trots att detta är en av bankens professioner. Emotionella 

faktorer och bankens kompetens framstår då som överflödiga. Vi har dock funnit en intressant 

paradox då respondenterna inte önskar ha någon närmare personlig kontakt med sin bank 

samtidigt som de värdesätter service och en nära relation med bankpersonalen. En del av 

denna motsägelsefullhet kan grunda sig i att relationen med banken tros bli viktigare och 

fördjupas efter respondenternas examen vilket visar på den stora betydelse livssituationen har. 

Vi vill framhäva att det krävs ett nytt synsätt på kundlojalitet där vikten av såväl funktionella 

som emotionella funktioner lyfts fram. Båda dessa aspekter är betydelsefulla för dagens 

ungdomar och vi ser en möjlighet för banker att attrahera denna målgrupp med funktionella 

aspekter för att sedan fördjupa och bygga en långsiktig relation med hjälp av emotionella 

aspekter. 
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1. PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att det kostar flertalet gånger mer pengar att värva en ny kund än att behålla 

en befintlig samtidigt som de lojala kunderna är mindre priskänsliga.
1
 Att skapa lojala kunder 

blir därför allt mer väsentligt för företagen.  Genom att framgångsrikt etablera sig som en del i 

kundernas liv är det möjligt att skapa ett emotionellt värde och på så vis upprätta långvariga 

relationer.
2
 På en marknad där konkurrensen blir allt hårdare möter företag en ung generation 

som ställer nya krav på sin omvärld. Med filosofin ”var som helst, när som helst”
3
 ställs krav 

på de aktörer som önskar attrahera ungdomar, att applicera dessa ledord på sin verksamhet. 

Mot denna bakgrund menar vi att de svenska bankerna därför har en komplicerad utmaning 

framför sig i sökandet efter lojala kunder. Lewis och Bingham menar att en banks framtida 

marknadsdel beror på dess förmåga att värna om ungdomsmarknaden och behålla ungdomar 

som sina kunder.
4
 Idag är ungdomar vana vid att finna det mesta online. Bankbranschen är ett 

traditionellt verksamhetsområde, så hur kan traditionella värden göras aktuella och moderna 

igen? Med moderna funktioner är möjligheterna oändliga och vi ser en efterfrågan på 

exempelvis saldoapplikationer för mobiltelefoner.
5
 Internetbankerna är ett steg mot en 

utvecklad teknologi inom området, men vi ställer oss frågan om detta är nog för att lyckas 

skapa en långsiktig och trogen relation till dagens unga generationer.  

Generation Y är vana vid att göra val.
6
 Trots det har en klar majoritet av dem samma bank 

som sina föräldrar – och de granskar inte ens andra alternativ.
7
 Tidigare forskning visar på ett 

lågt engagemang för bankväsendet hos ungdomar
8
 vilket gör det än svårare för banken att nå 

fram till kunden. Vi anser inte att banken har en effektiv relation till ungdomar när de enbart 

sköter sina bankärenden via internet
9
 då tvåvägsrelationen går förlorad. Då föräldrars bankval 

tydligt påverkar vilken bank deras barn använder väcks frågan om bakomliggande orsaker till 

detta. Är det möjligt att de yngre generationerna väljer att inte etablera en relation till banken? 

                                                 
1
 Grönroos, Christian (2008). Service Management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

tjänstekonkurrensen. Malmö: Liber. Sida 148f. 
2
 Barnes, James G. (2003). Establishing meaningful customer relationships: why some companies and brands 

mean more to their customers, Managing Service Quality, Vol. 13 No. 3. Sida 178ff. 
3
 Maritz Inc. (2008). Younger Generations Least Loyal to Banks. Teller Vision.. Utgåva 1374. Sida 3. 

4
 Lewis & Bingham i Foscht, Thomas. Schloffer, Judith. Maloles, Cesar III. Chia, Swee L. (2009) Assessing the 

outcomes of Generation-Y customers' loyalty. International journal of bank marketing. Volym 27. Nummer 3. Sida 219. 
5
 Se exempelvis Lunarstorm Research. (2006). Äger, duger, suger – pengar och sånt. Sida 23. 

6
 Parment, Anders. (2008). Generation Y – framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. Malmö: Liber. Sida 22, 25. 

7
 Se exempelvis Lunarstorm, Research (2006). Sida 23, Foscht et al. (2009). Sida 227 & Thwaites, Des and Vere, 

Lizanne. (1995). Bank selection criteria – a student perspective. Journal of Marketing Management. Vol. 11. No 

1-3. Sida 135. 
8
 Se exempelvis Thwaites et al. (1995). Sida 135. 

9
 Borsos, Olivia. Carlström, Stéphanie. Engblom, Malin. (2009). Lojal latmask eller nostalgiska Nils? 

Institutionen för Service Management Campus Helsingborg, Lunds universitet. Sida 27. 

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Foscht,%20Thomas%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Schloffer,%20Judith%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22III,%20Cesar%20Maloles%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Chia,%20Swee%20L.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=02652323&lang=se
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Om så är fallet, vad skulle kunna väcka ett intresse hos ungdomarna som får dem att skapa en 

egen relation till banken? Med vetskap om detta kan det till viss del te sig menlöst för banker 

att engagera sig i att värva nya kunder, men med rätt kunskap om vad ungdomar söker och 

värdesätter hos sin bank finns stora möjligheter för bankerna att utvecklas på detta område.  

Parment framhäver generation Y som ombytliga och illojala. Samtidigt har de höga krav på 

service och funktion.
10

 Detta innebär nya utmaningar för företag som vill attrahera denna 

kundgrupp. Värderingar hos generation Y påverkar dessutom andra generationers beteenden i 

hög utsträckning. Att studera dessa uppfattningar kan därför ge värdefull vägledning för vilka 

värderingar som blir gällande i framtiden.
11

 Detta frambringar ett intresse hos oss att skapa 

insikt i hur ungdomar ser på bankens roll och funktion och vi efterlyser en djupare förståelse 

för hur ungdomarna går tillväga vid val av bank. Intresset för pengar finns där, men hur kan 

bankerna arbeta för att skapa en aktiv och långsiktig relation till ungdomarna?  

Forskning kring begreppet kundlojalitet har en tendens att förenkla konsumenten och förbise 

helheten. Vi ser detta som ett problem och menar att den därmed blundar för komplexiteten i 

situationen samt omkringliggande faktorer som även de påverkar kundens val. På liknande 

sätt riktar vi kritik mot tidigare forskning kring kundlojalitet gentemot banker i stor 

utsträckning fokuserar på tillfredsställande kundmöten som det mest centrala för att locka 

bankkunden till sig. Vi saknar en tydlig inblick i hur bankerna vid sidan av kundmöten kan 

arbeta för att behålla sina existerande kunder. Vidare menar vi att det inte är tillräckligt att 

enbart konstatera potentiellt negativa beteenden hos de unga bankkunderna; det krävs förslag 

på lösningar. Det behövs idéer på hur banken kan tillgodose ungdomarnas behov att tillgå 

deras tjänster var som helst, när som helst och skapa varaktiga relationer. 

1.1 Syfte 

Medan tidigare studier kring banklojalitet fokuserar på själva kundmötet och vad kunderna 

söker i sitt val av bank är vår avsikt att utforska hur bankerna kan arbeta med att skapa lojala 

kundrelationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kritiska faktorer för 

bankers etablering och bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp. För 

att undersöka detta krävs ökad förståelse för vad unga människor värdesätter hos en bank. Vi 

avser på så vis bidra med ett nytt perspektiv på hur banker kan attrahera denna kundgrupp.  

                                                 
10 

Parment. (2008). Sida 110, 113. 
11 

ibid. Sida 9.
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1.2 Frågeställningar 

Följande tre frågeställningar är framarbetade med avsikt att generera ökad förståelse om 

kritiska faktorer för bankers skapande av långsiktiga och lojala relationer till ungdomar. 

Vad utmärker ungdomars kundrelation till banken? 

Vilken roll och funktion spelar banken för ungdomar? 

Vilka värderingar och attityder värdesätter ungdomar hos banken?  

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med ett teoretiskt avsnitt där vi behandlar tidigare forskning inom fyra 

huvudområden; serviceleverans, kundlojalitet, generation Y samt ungdomars kundlojalitet 

gentemot banker. Härefter följer ett metodavsnitt där vi presenterar det praktiska utförandet 

med att införskaffa det empiriska materialet samt argumenterar för valt tillvägagångssätt.  

Nästkommande avsnitt presenterar inledningsvis det empiriska materialet. För att ge en första 

inblick i vår undersökning återges här resultatet i siffror och diagram. Vidare följer ett 

analytiskt kapitel fördelat på tre övergripande delar där vi väver samman empiri och analys. 

Här börjar vi med att titta på vad som utmärker ungdomars relation till banken. Vi tittar bland 

annat närmare på vad som påverkar deras kundrelation och hur livssituationen påverkar 

individens behov. I den andra sektionen går vi in på vad resultatet från våra enkäter 

presenterar beträffande bankens roll och funktion för ungdomar. Här diskuterar vi 

funktionella och emotionella faktorer samt vilken betydelse det har att relationen i stor 

utsträckning är teknologisk. Tyngdpunkten i analysens tredje del ligger på värderingar och 

attityder som påverkar ungdomars tillvägagångssätt vid val av bank. Vi tittar närmare på 

huruvida de gör ett omedvetet eller ett aktivt val och lyfter även fram faktorer ungdomar såväl 

efterfrågar som uppskattar hos sin bank.  

Uppsatsen avslutas med att vi summerar resultaten från den genomförda studien och besvarar 

de frågeställningar och det syfte vi inledningsvis introducerade. De mest intressanta detaljerna 

från varje avsnitt presenteras på nytt och vi lyfter på så vis fram hur vår studie utgör ett bidrag 

till den redan befintliga forskningen kring kundlojalitet inom bankbranschen. Slutligen ger vi 

förslag på vad vi under studiens gång funnit intressant för framtida forskning inom området. 

Under arbetet med denna uppsats har vi även lokaliserat ett antal aspekter av mer normativ 

karaktär. Vi anser dessa vara användbara för banker men då de faller utanför syftet med denna 

uppsats har vi valt att lägga dessa rekommendationer som ett separat avsnitt efter bilagorna. 
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2. TEORI 

I detta avsnitt avser vi att ta upp relevant forskning som senare kommer att sättas i relation till 

vår utförda undersökning. Huvudområdena som kommer att avhandlas är serviceleverans, 

kundlojalitet, generation Y samt ungdomars kundlojalitet gentemot banker. 

2.1 Servicekonceptet och serviceleveranssystemet 

Normann framhäver kundens betydande roll i servicemötet och i sin modell 

serviceleveranssystemet spelar personal, kund samt utrustning och fysiska hjälpmedel lika 

stora roller. Mellan dessa tre delar måste det råda en balans så att de kan fungera som 

stöttande funktioner till varandra. Kunden har en aktiv funktion i en serviceorganisation då 

denne är närvarande vid såväl produktionen som leveransen av tjänsten. Då kunden har en 

stor del i hur kvaliteten på servicen kommer att upplevas blir det av betydelse för företag att 

ha rätt sorts kunder som deltar i servicemötet på det sätt företaget önskar.
12

 I och med att en 

stor del av tjänsteleveransen sker i interaktionen mellan personal och kund blir även kraven på 

kompetent personal stora.
13

 Utrustning och fysiska hjälpmedel kan vara en del i ett utökat 

serviceerbjudande vilket går att applicera på banker när det gäller såväl bankomater som 

Internetbank då dessa möjliggör användning av bankens tjänster dygnet runt. Teknologi kan 

även användas av företag för att hjälpa och lära kunden hur denne ska bete sig för att på bästa 

sätt utnyttja företagets erbjudande.
14

  

De tre delarna i serviceleveranssystemet skapar tillsammans det som kallas servicekonceptet, 

vilket är det erbjudande kunden får ta del av. Servicekonceptet består av en kärnservice och 

ett antal kringservicefunktioner.
15

 Det är dock inte alltid klart vilka delar av ett erbjudande 

som tillhör kärn- respektive kringtjänster och detta blir extra tydligt då konkurrerande företag 

erbjuder liknande kärntjänster. I sådana fall är det inte heller givet vilken del av erbjudandet 

som kunden uppskattar mest och därmed ser som en fördel framför andra leverantörer.
16

 I ett 

servicekoncept ingår en kombination av olika områden och vi tar här upp tre av dessa som vi 

anser vara relevanta för denna uppsats. Med en specialiserad förmåga att leverera tjänster 

menas inte bara den konkurrens som uppstår mellan olika företag utan även en konkurrens 

med kunden. Företag behöver framhäva sina specialistkunskaper och visa på att dessa är 

                                                 
12

 Normann, Richard. (2000). Service Management – Ledning och strategi i tjänsteproduktionen. Malmö: Liber. 

Sida 57, 61. 
13

 ibid. Sida 87f. 
14

 ibid. Sida 131. 
15

 ibid. Sida 85. 
16

 ibid. Sida 75f. 
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större än de kunskaper kunden besitter. Ett annat område är kopplingar och sociala relationer 

vilket handlar om att företaget ska se nya möjligheter för att utöka den erbjudna servicens 

värde. En tredje aspekt är överföring av know-how vilket kan appliceras på företag som är 

specialiserade inom ett särskilt område. Kunden hamnar här i ett underläge gentemot företaget 

på grund av kunskapsgapet och företaget ställs inför valet att erbjuda en färdig lösning eller 

utbildning för att överföra kunskapen.
17

 Utifrån personalen, andra kunder samt utrustning och 

fysiska hjälpmedel kommer kunden att utvärdera den servicegrad samt de erbjudanden och 

andra värden som uppstått i interaktionen med företaget.
18

 

När serviceleveranssystemet appliceras på en bankverksamhet uppstår ett gap då många 

kunder framförallt har kontakt med banken via tekniska hjälpmedel som telefon, Internet och 

bankomater. Servicemötet sker då framförallt mellan kunden och tekniken vilket innebär att 

personalens roll blir mycket förminskad. Detta väcker frågan om det är möjligt med en nära 

relation mellan företag och kund trots att interaktionen dem emellan framförallt sker via 

tekniska hjälpmedel och begränsad personlig kontakt 

2.2 Kundlojalitet och dess betydelse 

Synen på kundlojalitet och vad som definierar en lojal kund skiljer sig åt mellan olika 

forskare. Sällberg menar att en lojal kund är någon som vid upprepande tillfällen spenderar en 

stor andel av sin plånbok på ett särskilt varumärke eller hos ett speciellt företag och som 

förväntas fortsätta med dessa inköp.
19

 Reichheld menar att företag ur ett tillväxtperspektiv inte 

bör definiera lojala kunder utifrån storleken på deras köp i första hand utan snarare på deras 

vilja att rekommendera företaget till andra. Endast en kund som är verkligt lojal väljer att 

rekommendera ett företag till någon de känner då detta innebär att de sätter sitt eget rykte på 

spel om den andra personen inte får ett positivt intryck av företaget. Befintliga kunder som 

värvar nya kunder till företaget utan att detta innebär någon kostnad för företaget bidrar 

därmed till företagets tillväxt. 
20

 

Det finns andra teorier som lyfter fram den ekonomiska aspekten för företag med att ha lojala 

kunder. Grönroos menar att det kostar mellan fem och sex gånger mer att skaffa nya kunder 

                                                 
17

 Normann. (2000). Sida 81f. 
18

 ibid. Sida 85. 
19

 Sällberg, Henrik. (2004). On the value of customer loyalty programs – a study of point 

programs and switching costs. Linköping Studies in Science and Technology. Theses No. 1116. Department of 

Computer Science and Information science, Linköping University. Sida 41. 
20

 Reichheld, Frederick F. (2003). The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review. Volym 81. 

Nummer 12. Sida 48. 
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än att behålla befintliga nöjda kunder. Han menar även att lojala kunder är villiga att betala ett 

högre pris då de värderar kvaliteten på ett företags erbjudanden högt.
21

 Detta stärks av 

Gummesson som säger att lojala kunder är mindre priskänsliga. Ytterligare argument som 

stärker synen på ekonomisk vinning med lojala kunder är att den genomsnittliga 

driftskostnaden minskar då serviceprocessen går smidigare när kunden och leverantören har 

utvecklat en relation.
22

 Kundtillfredsställelse har visat sig ha betydelse för i vilken 

utsträckning kunderna är intresserade av att fortsätta relationen.
23

 Det krävs dock att kunderna 

är mycket nöjda med upplevelsen för att benägenheten att göra upprepade köp samt prata väl 

om företaget ska vara stor.
24

 Det krävs alltså att kunderna blir mycket nöjda för att de ska bli 

tillräckligt tillfredsställda och således lojala mot företaget.
25

 Kundtillfredsställelse behöver 

dock inte innebära lojala kunder, många som byter leverantör gör detta trots att de är nöjda 

med sin befintliga. Det finns även kunder som fortsätter relationen med en leverantör trots att 

de är missnöjda vilket kan bero på faktorer som bristande kunskaper, tidsbrist, tröghet och 

osäkerhet.
26

 Även Grönroos stärker detta synsätt och menar att faktorer såsom pris, 

bekvämlighet och tid samt det upplevda värdet är avgörande faktorer för lojaliteten och 

relationens längd.
27

 Begreppet situationslojalitet syftar till att föra fram att kundens val av en 

särskild leverantör till stor utsträckning baseras på den kontext i vilken kunden befinner sig. 

