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Sammanfattning 
 

Internet har under de senaste åren blivit en starkare kanal för kommunikation som ökat 

explosionsartat och även öppnat upp nya kommunikationsvägar för bankerna. Kunder som 

tidigare varit svåra att bygga upp en relation med kan idag bli nåbara på ett enklare sätt med 

hjälp av den nya kanalen. Segmentering används idag av banker i allt större utsträckning för 

att kunna identifiera olika typer av konsumenter för att mer effektivt kunna kommunicera med 

sina kunder och skapa relationer med dem.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska storbanker använder sig av 

relationsmarknadsföring via Internet på ett framgångsrikt sätt mot segmentet unga vuxna i 

åldern 18-26 år. Studien har utifrån intervjuer med segmentet unga vuxna, intervjuer med en 

av de svenska storbankerna samt kompletterande undersökningar om ungdomars 

Internetvanor uppnått följande slutsatser.  

De flesta ungdomar i segmentet gör inget aktivt val av bank utan låter faktorer som 

bekvämlighet och enkelhet styra, vilket förklarar varför de flesta har valt samma bank som 

sina föräldrar. De flesta har heller inte haft några problem med sin bank, då de av naturliga 

skäl inte heller haft så stor kontakt med banken eller haft specifika behov. Segmentet är 

utöver detta varken intresserade eller insatta i bankernas tjänster eller deras verksamhet. Detta 

beror mycket på att det inte finns några specifika ungdomssatsningar från bankernas sida. 

Bankerna har utifrån sin egen uppfattning en bra relation med segmentet, däremot har de svårt 

att nå ut med sin kommunikation och information till unga vuxna trots att den finns 

tillgänglig. Detta gällande oavsett vilken ålder, bank eller sysselsättning de tillfrågade i 

segmentet har.  

Sammanfattningsvis visar detta att unga vuxna i åldern 18-26 år är en svår målgrupp att nå 

för bankerna vilket är en avgörande förklaring till varför bankerna i dagsläget inte gör några 

specifika satsningar på denna målgrupp.
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Abstract  

 

Internet has during the latest years become a stronger channel for communication which have 

drastically grown and also opened up new possibilities for the banks to communicate. 

Customer who the banks former had difficulties to build relationships with can today be 

reached much easier with this new channel. Segmentation is today used by the banks in larger 

extension. They want to be able to identify different types of costumer in purpose of more 

efficient communication and relationship building activities. 

 The purpose with this paper is to examine whether large Swedish banks is using 

relationship marketing as a successful method towards the segment young adults age 18-26, 

through Internet as an channel of communication. The study has from interviews with the 

segment young adults, interviews with one of the largest Swedish banks and complementary 

studies of young people and their Internet habits reached following conclusions.  

 The youngest people in the segment do not make an active choice of bank. They are 

instead driven by factors like convenience and simplicity, which explains why most of them 

have chosen the same bank as their parents. Most of them does not either have any problem 

with their bank, which depends on their little contact with the bank and not having any special 

needs. The segment is above this neither nor interested or versed in the service of the bank or 

their activities. This largely depends on the banks not having any specific youth ventures or 

activities. The banks have from their own estimation a good relationship with the segment, 

whereas having problems reaching out with their communication and information to young 

adult�s defiance its accessibility. This regarding whether which age, bank or occupation the 

segment has. 

 To conclude are these conclusions showing that young adults in age 18-26 are a difficult 

target to reach for the banks, which is a decisive explanation why banks today not making any 

specific efforts on this target.
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt problematiseras en bakgrund till problemet, gällande huruvida svenska stor-
banker använder sig av relationsmarknadsföring via Internet med ungdomar som utgångs-
punkt för sin segmentering. Problembakgrunden resulterar i en konkret problemdiskussion 
och vidare redogörs även för uppsatsens syfte som använts i studien. 
 

1.1 Problembakgrund 
Banker befinner sig idag i en bransch med växande konkurrens, där det förekommer ett större 

urval av finansiella produkter och service, än förr. (Zineldin 1996, s. 12) Traditionellt sett har 

svenska banker agerat i en relativt stabil miljö i årtionden, men konkurrensen ökar i takt med 

att nya aktörer träder in på marknaden (Zindeldin 2005, s 303). Mellan åren 1996 och 2006 

har det skett 18 nyinträden på svenska bankmarknaden. Bland dessa är det försäkringsbolag 

och detaljhandelsföretag som etablerat sig samt utländska banker, som genom förvärv bland 

annat etablerat sig i Sverige. Detta gör det allt viktigare för bankerna att hitta nya strategier 

för att fånga nya kunder (ECON 2007 ss. 1-2).  

Få företag använder idag massmarknadsföring för att nå konsumenter, istället används 

marknadssegmentering i företagens marknadsföring och deras strategiska planering. 

Konsumenternas behov blir allt mer varierande, vilket innebär att behoven inte längre kan bli 

tillfredsställda av massmarknadsföringens tillvägagångssätt. De varierande behoven hos 

konsumenterna kan hanteras genom att dela upp dem i segment. Sedan kan företagen 

skräddarsy lösningar för just det segmentets behov. (Dibb 1998, s. 394) Användandet av den 

här typen av målmarknadsföring gör att företagen även kan utveckla det rätta priserna, 

distributionskanalerna och den rätta reklamen för att effektivt nå den valda målmarknaden. 

(Kotler et al. 2001, s. 316) 

 Segmentering används av bankerna för att kunna identifiera olika typer av konsumenter för 

att mer effektivt kunna kommunicera med sina kunder och skapa relationer med dem.

 Svenskarna får mer och mer förtroende för sin bank. I dagsläget har sju av tio stort 

förtroende för sin bank och över hälften gör idag bankärenden via Internetbank. Bara de 

senaste tre åren har andelen svenskar som gör sina bankärenden via Internet ökat från 34 till 

51 procent. Nio av tio anser dessutom att Internettjänsten fungerar mycket eller ganska bra.  

Svenskarna blir även bättre på att utnyttja sin konsumentmakt och att sätta mer press på 

bankerna.  Även behovet av bankkontor minskar samtidigt som användandet av 
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Internettjänster ökar. (Dagens Industri 2006) 

I och med att Internet blivit en starkare kanal för kommunikation som ökat explosionsartat 

de senaste åren öppnas även nya kommunikationsvägar för bankerna. Kunder som tidigare 

varit svåra att bygga upp en relation med kan numera bli nåbara med hjälp av den nya 

kanalen. Sverige tillhör ett av de länder i Europa med den högsta andel av befolkningen som 

använder banktjänster via Internet.(Svenska Bankföreningen 2005, s. 11) 
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Figur 1 Fler och fler svenskar blir Internetbankkunder (Svenska Bankföreningen 2007) 
 

Drygt hälften av svenska folket använder Internet som sin huvudsakliga kanal för att kontakta 

sin bank. Sex av tio svenskar använder Internetbankerna regelbundet. Nio av tio 

Internetbankskunder tycker att bankens Internettjänst fungerar bra. (Svenska Bankföreningen 

2007) Bankerna i Sverige hade i slutet av 2005 över 5,8 miljoner Internetbanksavtal med 

privatkunder. Andelen svenskar som exempelvis betalar sina räkningar via Internet har ökat 

från 9 procent år 1999 till 53 procent år 2005. En viktig förklaring till detta är att svenska 

banker sedan mitten av 1990-talet gjort stora satsningar på att utveckla effektiva och 

kundvänliga tjänster på Internet. En annan förklaring är att drygt 70 procent av de svenska 

hushållen idag har en dator i hemmet med Internetanslutning. Den grupp som är uppvuxen 

och mest familjär med Internet är dagens ungdomar. (Svenska Bankföreningen 2005, s. 11) 

Omfattningen av ungdomars datoranvändande mellan 16-24 år skiljer sig inte avsevärt från 

äldre åldersgrupper, men frekvensen av deras datoranvändande är betydligt större gällande 

både kvinnor och män. Ungdomar har mer tid för datoranvändning än äldre åldersgrupper och 

använder även Internet oftare än dessa. (SCB 2002) Detta segment som består av ungdomar är 

mycket viktigt att fånga upp eftersom den målgruppen blir de lönsamma kunderna om några 

år. Storbankerna vill skapa en livslång relation med sina kunder (Durkin & Howcroft 2003, 
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ss. 61-62).  

Kunder idag är inte banklojala mot endast en bank. De är dock lata och byter inte gärna 

bank, trots att det bland annat till följd av IT-utvecklingen har blivit enklare att byta bank och 

att det finns förhållandevis många aktörer att välja mellan. (ECON 2007 ss.1-2).  

Internet bidrar till en revolution för skapandet av relationer då insamlandet av information 

om kunderna underlättas av den nya teknologin. Detta gör Internet till ett 

relationsmarknadsföringsverktyg (Durkin & Howcroft 2003, ss. 61-62). 

1.2 Problemdiskussion  
Storbankerna möter idag en ökad konkurrens från ett flertal nya aktörer som träder in på 

marknaden på olika sätt. Eftersom kunderna är trögrörliga när det gäller att byta bank är det 

bra för den framtida lönsamheten att binda kunderna till banken i ung ålder. En stark relation 

till kunden möjliggör en ökad lojalitet, vilket är av betydelse då kunderna blir mer och mer 

olojala mot sin bank. 

 Internet öppnar upp nya kommunikationsmöjligheter som tidigare inte funnits, nu gäller 

det att skapa relationer interaktivt. Internet som kommunikationskanal har växt i snabb takt 

och över hälften av svenskarna använder Internet i första hand för att kontakta sin bank. Detta 

innebär nya kommunikationsmöjligheter för bankerna och Internet som medium möjliggör 

relationsskapande med kunder som tidigare varit svåra att nå och skapa relationer med.  

Marknaden har även fått upp ögonen för segmentering. Detta är ett utmärkt hjälpmedel för 

att effektivt kommunicera med sina kunder samt för att kunna utveckla och stärka relationerna 

med dem. Internet har blivit ett relationsmarknadsföringsverktyg som bidrar till stora 

förändringar gällande skapandet av relationer då informationsinsamlandet om kunder i ett 

visst segment underlättas oerhört av den nya teknologin.  

Nya dörrar har öppnats när det gäller kommunikation och relationsmarknadsföring, och 

dessa leder in i cyberrymden.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska storbanker använder sig av 

relationsmarknadsföring via Internet på ett framgångsrikt sätt mot segmentet unga vuxna i 

åldern 18-26 år. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras begreppen segmentering och relationsmarknadsföring samt de teo-
rier som valts ut till studien. Teorierna har sedan sammanställts till en teoretisk referensram 
som fokuserar på de mest relevanta och betydelsefulla delarna i teorierna.  Här redogörs 
även de variabler och faktorer som används i studien. 
 

2.1 Inledning 
Definition av segmentering: 

�Marknadssegmentering är då marknaden delas in i tydligt åtskilda grupper av 
köpare med olika behov, karakteristiska mönster och beteende, som kan kräva se-
parata produkter eller marknadsmixar. Företaget identifierar olika sätt att seg-
mentera marknaden och utifrån det utvecklar de profiler på varje enskilt mark-
nadssegment.� 
 (Kotler et al 2001, s. 379) 

 

Definition av relationsmarknadsföring: 
"Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum. Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i 
kontakt med varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och 
svårbeskrivbara... I relationerna - i det enkla liksom i det komplexa nätverket - har 
parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med varandra. Detta benämns 
interaktion."  

 (Gummesson 1998, ss. 16-18) 

 

För att belysa vikten av segmentering och hur segmentering kan användas för att kunna rikta 

aktiviteter till en viss grupp av kunder, så presenteras teori som behandlar det valda 

problemområdet. För att ett företag ska kunna välja ut en målgrupp som de ska rikta sina 

produkter och tjänster till så bör de veta så mycket som möjligt om den valda kundgruppen. 

(Machauer & Morgner 2001, ss. 1-2) 

Nästa steg för företaget blir att skapa relationer till kunderna, vilket underlättas av 

segmenteringen. För att mäta hur lyckade kundrelationerna är kan olika faktorer såsom 

engagemang, tillit och kommunikation användas. Dessa faktorer kan sammanfattas till 

variabeln kundlojalitet. Det finns olika kanaler för att skapa kundrelationer, den kanal som 

undersökningen fokuserar på är Internet. (Ndubisi 2007, s. 101) 

Det är även viktigt att identifiera vilken fas som relationsskapandet befinner sig i för att 

kunna kommunicera på rätt sätt med kunden. Om företaget befinner sig i en inledningsfas i 

skapandet av relationer så används främst en enkelriktad kommunikation som koncentrerar 
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sig på att skapa kännedom genom massmarknadsföring. När företaget däremot befinner sig i 

en relationsskapande fas med kunden så är den dubbelriktade kommunikationen som 

fokuserar på ett ömsesidigt utbyte. De olika faserna av relationsskapande presenteras i The 

Relationship Communication Model. (Andersen Houman 2001, ss. 171-176) 

Internet som kommunikationskanal kan se ut på olika sätt, en modell över hur 

Internetkommunikationen kan variera förklaras för att ge en översikt över hur Internet som 

medium och kanal kan se ut. Även en fördjupning i Westley och McLeans 

kommunikationsmodell görs, där det även förklaras hur den kan appliceras på Internet. 

(Fawkes & Gregory 2000, s. 116).  

2.2 Vetenskapliga artiklar 
De vetenskapliga artiklarna som bildar teoriavsnittet fungerar som utgångspunkt för den 

teoretiska syntesen, som sedan använts för att ta fram och sammanställa det mest relevanta 

och viktigaste ur teorierna som kan relateras till studien. De databaser som har använts för att 

leta fram artiklarna är Emerald Insight, Business Source Elite samt JSTOR. De tidskrifter som 

använts i studien är från International Journal of Bank Marketing, The TQM Magazine, 

Marketing Intelligence & Planning, Harvard Business Review, Journal of Communication 

Management, Journal of Business and Industrial marketing. Alla sökord som använts i 

databaserna återfinns i Bilaga 1. 

2.3 Segmentering 
Företag försöker ofta dela in sina kunder i segment genom att identifiera grupper av personer 

med behov som är så homogena varandra som möjligt. De olika grupperna är ofta så 

heterogena varandra som möjligt. Efter dessa grupper anpassas sedan olika 

marknadsföringsstrategier, antingen standardiserade för alla grupper eller specialanpassade 

för varje segment. Målet med detta är att lösa de konflikter som kan ligga mellan företagets 

intentioner och syftet med segmenteringen. Detta för att kunna tillfredsställa kundernas behov 

så individuellt som möjligt, men även att kunna utnyttja de marknadsresurser som finns på ett 

så ekonomiskt sätt som möjligt. (Machauer & Morgner 2001, s. 1) 

Segmentering av kunder inom banksektorn är fortfarande idag strikt begränsad till vissa 

kategorier av företagskunder och återförsäljare. Företagskunder kan ofta urskiljas genom 

deras geografiska bredd av aktiviteter, både på en regional och internationell marknad, men 
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även genom deras starka relation till banksektorn. För personlig försäljning används ofta 

demografiska eller ekonomiska dimensioner som ålder, sysselsättning, inkomst och 

förmögenhet för att segmentera kundgruppen. (Machauer & Morgner 2001, s. 2) 

2.3.1 Ickedemografisk segmentering 

Det finns många olika typer av människor vilket innebär att det finns lika många olika 

köpmönster. När företag genomför marknadsundersökningar, utvecklar nya produkter, 

prissätter och säljer så bör de inte enbart använda sig av demografisk segmentering utan även 

se på de ickedemografiska grupperingarna. Idag är dock marknadssegmentering begränsad till 

att vara mer inriktad på annonseringens behov, vilken försöker producera reklam med sådana 

karaktärsdrag som mottagarna kan identifiera sig med. (Meer & Yankelovich 2006, s. 122) 

 Ickedemografiska faktorer kan vara värderingar, smak och preferenser och kan vara till 

god hjälp när företag ska segmentera. Bra segmentering identifierar de grupper som är värda 

att nå ut till, till exempel de otillfredsställda eller de som troligast gör ett förstagångs köp. 

(Meer & Yankelovich 2006, s. 124) 

2.3.2 Segmentering utifrån köpbeslutet 

Kunskapen om hur viktig en produkt eller tjänst är för konsumenterna kan vara till hjälp vid 

bestämmande gällande vilken av deras förväntningar som är mest betydande för att avslöja 

deras vilja att köpa produkten eller tjänsten. Om produkten endast är funktionell så bör 

faktorer som priskänslighet och varumärkeslojalitet för potentiella köpare ses över. Men om 

köparna står inför livsomvändande beslut så bör deras djupaste övertygelser identifieras. 