För att skapa lojala kunder måste företag se till den livssituation varje kund befinner sig i och 

anpassa sitt erbjudande efter denna.
28

 

2.2.1 Kundlojalitet gentemot banker 

I uppsatsen Lojal Latmask eller Nostalgiska Nils? lyfter författarna bland annat fram en 

osäkerhet som kan infinna sig hos bankkunden på grund av okunskap inom det finansiella 

området. Värt att notera är att deras respondenter upplever en osäkerhet då bankpersonalen 

har svar på alla frågor. Deras studie pekar också på att en majoritet av bankkunderna utför 

sina ärenden via Internet och att de även där kan finna en stor mängd information, vilket gör 

att kunderna endast vänder sig till sitt bankkontor vid större ärenden. Vid dessa fysiska besök 

                                                 
21 Grönroos, Christian. (2008). Service Management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

tjänstekonkurrensen. Malmö: Liber. Sida 148f. 
22

 Gummesson, Evert. (1998). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö: Liber ekonomi. Sida 259. 
23

 Grönroos. (2008). Sida 146. 
24

 Hart och Johnson i Grönroos. (2008). Sida 146. 
25

 Grönroos. (2008). Sida 146. 
26

 Gummesson. (1998). Sida 242. 
27

 Grönroos. (2008). Sida 149. 
28
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Service Management Campus Helsingborg, Lunds universitet. Sida 38f. 
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är förväntningarna på servicemötet höga.
29

 Borsos et al. skriver om falsk lojalitet
30

 och syftar 

till att bankkunder ofta stannar kvar hos sin bank trots att de inte är tillfredsställda fullt ut. De 

menar att detta kan bero på att de redan är bekanta med sin nuvarande bank men poängterar 

dock att skillnaden mellan kundens förväntningar och den grad av tillfredsställelse som 

uppnås inte får vara för stor om kunden inte ska överväga att byta bank.
31

  

Eriksson diskuterar bankens roll i samhället och skriver att genom att erbjuda kunder 

möjlighet att exempelvis pensionsspara, låna och betala fyller banken en funktion som borde 

generera tillfredsställda kunder. Han menar dock att detta inte är verkligheten och att 

bankernas nödvändiga ekonomiska överväganden skapar en konflikt med kundernas önskemål 

om personlig service.
32

 Idag ligger beslutsfattandet vad gäller pensionssparande och 

privatekonomi på den enskilda individen istället för hos finansiella institut. Detta skapar ett 

större behov av information och kunskap inom området. Eriksson menar att det faktum att 

informationen förmedlas via flera olika kanaler samtidigt som produkterna är komplexa 

komplicerar beslutsprocessen. Istället lyfter han fram att kommunikationen sker på 

mottagarens villkor och att det därför främst handlar om att väcka intresse och öka förståelsen 

för hur viktigt det är att engagera sig i ämnet.
33

 Författaren tar även upp bankkundernas 

trögrörlighet och poängterar att det vore intressant att undersöka huruvida kunderna är bundna 

till sin bank genom sin relation till banken eller om de valt sin bank efter ett moget 

övervägande av andra alternativ.
34

 

2.2.2 Skapandet av kundlojalitet 

Lovelock menar att det krävs tre strategier från företagets sida för att skapa lojala kunder. 

Företag behöver i första hand en stabil grund i form av rätt kundsegmentsportfölj, förmågan 

att attrahera rätt kunder samt kompetensen att leverera hög nöjdhetsgrad. Dessutom behöver 

företaget skapa starka band till sina kunder för att öka kundvärdet. Den tredje strategin 

handlar om att behålla existerande kunder då det är kostsamt att attrahera nya kunder och lära 

dem att vara effektiva kunder.
35

  

                                                 
29

 Borsos, Olivia. Carlström, Stéphanie & Engblom, Malin. (2009). Lojal latmask eller nostalgiska Nils? 
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 ibid. Sida 34. 
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32

 Eriksson, Kent. (2006). Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader. Lund: 

Studentlitteratur. Sida 13. 
33

 ibid. Sida 66f. 
34

 ibid. Sida 83. 
35

 Lovelock, Christopher. (2007). Service marketing. People, technology, strategy. Upper Saddle River, New 

Jersey: Pearson Prentice Hall corp. Sida 365. 
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Inom relationsmarknadsföring behandlas begreppet långsiktighet som centralt för relationer 

med kunder. Relationer kan vara olika frekventa, regelbundna och variera i intensitet.
36

 

Barnes menar att värde har störst betydelse för lojalitet och relationer och för att kunden ska 

bli tillfredsställd så att en relation kan skapas krävs det ett kundvärde.
37

 Det går att skilja 

mellan faktorer som skapar funktionella och emotionella värden. Det funktionella värdet 

avgörs av faktorer som kvalitet, bekvämlighet, tillgänglighet och värde för pengarna. Det 

värde som här skapas kan vara ömtåligt.
38

 Det är istället det emotionella värdet som kan leda 

till mer långvariga relationer och lojalitet då kunden känner sig trygg och avslappnad. Ett sätt 

som emotionellt värde kan skapas på är då kund och företag har gemensamma värderingar 

vilket gör att kunden kan identifiera sig själv genom relationen med företaget.
39

 Barnes menar 

att företag måste lära känna sina kunder för att på så vis skapa en mening med sitt 

erbjudande.
40

 Om företaget lyckas etablera sig som en del i kundernas liv är det möjligt att 

skapa äkta mening.
41

 Även Bowden fokuserar på de mer emotionella aspekterna och vikten av 

en relation mellan företag och kund. Författaren menar att kundlojalitet utvecklas över tiden i 

och med att nya kunders engagemang utvecklas och förstärks. En ny kund bedömer servicen 

utifrån påtagliga attribut då de inte har några tidigare erfarenheter att basera upplevelsen på. 

När en ny kund upplever en tillfredsställelse i relationen med företaget kan engagemang och 

lojalitet utvecklas. Kunder som återkommer söker ofta efter djupare, pågående personliga 

relationer med företaget framför kostnadsfördelar och logiska utvärderingar.
42

 

2.2.2.1 Förtroende 

Inom forskningen om kundlojalitet är förtroende ett återkommande ord. I en modell av 

Sirdeshmukh et al. lyfts frontlinjepersonalens betydelse i skapandet av trovärdighet och tillit 

fram. Genom dessa känslor skapas ett kundvärde som kan utvecklas till kundlojalitet.
43

 Chu 

har utgått från denna modell för att undersöka i vilken utsträckning kunders förtroende till 

företaget påverkar kundvärde och kundlojalitet. Resultatet visar att varken återkommande köp 

eller lojalitet behöver bli utfallet trots att kunden känner förtroende för ett företag. Istället 
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brands mean more to their customers. Managing Service Quality, Vol. 13. No. 3. Sida 179. 
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Marketing Theory and Practice. Volym: 17. Sida 63ff. 
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visade sig kvaliteten på varor och tjänster vara av stor betydelse i skapandet av kundvärde.
44

 

Lovelock styrker detta och menar att det finns risker med att ha kundtillfredsställelse som 

avgörande faktor för kundlojalitet då en kund som upplever dålig servicekvaliteten snabbt kan 

bli illojal.
45

 

Kantsperger och Kunz öppnar upp för vidare och djupare tolkningar av begreppet och menar 

att det finns två dimensioner av förtroende i tjänsteföretag, en dimension som baseras på 

känslomässig förståelse och en baserad på trovärdighet. Trovärdighet innebär att från 

företagets sida erbjuda tillräckligt hög grad av pålitlighet till kunderna vilket görs genom att 

skapa en effektiv serviceprocess som alla anställda anammar. Den känslomässiga förståelsen 

handlar om kundens uppfattning av hur goda intentioner företaget har gällande sin service. 

Kunderna upplever detta som viktigare än trovärdigheten vilket innebär att försök som avser 

signalera trovärdighet utan känslomässig förståelse kan vara helt verkningslösa för företaget. 

Synen på känslomässig förståelse kan bygga på kundens tidigare erfarenheter men företaget 

kan även förstärka detta genom kommunikationsstrategier, marknadsföring och 

varumärkesbyggande. I sådan marknadsföring måste företaget föra fram såväl sin trovärdighet 

som sin känslomässiga förståelse.
46

 

2.2.2.2 Byteskostnader 

Byteskostnader kan uppkomma då en kund byter från en leverantör av varor eller tjänster till 

en annan.
47

 Dessa kostnader kan påverka en kunds lojalitet och enligt Klemperer finns det 

olika sorters byteskostnader. Ett exempel är lärandekostnader som uppstår då kunden måste 

lära sig ett nytt system i samband med bytet. Det finns även osäkerhetskostnader som 

uppkommer då kunden inte vågar göra ett byte till en annan leverantör på grund av osäkerhet. 

Genom lojalitetsprogram skapas en konstgjord byteskostnad då kunden avstår från att göra ett 

byte av rädsla för att förlora belöningar eller poäng hos den befintlige leverantören.
48

  

 

Wang har i en undersökning visat på att sambandet mellan kundernas upplevda värde och hur 

de upplevde byteskostnaderna är starkt. När byteskostnaderna ökar minskar den positiva 

inverkan av företagets image på kundlojaliteten. Då företagets image ökar minskar betydelsen 

                                                 
44
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48
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av byteskostnader för kundlojaliteten. På samma sätt minskar betydelsen av byteskostnader 

när kundvärdet upplevs som ökande. Författaren menar att detta visar på att byteskostnader 

har inverkan på kundlojaliteten men att detta endast visar sig när kunderna upplever mindre 

värde eller en mindre positiv image.
49

  

2.3 Vilka är generation Y? 

Exakt vilka som omfattas under beteckningen generation Y är diffust. Sacks i Parment 

föreslår årskullarna mellan år 1978-2000. Parment syftar till dem som är födda 1980 eller 

senare men menar att främst 80-talisterna är intressanta eftersom 90-talisterna ännu inte är 

tillräckligt gamla för ha en stor påverkan på samhällsekonomi, arbetsmarknad och 

konsumentmarknad.
50

 Noble et al. definierar generationen som de födda mellan år 1977-1994 

och menar att detta är en generation som bidrar till att förändra marknaden vid varje nytt 

skede i deras liv.
51

 

Parment menar att generation Y är en flyktig och annorlunda generation vars individer inte 

kommer att sluta vara annorlunda när de blir äldre. Det finns därmed anledning att närmare 

sätta sig in i hur generationen tänker på ett djupare plan. Detta eftersom tidigare forskning ger 

en något tunn bakgrundsbeskrivning då den mer lyfter fram viktiga drag hos generation Y 

såsom god vana att hantera Internet och vilja att förverkliga sig själv.
52

 Generation Y 

definieras som en grupp av tydliga individualister med en positiv inställning till framtiden. De 

har växt upp i ett ekonomiskt stabilt samhälle där varumärken och ett ständigt 

kommunicerande varit framträdande. Parment menar att generation Y har välutvecklade 

strategier för att hantera alla de val som finns för unga idag. De har lärt sig när det är värt att 

välja och var informationen för att kunna välja finns samt hur denna information ska 

behandlas och värderas.
53

  

Då meningsfullhet är viktigt och ärvda måsten inte är lika centralt som hos tidigare 

generationer, sker meningsutbyten för generation Y i allt större utsträckning utanför familjen 

och individen söker sin egen trygghet kring val av konsumtion och arbete.
54

 Att familjen 

skulle ha tappat i betydelse för ungdomar håller Lindgren et al. inte med om och menar istället 
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att familj och vänner är de grupper ungdomar har störst tillit till. Förtroende blir allt viktigare i 

takt med att samhället förändras när det gäller kommunikation och media. Detta har lett till att 

ungdomar värdesätter äkta relationer med människor de kan lita på fullt ut.
55

 

2.3.1 Generation Y som konsumenter 

Dagens värderingar hos generation Y har även betydelse för andra generationers beteende 

bland annat som konsumenter och ger därför en god bild av hur konsumentmarknader 

kommer att förändras under kommande år.
56

 Genom att locka generation Y attraheras även 

äldre generationer eftersom ungdomlighet, sportighet, glamour och design som anspelar på en 

aktiv, modern och dynamisk livsstil tilltalar även dessa.
57

 Parment menar att dagens samhälle 

är mindre välstrukturerat och entydigt och mer mångtydigt och motsägelsefullt. I mötet med 

en ny generation konsumenter är det en fördel för den som lär känna omvandlingen och vad 

den innebär. De företag som fastnar i gamla tankebanor riskerar att förlora konkurrenskraft.
58

 

Generation Y är uppvuxna med att profilera sig själva. De vill göra skillnad och betyda något 

för världen. Detta tankesätt har både en altruistiskt och en egoistisk sida eftersom det handlar 

om att både bidra till ett bättre samhälle och uppleva egen tillfredsställelse.
59

   

Parment menar att generation Y är mer medvetna i sina val än tidigare generationer och att 

emotionella produkter ökar i betydelse medan förnuftsprodukter minskar. Trots tendenser till 

mer rationella beslut då det gäller sök-, besluts- och valprocesser söker generation Y ett mer 

emotionellt mervärde hos produkter.
60

 Till skillnad från tidigare generationer där värde för 

pengar, det vill säga en produkts rationella innehåll, anses vara av störst betydelse lägger 

generation Y större vikt vid emotionella värden. Det blir därför viktigt för företag att hitta nya 

sätt att tilltala dessa konsumenter. Företag kan därmed behöva ändra hur ett erbjudande 

marknadsförs.
61

 

Parment framhåller att många i generation Y vill ha allt på samma gång, såväl mycket pengar 

som attraktivt boende.
62

 Konsumtion har en stor plats i ungdomars liv och bristen på pengar 

utgör ofta inget hinder, de är dock inte lika intresserade av att tjäna pengar som att ha dem.
63
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De vill inte framstå som alltför sparsamma utan lever hellre gott och generöst då de föredrar 

resande, konsumtion och självförverkligande framför amorteringar.
64

 Generation Y är 

upplevelseintresserade individer som inte förstår meningen med att vara lojal mot den lokala 

handlaren eller varför de ska spara, vårda, bygga eller sträva efter en högre klasstillhörighet. 

Generation Y strävar efter sådant som är meningsfullt för dem. Värderingar förskjuts och 

förändras och passar inte alltid in i tidigare generationers referensram. Generation Y är endast 

lojal mot ett företag om relationen upplevs som meningsfull.
65

 

2.3.2 Utmaningar med generation Y som kunder 

Parment menar att förändringar i samhället och den ökade flexibiliteten återspeglas i minskad 

kundlojalitet hos generation Y. En följd av alla tillgängliga valmöjligheter har blivit en starkt 

begränsad lojalitet. Dessa valmöjligheter handlar såväl om utbud som om attityd, det finns 

mycket att välja mellan men vad som uppfattas som attraktivt för stunden kan förändras 

väldigt snabbt. Generation Y är uppväxt med att ”kunden är kung” och nöjer sig inte med att 

bli behandlade på något annat vis. Det finns en tydlig attityd hos generation Y att det är 

upplevelsen som avgör vem som lyckas fånga deras köpkraft.
66

 En anledning till att gruppen 

återkommer som kund hos ett företag beror snarare på tröghet i valet eller lathet inför att 

välja.
67

 Denna tröghet kan kopplas samman med eventuella byteskostnader som kan uppstå 

vid byte av vissa leverantörer och stärker Wangs tes att byteskostnader får betydelse för 

kundlojaliteten först när kunden upplever stort missnöje med leverantören.
68

 Ansträngningen 

att byta leverantör då det finns byteskostnader sammankopplade med detta, görs alltså först då 

kunden upplever ett tillräckligt stort missnöje för att avsluta förhållandet med den befintliga 

leverantören. 

Då generation Y som kundgrupp tenderar att fokusera på emotionella argument vid valet av 

leverantör måste företag ändra sina marknadsföringsmetoder för att skapa en meningsfull 

identitet och mening kring produkter och varumärken. Generation Y har växt upp i ett 

kommunikations- och informationssamhälle och är därför mediemättade vilket ställer högre 

krav på företag att hitta nya sätta att tilltala dessa kunder.
69

 För att som företag locka 

generation Y som målgrupp blir det därmed viktigt att föra fram de emotionella sidorna 

istället för förnuftsargument då de emotionella motiven till köp ofta är starka.  
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Parment menar att generation Y hellre spenderar sina pengar på upplevelser än nytta.
70

 Ett 

varumärkes sociala dimension kan därmed bli den mest betydelsefulla 

kommunikationskanalen då det är viktigt att varumärkets värderingar stämmer överens med 

individens.
71

 Detta kan kopplas samman med att autenticitet blir viktigt i och med den höga 

grad av transparens som finns på konsumentmarknaden idag. Då det blir svårare att 

undanhålla information är det oerhört viktigt för företag att inte lova för mycket och se till att 

hålla det utlovade.
72

  

2.4 Varför är generation Y viktig för banker? 

Foscht et al. kommer i en österrikisk undersökning fram till att unga personers behov blir mer 

och mer mångfacetterade allteftersom de når viktiga skeden i sina liv såsom att flytta 

hemifrån, börja studera och få en egen inkomst. Efterhand som behoven blir mer invecklade 

ändras även faktorerna som avgör tillfredsställelsen. Författarna menar att anledningen till att 

generation Y är ett segment som får ökad uppmärksamhet är att unga människor anses vara 

förhållandevis köpstarka i relation till sina inkomster. Många banker vill värva ungdomar som 

kunder i ett tidigt skede för att sedan behålla dem över tiden.
73

 Lewis och Bingham menar att 

ungdomar är särskilt attraktiva kunder inom bankvärlden på grund av deras potential. 

Författarna anser att en banks framtida marknadsdel beror på bankens förmåga att värna om 

ungdomsmarknaden och behålla ungdomar som sina kunder.
74

 Banker differentierar sig bland 

annat genom att erbjuda unik kunskap och analyskompetens som är av värde för kunden. 