(Meer & Yankelovich 2006, s. 130) 
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 Vad företaget vill 
lokalisera 

Konsumentens 
intressen 

Vad segmenteringen 
ska leda till 

Mest ytliga 
besluten 

 
! Om små förbättringar 

ska göras på den 
befintliga produkten 

 
! Hur mål för en 

mediekampanj ska väljas
 
! Om priserna ska ändras 

 

! Hur relevant och 
trovärdig nya 
produkters anspråk är 

 
! Hur en ny produkt ska 

utvärderas 
 
! Om man ska byta 

produkt 

! Köp- och 
konsumtionsbeteende    

 
! Vilja att betala lite mer för 

högre kvalitet 
 
!  Grad av varumärkeslojalitet 

Beslut i det 
mellersta 

spektrumet 

 
! Hur varumärket ska 

positioneras 
 
! Vilket segment som ska 

nås 
 
! Om produkten ska 

förändras fundamentalt 
 
! Om en helt ny produkt 

ska utvecklas 
 

! Om man ska besöka en 
klinik vid medicinska 
besvär 

 
! Om man kan byta 

bilmärke 
 
! Om man kan ersätta ett 

företagsamt 
mjukvarusystem 

! Om de konsumenterna som 
studeras är gör-det-själv eller 
gör-det-för-mig typer 

 
! Konsumenternas behov 

(bättre service, bekvämlighet, 
funktionalitet) 

 
! Deras sociala status, självbild 

och livsstil 

Djupaste 
besluten 

! Om man ska granska 
företagsmodellen för att 
kraftigt ändra sociala 
krafter för hur människor 
lever sina liv 

! Välja riktning för en 
medicinsk behandling 

 
! Fatta beslut om var man 

ska bo 

! Grundvärderingar och 
övertygelser som är 
relaterade till köpbeslutet 

Figur 2 Modellen visar olikheterna i företagsbeslut, konsumentbeslut och segmentapproachen beroende på 
konsumentens köpbeslut (Meer & Yankelovich 2006, s. 130) 
 
Denna matris ger en överblick över hur företag bör agera gentemot det valda segmentet 

beroende på hur viktigt konsumentens köpbeslut är. Att fatta ett beslut om banktjänster är inte 

livsavgörande. De är inte heller ett beslut kunden låter bli att funderar över. Detta innebär att 

beslut om banktjänster hamnar i spektrumet mellan ytliga beslut och djupa beslut. (Meer & 

Yankelovich 2006, s. 130) 

2.4 Relationsmarknadsföring 
Marknadsförare och forskare överger idag mer och mer den traditionella marknadsmix 

approachen då den inte stödjer den komplexa interaktionen och informationen i 

utbytesprocessen mellan företagets köpare och säljare. Marknadsmixen förespråkar ett 

tillvägagångssätt gentemot företagets kunder som inte tar hänsyn till dess behov. Istället har 

det vuxit fram en allt större fokus på konceptet runt relationsmarknadsföring de senaste åren. 
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En stor del av litteraturen om relationsmarknadsföring förkastar den gamla traditionella 

marknadsmixen och ser enbart det synsättet som ett avstamp och en grund till att utveckla ett 

relationssynsätt på marknadsföring. (Andersen Houman, 2001 s. 167) 

 Inom bankbranschen har relationsmarknadsföring skapat sig en stark position som 

marknadsföringsverktyg.  Parallellt med nya marknadsföringsstrategier inom bankbranschen 

så har exempelvis den danska banken Jyske Bank lyckats med att utveckla och bevara starka 

kundrelationer, genom att förstärka relationen och utbytet med de befintliga kunderna istället 

för att öka och rekrytera nya kunder. Genom att aktivt arbeta med relationsmarknadsföring, 

har de lyckats med att stärka lojaliteten till sina kunder vilket har gett positiv effekt på 

företaget i sin helhet. Jyske Bank har använt sig av en relationsmarknadsföringsstrategi som 

fördjupar och utvecklar relationer med kunderna. En strategi som bygger på kommunikation 

som en viktig del av utbytet och utvecklandet av relationsbyggande processer. (Andersen 

Houman, 2001 s. 171) 

2.4.1 CRM - Customer relationship marketing 

Företag som bygger relationer med sina kunder skapar ömsesidiga belöningar som både 

gynnar företaget och dess kunder. Genom att bygga relationer med kunderna kan en 

organisation också vinna kvalitetsfördelar genom att förstå sin marknad och på så sätt bättre 

kunna planera företagets marknadsstrategier. Det är därför viktigt att empiriskt kartlägga och 

underbygga den faktiska betydelsen av relationsmarknadsföring som metod för att skapa 

kundlojalitet. Den förståelsen kan bidra till bättre relationer med företagskunder men också 

skapa högre lojalitet bland kunderna. Modellen kartlägger fyra olika faktorer inom 

relationsmarknadsföring � tillit, engagemang, kommunikation och konflikthantering, som 

tillsammans bidrar till ökad kundlojalitet. Modellen nedan visar hur dessa fyra faktorer 

relateras till den beroende variabeln kundlojalitet. (Ndubisi 2007, s. 98) 
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Figur 3 Faktorer inom relationsmarknadsföring som bidrar till ökad kundlojalitet (Ndubisi 2007, s. 101) 
 
Engagemang 

Undersöker hur pass väl företaget gör anpassningar för att tillfredsställa kundens behov. Hur 

väl företaget erbjuder personlig service som matchar kundens behov. Hur flexibelt företaget är 

gällande service, samt flexibilitet utifrån kundens behov. (Ndubisi 2007, s. 101) 

 

Tillit 

Denna faktor undersöker bland annat hur pass måna företaget är om sina kunder och deras 

säkerhet gällande transaktioner och pengar. Hur pass tillförlitliga företagets löften är ur 

exempelvis kvalitetssynpunkt. Visar även vilken respekt som företagets anställda visar 

kunderna, samt om personalen uppfyller sina skyldigheter gentemot kunderna. (Ndubisi 2007, 

s. 101) 

 

Kommunikation 

Denna faktor undersöker vilken information som förmedlas från företaget, om denna är 

trovärdig och aktuell. Även hur pass angeläget företaget är att nå ut med information till sina 

kunder då exempelvis nya tjänster lanseras. (Ndubisi 2007, s. 101) 

 

Konflikthantering 

Hur pass angelägna företaget är att undvika eventuella konflikter. Hur pass väl företaget 

försöker att lösa befintliga konflikter innan större ohanterliga problem skapas. Samt vilken 

nivå företagets öppenhet är gällande diskussioner om konflikter och problemlösning när dessa 

uppstår. (Ndubisi 2007, s. 101) 

Engagemang 

Kundlojalitet
Tillit 

Kommunikation 

Konflikthantering 
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2.5 Relationsmarknadsföring genom Internet 
Det interaktiva medium som Internet utgörs av kan underlätta och förenkla samspelet mellan 

konsumenten och säljaren, vilket även ger möjlighet till one-to-one marknadsföring, dvs. 

marknadsföring mellan individer. Denna interaktiva kanal skapar lojalitet och utrymme för att 

etablera bestående relationer med kunder och bredare nätverk av kontakter. (Durkin & 

Howcroft 2003, s. 62) 

I och med att användandet av andra kanaler för att leverera banktjänster ökar så blir 

relationsmarknadsföring allt mer betydelsefullt. För att kompensera den sociala kontaktens 

frånvaro ökar bankernas behov av att samla information om konsumenternas beteendemönster 

etc. och använda detta för att förstärka relationerna med sina kunder. Detta är en aspekt som 

visar på fördelarna med Internet då kanalen främjar insamlandet av information för att direkt 

nå konsumenterna Detta ger bankerna en möjlighet att rikta sig till ett specifikt kundsegment 

med meddelanden och produkter. (Durkin & Howcroft 2003, s. 68) 

De långsiktiga problemen med bristen på face-to-face kontakt kvarstår. Detta innebär dock 

att en framtida mix av kanaler för att leverera banktjänster fortfarande kommer att bestå av 

traditionella kanaler som bankkontor tillsammans med de nya som till exempel Internet. 