Generation Y-konsumenter är upplysta och kunniga och ställer höga krav på bildade och 

kunniga säljare men även på försäljningskonceptet i helhet. Ökade konsumentkrav driver fram 

en ökad professionalisering på både producent- och distributionssidan.
75

 

2.4.1 Ungdomar och valet av bank 

Enligt Pont och McQuilken är studenter en attraktiv grupp för bankerna då denna kundgrupp 

kan förväntas nå en högre inkomst än jämnåriga utan utbildning när de gör karriär.
76

 Resultat 

baserade på en studie av Thwaites och Vere indikerar dock att studenter inte lägger någon 

högre grad av engagemang på att välja vilken bank de vill tillhöra. Hela 40 procent av de 
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tillfrågade studenterna valde den bank som låg närmast hemmet och en lika stor andel valde 

samma bank som föräldrarna medan 17 procent valde en bank de blivit rekommenderade.
77

 

Detta resultat överensstämmer med övriga studier inom samma fokusgrupp där det tydligt 

framkommit att bekvämlighet och föräldrars val är de vanligast förekommande orsakerna 

bakom studenters val av bank.
78

 Thwaites et al. anser att studenter är en dyrare grupp för 

bankerna att attrahera samtidigt som deras lojalitetsgrad är lägre än hos övriga kundgrupper.
79 

Foscht et al. menar att bankpersonalens beteende spelar en viktigare roll för ungdomar som 

studerar än för de ungdomar som arbetar. De skriver också att i den mån 

kundtillfredsställelsen är hög hos ungdomar är de i större utsträckning benägna att stanna hos 

sin bank, använda fler av tjänsterna som erbjuds samt rekommendera banken vidare.
80

 Pont 

och McQuilken hävdar dock att studenter inte är särskilt nöjda med sina banker. De lyfter 

fram det faktum att banktransaktioner idag bara är ”armslånga” vilket bidrar till att det blivit 

svårare för bankerna att skapa djupare relationer till sina kunder. Att modernisera 

verksamheten och använda annan teknologi för en mer direkt kontakt är någonting de anser 

kommer att bli allt viktigare för arbetet med att nå den moderna kunden.
81

 Även Lunarstorms 

undersökning bland yngre ungdomar pekar på samma dilemma. Ungdomarna i 

undersökningen saknar exempelvis möjligheten att få sitt banksaldo via sms.
82

 

2.4.2 Ungdomars relation till banken 

En studie av Chau och Ngai indikerar att såväl teknisk som funktionell kvalitet påverkar 

ungdomarnas tillfredsställelse med tjänsten och menar att bankerna genom en väl genomtänkt 

Internettjänst kan spara kapital.
83

 Här syftar författarna till att det kostar cirka fem gånger mer 

att värva en ny kund än att behålla en företaget redan har
84

 och menar att om banken i ett 

tidigt skede kan etablera en relation till sina yngre kunder kan den skapa en bättre acceptans 

hos kunderna genom livets faser.
85

 Bielski menar att bankerna själva inte bidrar till att skapa 

lojala kunder. I hennes studie poängteras att bankerna måste följa utvecklingen bättre vad 
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gäller exempelvis möjligheten till mobila lösningar för betalning och att det krävs en 

förändring i sättet att skapa en dialog med ungdomar.
86

  

Royal Bank of Canada har genomfört en undersökning vilken tas upp i Bielskis artikel. Här 

framkommer att det viktigaste för bankerna idag är att vara där ungdomarna är, det vill säga 

online.
87

 Förslag som nämns är bland annat marknadsföring via bloggar och 

facebookgrupper
88

 som är aktuella online-forum. Utmaningen finns i att förmedla bankens 

budskap till ungdomarna utan att det ger en konstlad känsla.
89

 Facebook och liknande 

onlinetjänster som marknadsföringsmedel tillbakavisas dock i artikeln Younger Generations 

Least Loyal to Banks där författarna menar att dessa inte är mer effektiva än att dela ut 

flygblad på stan. Istället lyfter de fram vikten av att bankpersonalen bemöter de yngre 

generationerna på ett sätt som överensstämmer med deras förväntningar och att banken kan 

hjälpa till med problemlösningar omgående. De poängterar också betydelsen av att vara källan 

till ungdomarnas första betalkort, detta då både generation X och Y kan ses som 

betalkortsgenerationer. I artikeln redovisas de grunder som anses vara primära för banker som 

vill attrahera yngre generationer. Samtidigt som det fortfarande är viktigt med lokal närvaro 

måste banker kombinera detta med lättillgängliga och fungerande onlinetjänster som 

efterfrågas av ungdomar. Det är även viktigt att uppmärksamma denna kundgrupps krav inom 

samtliga bankområden och arbeta för att dessa ska uppfyllas.
90

 

Fry et al. har granskat bankkundens lojalitet över tid och redan år 1973 då denna studie 

genomfördes var det mycket vanligt att ungdomarna hade samma bank som sina föräldrar,
91

 

något vi tidigare noterat som resultat hos ett flertal av dagens moderna undersökningar. Bland 

deras resultat ses bland annat det faktum att ungdomar efter avslutade studier tenderar att 

behålla den bank de haft under studietiden, detta även i de fall då de flyttat till annan ort i den 

mån samma bank är etablerad på den nya platsen.
92

 Enligt Nadiri et al. är ungdomar är en 

oerhört viktig kundgrupp för bankerna att ta vara på då de är mer uppdaterade och medvetna 

om de nya teknologiska möjligheter till service som bankerna idag erbjuder.
93

 Deras 
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undersökning visar dock att nästan fyra femtedelar av respondenterna, som huvudsakligen är 

mellan 21 och 25 år gamla, endast använder banken för kontots skull medan ytterst få 

använder möjligheten till exempelvis rådgivning. Studien pekar också på att endast en liten 

del av respondenterna har lån hos sin bank.
94

 Nadiri et al. listar ett flertal aspekter hos banken 

på vilka ungdomarna har höga förväntningar. Här nämns grundläggande saker som säkra 

överföringar men också faktorer som att bankpersonalen har kunskapen att svara på dina 

frågor och visar ett ärligt intresse för dina bankärenden.
95

 Anmärkningsvärt är att studien visar 

på låg betydelse hos ungdomar av att bankpersonalen agerar med kundens intresse som 

främsta fokus.
96

 

2.4.3 Kritik mot tidigare forsknings förenklade syn på kundlojalitet  

Parment menar att kundnöjdhet är viktigt och lojalitet är eftersträvansvärt men att stirra sig 

blind på lojalitetssiffror kan leda till fel fokus. Detta eftersom kunder tenderar att bli mindre 

lojala som en följd av bland annat fler valmöjligheter samt informationsflöden om priser och 

erbjudanden. Samtidigt har tröskeln för att byta leverantör sjunkit både mentalt och 

administrativt på grund av konkurrens och lagstiftning.
97

 Såväl Gummesson som Grönroos 

styrker detta då de menar att det finns en rad andra faktorer som påverkar kundens beslut att 

göra återkommande köp än själva nöjdhetsgraden. På samma sätt som nöjda kunder kan välja 

att använda en annan leverantör kan missnöjda kunder stanna kvar då de upplever att det finns 

andra anledningar än nöjdhet som väger tyngre.
98

 Parment menar att även nöjda kunder kan 

gå till en annan leverantör då de är nyfikna på vad andra leverantörer kan erbjuda.
99

 Vid 

definitionen av och arbetet med att skapa lojala kunder blir det därför betydelsefullt med ett 

vidare perspektiv som tittar på mer än vilka faktorer som skapar nöjda kunder.  

Att endast titta på vilka faktorer hos ett företag som skapar återkommande kunder kan 

innebära en fara då detta exkluderar kundens övriga liv och vilka val som passar in i detta. Vi 

ser detta som ett problem och menar att de därmed blundar för komplexiteten i situationen 

samt omkringliggande faktorer som även de påverkar kundens val. På samma sätt riktar vi 

kritik mot tidigare forskning kring kundlojalitet gentemot banker, vilken grundar sig i att den 

starkt fokuserar på tillfredsställande kundmöten som det mest centrala för att locka 
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bankkunden till sig. Vi saknar en tydlig inblick i hur bankerna vid sidan av dessa kundmöten 

kan arbeta för att behålla sina existerande kunder. Vi ser också kritiskt på det faktum att 

tidigare studier kring ungdomar och deras val av bank ofta inkluderar ungdomar i nedre 

tonåren och emellanåt ännu lägre. Vi anser att personer i denna åldersgrupp inte är tillräckligt 

medvetna och delaktiga i valet av bank för att kunna inkluderas i en studie kring kundlojalitet 

vilket ger resultat som inte är tillförlitliga. Vidare menar vi att det inte är tillräckligt att enbart 

konstatera potentiellt negativa beteenden hos de unga bankkunderna; det krävs förslag på 

lösningar för att kunna hjälpa bankväsendet genom denna ansträngande situation. Det krävs 

idéer på hur banken kan tillgodose ungdomarnas behov att tillgå deras tjänster var som helst, 

när som helst och skapa varaktiga relationer. 

 



22 

3. METOD 

Följande avsnitt introduceras med att vi motiverar valet av kvantitativ metod samt för- och 

nackdelar med enkätstudier. Efter detta klargör vi studiens population och urval. Vidare 

presenteras en genomgång av enkätstudiens utförande och vi nämner i korthet hur vi har gått 

tillväga för att bearbeta enkätsvaren. Avslutningsvis behandlas etiska principer samt validitet 

och reliabilitet. 

3.1 Forskningsstrategi 

Edling och Hedström menar att kvantitativa data har många observationsenheter men i viss 

mån avgränsad information om varje enhet. Kvalitativa data har å andra sidan få 

observationsenheter men mer omfattande information om varje enhet.
100

 För att undersöka 

och analysera kritiska faktorer för bankers etablering och bibehållning av varaktiga 

kundrelationer till en yngre målgrupp finner vi det mest lämpligt att utgå från ett så brett 

empiriskt material som möjligt och har därmed valt att tillämpa kvantitativ metod. Metoden 

ger väldokumenterade analyser vilket i sin tur är till fördel vid jämförelser med andra 

analysresultat. Däremot är de kvalitativa och kvantitativa metoderna kompletterande till 

varandra och båda behövs för att skapa ökad förståelse av samhälle och socialt liv.
101

 

Självklart hade det varit önskvärt att använda sig av en kombination av metoderna för att ge 

det empiriska materialet såväl bredd som djup. Utifrån den givna tidsramen har vi inte funnit 

detta genomförbart och därför valt att uteslutande utgå från kvantitativ metod i form av en 

enkätstudie som metodologiskt tillvägagångssätt. 

På grund av höga kostnader för utskick av postenkäter har vi vidare valt att använda oss av 

webbenkäter. Då studien syftar till att undersöka en yngre målgrupp anser vi att valet av 

webbenkäter är passande eftersom Internetpenetrationen anses hög i den aktuella 

målgruppen
102

. Vi menar även att för en van Internetanvändare kan webbenkäter till och med 
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anses enklare än postenkäter eftersom respondenten kan svara med enkla knapptryckningar, 

utan kuvert och frimärke.
103

 

3.1.1 För och nackdelar med enkäter 

En stor fördel med enkäter är att de kan ge en omfattande mängd data till en förhållandevis 

låg kostnad. Enkäter är även lätta att arrangera eftersom de kan skickas oanmält till 

respondenterna oavsett geografisk spridning. En viktig skillnad mellan enkäter och 

exempelvis intervjuer är möjligheten till standardiserade svar eftersom samtliga respondenter 

får exakt samma frågor. Denscombe menar därför att risken för att data påverkas av 

interpersonella faktorer är liten. En annan viktig fördel med enkäter är dess förkodade svar 

vilket gör det möjligt att snabbt samla in svar och analysera data.
104

 

Det är dock intressant att påpeka att de förkodade svaren även utgör en potentiell nackdel 

eftersom respondenten kan uppfatta det som frustrerande och begränsande att tvingas kryssa i 

förbestämda alternativ. Detta kan leda till att personer väljer att inte delta i undersökningen. 

Det finns även en risk att förkodade frågor kan ge snedvridna resultat eftersom enkätens 

utformning kan tvinga in svaren i en viss struktur om den är utformad så att den representerar 

forskarens sätt att uppfatta saker och ting snarare än respondentens. En annan nackdel med 

enkäter är att det saknas möjligheter att kontrollera svarens sanningshalt. Visserligen går det 

att uppfatta eventuella motsägelser i respondentens svar men ofta saknas möjligheten att 

undersöka saken vidare. Detta gör sig särskilt gällande vid anonyma enkäter.
105

  

En av de största nackdelarna med postenkäter och webbenkäter är att de ofta uppfattas som 

opersonliga vilket påverkar svarsfrekvensen negativt. Svarsfrekvensen påverkas även av 

ämnets natur och enkätens längd. Denscombe menar att en forskare bör vara nöjd om 20 

procent svarar på enkäten och att enkäter därför bör skickas till ett så pass stort urval att 

resultatet ändå kan anses vara representativt.
106

 

Även om det saknas möjlighet att ställa följdfrågor menar Kylén att enkätfrågor inte behöver 

vara ytliga. Både bundna och öppna frågor kan ge möjlighet att få svar om värderingar och 

tankesätt. Kylén menar även att eftersom enkäter ställer samma frågor till samtliga 

                                                 
103

 Jfr. Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Sida 14. 
104

 ibid. Sida 126f. 
105

 ibid. Sida 127f. 
106

 ibid. Sida 14, 28. 



24 

respondenter innebär detta en möjlighet att kunna göra meningsfull statistik av svaren.
107

 För 

att minimera de nackdelar som finns med enkäter har vi lagt omfattande arbete på 

framtagandet av enkätfrågorna (se mer om detta i avsnittet Utförande). 

3.2 Population och urval 

För att företag ska lyckas nå en yngre målgrupp krävs kännedom om ungdomars 

konsumtionsvanor men många forskare framhäver risken med att se generation Y som en 

homogen massa.
108

 Noble et al skriver exempelvis att begreppet generation Y täcker att brett 

åldersspann vilket gör det svårt att generalisera eftersom det är högst sannolikt att köpmotiven 

skiljer sig mellan de yngsta och de äldsta inom denna grupp. Det finns därmed ett behov att 

förstå ett smalare segments köpmönster.
109

 Foscht et al menar att det är viktigt att undersöka 

särskilda subgruppers karaktärsdrag för att utveckla framgångsrika segmenteringsstrategier.
110

 

För att undersöka bankers kundrelationer till en yngre målgrupp har vi därmed valt att 

avgränsa oss till avgångsstudenter vid högskola, universitet eller KY-utbildning. Vidare har vi 

valt att inte inkludera individer över 30 år eftersom äldre studerande ofta har en annan 

livssituation och inte sällan har bildat familj. Det är även tveksamt om individer över 30 år 

kan räknas till generation Y. 

Det finns två skäl till vårt val att inrikta oss mot avgångsstudenter. Det främsta skälet grundar 

sig i att tidigare forskning ofta framhäver studenter som en ytterst eftertraktad målgrupp då de 

anses vara mycket medvetna konsumenter, trendsättare samt ha stor framtida ekonomisk 

köpkraft.
111

 Anledningen till att vi valt avgångsstudenter grundar sig i det faktum att dessa 

befinner sig i ett intressant skede i sina liv. Foscht et al. menar bland annat att unga personers 

behov blir mer och mer mångfacetterade allt eftersom de når viktiga skeden i livet, till 

exempel flytta hemifrån, studera, tjäna egna pengar etc. Efterhand som behoven blir mer 

invecklade ändras även de faktorer som avgör tillfredsställelsen.
112

 Mot denna bakgrund 

skulle vi kunna säga att vi gjort ett teoretiskt urval
113

. Å andra sidan skulle vi även kunna säga 

att vi gjort ett subjektivt urval
114

 eftersom vi anser att den valda målgruppen har särskild 

relevans för undersökningstemat. Vi har således medvetet valt avgångsstudenter eftersom de 
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utgör en representativ grupp att studera ur bankens lojalitetsperspektiv och vi anser att den 

valda målgruppen ger mest värdefull data till studien. 

Det andra skälet att avgränsa oss till avgångsstudenter grundar sig i undersökningens 

begränsade resurser vilket gjorde att vi valde en population som är lättåtkomlig och öppen för 

vår undersökning, ett så kallat tillfällighetsurval
115

. Vi vill dock framhäva att vårt val av 

population inte främst handlar om vad som är lättast att nå utan snarare om tillgänglighet och 

de möjligheter som fanns inom tidsramen för denna uppsats. 

3.3 Utförande 

I följande avsnitt redovisar vi för det praktiska genomförandet av vår enkätstudie. Vi 

diskuterar användandet av webbenkäter, utformningen av enkäten, provundersökningen, 

följebrevet samt utskicket och dess påminnelser. 

3.3.1 Att använda webbenkäter 

Trost lyfter fram fördelar med att enkätsvaren hanteras av ett datorprogram och syftar bland 

annat på lätthanterbarheten. Han poängterar samtidigt att det är viktigt att enkätutformandet 

och svarsprogrammet är kompatibla med de datorprogram som avses användas vid 

bearbetning av materialet.
116

 Vi har valt att använda en enkättjänst från företaget 

Surveymonkey
117

, genom vilket vi utformar enkäten, samlar in svar samt analyserar resultatet 

med hjälp av programmets olika funktioner. På så vis undviker vi flera av de tekniska fällor 

som annars hade kunnat uppstå. Trost menar även att det är viktigt att begränsa en webbenkät 

på ett annat sätt än med en postenkät. Den sistnämnda ger respondenten en direkt överblick 

över enkäten och samtidigt möjligheten att svara på enkätens olika delar vid olika tillfällen. 

Med en webbenkät saknas denna överblick vilket kan leda till att den svarande avbryter 

ifyllandet av enkäten precis innan den är slut.
118

  

I Enkätboken diskuteras dilemman som kan uppstå rent tekniskt med webbenkäter. Två av 

dessa handlar om att undvika de allra senaste tekniska finesserna samt problematiken med att 

olika personer föredrar olika bildskärmsupplösningar.
119

 Vi har med tillämpning av 

Surveymonkey tagit hjälp av ett inom området professionellt företag och hoppas på så vis att 

vi undviker denna typ av tekniska begränsningar. Ytterligare en svårighet som kan bidra till 
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minskad svarsfrekvens är det faktum att alla enkäter inte når respektive svarsperson på grund 

av exempelvis brandväggar och felaktiga e-postadresser.
120

 Eftersom vi fått listor med e-

postadresser direkt av skolorna är det stor sannolikhet att adresserna är korrekta och aktuella. 

Efter utskicket av enkäten har vi endast mottagit felmeddelanden från sex stycken mottagare 

(det vill säga 0,8 procent) vilket vi anser vara mycket lågt. Webbenkäter medför också 

problem med att samma respondent kan besvara enkäten flera gånger om inte detta begränsas 

i enkätprogrammets inställningar.
121

 I programmet Surveymonkey finns möjligheten att 

begränsa inställningarna till ett svar per dator. Då vår enkät skickats ut till studenter där 

sannolikheten finns att flera personer använder skolans gemensamma datorer ansåg vi 

däremot detta alternativ mindre lämpligt. Vi är medvetna om denna problematik men med 

tanke på enkätens omfattning tror vi inte att respondenterna skulle vara intresserade av, eller 

göra sig besväret, att fylla i enkäten två gånger. 

3.3.2 Enkätens utformning 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har vi arbetat fram ett frågeformulär bestående 

av fyra delar. Den första och inledande delen består av neutrala och oprovocerade 

bakgrundsfrågor
122

. De efterföljande tre delarna är indelade efter teman baserade på 

uppsatsens frågeställningar. Vi har sedan brutit ner respektive frågeområde i konkreta frågor, 

så kallad operationalisering
123

. 

Enkätens olika delar är utformade på så vis att varje del inleds med enklare ja- och nej-frågor 

till att senare övergå i attitydfrågor där respondenten fått fylla i en femgradig Likert-skala
124

 

med påståenden från instämmer helt till motsätter mig helt. Mittalternativet har benämnts till 

ingen uppfattning. Ejlertsson diskuterar för- och nackdelar med jämnt respektive udda antal 

svarsalternativ.
125

 Vi har valt att använda oss av ett udda antal svarsalternativ eftersom detta 

ger respondenten möjlighet att kryssa i ett neutralt alternativ i frågor där han eller hon inte har 

någon speciell åsikt. Ejlertsson menar att det är vanligt förekommande med ett neutralt 

svarsalternativ samt att det vanligtvis förespråkas.
126

 Vi har även varit noggranna med att 

konstruera frågorna så att det finns en symmetri i svarsalternativen
127

, det vill säga att det 
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finns lika många positiva som negativa svarsalternativ (se Bilaga 1: Enkätfrågor, fråga nr 10, 

20, 21 och 23). Det är även viktigt att enkätens teman och frågor uppfattas följa en logisk 

ordning och för att undvika missförstånd samt underlätta för respondenten att fylla i enkäten 

har vi därför valt att formulera majoriteten av svarsalternativen på ett enhetligt sätt.
128

 

För att få tillgång till enhetlig information som lätt kan kvantifieras, jämföras och 

analyseras
129

 har vi valt att utforma enkäten med fasta frågor i så stor omfattning som möjligt. 

Vi har dock funnit det relevant att låta ett begränsat antal frågor vara öppna där respondenten 

givits möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Syftet med de öppna frågorna är således att 

återspegla en komplexitet som är svår att uppnå med fasta svarsalternativ
130

. (Se Bilaga 1: 

Enkätfrågor, fråga nr 19, 22 och 27.)  

Ejlertsson skriver om vikten av att anpassa språket till sin målgrupp.
131

 Vi har medvetet 

arbetat med att utforma frågorna med så enkla meningar som möjligt. Vi har även försökt at 

undvika begrepp som kan anses svårbegripliga och mångtydliga. Det faktum att enkäten riktar 

sig till en målgrupp inom vilken vi själva befinner oss har troligtvis varit till vår fördel 

gällande kännedom om rådande språkbruk.  

3.3.3 Provundersökning 

Innan den slutliga versionen av enkäten skickas ut är det viktigt att utföra en 

provundersökning vilken helst bör bestå av två delar. Dels en första provundersökning med en 

mindre grupp och dels med en grupp utomstående personer som bör ligga så nära den faktiska 

undersökningsgruppen som möjligt. På så vis erhålls viktigt information om de svarandes sätt 

att uppfatta och tolka frågorna.
132

 Mot denna bakgrund har vi valt att testa enkäten i två 

omgångar. Den första testomgången gav främst viktig feedback gällande frågekonstruktion, 

svarsalternativ och frågornas ordningsföljd. Den andra omgången genomfördes då enkäten 

fått sin slutliga design i programmet Surveymonkey och gav oss ytterligare feedback om 

frågornas utformning, men även värdefull information om enkätens utseende samt 

tidsåtgången för genomförandet. 
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3.3.4 Följebrev 

Ett viktigt moment innan enkäten skickas ut är att skriva ett följebrev där undersökningens 

och dess syfte beskrivs.
133

 För att undvika ett för stort bortfall på grund av respondenter som 

avbrutit ifyllandet av enkäten innan dess slut valde vi att vidta två åtgärder i följebrevet. Dels 

angav vi att enkäten bestod av fyra delar och dels gav vi en ungefärlig tidsangivelse på 10-15 

minuter. I följebrevet har vi vidare valt att förklara varför den aktuella personen fått enkäten 

skickad till sig samt att det är frivilligt att delta. Vi uppgav även att de 200 först inkomna 

svaren belönas med en Trisslott. Vi påpekade också att en påminnelse kommer att skickas ut 

om några dagar och vi framhöll att svaren behandlas konfidentiellt. Avslutningsvis tackade vi 

för hjälpen på förhand samt informerade om möjligheter att kontakta oss vid eventuella 

frågor. 

Ejlertsson diskuterar den etiska synpunkten att ge belöning för att locka svar. Möjligheten till 

belöning kan å ena sidan leda till att undersökningen uppfattas som mindre seriös, å andra 

sidan kan det locka tveksamma respondenter att svara. En lott betraktas som ett ganska 

neutralt alternativ
134

 och med hopp om ökad svarsfrekvens valde vi därmed att erbjuda 

belöning i form av en Trisslott till de 200 först inkomna svaren. 

3.3.5 Utskick och påminnelser 

För att kunna skicka enkäten till ett flertal avgångsstudenter behövde vi tillgång till studenters 

e-postadresser och tog därmed kontakt med olika högskolor, universitet och KY-utbildningar i 

Skåne. Tabellen på följande sida visar vilka skolor, program och antal studenter vi skickat 

enkäten till. 

Som studenter på Campus Helsingborg har vi tillgång till e-postadresser till dem som studerar 

där. Majoriteten av studenterna tillhör Service Managementprogrammet vilket i sin tur medför 

en majoritet av kvinnor då 70-75 procent av studenterna på programmet utgörs av kvinnor.135 

För att minska överrepresentationen av kvinnliga respondenter kontaktade vi Lunds Tekniska 

Högskola på Lunds Universitet där bland annat civilingenjörsutbildningarna till 70 procent 

utgörs av manliga studenter.
136

 Tyvärr blev vi nekade tillträde till dessa. Via högskolan i  
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Kristianstad, Malmö högskola och Competensum i 

Ängelholm fick vi dock tillgång till ytterligare ett 

stort antal studenters e-postadresser. Vi har arbetat 

med målet att få ett så könsneutralt urval som 

möjligt, men då vi inte haft möjlighet att välja 

samtliga utbildningsprogram själva har vi dessvärre 

inte uppnått önskat resultat. Trots detta anser vi att 

föreliggande uppsats ger värdefull information om 

ungdomars värderingar och attityder gentemot 

banker. Sammanlagt har enkäten skickats till 770 

studenter. 

Det första utskicket gjordes den 21 april och efter 

det har två påminnelser skickats ut med tre till fyra 

dagars mellanrum. Enkäten stängdes klockan 18:00 

den 30 april. Av totalt 770 utskick har vi mottagit 

260 påbörjade enkätsvar varav 241 har fullföljt 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 31,3 procent. 

3.4 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av enkätsvaren har vi haft stor nytta av programmet Surveymonkey där 

möjligheten funnits att ta fram diagram och göra korstabeller
137

 för att se hur två eller fler 

variabler samvarierar. Vid analys av resultatet har vi filtrerat bort samtliga respondenter som 

valt att inte avslutat enkäten eftersom vi annars riskerar felaktiga slutsatser vid jämförelser 

mellan enkätens fyra delar. 

För att underlätta analysen av de öppna frågorna har vi kategoriserat svaren och försökt 

urskilja olika teman i dessa. En svaghet med de öppna frågorna är dock att det vanligtvis 

endast är en liten del av respondenterna som väljer att svara. Det är viktigt att vara medveten 

om detta och att svaren inte kan behandlas fullt ut som övriga variabler.
138

 I vår analys är vi 

medvetna om denna svaghet men anser att de öppna frågorna gett oss värdefull information. 
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Campus Helsingborg (Lunds 
Universitet) 

 440 

Byggteknik med inr. Väg & 
Trafikteknik 

8  

Byggteknik med arkitektur 57  

Datateknik  14  

Service Management Kandidat 146  

Service Management Magister 145  

Socionomprogrammet 70  

Competensum Yrkeshögskola 
i Ängelholm 

 41 

Business Manager    

Löneekonom    

Redovisningskonsult   

Service Management (KY)   

Högskolan i Kristianstad  254 

Ekonomprogrammet  91  

Sjuksköterskeprogrammet 163  

Malmö Högskola  35 

Idrottsvetenskapliga 
programmet 

35  

Totalt    770 
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3.5 Etiska principer 

Vid planeringen och utförandet av enkätstudien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att respondenterna har blivit informerade om 

uppsatsens syfte och att det är frivilligt att delta. Samtliga svar har behandlats konfidentiellt 

och personuppgifter har förvarats så att ingen utomstående haft tillträde. Vidare har insamlade 

uppgifter om enskilda personer enbart använts för det ändamål som enkäten avser.
139

 Gällande 

personuppgiftslagen har samtliga svar registrerats anonymt och respondenternas namn och 

adresser har enbart använts för att förmedla Trisslotter som belöning. Vi vill även framhäva 

att erbjudandet om Trisslott varit valfritt och att det därmed var frivilligt att uppge namn och 

adress i enkätens sista del. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Ejlertsson menar att det inte spelar någon roll hur bra frågeformuläret är utformat om 

bortfallet är för stort eftersom detta begränsar möjligheten att generalisera undersökningens 

resultat.
140

 Vår enkätstudie uppnår en svarsfrekvens på 31,3 procent och som vi tidigare 

nämnt bör en forskare vara nöjd med att 20 procent svarat på enkäten
141

. Utifrån detta 

resonemang anser vi oss tillfredsställda med studiens svarsfrekvens. Denscombe skriver att 

det bästa sättet att avskräcka människor från att besvara ett frågeformulär än dess omfång.
142

 

Det är möjligt att en kortare enkät hade kunnat generera en högre svarsfrekvens, och därmed 

en ökad generaliserbarhet, men det hade å andra sidan varit på bekostnad av att viktiga frågor 

valts bort vilket inte kändes aktuellt för studien i fråga. 

Vi är medvetna om den starka överrepresentationen av kvinnor i vår studie vilket även 

återspeglas i enkätsvaren då 80,9 procent utgörs av kvinnor. Detta kan anses minska studiens 

validitet eftersom studien syftar till att undersöka och analysera kritiska faktorer för bankers 

etablering och bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp, bestående av 

både kvinnor och män. Däremot syftar vår studie inte till att undersöka skillnader mellan 

könen vilket egentligen gör att en distinktion mellan genus är ointressant för studien ifråga. 

Ejlertsson menar att frågorna i en enkät måste vara utformade på att sådant sätt att de 

verkligen mäter det studien avser att mäta.
143

 Som vi tidigare nämnt har vi baserat 
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enkätfrågorna på studiens syfte och dess frågeställningar. Vi anser därmed att vår noggrant 

framtagna och omfattande enkät stärker studiens validitet. Frågornas framställning påverkar 

även studiens reliabilitet. Vid en hög reliabilitet bör respondenterna ge ungefär samma svar 

om de svarar på enkäten vid olika mättillfällen (förutsatt att det man ska mäta inte har 

förändrats under tiden).
144

 Genom att göra utförliga tester innan den slutliga enkäten 

skickades ut anser vi att studiens reliabilitet har påverkats i positiv riktning. 

Vidare går att diskutera huruvida respondenten svarar sant eller falskt. Ejlertsson menar att 

det finns en tydlig tendens till överrapportering av positiva beteenden och attityder utifrån vad 

som är socialt önskvärt.
145

 För vår studie kan det tänkas innebära en viss överrapportering 

bland exempelvis hur stor andel som uppger att de sparar pengar regelbundet eller att de hellre 

sparar än konsumerar sina pengar. På liknande sätt kan det även innebära en viss 

underrapportering gällande negativt beteende som att exempelvis handla på kredit eller att ta 

sms-lån. 
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4. RESULTAT 

I följande avsnitt presenterar vi resultaten utifrån vår enkätstudie. Vi har valt att inleda det 

empiriska materialet med att presentera vilka våra respondenter är. Därefter följer en 

redogörelse i enlighet med uppsatsens tre frågeställningar. För att göra detta avsnitt mer 

lättöverskådligt har vi även valt att uppvisa delar av resultatet i diagram och tabeller. Samtliga 

diagram återfinns även som bilaga (se Bilaga 2: Resultat). 

4.1 Våra respondenter 

Av sammanlagt 241 svaranden utgörs 80,9 procent av kvinnor och resterande 19,1 procent av 

män. Majoriteten av de svarande studerar Service Managementprogrammet på kandidat- eller 

magisternivå (35,3 procent). En fjärdedel av de svarande är studenter på 

sjuksköterskeprogrammet (25,3 procent). Båda programmen utgörs av en majoritet kvinnliga 

studenter vilket i sin tur förklarar den höga svarsfrekvensen bland kvinnor (se 

metodavsnittet.). Den tredje största respondentgruppen är studenter på ekonomprogrammet 

vid Högskolan i Kristianstad och står för 16,2 procent av enkätsvaren. (Se Bilaga 2: Resultat.) 

Majoriteten av respondenterna är 22-24 år gamla (52,3 procent) medan åldersgruppen 25-27 

år utgör 31,5 procent. Resterande respondenter är någorlunda jämnt fördelat mellan 

åldergrupperna upp till 21 år och 28-30 år. Det är vanligast att respondenterna hyr sin bostad 

(59,8 procent) medan 19,9 procent äger sin bostad. Av respondenterna är det 16,6 procent 

som uppger att de bor hemma hos sina föräldrar. 

4.2 Utmärkande för ungdomars relation till banken 

Det finns en påtaglig majoritet gällande vilken bank som används som huvudbank då 46,5 

procent uppger att de är kunder i Swedbank. Som primär bank är det näst vanligast med 

Nordea (14,5 procent), följt av Handelsbanken (10 procent) och SEB (9,1 procent). Bland 

sparbankerna är fördelningen jämn och ligger mellan 2,5 och 2,9 procent av de svarande. 

Fördelningen för sekundär bank ser något annorlunda ut bortsett från Swedbank som med sina 

8,7 procent även här utgör majoritet. Den näst vanligaste sekundära banken är ICA-banken 

(4,6 procent), tätt följt av Nordea (4,1 procent). Viktigt att framhäva är dock att 63,5 procent 

av respondenterna uppger att de inte har någon sekundär bank. (Se Bilaga 2: Resultat.) 
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Av de svarande uppger en klar majoritet att de finansierar sina studier med studiebidrag. Det 

är dock fler som uppger att de jobbar extra än som tar studielån. Drygt hälften av 

respondenterna uppger att de finansierar sina studier med sparade pengar och 78,4 procent har 

sparande genom bank sedan tidigare. 

Majoriteten uppger att de även idag sparar pengar och 41,5 procent sparar när de får pengar 

över medan 24,1 procent sparar regelbundet. Drygt en tredjedel uppger däremot att de inte har 

råd att spara. (Se Bilaga 2: Resultat.) Huvudparten av de svarande har inte några lån utöver 

studielån. Den vanligaste typen av lån utgörs av bolån (12,4 procent av respondenterna). 

Endast 2,9 respektive 2,1 procent uppger att de tagit konsumtionslån med eller utan säkerhet. 

Det är bara två respondenter (0,8 procent) som uppger att de tagit sms-lån. Det är även 

ovanligt att handla på avbetalning eller kredit vilket visar sig då en påtaglig majoritet uppger 

att de aldrig eller sällan handlar med ovanstående betalningsmedel. 

Vad gäller attitydfrågor om sparande och konsumtion visar resultaten från enkäten att 

respondenterna prioriterar sparande före konsumtion samt att de inte vill låna pengar för att 

konsumera. Som exempel motsätter sig majoriteten att de föredrar att använda sina pengar 

framför att spara dem. En tydlig majoritet (sammanlagt 86,8 procent) uppger även att de 

instämmer i att det är viktigt att spara för att ha en buffert. Majoriteten motsätter sig helt att 
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låna pengar för att konsumera. Övervägande delen motsätter sig att konsumera om de har 

pengar över men flera respondenter har valt att instämma delvis på samma påstående. Ett stort 

antal uppger att de konsumerar för att uppnå en identitet och livsstil men majoriteten 

motsätter sig trots allt detta påstående. En klar majoritet motsätter sig även att de konsumerar 

för att uppnå status. 

Majoriteten instämmer i påståenden gällande medvetenhet om sina utgifter och planering av 

sin ekonomi. Huvudparten uppger även att de tar pengar från sitt sparkonto om månadens 

inkomster tar slut. En tydlig majoritet svarar att de betalar sina räkningar i tid och endast ett 

fåtal motsätter sig detta. Övervägande delen av respondenterna motsätter sig att de brukar få 

pengar av sina föräldrar för att få ekonomin att gå runt, men knappt en tredjedel instämmer i 

samma fråga. Majoriteten av respondenterna oroar sig över sin ekonomi men samtidigt finns 

det även ett stort antal som inte oroar sig över detta. 
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4.3 Bankens roll och funktion för ungdomar 

På frågan vad respondenterna använder sin bank till uppger majoriteten betalningar och 

sparande (88 procent respektive 83,8 procent). Drygt en femtedel uppger att de använder 

banken till rådgivning om sin privatekonomi och 11,6 procent för att teckna lån. Majoriteten 

svarar att de har erbjudits rådgivning på banken (44,4 procent) men över en tredjedel har 

svarat nej på samma fråga (36,5 procent). Knappt en femtedel har svarat vet ej. Den 

vanligaste personliga kontakten med banken utgörs av kassaärende (78,2 procent) och drygt 

hälften av respondenterna har aldrig varit på rådgivning med bankman (53,6 procent). 