(Durkin & Howcroft 2003, s. 68) 

2.6 The Relationship Communication Model 
Ett flertal modeller erbjuder en översikt över relationsbyggande processer. I dessa modeller 

används ett urval av olika relationsnivåer och betydande faktorer som förflyttar relationen 

från en nivå till nästa. Istället för att utesluta en modell från en annan presenteras här The 

Relationship Communication Model som innehåller tre olika faser som ingår i 

utvecklingsprocessen av relationsmarknadsföring. Den första nivån utgörs av en 

inledningsfas, pre-relationship phase, den andra nivån definieras som en förhandlingsfas, 

negotiation phase. Slutligen utgörs den tredje nivån av en utvecklingsfas, relationship 

development phase. (Andersen Houman 2001, s. 171) 

 Ur ett kommunikationsperspektiv på marknadsföring utgör varje fas ett antal olika 

utmaningar gällande konstruktionen av kommunikationsstrategier och dess betydelse. Figur 4 

nedan visar en illustration av modellens uppbyggnadsstruktur, medan överdelen av figuren 

illustrerar de olika nivåerna av en ömsesidig anpassning av relationer över tiden. Den visar 

även de tre olika utvecklingsfaserna, som tidigare presenterades, satta i relation till varandra. 

Bottensektionen i figuren visar tre olika aspekter av marknadskommunikation som slutligen 
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sätts i relation till de tre faserna. (Andersen Houman 2001, s. 171) 

 

 
Figur 4 Modellen visar en konstruktion av olika kommunikationsstrategier och dess betydelse 
(Andersen Houman 2001, s. 171) 
 
1) Communication task; kommunikationens uppgift, vilken ger en objektiv överblick av 

kommunikationens aktiviteter. 

2) Communication type; vilken typ av kommunikation, vilket relaterar till om 

kommunikationen antingen är dubbelriktad eller enkelriktad från säjare till köpare. 

3) Communication tactics; kommunikationsstrategier, vilket redogör för de verksamma 

delarna inom relationsmarknadsföring. (Andersen Houman 2001, ss. 173-174) 

 

Inledningsfas 

I inledningsfasen är det sociala avståndet mellan de inblandade parterna stort, då båda parter 

är ovana vid varandras sätt att arbeta, både på individuell och på organisatorisk nivå. För att 

minska avståndet krävs en mix av både enkelriktad och dubbelriktad marknadsföring. 

Enkelriktad marknadsföring, såsom traditionell massmarknadsföring, hjälper företaget att 

utveckla en attraktiv personlig profil. Om ett säljande företag har utvecklat en attraktiv image 

för den potentiella köparen bidrar detta till att beslutsfattaren kan komma att söka efter 

information hos detta företag först (Top-of-the-mind effect). Därför har utvecklingen av 

produkten en betydande roll i marknadsföringsprocessen som en del i utvecklingen av 
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företagets identitet. Eftersom kännedom om produkten ska skapas så används enkelriktade 

kommunikationsverktyg som reklam, varumärkesskapande och andra traditionella 

marknadsföringsverktyg. (Andersen Houman 2001, ss. 173-174) 

 

Förhandlingsfas 

När köparen väl har bestämt sig för en specifik säljare uppstår en fas med förhandlingar och 

diskussioner. Detta kan beskrivas som en matchnings- och förhandlingsfas där behov, frågor, 

prioriteringar och information utbyts mellan köpare och säljare. I denna fas uppstår ofta frågor 

då parterna lyfter fram sina egna preferenser samtidigt som de stödjer intresset i 

utbytespartens mål. Kommunikationen som används i den här fasen är främst dubbelriktad, 

säljaren försöker påverka köparen. (Andersen Houman 2001, s. 175) 

 

Relationsutvecklande fas  

Den tredje fasen i utvecklingsprocessen är en expansions- och utvecklingsfas. Denna fas 

karakteriseras av det fortsatta utbytet mellan parterna, samtidigt som avståndet emellan dem 

minskar. Det utvecklas ett förhållande av tillit och minskat risktagande mellan parterna. 

(Andersen Houman 2001, s. 176) 

 

Det sammanfattande budskapet och bidragandet i denna modell är att kommunikationen 

måste förändras under relationsuppbyggnadsprocessen. Relationsmarknadsföringen måste 

anpassas till kommunikationsstrategin. Företagets marknadsförare borde inrikta sig mer 

sakligt på att mixa sin marknadsföringsstrategi och att matcha den mer mot sina 

relationsmarknadsföringsprocesser. (Andersen Houman 2001, s. 178) 

2.7 Internet som kommunikationskanal 
Kommunikationsmodeller som beskriver relationer som förmedlas genom ett utbud av olika 

kanaler och på ett flertal olika sätt, har funnits sedan 1950-talet och vissa fungerar än idag. 

Däremot tvingas nya mediers framfart, såsom Internet, att de existerande 

kommunikationsmodellerna undersöks och omvärderas på nytt, eftersom 

kommunikationsmiljön ständigt förändras. Det krävs att man ser andra lösningar och 

kommunikationsvägar, anpassat för just Internet som medium. (Fawkes & Gregory 2000, ss. 

110-111) 

Kommunikation ses traditionellt ur olika nivåer. Den första nivån är personlig 
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kommunikation som utgår från individen själv. Den andra kommunikationsnivån är mellan 

individer, så kallad one-to-one kommunikation. Den tredje kommunikationsnivån är 

gruppkommunikation, gällande relativt små grupper upp till 20 personer med gemensamma 

mål, intressen och med en informell struktur och ledarskap. Gruppkommunikation tar plats 

både i och mellan grupper. Slutligen utgör den fjärde kommunikationsnivån organisatorisk 

eller institutionell kommunikation. Organisationer kan definieras som grupper med en 

formaliserad typ av kommunikation och definierade mål, beslutsfattande samt kommunikation 

med omgivningen. Organisationer överskrider ofta gränser mellan grupper och sociala 

enheter. Kommunikationen kan även, utöver dessa fyra nivåer, ta plats mellan olika nivåer 

och vara direkt mellan deltagarna. Då meddelaren rör sig mellan dessa olika nivåer ökar 

möjligheterna för misstolkning. (Fawkes & Gregory 2000, ss. 110-111) 

Internet kan ses som en mekanism där alla dessa element samverkar. Personlig 

kommunikation kan förbättras genom att Internet används för att förmedla personliga åsikter 

analyserande, beslutsfattande för att nämna några exempel. (Fawkes & Gregory 2000, ss. 110-

111) 

Dessa olika typer av kommunikation har alltid funnits tillgängliga genom ett antal olika 

medium, men Internet som medium bidrar med alla olika nivåer samtidigt. Internet som 

medium har tre olika utmärkande särdrag som skiljer detta medium från traditionella. Det är 

vidsträckt och når över hela världen, det är inte tidsbundet och det kan slutligen nås när 

användaren önskar bli nådd. Slutligen är Internet som medium kapabelt att skapa interaktivitet 

som är överlägset alla andra kommunikationsmedel. Nedan förklaras två olika 

kommunikationsmodellers innebörd sett ur olika perspektiv, samt hur de används i en miljö 

anpassad för Internetkommunikation. (Fawkes & Gregory 2000, ss. 110-111) 

Författarna har använt de här modellerna i tur och ordning för att undersöka Internet som 

medium, först i perspektiv som sändare, sedan som kanal och sist som mottagare (eller 

användare). Modellerna kan användas på olika sätt, men dessa tre perspektiv lämnar ut 

användbara insikter gällande hur Internet påverkar marknadsföringen i praktiken.(Fawkes & 

Gregory 2000, ss. 110-111) 

Innan de olika modellerna undersöks kan vissa termer vara användbara. Det finns två 

huvudelement som berör förmedlande kommunikation. Det ena elementet berör kanalen eller 

mekanismen som bär på kommunikationen, exempelvis kan detta vara en telefon eller en 

tidning. I verkligheten är de flesta marknadsföringsrelationer förmedlande och överförs 

genom en kanal, oavsett om denna utgörs av ett tryckt, radio- eller TV sänt eller elektroniskt 

medium. Det andra elementet inom förmedlande kommunikation är den mänskliga agenten 
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som agerar som en gatekeeper eller kontrollant som tolkar informationen. Här är det viktigt 

att skilja på vilken typ av media som budskapet förmedlas genom, antingen om det är 

massmedia som exempelvis tidningar, radio eller TV. Eller om budskapet exempelvis 

förmedlas genom direktreklam som flygblad, demo visningar eller utställningar där budskapet 

istället är mer kontrollerat av kommunikationens initiativtagare. (Fawkes & Gregory 2000, s. 

115) 

2.7.1 Olika typer av Internetkommunikation 

Modellen nedan beskriver vilken typ av medium Internet är utifrån olika nämnda kategorier. 

Phillips beskriver dess tekniska karaktär utifrån tre kategorier: 

! One-to-one; e-mail är den snabbast växande forumet för denna kommunikation. 

! One-to-many; nyhetsgrupper inom Internet och personliga hemsidor inkluderar över 550 

miljoner globala transaktioner dagligen. 

! Many-to-many; utgörs av exempelvis Internet chattar och Usenet utbyten och inkluderar 

uppemot 250 miljoner människor dagligen. (Fawkes & Gregory 2000, s. 115) 

 

 

 

Figur 5 Olika typer av Internet kommunikation (Fawkes & Gregory 2000, s. 112) 
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2.7.2 Westley och McLeans kommunikationsmodell 

Westley och McLeans modell från 1957 var den första kommunikationsmodellen att 

inkludera massmedia i kommunikationen. Perspektiven som visas i modellen ovan utvärderar 

om relationerna i modellen förändras då mediet Internet inkluderas i modellen, specifikt när 

det gäller rollen som sändare eller kontrollant. Kärnan i modellen är att den introducerar 

förmedlarrollen (C) i kommunikationen. Modellen visar även aktiviteter i omgivningen (X) 

och lyfter fram och förhöjer sändarens roll (A). (Fawkes & Gregory 2000, s. 116). 

 Modellen fokuserar på sändaren och beskriver främst masskommunikatörens roll. Den kan 

även vara relevant för att beskriva olika roller inom relationsmarknadsföring och även 

strategisk kommunikation. Modellen tar upp tre roller som ingår i kommunikationssystemet. 

Dessa är sändarrollen, beteenderollen samt förmedlarrollen. (Windahl & Signitzer 1999 s. 

120) 

 

 
Figur 6 Westley och McLeans kommunikationsmodell (Fawkes & Gregory 2000, s. 116) 
 

A - Sändaren (The advocacy role) 

Denna roll utgår från en kommunikatör som påverkar motparten indirekt eller direkt. Denna 

kommunikatör är mest målmedveten av alla då denne utgör källan till 

informationsspridningen och ansvarar även för sin egen eller organisationen talan och 

spridning av budskapet. (Windahl & Signitzer 1999 s. 120) 
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B � Beteenderollen (The behaviour role) 

Denna roll innehas av budskapets mottagare. De ursprungliga mottagarna är läsare, tittare och 

lyssnare av masskommunikation. (Windahl & Signitzer 1999 s. 120) 

 
C � Förmedlarrollen (The channel role) 

Denna roll är mindre målinriktad än sändaren då denna roll enbart är fokuserad på att 

förmedla information från källan till mottagaren, i denna modell från A till B. 

Förmedlarrollen representerar inte sina egna intressen som beteenderollen gör, utan arbetar 

oftast på uppdrag av någon annan. Förmedlarrollen kan även fungera som en gatekeeper eller 

kontrollant genom att kommunikatören innehar så pass mycket makt att denne har möjlighet 

att bestämma vilken information som ska förmedlas, oavsett om kommunikatören arbetar på 

uppdrag av någon eller självständigt. (Windahl & Signitzer 1999 s. 120) 

 
Alla roller inom Westley och McLeans kommunikationsmodell har sin egen funktion, men 

dessa kan även skifta. Vid vissa tillfällen kan kommunikationsstrategen inneha den 

målmedvetna sändarrollen som på ett flertal sätt kan påverka mottagarna och vid andra 

tillfällen kan denna inneha rollen som förmedlare mellan initiativtagare och mottagare. En 

kommunikatör som arbetar på uppdrag av någon annan och förmedlar dennes budskap kan 

även inneha rollen som sändare, vilket ger kommunikatören makt i relation till mottagarna av 

budskapet. Detta förutsätter att kommunikatören intar en försvarande roll inför sin 

uppdragsgivare. Det är endast möjligt för kommunikatören att hantera både rollen som 

sändare och förmedlare om denne får agera fritt utan restriktioner och använda sin kompetens 

och kunskap utan starkt styre från uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. (Windahl & Signitzer 

1999 s. 121) 

 Det är viktigt att kommunikatören har god kunskap om och fokuserar på sin mottagare så 

att kommunikationen inte blir rutinartad. Detta är speciellt viktigt om kommunikatören är hårt 

styrd av sin uppdragsgivare, vilket kan leda till att budskapet inte skapas för mottagaren utan 

istället för att tillgodose uppdragsgivaren. (Windahl & Signitzer 1999 s. 121)  

Förloppet i modellen: Sändaren (A) samlar relevant information från den externa och 

interna omgivningen och skapar ett passande budskap (X1). Detta budskap passerar genom 

kanalen (C) via förmedlarrollen eller kontrollanten som i sin tur förändrar budskapet (X2). 

Budskapet når sedan ut till mottagaren (individuellt eller i grupp) där dess behov och beteende 

(B) tillgodoses. (Fawkes & Gregory 2000, s. 116).  
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Olika influenser från omgivningen illustreras genom påtryckningar på kanalen (C) att välja 

ut information som är anpassat efter deras behov. Styrkan och kraften från källan gällande att 

pressa ut meddelanden är nu ansträngd av agenten till massmedia. Omgivningen är fri att 

använda sig och �dra tills sig� meddelandet, men enbart via kontrollanten. (Fawkes & 

Gregory 2000, s. 117) 

 Beteenderollen (B) i modellen kan ses som ett ände för kommunikationen hos mottagaren 

och försvararen ses som källan som inte förväntar sig att ändra sin kommunikation. Kanalens 

roll ses inte som speciellt målmedveten utan mer neutral. (Fawkes & Gregory 2000, s. 117) 

Diskussionen runtomkring media och Internet fokuserar på elementen som beskrivs i 

modellen och dess relationer och samband med varandra. Omfattande 

marknadsföringsaktiviteter engageras för att tillfredsställa behovet hos media, i kontrollantens 

roll, för att kunna förvärva den viktiga tredje partens godkännande och dess engagemang. 

Dynamiken ligger i att A och C samarbetar, om än motvilligt, för att tillfredsställa B. Så länge 

som B inte har tillgång till samma information som delas av A och/eller C, kan de 

upprätthålla kontrollen i processen. Internet ger B tillgång till alla aktiviteter i omgivningen 

(X). Det finns inga händelser eller data som inte kan nås direkt utifrån Internet, utan att gå 

genom en kontrollant först. Denna direkta access möjliggör B att transformera han, hon eller 

de själva till en försvarare. Den feedback som löper tillbaka gäller mellan Bs som lämnar 

marknadsföringsaktiviteter och journalism för att arbeta fram en ny roll. Detta är betydelsen 

som gör att Internet ändrar företeelser. Istället för att förlita sig på massmedia för att 

tillhandahålla de primära hjälpmedlen till kommunikation med aktörer på marknaden måste 

istället organisationer etablera direkta interaktiva kanaler. (Fawkes & Gregory 2000, s. 117) 
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2.8 Teoretisk referensram 

 
Figur 7 Egen figur 
 

När en bank (sändare A i Westley och McLeans kommunikationsmodell) ska nå ut till ett 

visst kundsegment (mottagaren B) och skapa en relation via Internet (kanal C) bör den ta 

ställning till olika frågor. Banken måste bestämma hur varumärket ska positioneras på 

marknaden, vilket signal de vill nå ut med och hur den uppfattas. Även kundsegmentet som 

ska nås måste identifieras och bestämmas för att veta vilka som ska ta emot budskapet.  

  

Kundsegment 

För att veta hur aktiviteterna från bankens sida ska utformas måste kundsegmentet identifieras 

närmare, vilket utgör studiens första variabel. Frågor banken kan ställa om konsumenterna i 

segmentet följer nedan och bildar de påverkande faktorerna: 

! Är konsumenten gör-det-själv- eller gör-det-för-mig-typer? 

! Vilka behov har konsumenterna? T.ex. bättre service och bekvämlighet 

Genom att veta svaren på dessa frågor kan banken sedan forma budskapen som ska nå 

kundsegmentet genom kanalen Internet. 