Anmärkningsvärt är att 53,8 procent svarar att de inte är intresserade av personlig kontakt. (Se 

Bilaga 2: Resultat.) 

Vad gäller rådgivning och stöd i ekonomiska frågor är det mest förekommande att 

respondenterna vänder sig till sina föräldrar. Det är även fler respondenter som svarar att de 

vänder sig till vänner/bekanta eller använder Internet än de som nyttjar bankens kompetens på 

området. 

Majoriteten känner sig trygga i att diskutera sin ekonomi med bankpersonalen medan en 

tredjedel inte har någon uppfattning i frågan. En tydligare majoritet instämmer i att banken 

erbjuder en kompetens de själva inte har medan en femtedel saknar uppfattning om detta. 

Majoriteten av respondenterna har ingen uppfattning kring om det är givande att diskutera sin 

ekonomi med personal på banken men 41 procent instämmer helt eller delvis i frågan. 
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Majoriteten instämmer i att de behandlas som en värdefull kund när de besöker banken och 

39,8 procent anser att banken ser till kundens bästa vid rådgivning. En övervägande majoritet 

känner förtroende för sin bank då sammanlagt 70,6 procent instämmer helt eller delvis i 

påståendet. En femtedel har ingen uppfattning i frågan och endast ett fåtal motsätter sig 

påståendet. 

Majoriteten anser inte att det är roligt att gå till banken och en nästan lika stor andel uppger att 

de inte har någon uppfattning i frågan. En klar majoritet instämmer i att det är tidskrävande att 

gå till banken och flertalet tycker även att det är tråkigt. Dock upplever endast fem procent att 

det är skrämmande att besöka banken. Majoriteten har ingen uppfattning kring påståendet att 

banken kan hjälpa dem att förverkliga sina drömmar medan ungefär lika många instämmer 

som motsätter sig frågan. Endast 18 procent tycker att ett bankbesök är inspirerande och 

knappt hälften av de svarande har ingen uppfattning i frågan. En ytterst påtagliga majoritet 

svarar att de sköter sina bankärenden via Internet och telefon. Övervägande delen av de 

svarande uppger även att deras relation till banken kommer bli viktigare efter examen samt att 

den personliga kontakten med banken kommer att öka efter examen. 
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Sammanlagt har 79 respondenter (32,8 procent) valt att besvara den öppna frågan saknar du 

någon funktion hos din bank? Av dessa har 22,7 procentenheter uppgett något de saknar hos 

sin bank. Resterande 68,4 procentenheter har svarat nej och 8,9 procentenheter vet ej. Svaren 

handlar till stor del om olika tekniska lösningar som i flertalet av fallen berör Internetbanken. 

Som exempel uppges den iPhone-applikation Swedbank har, dosa till Internetbanken istället 

för bankID, elektroniskt bankkort för betalningar på nätet samt automatisk och kontinuerlig 

uppföljning på fonder och andra värdepapper. Respondenterna efterlyser också möjligheten 

till kontantinsättning efter kontorstid samt öppettider på helgen. I övrigt önskas även mer 

servicevänlig personal, kundförtroende samt mer personlig rådgivning vilket ger ökat 

förtroende. 

4.4 Betydelsefulla värderingar och attityder 

En påtaglig majoritet av respondenterna har samma bank som sina föräldrar och majoriteten 

av dessa har dessutom svarat att de inte har engagerat sig i andra alternativ. En tredjedel har 

aktivt valt att ha samma bank som sina föräldrar. 

 

Majoriteten uppger att de aldrig har bytt bank (73,8 procent), däremot uppger nästan en 

tredjedel utav dessa att de har funderat på att byta bank. Knappt en fjärdedel har bytt bank en 

gång och endast ett fåtal har bytt flera gånger. På frågan om de svarande har funderat på att 

byta bank svarar majoriteten nej och att de aldrig har haft anledning till att byta (38,2 procent) 

medan drygt en femtedel svarar nej, inte alls. Av dem som har funderat på att byta bank (29,5 

procent) svarar 45 procentenheter ja, men det är inte värt besväret. (Se Bilaga 2: Resultat.) På 
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frågan om vad som skulle kunna få de svarande att byta bank får svarsalternativet minskat 

förtroende störst medhåll (93,4 procent) och 83,3 procent uppger även att de kan tänka sig att 

byta bank på grund av bättre lånevillkor hos en annan bank. En otillfredsställande 

Internetbank eller bristfälligt bemötande av bankpersonal kan få cirka 80 procent att vilja byta 

bank. Däremot svarar 53,8 procent att de inte skulle byta bank på grund av flytt till annan ort. 

Merparten av respondenterna anser att valet av bank har ganska stor betydelse (47,7 procent) 

och 13,7 procent anser att valet är av stor betydelse. Drygt en femtedel har ingen uppfattning 

och resterande andel anser att valet av bank har liten eller ingen betydelse (15,8 respektive 0,4 

procent). Drygt hälften av respondenterna anser att de har gjort ett aktivt val av bank medan 

drygt en tredjedel motsätter sig i frågan. Vad gäller påståendet att vilja göra ett aktivt val av 

bank men prioriterar det inte är svarsfördelningen ytterst jämn. Drygt en tredjedel har inte 

någon uppfattning medan knappt en tredjedel instämmer i respektive motsätter sig påståendet. 

Majoriteten av respondenterna har inte valt bank på grund av ett förmånligt erbjudande 

gentemot studenter eller ungdomar. Majoriteten av respondenterna ställer sig neutrala till 

påståendena att storbanker känns tryggare än regionala mindre banker samt påståendet att de 

har högre förtroende gentemot regionala mindre banker. Däremot instämmer en något större 

andel i påstående att storbanker känns tryggare. 
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Majoriteten instämmer i att de uppskattar att bankens värderingar stämmer överens med deras 

egna men en betydande del har inte någon uppfattning i frågan. På frågan om huruvida 

respondenterna värdesätter att banken är socialt engagerad svarar merparten att de inte har 

någon uppfattning. Däremot är det fler som instämmer än som motsätter sig frågan. En klar 

majoritet instämmer dessutom kring vikten av att bankens kontor ligger så att respondenterna 

kan besöka dem, att banken har öppet när de har möjlighet att besöka den och att den 

personliga servicen är hög. Majoriteten av respondenterna värdesätter även låg ränta på bolån, 

att banken är lokalt förankrad samt att ha en personlig bankman och en nära personlig relation 

med sin bank. En övervägande del uppger att de värdesätter att banken inger förtroende (87,5 

procent). En än mer påtaglig majoritet uppger att de värdesätter att Internetbanken är 

användarvänlig och funktionell (95 procent). 

På den öppna frågan vad uppskattar du mest hos din bank? har vi mottagit svar från 84 

respondenter (34,9 procent). Av dessa har 74 personer (88,1 procentenheter) delgett 

användbara svar. Vad vi bedömt som ej användbara svar är vet ej och ingen uppfattning. En 

tydlig majoritet av svaren berör Internetbankens smidighet, användarvänlighet och funktion 

(43,2 procentenheter). Drygt en tredjedel av svaren berör bankens bemötande och service 
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(35,1 procentenheter). Här nämns bland annat tillgängligheten, närheten, trevligt bemötande, 

hjälpsam personal, kompetens samt trovärdig service. Nio respondenter (12,2 procentenheter) 

har uppgett svar som berör den personliga kontakten, till exempel personlig rådgivare. Än en 

gång nämns Swedbanks iPhone-applikation som fördel. Två respondenter uppger även att de 

funderar på att byta bank då de anser att det i nuläget inte finns något som de uppskattar hos 

sin bank. 



41 

5. ANALYS 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kritiska faktorer för bankers 

etablering och bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp avser vi här 

analysera resultaten från vår enkätstudie och spegla teorin i våra tre frågeställningar. Vi 

inleder med att titta på vad som utmärker ungdomars relation till banken. Härefter följer en 

analys av den roll och funktion banken spelar för ungdomarna. Kapitlet avslutas med att vi 

utreder vilka attityder och värderingar ungdomar värdesätter hos sin bank. 

5.1 Utmärkande för ungdomars relation till banken 

Banker har en unik och central roll i dagens samhälle. De ger människor möjlighet att betala 

och spara utan att stora summor pengar förvaras i hemmet och de ger individen möjlighet att 

låna pengar för att köpa ett eget boende eller starta ett eget företag.
146

 Konkurrensen inom 

bankbranschen ökar ständigt som en följd av att nya aktörer etablerar sig på marknaden. Detta 

ökar pressen på bankerna att attrahera såväl nya som befintliga kunder och skapa varaktiga 

relationer. Forskare är överens om att lojala kunder medför stora fördelar såsom sänkta 

marknadsföringskostnader och viljan att betala ett högre pris för en särskild produkt.
147

 

Däremot går åsikterna isär när det kommer till att definiera en lojal kund. Vi menar att en 

varaktig relation inte nödvändigtvis måste innebära en lojal relation, även om det skulle kunna 

vara målsättningen.  

Enligt tidigare studier har ett stort antal av dagens ungdomar samma bank som sina 

föräldrar.
148

 Detta mönster syns även tydligt hos våra respondenter där drygt 80 procent delar 

sina föräldrars bank. Detta i sig är kanske inte påfallande intressant då en bakomliggande 

orsak sannolikt är att vi som barn blir kunder i den bank våra föräldrar har. Anmärkningsvärt 

är dock att hela 47 procent inte engagerat sig i andra alternativ. Närmare hälften av våra 

respondenter har därmed inte gjort ett aktivt val. De må ses som varaktiga kunder, men så 

länge de inte stannar i banken med anledning av ett moget övervägande kan de knappast anses 

vara lojala. Vi menar därmed att denna kundgrupp utgör en kritisk faktor. Det är en svår 

balansgång för banken att hantera detta fenomen och vi kommer att diskutera detta längre 

fram i detta avsnitt.  
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5.1.1 Var sak har sin tid 

Bekvämlighetslojalitet eller ren lathet är förvisso inte de enda potentiella orsakerna till den 

sparsamma ansträngning ungdomar visar för sin bank. Vi menar att den situation de befinner 

sig i också är en bidragande faktor till deras beteende. Situationslojalitet syftar till att olika 

situationer tar sig uttryck i olika sorters kundlojalitet.
149

 Möjliga grunder till en djupare 

kontakt med banken är vid sidan av grundfunktioner som sparande och placering av kapital 

även behovet av lån för exempelvis bil och bostad. Knappt tre procent av våra respondenter 

har exempelvis konsumtionslån med säkerhet. Detta bekräftar tidigare forskning inom 

liknande områden.
150

 Idag bor unga dessutom kvar hos sina föräldrar allt längre.
151

 Av våra 

respondenter äger 20 procent sitt boende medan 16,6 procent bor kvar hemma. Hela 60 

procent av respondenterna hyr sitt boende. Detta menar vi tyder på att ungdomarna inte 

befinner sig i en situation som gör att de anser sig ha ett behov av ett mer djuplodat 

engagemang för banken. Vi anser att även om ungdomarna inledningsvis har ett lågt 

engagemang är det viktigt för banken att underhålla och se långsiktigt på relationen. Vårt 

resonemang stöds av det faktum att hela 70 procent av våra respondenter instämmer helt eller 

delvis i att deras relation till banken kommer bli viktigare efter att de tagit examen och 60 

procent av dem instämmer helt eller delvis i att de efter examen kommer ha en ökad personlig 

kontakt med sin bank. Ökad inkomst och därmed ett förmodat större antal som väljer att till 

exempel köpa sitt boende eller en bil ser vi som en av grunderna till detta.  

I Sverige är det vanligt att föräldrarna sparar pengar åt sina barn, två av tre familjer uppger i 

en undersökning av Synovate att de regelbundet gör detta.
152

 Drygt 78 procent uppger i vår 

enkät att de har sparande genom bank sedan tidigare, en god siffra som i relation till 

Synovates studie också pekar på att ungdomar tar eget ansvar för sina besparingar. Vi 

bedömer att ungdomarna har ett intresse för sparande, vilket också blir tydligt hos våra 

respondenter där endast drygt fem procent instämmer helt i att de konsumerar om de får 

pengar över en månad. Vi kan dock se att situationen påverkar individens sparbeteende då 

endast 24 procent av studenterna i vår undersökning sparar regelbundet idag. 41 procent 

sparar när de får pengar över vilket tyder på en vilja att spara när situationen tillåter. 34 

procent svarar att de idag inte sparar pengar varav drygt 94 procentenheter uppger att de helt 
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enkelt inte har råd. Det uppstår naturliga ekonomiska konsekvenser när ungdomarna flyttar 

hemifrån, skapar eget boende och så småningom familj, oavsett om de studerar eller arbetar. 

Då det handlar om prioriteringar blir situationens påverkan tydlig. Var sak har sin tid och tills 

ekonomin är stabil och intäkten tryggad må sparandet bli lidande, men vi påstår att 

ungdomarnas intresse för att spara pengar gynnar en god relation till banken. För banken 

gäller det att öppna dörren, visa vägen in och sträcka ut en hjälpande hand inom ett 

kompetensområde ungdomarna har intresse för. 

5.1.2 Ungdomars inställning som potential till djupare relationer 

Även om ungdomars livssituation till viss del bidrar till ett lågt engagemang för banken är det 

dessa individer som är bankens framtida kunder. Frågan är om ungdomarna har en ekonomisk 

inställning som gör relationen tillräckligt intressant för banken att underhålla, eller om det 

kanske är ett bättre strategiskt drag att försöka locka dem till sig i ett senare skede. Lewis och 

Bingham menar att förmågan att behålla ungdomar som kunder är grunden till bankens 

framtida marknadsandel.
153

 Vi är övertygade om att banken gynnas av att värna om sina unga 

kunder, men anser att det kräver en aktiv relation från bankens håll med anledning av 

ungdomarnas svaga intresse för relationen till sin bank.  

Enligt Parment spenderar generation Y hellre sina pengar på upplevelser än nytta.
154

 Vår 

enkätstudie tyder på att ungdomar i hög grad planerar sin ekonomi och är medvetna om sina 

utgifter. Detta pekar på en högre ansvarsgrad hos ungdomar än den bild Parment framställer. 

Drygt 95 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att de betalar sina räkningar i tid, 

vilket ytterligare förstärker bilden av en ansvarstagande ungdom. Svaren tyder också på en 

försiktig inställning till kredit- och avbetalning. Dock ställer vi oss frågande till 

tillförlitligheten bakom de två sistnämnda resultaten och menar att det kan finnas en viss 

osäkerhet för resultatets generaliserbarhet, detta med bakgrund i den ökad skuldsättningsgrad 

som ses hos ungdomar
155

 och det faktum att människan gärna vill framstå korrekt.
156

 Att 

ungdomar tar ansvar för sin ekonomi ses även i att majoriteten av respondenterna inte behöver 

låna pengar av sina föräldrar för att få ekonomin att gå ihop. Av de svarande är det endast 

drygt nio procent som instämmer helt i påståendet. Samtidigt uppger tio procent att det är 

vanligt att utgifterna är större än inkomsterna och vi ser en trolig parallell mellan de som 
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överskrider sina inkomster och de som behöver låna pengar av sina föräldrar för att få 

ekonomin att gå ihop. 

Våra enkätsvar visar att endast 66 procent av respondenterna tar studielån medan drygt 73 

procent finansierar sina studier med att arbeta. Alldeles säkert har ett antal av dem som 

arbetar även studielån då enkäten gav den svarsmöjligheten, men vi anser det intressant att 

lyfta fram det faktum att ungdomar föredrar att arbeta framför att låna pengar under sin 

studietid och på så vis undvika en allt för stor studieskuld. Utan studieskuld är de potentiellt 

också mer intressanta som bankkunder. Mer än hälften av respondenterna oroar sig dock över 

sin ekonomiska situation. Här ser vi en öppning för banken att visa sitt intresse för att hjälpa 

ungdomarna med att strukturera och planera sin ekonomi, för att på så vis undvika stressen 

det kan innebära att bekymra sig över ekonomin. Även om vår studie indikerar att 

respondenterna är ansvarsfulla beträffande sin ekonomi blottläggs också dilemman som att 

behöva låna pengar av sina föräldrar för att klara månaden. Dessutom ser vi ett problem i det 

faktum att majoriteten uppger att de planerar sin ekonomi, medan det samtidigt antyds att 

utgifterna överskrider inkomsten. Med en planerad ekonomi anser vi att denna situation inte 

bör uppstå. Banken skulle på ett mer aktivt sätt kunna hjälpa ungdomarna med värdefulla tips 

och råd inom detta område. Vi ser följaktligen potential för banken att assistera ungdomarna i 

planeringen av deras privatekonomi och därmed fördjupa relationen till dem. 

5.1.3 Den långsiktiga relationen 

Relationen mellan kund och bank är på flera sätt lik många andra företagsrelationer. Det finns 

exempelvis kontinuerlig interaktion med banken och många har stora delar av sina finansiella 

tillgångar placerade hos en specifik aktör.
157

 Det finns dock ett antal aspekter som utmärker 

och särskiljer relationen mellan kund och bank från andra. Bland annat instämmer strax under 

96 procent av respondenterna som deltagit i vår studie i att de sköter sina bankärenden via 

Internet och telefon. Relationen gentemot banken karaktäriseras av låg frekvens,
158

 framför 

allt vad gäller personliga möten. Detta är särskilt tydligt hos ungdomar då det som tidigare 

nämnts exempelvis är en låg andel unga som har lån hos banken.
159

 Istället utgörs deras 

relation av distanserade handlingar såsom kortbetalning, bankomatuttag och betalning eller 

överföring av pengar via Internet. De må ha en kontinuerlig relation, men den är nästan enbart 
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distans- och teknikbaserad. Endast vid större ärenden vänder sig kunder till bankkontoret
160

 

vilket försätter banken i ett underläge då den inte har möjligheten att påverka kundens 

upplevelse med personlig interaktion.  