 

Internet 

Internet som medium är ett relativt nytt kommunikationsmedel som kräver att lösningar 

omvärderas och anpassas för just denna kanal. Internet som medium skiljer sig mycket från 

andra medier genom dess interaktivitet som skapar bättre förutsättningar för dubbelriktad 

kommunikation. Det är vidsträckt och når över hela världen, det är inte tidsbundet och det kan 

slutligen nås när användaren önskar bli nådd. 

Bank Kundsegment Internet
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Relationsmarknadsföring  

För att skapa kundlojalitet, studiens andra variabel, hos kunderna med hjälp av CRM så stärks 

kundrelationen. Genom att använda Internet som kommunikationskanal kan banken skapa 

kundrelationer och lojalitet genom de påverkande faktorerna tillit, engagemang samt 

kommunikation. Faktorn tillit relaterar till hur trovärdig kunden anser att företag är. 

Engagemang ser till företagets flexibilitet och anpassning gentemot kunden. Faktorn 

kommunikation avser hur företaget kommunicerar med sina kunder, samt hur trovärdig och 

aktuell den informationen är. 

Om företaget lyckas med att förmedla dessa faktorer till kundsegmentet, blir kunderna 

lojala. När kunderna upplever en stark kundlojalitet gentemot företaget kommer de även att ge 

feedback tillbaka till företaget i form av ökat engagemang och användande av deras produkter 

eller tjänster. 
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3 Empirisk metod 
I detta avsnitt presenteras de kvalitativa ansatser och kvantitativa ansatser som genomförts i 
studien. Dessa består huvudsakligen av primärdata i form av intervjuer med Handelsbanken 
och segmentet unga vuxna 18-26 år, samt sekundärdata gällande tidigare publicerade under-
sökningar och statistik som berör studien. Slutligen ges metodkritik till de valda metoderna. 
 

3.1 Val av forskningsstrategi 
De metoder som valts att användas till undersökningen utgörs främst av en kvalitativ studie i 

form av intervjuer, vilket kommer att utgöra den största delen av det data som används i 

undersökningen. Utöver detta kommer metoden att kompletteras med kvantitativ data i form 

av tidigare publicerade undersökningar samt statistik. Valet av kvalitativ metod i form av 

intervjuer grundar sig främst på författarnas intresse av att gå in djupt på ämnet för att kunna 

genomföra en fallstudie av företaget och att skapa sig en helhetsbild av hur företaget agerar 

och positionerar sig gentemot sina konkurrenter i val av målgrupper.  

En fallstudie har valts att genomföras för en fördjupad och mer ingående studie av den 

valda banken och dess verksamhet. Uppsatsen behandlar både kvalitativa och kvantitativa 

data, vilket gör att en fallstudie lämpar sig för undersökningsområdet. Den fallstudie som 

kommer att användas som forskningsstrategi i uppsatsen är en enkelfallsstudie. I en 

enkelfallstudie läggs fokus på enskilda fall som undersöks (Johannessen & Tufte 2003, s. 56). 

För att kunna se på det studerade fenomenet från flera perspektiv har både en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats använts. Utöver detta har en avgränsning gjorts av vad som ingår i 

fallstudien och vad som ligger utanför, för att sedan resultera i en ingående beskrivning av det 

definierade fallet.  

I en fallstudie samlas mycket information (data) om ett avgränsat fenomen (fall) vilket i 

denna studie utgörs av unga vuxnas Internetbanksanvändande och hur detta kan stärka deras 

relation med sin bank (Johannessen & Tufte 2003, s. 56). Utifrån fallstudien har intervjuer 

med dels Handelsbanken gjorts då företaget utgör en av de svenska storbankerna och är den 

enda av dessa som inte har en specifik satsning mot segmentet unga vuxna. Dels med 

segmentet unga vuxna i åldern 18-26 år då dessa är en målgrupp som är mer frekventa 

Internetanvändare (SCB 2002). Detta är även en målgrupp som idag inte är lika lönsam för 

bankerna som exempelvis en äldre generation som utnyttjar bankens tjänster i större 

utsträckning som till exempel bolån. Denna målgrupp är inte lika uppbunden i banken och är 
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därför intressant att studera, då de är mer flyktiga mot sin bank än äldre målgrupper. Det är 

viktigt att ta reda på vad det valda segmentet tycker, samt hur Handelsbanken resonerar kring 

betydelsen av relationsmarknadsföring och om det är aktuellt genom Internet som medium, 

till det yngre segmentet. 

3.2 Kvantitativ ansats 
Den kvantitativa ansats som använts till studien är sekundärdata i form av tidigare 

undersökningar samt statistik. En undersökning som använts till studien berör 

Internetanvändande bland ungdomar i Sverige och är genomförd av LunarStorm1 som är ett 

Internet Community och en självklar del i svenska ungdomars sociala nätverk och vardag. 

LunarStorm har genomfört en undersökning mellan den 4 och 25 september, 2006 som heter 

�Pengar och sånt�.  I undersökningen har 12 074 ungdomar mellan 15 och 25 år tagit ställning 

till vad som äger, duger respektive suger inom områdena pengar, inkomst, banker, 

försäkringar och framgångsfaktorer.  

Även en undersökning som Synovate Temo2 har genomfört på uppdrag från Nordea 

används i studien. De har frågat 1008 stycken svenskar och övriga nordbor i åldern 18 till 29 

år under tidsperioden 10 � 17 januari 2007 om deras boende, inkomster, sparande, lån och 

konsumtion i undersökningen Så ser unga på sin ekonomi. (Nordea 2006)  

Studien har även kompletterats med en undersökning om Dator och Internet i hemmet 

sammanställt av SCB, Statistiska Centralbyrån år 2002 och som undersöker ungdomars 

Internetvanor och användande. Slutligen en publicerad undersökning sammanställd av 

Svenska Bankföreningen3 från september 2005 har använts; Banker i Sverige - Faktablad om 

svensk bankmarknad. 

 

                                                
1 LunarStorm är Skandinaviens mest trafikerade Internetplats och har 1,2 miljoner aktiva medlemmar i Sverige. 
Medelåldern på medlemmarna är över 18 år och 70 procent av Sveriges ungdomar i åldern 15-20 är aktiva 
medlemmar. (LunarStorm 2006) 
2 Synovate är ett av världens största företag inom marknadsanalys och rådgivning. Undersökningsföretagen 
Temo och LUI Marknadsinformation bildar Synovate Sweden. Temo har långa och breda erfarenheter av 
undersökningar, med kompetenser som spänner allt från opinionsmätningar till affärsutveckling och 
personalundersökningar. (Temo 2007)   
3 Svenska Bankföringen företräder banker i Sverige och hjälper sina medlemmar, såsom banker, finansbolag och 
bostadsinstitut, i frågor av gemensamt intresse. Genom statistik, publikationer, nyhetsbrev och på hemsidan 
informerar de utomstående om förhållanden på den svenska bankmarknaden. (Svenska Bankföreningen 2007) 
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3.3 Kvalitativ ansats 
Den kvalitativa ansatsen utgörs dels av djupintervjuer med Handelsbanken och dels kortare 

intervjuer med segmentet unga vuxna i åldern 18-26 år.  

Intervjuerna som har genomförts med de unga vuxna var strukturerade med en fast 

ordningsföljd där frågorna och dess ordningsföljd har fastställts innan intervjuerna har 

genomförts (Johannessen & Tufte 2003, s. 97). 

De intervjuer som genomförts med Handelsbanken befinner sig på en glidande skala 

mellan semistrukturerade och ostrukturerade (Denscombe 2000, s. 135).  

 Observationer på samtliga storbankers (Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank) 

hemsidor har gjorts. Detta har genomförts i syfte att observera hur de olika bankerna 

segmenterar de unga vuxna på sina hemsidor. 

3.3.1 Intervjuer med Handelsbanken 

De intervjuer som genomförts på Handelsbanken har haft öppna svar och flexibel 

ordningsföljd. Intervjuobjekten har haft möjlighet att svara fritt på ett antal strukturerade 

frågor samtidigt som de höll sig inom det valda ämnet. Detta gav informanten möjlighet att 

utveckla sina svar och samtidigt ge uttryck för egna åsikter, tankar och idéer vilket även ger 

hög reliabilitet (Johannessen & Tufte 2003, ss. 97-98). Författarna har genomfört tre 

intervjuer på Handelsbanken med personer på olika avdelningar och med olika befattning som 

har fått svara på samma frågor och ge sin egen tolkning på svaren. Samtliga intervjuer har 

genomförts i Handelsbanken Finans lokaler på Torsgatan i Stockholm. De intervjuade är: 

Lars Sporrong, Webmaster HFDR, Reklam & Kommunikation (2007-04-10) 

Anders Fagerdahl, chef HFDT, Direktförsäljning Telefon (2007-04-10) 

Magnus Blomqvist, chef HFBU, Banktjänster Utveckling (2007-04-13) 

De frågor som ställts har huvudsakligen varit tolkande frågor där informanterna har fått ge 

sin uppfattning och tolkning om olika händelser och handlingar och hur informanterna 

relaterar till dessa. En liten del av frågorna har varit teoretiska frågor som avser att avslöja 

orsaker och avsikter med vissa företeelser och handlingar som berör studien. Informanterna 

har haft möjlighet att formulera svaren med egna ord, vilket även ger informantens egen 

tolkning av frågorna då författarna även haft mindre inverkan på hur informanterna svarat. 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 96)  

Intervjuerna har genomförts genom att författarna har antecknat och spelat in 

ljudmaterialet som sedan bearbetats och sammanställts. 
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Intervjumetoden som valts har varit personliga intervjuer vilka är den vanligaste typen vid 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Detta innebär ett möte mellan forskaren och 

informanten. Personliga intervjuer har valts då de är lätta att kontrollera och då uppfattningar 

och synpunkter kan lokaliseras till informanten (Denscombe 2000, s.136). 

 Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2. 

3.3.2 Intervjuer med unga vuxna 

Intervjuer med 28 stycken unga vuxna i segmentet studerande och arbetande i åldern 18-26 år 

har gjorts. Intervjuerna har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren 

väljer ut de personer som är tillgängliga eller att intervjupersonerna själva tar initiativ att vara 

med i urvalet (Johannessen & Tufte 2003, s. 19). Författarna har utifrån detta valt ut lämpliga 

intervjuobjekt i sin omgivning som kan tänkas passa till studien. Intervjuerna har genomförts 

med personer bosatta, med spridd geografisk fördelning, i Stockholms Län. Intervjuobjekten 

har delats upp i fyra olika grupper. Studerande i åldern 18-22 år, studerande i åldern 23-26 år, 

arbetande i åldern 18-22 år samt arbetande i åldern 23-26 år. Intervjuerna har genomförts 

under april månad 2007. Intervjuerna har genomförts face-to-face och i de fall ett personligt 

möte inte varit möjligt, via telefon. 

Intervjuerna har varit strukturerade där intervjuobjekten har fått svara på 13 frågor, med 

följdfrågor där intervjuobjekten fritt har fått utveckla och motivera sina svar. Författarna har 

antecknat under intervjuerna som sedan sammanställts och bearbetats. En av frågorna har 

behandlat segmentets relation med deras huvudbank, vilket de därför har fått gradera från 

skala 1-5 där 1 utgör mindre bra och 5 utgör mycket bra relation med banken utifrån 

faktorerna tillit, engagemang och kommunikation. De andra frågorna berör de unga vuxnas 

förhållande till sin bank samt deras vanor gällande användandet av bankens hemsida. 

Författarna har valt att genomföra strukturerade intervjuer då det är lättare att samla in data 

från ett större urval av respondenter med hjälp av denna intervjuform. Intervjuformen har 

större likheter med frågeformulär än andra intervjuer (Denscombe 2000, ss. 134-135). 

Fördelen med strukturerade intervjuer är att de är mer effektiva och ger större möjlighet till att 

kunna jämföra intervjuerna med varandra eftersom frågorna till viss del är standardiserade. 

Att ge informanten möjlighet att utveckla sina svar och ge egna tolkningar av frågorna ger 

även hög reliabilitet till undersökningen. (Johannessen & Tufte 2003, s. 97) 

Varför författarna har valt att genomföra intervjuer och inte ett frågeformulär grundar sig 

på att de eftersträvar mer kvalitativa svar som kan analyseras på en djupare nivå. 
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Standardiserade frågor där respondenterna får svara på identiska frågor gör att svaren kan 

jämföras och bearbetas på ett enklare sätt.  

Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 3. 

3.4 Metodkritik  

3.4.1 Validitet 

Begreppsvaliditet granskar hur pass bra eller relevant de data som samlats in representerar det 

fenomen som ska undersökas (Johannessen & Tufte 2003, s. 47). 

 Intervjuer som forskningsmetod har ofta en hög validitet då direktkontakt med 

intervjuobjektet under intervjun innebär att data kan kontrolleras bekräftande riktighet och 

relevans under den tid som den samlas in (Denscombe 2000, s. 162) 

 Författarna har haft möjlighet att handleda informanterna genom frågorna då de gjort 

personliga intervjuer, vilket gett svaren högre validitet då informanterna haft möjlighet att 

motivera och utveckla sina svar inom ramarna för ämnet. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet berör hur pass tillförlitlig de data som insamlats är (Johannessen & Tufte 2003, s. 

28). Generellt när det gäller intervjuer är att det ofta är svårt att uppnå objektivitet på grund av 

intervjuarens och kontextens inverkan. De data som samlas in är i viss mån unika för den 

specifika miljön och de specifika individer som deltar i intervjun, vilket ofta har en ogynnsam 

effekt på studiens tillförlitlighet (Denscombe 2000, ss. 162-163). Författarna anser att 

kontextens inverkan har haft liten påverkan på informanternas svar, både gällande 

intervjuerna med unga vuxna och på Handelsbanken, då intervjuerna har genomförts i ett 

sammanhang som varit okomplicerat där författarna inte behövt ta hänsyn till speciella regler 

eller principer.  

Viss hänsyn måste även tas till intervjuareffekten som inverkar på intervjuobjektets svar 

beroende på vilken relation som finns mellan författarna och de intervjuade. Främst är det 

intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung som inverkar på hur villiga de intervjuade är att 

lämna ut information och hur ärliga de är i sina svar. Även den personliga identiteten hos 

författaren och vilken betydelse den har för intervjuobjektet påverkar intervjun. (Denscombe 

2000, s. 138) I denna studie kan intervjuareffekten ha haft påverkan främst på de intervjuer 

som genomfördes med de unga vuxna då en del utfördes med personer författarna sedan 
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tidigare varit bekanta med. Författarna anser att intervjuareffekten kan påverka 

informanternas objektivitet negativt, men den kan även påverka studiens tillförlitlighet 

positivt då informanterna i vissa fall kan ge ärligare, öppnare och utförligare svar om dem 

känner att de kan förlita sig på och anförtro sig till intervjuaren.  

Nackdelen med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer som genomförts med 

Handelsbanken är att det kan vara svårt att jämföra svaren mellan informanter samt att 

möjligheten till att tolka resultaten minskar (Denscombe 2000, s. 135). 

Av accesskäl har författarna endast genomfört intervjuer på Handelsbanken och inte på 

några andra storbanker, vilket gör att resultatet blir snedvridet mot Handelsbanken och att 

vissa fenomen inte kan tolkas objektivt för hela bankbranschen i Sverige utan måste ses med 

mer kritiska ögon eftersom storbankerna jobbar på olika sätt ut mot kunderna.  

Då bandspelare har använts under intervjuerna med Handelsbanken måste viss hänsyn tas 

till att detta kan hämma informanten i sina uttalanden. Intervjuer har ofta formen av 

onaturliga och konstruerade situationer i specifika miljöer vilket i vissa fall kan påverka 

informanten och dess svar (Denscombe 2000, s. 163).  

I studiens fall har de intervjuer som gjorts med Handelsbanken varit på informanternas 

hemmaplan där de troligtvis har känt sig säkrare och tryggare, än om intervjun exempelvis 

hade genomförts i en miljö som varit obekant för dem. Eventuellt kan detta bidra till att 

informanten talar mer utifrån företaget än utifrån sig själv som individ, jämfört med om 

intervjun exempelvis hade genomförts på neutral mark. Gällande studien anser författarna att 

detta så gott som enbart har bidragit till positiva effekter då författarna primärt inte är 

intresserade av individerna, utan av personerna i sin yrkesroll när de representerar 

Handelsbanken. Att genomföra intervjuer i informanternas hemmiljö anser författarna också 

enbart som en positiv effekt som gör att informanten känner sig mer trygg i sin roll som 

intervjuobjekt.   