Utmärkande för relationen med banken är också det faktum att det är ett invecklat 

kunskapsområde där vi menar att kunnigheten hos kunden generellt sett inte är lika hög som 

inom exempelvis dagligvaruhandeln. Ökade konsumentkrav driver fram en ökad 

professionalisering på både producent- och distributionssidan.
161

 Kunskapsintensiteten 

förutsätter därför en relativt hög förtroendegrad och Sirdeshmukh et al. lyfter fram 

frontlinjepersonalens betydelse för förtroendets etablering.
162

 Då det ofta rör sig om 

individens totala tillgångar är det som kund viktigt att känna tillit till sin bank och den 

banktjänsteman du tilldelats. 27,4 procent av våra respondenter instämmer helt i att de känner 

förtroende för sin bank medan 43,2 procent instämmer delvis, men samtidigt uppger drygt 93 

procent att de skulle kunna tänka sig att byta bank om de upplever ett minskat förtroende för 

banken. Vi menar att det på grund av detta är viktigt för bankerna att aktivt arbeta med att 

skapa ett förtroende hos kunderna redan i ungdomen. Normann poängterar att företag behöver 

framhäva sina specialistkunskaper och visa på att dessa är större än de kunskaper kunden 

besitter.
163

 Mer än 70 procent instämmer i vår enkät i att banken erbjuder en kompetens de 

själva inte har. Ytterligare 20 procent uppger att de inte har någon uppfattning kring detta. Vi 

ser här en möjlighet för banken att aktivt locka ungdomar genom att bli mer tydliga med att de 

besitter och erbjuder en kompetens ungdomarna själva saknar. Vi anser även att 

bankrelationen karakteriseras av mycket långa relationer, vilket också stärks av Anne-

Charlotte Ardermark som menar att det är avgörande för banken med långvarig kontakt.
164

 

Detta väcker frågan hur ett mervärde kan skapas för båda parter trots en låg grad av 

interaktion. Dock har vi tidigare diskuterat möjligheten att ungdomar avstår från att göra ett 

aktivt val och på så sätt trots allt intresserar sig till viss mån. Att de väljer att inte välja ser vi 

som särskilt utmärkande för den unga generationens bankkunder.  

Grönroos skriver att kundtillfredsställelse påverkar kundens vilja att fortsätta en relation.
165

 

Samtidigt påpekas det faktum att kundtillfredsställelse inte behöver generera lojala kunder 

och att vissa kunder på grund av faktorer som bekvämlighet och tröghet stannar trots ett 
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missnöje.
166

 Vi menar att det är betydande att bankerna inte enbart koncentrerar sig på att 

åstadkomma lojala kunder utan även fokuserar på att reda ut varför kunderna stannar kvar.  

Frågan är om ungdomarna är genuint lojala, om situationen styr eller om de bara har samma 

bank för att de inte orkar byta. Denna komplexitet återkommer vi till längre fram i analysen. 

5.2 Bankens roll och funktion för ungdomar 

De vanligaste användningsområdena av banken hos våra respondenter är vid betalningar och 

sparande vilket är funktioner som inte nödvändigtvis behöver innebära personlig kontakt med 

någon bankanställd. Endast 21 procent använder banken till rådgivning om sin privatekonomi 

och drygt 11 procent nyttjar banken för att teckna lån. Detta avspeglar sig i att drygt hälften 

av respondenterna inte har haft någon kontakt med en personlig bankman, något ovanstående 

relationer kan antas kräva. En femtedel av respondenterna har inte haft någon form av 

personlig kontakt med banken i form av kassaärenden vilket visar på att 

användningsområdena av banken kan skilja sig åt stort. Anmärkningsvärt är att drygt hälften 

av de tillfrågade heller inte önskar ha någon personlig kontakt med sin bank. Den 

undersökning Nadiri et al. genomfört stödjer detta resultat då den visar att ungdomar främst 

använder banken för att ha ett konto men att rådgivning och låntagande är ovanligare.
167

 Det 

vanligaste sättet att utnyttja sin bank hos våra respondenter är via Internet- och telefonbank 

vilket stärker teorier som menar att det är av yttersta vikt för banker att kunna erbjuda 

tillräcklig teknik för att uppfylla ungdomarnas behov och efterfrågan.
168

 Samtidigt som vissa 

författare betonar vikten av att vara online och synas i sådana sammanhang
169

 menar andra att 

det förvisso är viktigt med välfungerande onlinetjänster men att det är en förenklad syn att tro 

att detta är allt som krävs. Ungdomar har flera behov som måste tillgodoses såsom att 

bankpersonalen kan fungera som problemlösare samt att bankerna har en lokal närvaro.
170

 

Utifrån detta ser vi att de tekniska funktionerna är av stor vikt då det är genom dessa som de 

mer frekventa bankärendena utförs. Att Internet- och telefonbank är välfungerande och 

smidigt blir betydelsefullt då dessa kan anses ligga till grund för djupare relationer med 

banken. 
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5.2.1 Funktionella och emotionella faktorer  

För att närmare undersöka vilka sorts faktorer hos banken som är viktiga för ungdomarna blir 

det relevant att applicera Barnes indelning i funktionella och emotionella faktorer. Barnes 

menar att det endast är när kunden känner ett emotionellt värde som en långsiktig relation till 

företaget kan byggas.
171

 Relationen med banken kan vara långsiktig trots att det inte 

förekommit någon personlig kontakt mellan bankpersonal och kunden. De emotionella värden 

som ligger till grund för den typ av långsiktiga relationer som här avses får anses svåra att 

skapa utan personliga möten. Detta motsägs av vår undersökning på så sätt att majoriteten av 

de tillfrågade säger sig inte vara intresserade av en personlig kontakt vilket bör innebära 

svårigheter att bygga en relation baserad på emotionella värden. Detta faktum problematiserar 

ännu en gång svårigheten för banker att attrahera och skapa lojala kunder bland ungdomar. 

Chu och Lovelock menar att kvalitet på varor och tjänster kan vara av lika stor vikt som mer 

emotionella värden då kunden väljer att göra återkommande köp eller inte.
172

 Detta stärker 

delvis resultaten från vår undersökning men öppnar även upp för synen att såväl funktionella 

som emotionella värden kan ha betydelse i skapandet av kundlojalitet. 

En tydlig majoritet av respondenterna sköter sina bankärenden via Internet och telefon vilket 

även avspeglar sig i att en användarvänlig och funktionell Internetbank anses vara en viktig 

funktion hos en bank. Drygt hälften av de tillfrågade anser även att det är tidskrävande att gå 

till banken något som visar på vikten av funktionella faktorer i form av fungerande Internet- 

och telefonbank. Dessa värden anser Barnes vara ömtåliga
173

 vilket kan appliceras på banker 

då det kan vara svårt för dem att differentiera sitt erbjudande på Internet och via telefon då 

funktionerna här är mycket likriktade. Ungdomarna i vår undersökning använde som tidigare 

nämnt främst sin bank till betalningar och sparande, tjänster där det kan anses finnas små 

marginaler för särskiljande förändringar gentemot andra banker. Samtidigt som denna sorts 

värden kan ses som ömtåliga och enkla att kopiera är det viktigt att inte bortse från dem då de 

uppenbarligen har stor betydelse för yngre generationer och således kan anses utgöra kritiska 

faktorer.  

Enligt Normanns modell ska de tre komponenterna personal, kund samt utrustning och 

tekniska hjälpmedel fungera i balans mellan varandra och alla ska ha lika stor betydelse.
174

 Så 

blir inte fallet om vi ser till hur ungdomarna i vår undersökning använder banken då de flesta 
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banktransaktionerna sker via telefon och Internet. Parten personal får en sekundär roll vid 

dessa servicemöten och därmed väcks frågan om det är möjligt att skapa en relation mellan 

kund och företag trots att den personliga kontakten är obefintlig alternativt väldigt begränsad. 

Enligt Bowden väljer kunder främst att återkomma till ett företag hos vilka de etablerat djupa 

och personliga relationer.
175

 Även Barnes trycker på emotionella aspekter och menar att 

företag måste lära känna sina kunder för att kunna erbjuda ett djupare värde och därmed skapa 

en långsiktig relation.
176

 Samtidigt som Barnes framförallt framhäver vikten av emotionella 

värden menar han att företag måste bli en del av kundernas liv
177

 vilket inte nödvändigtvis 

måste ske genom en personlig relation. Med telefon- och Internetbank blir banken tillgänglig 

för kunderna dygnet runt och därmed kan den anses bli en del av kundernas medvetande och 

liv då den ständigt finns närvarande. Vi har tidigare sett att en stor andel av våra respondenter 

inte önskar ha mer personlig kontakt med banken men detta behöver inte betyda att kunden 

inte har en relation med sin bank. Relationen sker främst på kundens villkor det vill säga 

genom tekniken men samtidigt finns möjligheten till en mer personlig relation om detta behov 

skulle uppstå. Ännu en gång handlar det om att generation Y är en grupp i samhället med en 

välutvecklad förmåga att bedöma sina val.
178

 De är medvetna om vilka möjligheter som finns 

och då behovet uppstår väljer de att ta en personlig och djupare kontakt med banken och 

därmed förändra den redan befintliga relationen. 

Värderingar och beteenden hos ungdomar idag påverkar konsumentmarknadens framtida 

utformning
179

 och därför blir det viktigt för såväl banker som andra företag att lyssna på vad 

de efterfrågar för att eventuellt tänka om då det gäller vilka faktorer som skapar långvariga 

kundrelationer. Även Parment lyfter fram vikten av de emotionella aspekterna av ett 

erbjudande och menar att generation Y har höga krav på dessa då de ska värdera ett 

erbjudande.
180

 Vidare menar han därför att företag måste anpassa sin marknadsföring från att 

fokusera på värde för pengarna till mer emotionella värden.
181

  

5.2.2 Det personliga förtroendet 

Något motsägelsefullt i vår undersökning är att endast drygt 21 procent av de tillfrågade säger 

sig använda banken för rådgivning men drygt 46 procent har varit på rådgivning på banken. 
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Anledningen till denna skillnad kan vara att respondenterna uppfattar benämningen ”använda 

sig av” som något som sker vid upprepade tillfällen. Detta väcker frågan av vilket skäl de valt 

att inte använda sig av rådgivningstjänsten på banken vid mer upprepade tillfällen. En möjlig 

orsak är naturligtvis att de inte varit i behov av ytterligare rådgivning, men de kan också ha 

upplevt ett bristfälligt bemötande eller att banken inte kunnat infria deras förväntningar, vilket 

kan innebära sänkt förtroendegrad. Förtroendets vikt för att skapa kundlojalitet är 

omdebatterat. Sirdeshmukh et al. menar att kundlojalitet kan växa fram genom trovärdighet 

och tillit
182

 medan Chu menar att det faktum att kunderna känner förtroende för ett företag 

inte behöver leda till kundlojalitet.
183

 Kantsperger och Kunz har utökat begreppet 

förtroende
184

 och såväl trovärdigheten som den känslomässiga förståelsen går att applicera på 

ungdomarnas syn på banken. Strax under 60 procent av respondenterna känner sig trygga i att 

diskutera sin ekonomi med personal på banken och en tredjedel anser att detta är givande 

vilket visar på att banken signalerar en hög grad av trovärdighet. 30 procent tycker även att 

banken är till stor hjälp för dem vid frågor av ekonomiskt slag. Det faktum att en övervägande 

majoritet anser att banken kan erbjuda en kompetens de själva inte besitter stärker den höga 

graden av trovärdighet gentemot banken.  

Den känslomässiga förståelsen kan vara mer svårpåtaglig då den behandlar hur kunden 

uppfattar företagets föresatser med att erbjuda god service. Knappt en femtedel av 

respondenterna anser till fullo att de behandlas som en värdefull kund på banken vilket kan 

kopplas samman med att en större andel helt eller delvis upplever att bankens eget 

vinstintresse går före kundens behov än de som motsätter sig detta. Viktigt att anmärka här är 

att en stor del av de tillfrågade inte har någon uppfattning i dessa frågor, vilket troligtvis beror 

på att de inte haft någon närmare kontakt med banken. Dessa resultat visar på vilken 

förtroendegrad som finns gentemot banken och på den direkta frågan om respondenterna 

känner förtroende för sin bank säger ungefär 40 procent att de helt eller delvis gör det. Värt att 

notera här är att ett litet antal tillfrågade uttrycker ett direkt misstroende mot sin bank men att 

betydligt fler ger uttryck för en lägre förtroendegrad då de inte litar på att banken ser till 

kundernas bästa. Gummesson diskuterar det faktum att många kunder stannar kvar hos en 

leverantör trots missnöje.
185

 Majoriteten av våra respondenter har aldrig bytt bank och även 
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om vi saknar information om hur stor andel av dessa som är genuint missnöjda menar vi att 

detta visar på kundrelationens komplexitet.  

Som vi tidigare nämnt tror en majoritet av respondenterna att deras relation till banken 

kommer att förändras helt eller delvis efter att de tagit examen samt att deras relation kommer 

att bli både viktigare och mer personlig. Detta antagande baseras troligtvis på tron om en 

bättre ekonomi efter examen vilket öppnar upp för större låntagande och sparande och därmed 

rådgivning i dessa frågor. Livssituationen i vilken studenterna befinner sig blir här viktig och 

begreppet situationslojalitet
186

 är applicerbart på detta resultat, vilket vi tidigare diskuterat. 

Med detta menar vi att studenternas livssituation leder till att banken inte spelar någon central 

roll i många av respondenternas medvetande. Men bankens svaga roll kan även bero på att de 

misslyckats med att attrahera denna målgrupp. Grönroos diskuterar priset och det upplevda 

värdet som avgörande för relationens längd.
187

 Många banker erbjuder studentpaket i form av 

billigare avgifter på bankkort och liknande. Vi ser dock ett dilemma i att en låg 

förtroendegrad för banken framträder i vår enkät och menar att det finns en möjlighet att 

ungdomars ekonomiska situation påverkar det faktum att de stannar kvar hos banken trots ett 

eventuellt missnöje. När den personliga ekonomin stabiliseras och en djupare relation till 

banken blir aktuell finns en trolig risk att missnöjet kan leda till byte av bank då kunden vill 

känna sig tillfredsställd i bankrelationen. Student- och ungdomserbjudanden utgör en kritisk 

faktor då dessa är mycket likriktade. Genom att i större utsträckning anpassa sina erbjudanden 

gentemot studenter och få dem att bli mer delaktiga och ta personlig kontakt med banken bör 

detta vara ett tillfälle att skapa djupare och långvariga relationer med studenter som troligtvis 

kommer att bli en intressantare kundgrupp efter sin examen.  

5.3 Betydelsefulla värderingar och attityder 

5.3.1 Det omedvetna valet av bank 

Drygt 80 procent av respondenterna har samma bank som sina föräldrar och nästan hälften av 

dessa har inte aktivt undersökt andra alternativ. Tendensen att ungdomar väljer samma bank 

som sina föräldrar stärks i forskningen kring ämnet.
188

 Ett intressant samband går att se 

mellan dessa siffror och det faktum att nästan 70 procent av de tillfrågade alltid eller ofta 

vänder sig till just sina föräldrar för rådgivning och stöd i ekonomiska frågor. Det senare 

resultatet visar på att ungdomarna har en hög förtroendegrad gentemot sina föräldrar när det 
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gäller ekonomiska frågor och detta kan vara en anledning till att så många väljer samma bank 

som sina föräldrar. Saknaden av engagemang inför att göra ett aktivt val av bank behöver 

alltså inte grunda sig i ointresse utan kan vara ett uttryck för den stora tillit ungdomarna har 

till sina föräldrars kunskaper och därmed även val av bank. Normann lyfter fram betydelse för 

företag att ha rätt sorts kunder.
189

 Med skötsamma föräldrar kan vetskapen om att ”äpplet inte 

faller långt från trädet” ge banken en trygghet vid beslutsfattande.
190

 Att använda samma bank 

som sina föräldrar kan därför också innebära fördelar vid förhandlingar om exempelvis lån 

och ränta.
191

 Av dem som uppger att de har samma bank som sina föräldrar menar 41 

procentenheter att de har gjort ett aktivt val av bank. Detta stärker synen att de har högt 

förtroende för sina föräldrar och därför väljer samma bank som dem.   

Då många ungdomar sannolikt blivit kunder hos en bank i tidig ålder när kunskapen och 

erfarenheten om banker troligtvis varit låg kan det antas vara ett naturligt val att bli kund i 

samma bank som föräldrarna. För att ytterligare se aktivitetsgraden vid valet av bank blir det 

därför intressant att se i vilken utsträckning respondenterna valt att byta av bank. 26 procent 

av respondenterna har bytt bank en eller flera gånger medan 51 procent varken har bytt bank 

eller funderat på att göra det. Andelen respondenter som bytt bank är högre än andelen som 

inte har samma bank som sina föräldrar. Detta kan tyda på att en del ungdomar inledningsvis 

inte haft samma bank som sina föräldrar men sedan bytt till denna, alternativt gjort ett byte av 

bank i samband med att även föräldrarna gjort ett sådant.  

En tredje grupp som tydliggörs i vår enkätstudie är de som inte har genomfört något byte av 

bank men däremot funderat över att göra ett sådant. Denna grupp utgör strax under 23 procent 

av de tillfrågade. En anledning till att dessa tankar inte realiserats kan vara de byteskostnader 

som är förenade med att byta bank. Drygt 13 procent av respondenterna stärker detta då de 

svarat att de funderat på att byta bank men inte anser det vara värt besväret. Parment menar att 

lathet och tröghet i att välja har en stor betydelse när ungdomar väljer att stanna kvar hos en 

leverantör.
192

 Byteskostnader som uppstår i samband med byte av bank kan vara såväl en 

fördel som nackdel för bankerna. Fördelaktigt på så vis är att de befintliga kunderna kanske 

stannar kvar på grund av dem men en nackdel då det gäller flexibiliteten hos potentiella 

kunder som har en annan bank idag. Kunder som stannar kvar hos banken endast på grund av 

byteskostnader fortsätter visserligen att ha en relation med banken men är med största 
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sannolikhet inte lojala då de inte visar på något större tillfredsställelse eller är benägna att 

rekommendera banken till andra.
193

 Därmed väcks frågan hur värdefulla dessa kunder faktiskt 

är för banken men även om det finns möjligheter att omvandla dessa till nöjda och lojala 

kunder. När kundvärdet upplevs som ökande minskar byteskostnadernas betydelse för 

kundlojaliteten
194

 vilket kan vara viktigt för banker att ha i åtanke då de marknadsför sig mot 

potentiella kunder som har en annan bank i dagsläget. Ökande byteskostnader kan dock bidra 

till att försämra kundens bild av företaget
195

 och banker bör därmed även arbeta med att inte 

öka byteskostnaderna då detta kan göra befintliga kunder missnöjda. De 23 procent av 

respondenterna som har haft tankar på att byta bank kan vara potentiella illojala kunder mot 

sina nuvarande banker samtidigt som de kan ses som potentiella kunder för andra banker. Vi 

menar därför att denna grupp utgör en kritisk faktor och att det är av betydelse för banker att 

de är medvetna om riskerna och möjligheterna med denna grupp då de marknadsför sig. En 

kund som aktivt valt sin bank genererar de fördelar en lojal kundrelation medför, men har 

också ett behov av att tillfredsställas såväl funktionellt som emotionellt för att inte missnöje 

ska leda till att kunden istället blir illojal.
196

 En kund som inte gjort ett aktivt val kan 

naturligtvis också byta bank, men vi ser en tydlig tendens till lågt engagemang i frågan såväl 

inom tidigare forskning som i vår enkätstudie. Detta menar vi till viss del beror på höga 

byteskostnader i form av osäkerhetskostnader och lärandekostnader då kunden bland annat 

måste lära sig ett nytt nätbaserat banksystem.  

5.3.2 Det medvetna och aktiva valet av bank 

60 procent av respondenterna har inte alls tänkt på att byta bank och utav dessa är det ungefär 

64 procentenheter som aldrig ansett sig ha anledning att byta. Detta kan tyda på en hög eller 

tillräcklig nöjdhetsgrad hos dessa kunder vilket dock inte behöver betyda att de är lojala. 

Endast om kunderna är mycket nöjda tenderar de att rekommendera företaget till andra 

personer vilket av flera forskare är en definition av en lojal kund.
197

 Endast ett fåtal av 

respondenterna har valt bank på grund av ett förmånligt ungdoms- alternativt 

studenterbjudande vilket visar att dessa försök från bankens sida är tämligen verkningslösa. 

Samtidigt kan det vara nödvändigt för banker att erbjuda någon slags rabatter för ungdomar 

och studenter just eftersom detta är vanligt förekommande inom branschen. Vi menar här att 

värdet blir funktionellt men inte skapar några djupare emotionella känslor då erbjudandet är 
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likriktat och kan förväntas från de flesta banker. Ungdomarna lägger inte heller någon större 

vikt vid att bankens värderingar stämmer överens med de egna, de flesta har ingen uppfattning 

i denna fråga. Liknande resultat framkommer på frågan om respondenterna värdesätter att 

banken är socialt engagerad. Detta motsätter till viss del de teorier Parment för fram där han 

menar att generation Y lägger stor vikt vid ett varumärkes sociala dimension samt de 

värderingar detta speglar.
198

 En möjlig orsak till denna motsägelse ser vi i att banken inte 

uppfattas stå för särskilda värderingar och sociala engagemang på samma sätt som ett företag 

som säljer varor.  

Då det gäller möjliga orsaker till ett bankbyte uppger drygt 80 procent att bättre lånevillkor 

hos en annan bank respektive en otillfredsställande Internetbank hade kunnat vara anledningar 

till att byta bank. Detta kan klassificeras som mer funktionella aspekter vilket enligt flera 

forskare är ett känsligt värde som i mindre utsträckning kan bidra till att skapa lojala kunder. 

Istället är det de emotionella aspekterna som lyfts fram som viktigast då det är dessa som 

ligger till grund för att skapa en relation mellan kund och företag och så småningom en 

kundlojalitet.
199

 Mer emotionellt betingade anledningar som hade kunnat få respondenterna att 

byta bank är ett bristfälligt bemötande från bankpersonalen samt att de upplever ett minskat 

förtroende för sin bank. Särskilt det senare har stor betydelse då drygt 93 procent av de 

tillfrågade menar att ett minskat förtroende hade kunnat vara en orsak till att byta bank. Även 

om den emotionella aspekten av ett minskat förtroende är den största anledningen till att byta 

bank enligt respondenterna ligger de andra anledningarna alla runt 80 procent och 

fördelningen mellan de funktionella respektive de emotionella aspekterna får anses jämn. 

Detta visar som tidigare nämnts, att både funktionella och emotionella värden har stor 

betydelse för ungdomarnas val. För bankerna ser vi potentialen att locka till sig ungdomar och 

underhålla dessa kundrelationer med funktionella värden för att sedan nyttja de emotionella 

för att behålla och fördjupa relationen till ungdomarna. Vi tror att dessa faktorer samverkar 

och att båda behövs för att lyckas skapa lojala kunder och menar därmed att forskning som 

endast lyfter fram en av dessa delar
200

 blir förenklad och ofullständig. Här går det att applicera 

Normanns teorier om kärn- och kringtjänster och komplexiteten kring att avgöra vilka delar i 

ett serviceerbjudande som tillhör vilken gruppering samt om det är kärn- eller kringservicen 

som avgör kundens nöjdhetsgrad.
201

 Som vi tidigare nämnt anser vi att det behövs en bredare 
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syn på vilka faktorer olika kunder värdesätter högst beroende på den livssituation denne har. 

Synen på vilka av bankens tjänster som ingår i kärn- respektive kringservicen kan med detta 

synsätt variera. Många av våra respondenter önskar inte någon personlig och närmare relation 

med sin bank och för dessa kunder bör mer funktionella funktioner såsom Internetbank 

tillhöra kärnservicen. För de som istället värdesätter rådgivning och den specialistkunskap 

som banken besitter i större utsträckning kan detta vara kärnservicen och de funktionella 

bitarna är väldigt viktiga men inte avgörande vid utvärderingen av det totala 

serviceerbjudandet. 

Då vi behandlat hur ungdomar väljer bank blir det nu intressant att undersöka i vilken 

utsträckning detta val har någon betydelse och hur högt det värderas i ungdomarnas liv. Drygt 

60 procent anser att valet av bank har ganska stor eller stor betydelse för dem medan knappt 

16 procent anser att det har ganska liten betydelse. Endast sju procent instämmer helt i att de 

skulle vilja göra ett aktivt val av bank men att detta inte är något de prioriterar medan 25 

procent instämmer delvis. 33 procent motsätter sig detta påstående och i denna grupp kan dels 

de som redan har gjort ett aktivt bankval och är nöjda med detta ingå, men även de som inte 

prioriterar valet av bank alls. Att ungdomarna inte gjort eller inte är intresserade av att göra ett 

aktivt val av bank behöver som vi tidigare tagit upp inte innebära lathet eller ointresse. Istället 

kan det vara en väl vald strategi då de inte anser att detta val hade gynnat dem tillräckligt för 

att vara värt ansträngningen, vilket stärks av beskrivningen av generation Y som en grupp 

som ständigt står inför ett stort antal val och därför utvecklat förmågan att välja att inte 

välja.
202

  

5.3.3 Uppskattning och efterfrågan 

Bowden framhäver att lojalitet och engagemang kan utvecklas när en ny kund upplever 

tillfredsställelse i en relation med ett företag.
203

 Även Grönroos understryker 

tillfredsställelsens betydelse för i vilken utsträckning kunden är intresserad av att fortsätta 

relationen.
204

 Borsos et al. menar att ett stort antal kunder stannar hos sin bank trots att de inte 

är fullt tillfredsställda.
205

 40 procent av våra respondenter har redan bytt bank eller funderat på 

att byta och har av allt att döma inte varit behagade i sina tidigare relationer. Mot denna 

bakgrund ter det sig som att bankerna har en bit kvar för att uppnå en ömsesidig belåtenhet, 

men vad värdesätter ungdomarna egentligen hos sin bank? 
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5.3.4 Teknik och tillgänglighet 

Bielski tar i sin studie upp en undersökning genomförd av Royal Bank of Canada. Här 

poängteras vikten av att banken finns där ungdomarna är, vilket innebär online.
206

 Att 

Internetbanken är en av de viktigaste komponenterna i bankrelationen har vi redan kunnat 

konstatera. Så många som 95 procent av våra respondenter värdesätter Internetbankens 

användarvänlighet och funktionalitet, ett resultat som knappast är förvånande. I en öppen 

fråga bad vi respondenterna lyfta fram ytterligare aspekter de uppskattar hos sin bank och 

även här dominerade en välfungerande Internetbanken som svar. Dagens ungdomar är vana 

vid att via Internet kunna tillgå det de önskar oavsett tidpunkt på dygnet och oberoende av 

företagens öppettider. Samtidigt måste funktionaliteten och smidigheten finnas där. Vi anser 

att det är viktigt för bankerna att ta till sig denna önskan för att inte hamna i underläge 

gentemot andra konkurrenter. 

Vikten av bankernas tillgänglighet framträder även på andra sätt. 83 procent av 

respondenterna instämmer i att de värdesätter att bankens kontor ligger så att de lätt kan 

besöka dem. På mindre orter ser vi ofta kontoren placerade i centrum medan bankerna i större 

städer vid sidan av kontor i centrum ofta placerar kontor i olika stadsdelar.
207

 Vi menar därför 

att bankerna är medvetna om vikten av att deras kontor är lättillgängligt placerade. Att 

bankerna lyckats med att placera kontoren lättillgängligt blir även framträdande i den öppna 

frågan om uppskattade aspekter hos banken.
208

  

Vad gäller tillgänglighet i fråga om öppettider ser vi vissa dilemman. Grönroos framhäver 

bekvämlighet och tid som viktiga faktorer för lojaliteten
209

 och drygt 87 procent av 

respondenterna instämmer helt eller delvis i att de värdesätter att banken har öppet när de har 

möjlighet att besöka den. Dock har flera bankkontor öppettider som begränsar kundens 

möjligheter till ett besök. Må hända att det för studerande ungdomar inte är ett problem att 

bankkontoren ofta stänger redan på tidig eftermiddag,
210

 men för dem som arbetar menar vi 

att detta skapar obekväma och stressiga situationer. Behovet av att ta ut pengar kan lösas med 
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hjälp av bankomater, men tillfälle till enklare banktjänster går oftast förlorad när 

bankkontoren stänger dörren. Av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl har bankerna inte 

möjlighet att ha sina kontor öppna till sent på kvällen. Genom att vid enstaka tillfällen under 

veckorna ha öppettider motsvarande de sällanköpsbutiker erbjuder
211

 underlättar bankerna till 

viss del för dem som annars har problem att hinna med sina bankbesök. Ett system som 

används inom flera andra branscher är chattfunktioner via företagens hemsidor. Detta skulle 

kunna ses som ett enkelt alternativ till rådgivningstjänsterna,
212

 under förutsättning att det ges 

svar på frågor av generell karaktär. Tidigare undersökningar visar på en efterfrågan av 

applikationer för mobiltelefoner så som möjligheten att se sitt kontosaldo via sms
213

 och även 

vår studie pekar på detta behov. Funktionella värden påverkar onekligen de unga 

bankkundernas tillfredssällelse. Vi anser därför att en utveckling av mobila- och 

Internetbaserade tjänster kan ge bankerna möjligheten att finnas tillgängliga i högre 

utsträckning och på så vis öka tillfredsställelsen inom detta område.  

5.3.5 Personligheten 

Som vi tidigare diskuterat söker generation Y ett emotionellt mervärde hos produkter
214

 vilket 

sätter press på företag som har intresse av denna kundgrupp.
215

 I vår enkätstudie svarar strax 

under 90 procent att de instämmer helt eller delvis i att de värdesätter hög personlig service. 

Vi ser även en majoritet som värdesätter en nära och personlig relation till banken samt att en 

personlig bankman hanterar alla ens ärenden. De emotionella faktorerna ter sig således vara 

viktiga för ungdomarna även i bankrelationerna. Vi har emellertid tidigare nämnt 

ungdomarnas avsaknad av intresse för en personlig relation till banken vilket vår enkätstudie 

även indikerar då majoriteten svarat att de inte är intresserade av personlig kontakt. Vi anser 

att detta skapar ett dilemma för bankerna som får dubbla budskap av kundgruppen. Med 

hänvisning till vår tidigare diskussion beträffande situationslojalitet tror vi att intresset för de 

personliga bankrelationerna kommer att öka när ungdomarna hamnar i situationer där en 

djupare kontakt är nödvändig. Sådana tillfällen kommer exempelvis när de behöver ta ett 

bolån. Pont et al. lyfter fram det faktum att banktransaktioner idag bara är ”armslånga” vilket 

                                                 
211

 Se exempelvis http://www.nordea.se/Om+Nordea/Kontor+ombud+och+uttagsautomater/213724.html (Läst: 

2010-05-12), http://www.swedbank.se/privat/kontakta-oss/hitta-ditt-bankkontor/index.htm (Läst: 2010-05-12) & 

http://www.sparbankenfinn.se/om-sparbanken-finn/kontakta_oss/kontor/Sidor/lund_martenstorget.aspx (Läst: 

2010-05-12). 
212

 Se exempelvis http://www.ikea.com/ms/sv_SE/customer_service/contact_us/chat.html (Läst: 2010-05-12) & 

http://www.forsakringskassan.se/nav/7ff1590532bff1603cf7615a24980c1e (Läst: 2010-05-12). 
213

 Se exempelvis Bielski. (2007). Sida 49 & Lunarstorm Research. (2006). Sida 23. 
214

 Parment. (2008). Sida 48. 
215

 ibid. Sida 152. 



57 

bidrar till att det blivit svårare för bankerna att skapa djupare relationer till sina kunder.
216

 Det 

är därför viktigt att bankerna inte nonchalerar vikten av att engagera sig i de personliga 

relationerna med ungdomar utan snarare hittar nya vägar att öppna upp för denna typ av 

kontakt för att förbättra sina möjligheter när den dagen kommer. En majoritet av 

respondenterna framhäver dessutom i enkäten att de kommer ha mer personlig kontakt med 

sin bank efter examen vilket stärker vårt resonemang.  

På det personliga planet finns också bankpersonalens servicegrad. Nadiri et al. lyfter bland 

annat fram vikten av att ett ärligt intresse för kundens bankärenden.
217

 Detta är någonting som 

på flera plan även kan ses i vår enkätstudie. Bankerna får bland annat uppskattning för god 

service,
218

 kompetens vid ekonomisk rådgivning
219

 och att rådgivarna rekommenderar sådant 

de själva satsar sina pengar på.
220

 När bankärendet kräver interaktion ställs krav på personalen 

att leverera en hög servicegrad. Lovelock påpekar att kompetensen att leverera hög 

nöjdhetsgrad är ett nödvändigt strategiskt drag för att kunna skapa lojala kunder.
221

 Vi menar 

att bankens förmåga att förmedla sin kompetens och generera känslan av att individens ärende 

verkligen är betydelsefullt kan leda till ett högre förtroende hos ungdomarna. Ett sätt för 

bankpersonalen att göra detta är att exempelvis rekommendera fonder och aktier de själva 

placerat pengar i då detta skapar ett förtroende, vilket också lyfts fram i vår enkät.
222

 

För att sticka ut i mängden anser vi att bankerna måste ta sin service till nya nivåer. Den som 

fastnar i gamla tankebanor riskerar att förlora konkurrenskraft.
223

 Pont et al. framhäver vikten 

av att modernisera sin verksamhet och använda ny teknologi för att uppnå en mer direkt 

kontakt med den moderna kunden.
224

 Bielski menar att bankerna inte själva bidrar till att 

skapa lojala kunder och poängterar att bankerna måste följa med i utvecklingen inom 

exempelvis mobila lösningar och att det krävs en förändring i sättet att skapa en dialog med 

ungdomar.
225

 Banker bedriver en traditionell verksamhet. Trots det anser vi att det finns goda 

möjligheter att modernisera funktionerna för att attrahera och skapa engagemang hos en yngre 

målgrupp. 
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5.3.6 Ungdomarna vill ha upplevelser 

Vi frågade våra respondenter huruvida de bytt bank någon gång. Resultatet var inte oväntat då 

74 procent angav att de aldrig bytt bank. Däremot har 31 procentenheter av dessa funderat på 

att byta bank men inte tagit steget. Dessa kunder är som vi tidigare nämnt en riskabel grupp 

för banken då det finns ett uppenbart intresse att gå vidare till en annan aktör om rätt tillfälle 

och erbjudande dyker upp. Dagens samhälle bjuder på nästintill oändliga valmöjligheter, så 

även på bankmarknaden. Parment menar att den ökade flexibiliteten bidrar till lägre 

lojalitetsgrad hos generation Y. Dessa ungdomar är uppväxta med att kunden är kung och 

lägger stor vikt vid det emotionella värdet, vilket leder till att kampen om köpkraften oftast 

resulterar i en kamp om att skapa rätt upplevelser.
226

 Ett besök på banken förknippas kanske 

inte med någonting som är inspirerande utan snarare rutinmässigt och tråkigt. Detta blir också 

tydligt då endast drygt fem procent av våra respondenter instämmer helt i att det är 

inspirerande att besöka banken medan drygt tolv procent instämmer delvis i påståendet. 

Parment menar att generation Y hellre spenderar sina pengar på upplevelser än på nytta.
227

 Vi 

menar dock att dessa båda faktorer inte nödvändigtvis måste vara varandras motpoler och för 

bankerna ser vi här en möjlighet att modernisera sin verksamhet. Ett exempel på en bank som 

tagit steget från traditionell verksamhet till modernt upplevelseföretag är Deutsche Bank som 

bland annat på Friedrichstraße i Berlin låter upplevelseindustrin bli en del av de traditionella 

värdena. Här ges kunden bland annat möjligheten att köpa något ät- eller drickbart i baren i 

väntan på sin tur eller testa produkter från andra företag genom shop-in-shops. Delar av 

banken är dessutom inredd på ett sätt som inbjuder till besök även utanför eventuella 

bankärenden. Generation Y är en upplevelseintresserad generation
228

 vilket gör detta till ett 

utmärkt sätt att inte bara attrahera nya unga kunder utan också fördjupa sin roll hos de 

befintliga. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Vår studie tydliggör att ungdomarnas relation gentemot banken kännetecknas av ett tämligen 

lågt engagemang och distanserade relationer. Det är även vanligt förekommande att de går i 

sina föräldrars fotspår när det gäller valet av bank och vi ser hur livssituationen styr 

individens behov. För ungdomarna är bankens främsta funktion att erbjuda möjligheten till 

betalning och sparande medan rådgivning är sparsamt nyttjat. Vi ser en låg efterfrågan på 

personlig kontakt men upplever samtidig att det är viktigt för bankerna att erbjuda 

möjligheten till personlig interaktion då ungdomarna är medvetna om att detta kan vara ett 

framtida behov. Bankernas sociala engagemang har ingen nämnvärd betydelse för ungdomar, 

inte heller deras erbjudanden gentemot studenter och unga. Däremot spelar förtroendet för 

banken en avgörande roll men trots detta menar endast ett fåtal att minskat förtroende skulle 

kunna få dem att byta bank. Vikten av att följa med i den teknologiska utvecklingen framhålls 

i vår studie men vi ser även en efterfrågan på personliga och professionella servicemöten. 

För att besvara uppsatsen syfte att undersöka och analysera kritiska faktorer för bankers 

etablering och bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp finner vi det 

relevant att inleda med en diskussion kring begreppen varaktiga kontra lojala relationer för att 

därefter diskutera de kritiska faktorer som varit framträdande i denna studie. 

6.1 Varaktiga kontra lojala relationer  

Vi har tidigare konstaterat att en varaktig relation inte nödvändigtvis måste innebära en lojal 

relation. Däremot ställer vi oss frågande till om en varaktig relation måste vara en nära 

relation samt om det krävs att relationen är nära för att kunna bli lojal. Enligt vår studie har 

majoriteten av respondenterna inte bytt bank och över 80 procent har samma bank som sina 

föräldrar. Vi menar att dessa faktorer indikerar en varaktig relation. Däremot ser vi också 

trender som pekar på en distanserad relation då ungdomarna inte har engagerat sig i andra val 

samt att det finns ett begränsat intresse för den personliga bankkontakten. Samtidigt menar 

majoriteten av respondenterna att de värdesätter personlig service, en personlig bankman samt 

en personlig nära relation till banken. Vi finner denna motsägelse komplex och med hjälp av 

begreppet situationslojalitet
229

 önskar vi klargöra denna paradox. Vi menar att kundens val 

påverkas av situationen i vilken han eller hon befinner sig i och att livssituationen därmed är 

avgörande för vilket sätt relationen gör sig gällande samt i vilken utsträckning denna relation 

kan leda till kundlojalitet. Det faktum att majoriteten av respondenterna uppger att deras 
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relation till banken kommer att bli viktigare efter examen och att den personliga kontakten 

kommer att öka ser vi som en möjlig förklaring till ungdomarnas motsägelse kring betydelsen 

av en nära och personlig bankrelation. Vi anser följaktligen att ungdomarna är medvetna om 

att relationen till banken kommer att bli mer betydelsefull inom en snar framtid, men att de i 

nuläget saknar såväl intresse som behov av personlig kontakt med sin bank. 

Vår studie pekar på att ungdomarnas livssituation styr bankrelationen och det främst är 

relationen till Internet- och telefonbanken som är framträdande. Utifrån Normanns modell om 

serviceleveranssystemet
230

 menar vi därmed att personalen får en sekundär roll i förhållande 

till tekniska hjälpmedel och utrustning. Ur ungdomarnas perspektiv kan det traditionella 

bankkontoret till och med ses som en stödfunktion till Internetbanken och övriga tekniska 

funktioner. Detta väcker frågan om det är möjligt att skapa en nära relation mellan 

ungdomarna och banken när den personliga kontakten är begränsad eller till och med 

obefintlig. Vi anser att detta är möjligt och i dagens högteknologiska samhälle kanske även 

nödvändigt för att lyckas. Relationen behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt nära, det räcker 

att den upplevs som nära. Kundrelationen finns där trots att den är distanserad, men det är 

viktigt att påpeka att möjligheten till en mer personlig relation måste finnas tillgänglig så fort 

ungdomarna är mogna för det. Det är således viktigt att vara medveten om att ungdomars 

relation till banken karakteriseras av olika kritiska faktorer beroende på vilken livssituation de 

befinner sig i. Ungdomars relation med banken kan alltså upplevas som nära trots att större 

delen av interaktionen mellan parterna sker genom icke-personlig teknik. I och med den 

ökande användningen av tekniska hjälpmedel och utrustning som ersättning av traditionella 

och fysiska servicemöten kan perspektivet på vad som ligger till grund för skapandet av djupa 

relationer mellan kund och företag och därmed kundlojalitet, behöva fördjupas.  

6.2 Kritiska faktorer 

6.2.1 Föräldrarnas roll 

Vi har kunnat lokalisera ett flertal kritiska faktorer för bankerna vid etablering och 

bibehållning av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp. Ett av de element som blivit 

mest framträdande i studien är föräldrarnas roll. Vi har diskuterat det faktum att en klar 

majoritet av respondenterna har samma bank som sina föräldrar och att de i första hand även 

vänder sig till sina föräldrar för rådgivning och stöd i ekonomiska frågor. Givetvis är det bra 

att ungdomarna har ett högt förtroende för sina föräldrar och att ungdomarna har samma bank 
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som sina föräldrar är naturligtvis positivt för bankerna då det exempelvis inte kräver några 

marknadsföringsutgifter för att locka dem som kunder. 

Utifrån ovanstående resonemang menar vi därmed att föräldrarnas val av bank kan ses som en 

kritisk faktor i formandet av ungdomars relation till banken. Detta då föräldrarnas 

bankrelation återspeglas i ungdomarnas relation till banken, och som vi tidigare nämnt kan det 

vara lönsamt att vara kund i en bank där föräldrarna är kända sedan tidigare
231

. Däremot 

menar vi även att den kundgrupp som har samma bank som sina föräldrar men inte aktivt har 

engagerat sig i andra val utgör en kritisk faktor då bankens bemötande kan komma att bli 

avgörande för den framtida relationen när denna kundgrupp upplever ett ökat behov att 

personlig kontakt med sin bank. 

Vi ser också kritiskt på att det höga förtroendet för föräldrarnas ekonomiska kunskaper 

åsidosätter det faktum att banken har detta som sin profession. Vår studie tyder på ett relativt 

högt förtroende för bankpersonalen, men deras kompetens når inte hela vägen fram och 

nyttjas därmed inte i sin fulla kapacitet. Det finns som sagt flera positiva aspekter på att 

ungdomarna delar sina föräldrars bank, men vi vill lyfta fram det faktum att föräldrarnas roll 

utgör en kritisk faktor då deras agerande kan påverka ungdomarnas egen relation till banken. 

6.2.2 De funktionella och emotionella aspekterna 

Vår studie tydliggör även de funktionella aspekterna och Internetbanken framträder som en 

kritisk faktor. Med sitt funktionella värde är den viktig för att etablera kundrelationer med en 

yngre målgrupp men även för att bibehålla kunderna och skapa varaktiga relationer. Vi anser 

att Internetbanken idag kan ses som en basal funktion och för många kunder är det den 

närmaste relationen de får med sin bank. På de öppna svarsalternativen framhävs ofta olika 

tekniska funktioner som ytterst centrala. Detta leder oss in på diskussionen kring vikten av 

faktorer av såväl funktionellt som emotionellt värde i skapandet av lojala kundrelationer. Å 

ena sidan kan funktionella faktorer anses basala och såldes inte någonting som får kunden att 

rekommendera banken till andra kunder
232

, men å andra sidan är samma faktorer essentiella 

eftersom bristfälliga sådana kan leda till en illojal eller avslutad relation. Vi menar därmed att 

det funktionella värdet i ungdomars relation till banken är viktigare än tidigare forskning gjort 

gällande
233

. Däremot är faktorer av emotionellt värde avgörande för att särskilja bankens 

tjänsteerbjudande och i sin tur ge kunden ett värde utöver det förväntade. Enkelhet, snabbhet 
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och tillgänglighet framhålls som uppskattade aspekter med bankernas onlinetjänster. En av 

poängerna med att erbjuda onlinetjänster är att ge kunden möjligheten att nyttja företagets 

tjänster när som helst, var som helst. Det kritiska momentet uppstår dock när dessa 

förväntningar inte uppnås.  

De funktionella värdena är i hög grad likriktade vilket försvårar bankernas möjlighet att 

differentiera sig. För att etablera en mer varaktig och lojal kundrelation ser vi behovet av 

emotionella faktorer. Internetbankens betydelse får inte ersätta bankens ursprungliga 

tjänsteerbjudande utan bör snarare ses som ett komplement till detta vilket är lätt att förbise i 

en bransch där distanserade relationer blir allt vanligare. Vi menar att Internetbanken inte bör 

ses som en huvudfunktion med syftet att spara pengar utan ett utvidgat tjänsteerbjudande som 

kan användas som ett medel för att skapa mervärde för kunden. De basala behoven måste 

uppfyllas för att kunna skapa ytterligare värde för kunderna. En kritisk faktor återfinns även i 

de kunder som inte bytt bank men funderat på att göra det. Här menar vi att det emotionella 

värdet kan spela en avgörande roll och att bankens bemötande bidrar till utfallet när denna 

kundgrupp upplever ett ökat behov av personlig kontakt med sin bank. Även om ungdomarna 

i huvudsak har en distanserad bankrelation vill vi poängtera vikten av att banken arbetar för 

att etablera en grundläggande relation med dem. Det är viktigt att inte förbise deras 

kommande behov även om dessa inte är tydliga idag. 

Betydelsen av emotionellt värde väcker frågan varför vissa ungdomar väljer att stanna kvar 

trots ett uttalet missnöje eller en uttalad nyfikenhet gentemot andra banker. Här anser vi att 

Parments teori om generation Y:s välutvecklade valstrategier samt förmågan att välja att inte 

välja gör sig högst gällande.
234

 Vår studie visar att en stor andel av respondenterna inte har 

gjort ett aktivt val av bank. Vi menar att detta dels kan förklaras av valet att inte välja och dels 

av ett högt förtroende till såväl föräldrar som sin bank. Missnöjet med den egna banken anses 

således inte vara tillräckligt stort i förhållande till förtroendet för att ungdomarna ska uppleva 

det som lönsamt att engagera sig i ett byte. 

6.2.3 Situationens betydelse 

Vidare menar vi att ungdomarnas livssituation, i detta fall avgångsstudenter vid högskola, 

universitet eller KY-utbildning, utgör en kritisk faktor då de befinner sig i ett skede som 

karakteriseras av stora förändringar. Det faktum att ungdomarna själva tror på behovet av en 

mer betydelsefull bankrelation med ökad personlig kontakt i framtiden ligger till grund för 
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vårt resonemang kring livssituationens betydelse för individens behov. Vi menar att denna 

förändringsprocess troligtvis kommer att innebära att ungdomarnas relation till banken så 

småningom förändras från en fysisk och distanserad kontakt till en närmare och mer personlig 

relation vilket i sin tur ställer nya krav på bankens bemötande av denna kundgrupp. 

Vi har tidigare nämnt begreppet situationslojalitet och anser att detta på ett positivt sätt 

representerar relationen mellan banken och dess kunder. Om banken vill skapa varaktiga 

kundrelationer är det viktigt att vara medveten om förändringarna genom livet. Med en ökad 

medvetenhet om begreppet situationslojalitet hos bankerna finns möjligheten att nyttja detta 

och på så vis öka förståelsen för hur situationen styr kundens behov. 

6.3 Sista ordet 

Vår studie har tydliggjort ett flertal kritiska faktorer för bankers etablering och bibehållning 

av varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp. Vi har exempelvis sett hur föräldrarnas 

roll påverkar ungdomarnas val och hur livets olika skeden påverkar individens behov. Även 

de funktionella och emotionella faktorerna har lyfts fram och vi kan här se brister i tidigare 

forskning då dagens ungdomar i betydligt högre grad önskar en distanserad relation vilket 

sätter den personliga interaktionen i nytt ljus. Vi förespråkar vidare studier inom detta område 

och ser gärna att eventuella enkätstudier följs upp med exempelvis fokusgrupper för att 

ytterligare fördjupa kunskapen om dessa kritiska faktorer. 
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7. VÅRA REKOMMENDATIONER TILL BANKEN 

Under arbetet med denna uppsats har vi även lokaliserat ett antal aspekter av mer normativ 

karaktär. Dessa aspekter faller dock utanför syftet med vår uppsats. Då vi finner dem 

användbara för banker har vi därför valt att presentera dessa rekommendationer i följande 

fristående avsnitt. 

För att banken ska ha möjlighet att bygga nära relationer till en yngre målgrupp när nästan all 

interaktion sker via distans blir Internetbanken och andra tekniska hjälpmedel mycket centrala 

funktioner. Vi anser därför att det är viktigt att en välfungerande Internetbank ses som en 

basal funktion som måste uppfyllas för att en djupare relation ska kunna uppstå i framtiden. 

Däremot får inte teknisk utrustning och hjälpmedel ersätta bankens ursprungliga 

tjänsteerbjudande, det bör snarare komplettera detta. Banken bör inte se tekniska lösningar 

som en möjlighet att spara resurser utan som ett medel att skapa mervärde för kunden. 

För att etablera och bibehålla varaktiga kundrelationer till en yngre målgrupp anser vi det 

viktigt att initialt arbeta med att ständigt förbättra och utveckla bankens tekniska funktioner 

eftersom studien visar på ett stort engagemang bland respondenterna i dessa frågor. Ett 

konkret exempel skulle kunna vara en utveckling av bankomaterna till att innehålla fler 

funktioner. Bankomaterna i Sverige har inte utvecklats mycket sen de kom på 1960-talet. 

Magnus Lagercrantz menar att de svenska bankerna ser bankomaterna som ett nödvändigt ont 

och han önskar att bankerna istället kunde se dem som en tillgång. I Spanien finns 

bankomater med 300 funktioner såsom att betala räkningar och komplett kontoöversikt.
235

 Vi 

menar att bankomaten är en möjlighet att marknadsföra sig gentemot befintliga kunder men 

även locka nya kunder. Det finns även potential att via bankomaterna använda ett funktionellt 

värde för att skapa emotionellt värde. Ett exempel är att utveckla möjligheten att förmedla 

bankens värderingar genom korta meddelanden på skärmen liknande det Kontanten nu gör i 

samband med mustachkampen.
236

 

Vi vill framhäva att resonemanget kring studenternas livssituation och begreppet 

situationslojalitet går att applicera på ungdomar generellt sett. Med detta menar vi att alla 

ungdomar upplever en liknande förändringsprocess som studenterna genomgår men att den 

kan ske vid olika tillfällen i livet. Om banken är medveten om begreppet situationslojalitet 
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kan detta utnyttjas för att skapa bättre förståelse för hur livssituationen styr kundens behov. 

För banker som vill etablera och bibehålla varaktiga relationer med en yngre målgrupp är det 

således viktigt att vara medveten om denna förändringsprocess. 

Vår studie visar på att banken upplevs som tråkig och oinspirerande och vi ställer oss därmed 

frågan hur man kan göra bankbesöket till en mer positiv upplevelse. Vi menar inte 

nödvändigtvis att ett bankbesök måste innebära en extraordinär upplevelse utan kanske 

snarare en mer välkomnande och hemtrevlig miljö. Det finns även möjlighet att använda sig 

av så kallade shops-in-shops med exempelvis möbler och inredning som kunderna använder 

och beskådar i väntan på sin tur. En annan möjlighet skulle kunna vara att göra väntrummet 

till en utställning över bankens historik och värderingar samt dess eventuella koppling till 

orten vilket kan stärka bankens varumärke. Genom att arbeta med upplevelser skapar banken 

inte enbart en inspirerande miljö, det minskar även kundens upplevda väntetid. 

Avslutningsvis vill vi framhäva att vår studie visar på att studenterna är sparsamma och har en 

sund inställning till sparande och konsumtion. Detta betyder att det finns ett intresse för 

pengar och att det såldes borde finnas utrymme att skapa ett större intresse för banken. Som vi 

tidigare nämnt är det ytterst få som valt bank på grund av ett förmånligt student- eller 

ungdomserbjudande och vi menar att dessa erbjudanden är alltför likriktade för att kunna 

bygga djupare relationer. För att öka ungdomars intresse för banken ser vi stora möjligheter 

för banken att vidareutveckla sitt erbjudande gentemot en yngre målgrupp. För att kunna göra 

detta måste bankens erbjudande gentemot ungdomar blir tydligare och banken måste därmed 

ställa sig frågan vad de kan erbjuda ungdomar som andra banker inte kan. Eftersom 

ungdomars personliga kontakt med banken är begränsad blir det alltmer viktigt att ta tillvara 

på de få tillfällen till direktkontakt som ges. Ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda 

personlig rådgivning när ungdomarna exempelvis flyttar hemifrån eller börjar studera, 

situationer som ofta bjuder på stora förändringar för kunden men i våra ögon även stora 

möjligheter för bankerna. 
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BILAGA 2: RESULTAT 
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Utmärkande för ungdomars relation till banken 
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Bankens roll och funktion för ungdomar 
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