Nackdelen med strukturerade intervjuer, som genomförts med unga vuxna, är att 

informanten kan ha kunskaper eller åsikter om ämnet som författarna går miste om då 

frågorna är förutbestämda. Författaren kan heller inte skräddarsy intervjun efter informanterna 

utan är tvungen att utgå utifrån ett specifikt frågeformulär som kan begränsa flexibiliteten. 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 97) 

Då informanterna befunnit sig i sammanhang och miljöer som de är väl bekanta med har 

detta sannolikt endast bidragit till att intervjuerna blivit mer avslappnade. Eventuellt kan detta 

ha bidragit till att informanterna fått ett övertag då de befunnit sig i en välbekant miljö, men 

författarna anser att fördelen med detta även är att informanterna svarar mer utförligt och 
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ärligt om de känner sig avslappnade i en miljö som de är välbekanta med.   

Då författarna har valt ut intervjuobjekten till intervjuerna med segmentet unga vuxna 

utifrån ett bekvämlighetsurval så ger detta en lägre reliabilitet till undersökningen än om 

dessa istället hade valts ut slumpmässigt. Författarnas personliga relation till intervjuobjekten 

kan möjligtvis påverka deras svar och deras objektiva inställning, vilket i så fall gör 

intervjuerna mindre tillförlitliga. Däremot kan deras anonymitet ha bidragit till ärligare och 

uppriktigare svar vilket i sin tur kan ha bidragit till högre reliabilitet till studien. 

Då författarna endast intervjuat personer i Stockholms Län kan detta ge en viss 

snedfördelning geografiskt sett, även om den geografiska spridningen på informanterna varit 

stor inom Stockholms Län.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras observationer av storbankernas hemsidor gällande deras segmen-
tering. En sammanställning av intervjuerna med de unga vuxna samt LunarStorms och Nor-
deas undersökningar presenteras även. Slutligen berör avsnittet den valda banken, Handels-
banken, samt de intervjuer som genomförts. 
 

4.1 Storbankernas segmentering via hemsidorna 

4.1.1 Nordea 

Nordea segmenterar unga i delsegmenten studerande och övriga unga vuxna. När man klickar 

på privatknappen så finns ett val i vänstermenyn som heter �Livssituationer�. Där kan man 

välja mellan Studentliv, Bilda familj, Hem kära hem, Sjukdom, Arbetslöshet, Pension. Under 

studentliv finns information om deras studentpaket som till viss del är kostnadsfritt 

(personkonto, Visakort samt Internet- och telefonbank). Här hittar man även information om 

att studera utomlands med en checklista över vad man ska tänka på och länkar till bland annat 

CSN och Högskoleverket. Här finns även information om att finansiera studierna och en mall 

för studentbudget. Nordea erbjuder bland annat studentlån, startlån och startpaket till 

studerande. Studentpaketet kan man ansluta sig till via Internet och om man har personkonto i 

Nordea, annars måste man besöka ett bankkontor. Man måste även studera på högskola eller 

universitet och få studiemedel via CSN. Man kan även komma åt länken till studentpaketet 

via Kundförmåner i vänstermenyn. 

För det segment som är inte är studerande men är mellan 18 och 28 år finns ett speciellt 

erbjudande som är relativt svår att hitta. Först klickar man på Kundförmåner för att gå vidare 

via Fördelsprogrammet och sedan klickar man på Om Ung Vuxen 18-28 år. Har man redan 

personkonto i Nordea så kan man ansluta sig till programmet via Internet, annars måste man 

gå in på Nordeas bankkontor. När man är ansluten så har man olika förmåner såsom 

rabatterade och kostnadsfria tjänster. (Nordea 2007) 

4.1.2 Swedbank 

Swedbanks segmentering för den utvalda målgruppen är svår att identifiera direkt på deras 

hemsida. När man läser närmare kan man dock få mycket information om man är ung och 

över 18 år. De har en specifik länk till ungdomar och studenter där man får välja om man 
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tillhör gruppen ungdom eller student. Det finns en paketering för ungdomar från 13 år och 

upp till 20 år och ett studentpaket för studerande på högskola eller universitet. Informationen 

på hemsidan är däremot främst inriktad och utvecklad till studenter. Studentpaketet kan man 

endast ta del av ifall man har CSN-insättning på sitt konto och studerar på högskola eller 

universitet samt söker det via bankkontor. Swedbank erbjuder bastjänsterna, såsom 

Internetbank, kortavgifter, telefonbank etcetera kostnadsfritt. Studentsidan innehåller länkar 

och information om värnplikt, information om man vill skriva sin uppsats eller sitt 

examensarbete inom Swedbank (uppsatstävlingar, tips på ämnen och stipendier), 

budgetprogram, tips inför utlandsvistelsen, länkar till studentrabatter, till Högskoleverket och 

CSN. Upp till 20 år erbjuder Swedbank ett Visa Ung, konto och begränsad Internetbank 

kostnadsfritt. Ingen annan information riktas just mot det här segmentet. (Swedbank 2007) 

4.1.3 SEB 

SEB erbjuder ett studentpaket med basutbud såsom gratis konto, Internetbank, bankkort 

etcetera för studenter. Enda kravet är att studenten har betald kåravgift på högskola eller 

universitet och får sitt studiemedel insatt på ett privatkonto hos SEB, samt att studenten 

kommer in på ett bankkontor och registrerar sig. De erbjuder även studentlån, upp till 25 000 

kr utan uppläggningsavgift eller avgifter (efter kreditprövning) med en återbetalningstid på 

upp till 5år. SEB har även en studentportal med information om traineeutbildningar inom 

SEB, uppsats- och examensarbeten, aktiviteter, att jobba inom SEB samt vanliga frågor och 

svar. Studenter kan även registrera sitt CV och få möjlighet att prata med en SEB 

medarbetare. Det finns ingen information eller erbjudande till övriga unga vuxna i segmentet 

om man bortser från den del av dem som studerar. (SEB 2007) 

4.1.4 Handelsbanken 

Handelsbanken har i dagsläget ingen satsning på segmentet 18-26 år. De har specifika 

satsningar för yngre personer upp till 17 år samt satsningar och erbjudanden till övriga 

personer beroende på vilket typ av behov kunderna har. De har ingen studentsatsning eller 

något erbjudande alls till studenter. De har överlag mycket dålig segmentering gentemot olika 

segment och det är dessutom svårt att hitta på hemsidan även om du som kund har ett 

specifikt behov. (Handelsbanken 2007) 
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4.2 Segmentet unga vuxna 
Nedan presenteras en sammanställning av intervjuerna med de unga vuxna samt LunarStorms 

och Nordeas undersökningar om ungdomars förhållande till banker och deras vanor och 

livsstil. Sammanställning av dessa finns i Bilaga 4. 

4.2.1 Identifiering av segmentet  

Segmentet unga vuxna är gör-det-själv- typer, de vill utföra sina bankärenden via sin 

Internetbank och inte få hjälp på ett bankkontor. De huvudsakliga anledningarna till detta 

uppges vara enkelheten och snabbheten som nämnts av samtliga intervjuade. Andra 

anledningar är tillgängligheten, att man inte behöver anpassa sig efter specifika tider för att 

kunna göra sina bankärenden.  

 Enligt Nordeas undersökning så utgör cirka hälften av segmentet av studerande (43 

procent) och hälften av arbetande (44 procent). Av de anställda arbetar utgör 37 procent av 

dessa heltidsarbetande ungdomar och av de studerande är det ungefär hälften som både 

arbetar och studerar och där lön och studiemedel utgör huvudinkomsterna. 6 procent av 

segmentet är arbetslösa och idag är det fortfarande svårt att få ett jobb trots att arbetslösheten 

gått ner. (Nordea 2007) 

 De flesta av de tillfrågade hyr sitt boende, endast en fjärdedel äger sitt boende och en 

femtedel bor hemma hos föräldrarna. Ju äldre man blir desto vanligare är det också att man 

äger sitt boende. I Stockholm som exempel är det vanligare att bo kvar hos föräldrarna under 

en längre period, mycket beroende på de dyra bostadspriserna. Hälften av de unga som bor 

hemma betalar ingenting alls och 35 procent betalar en mindre del, genomsnittet ligger på 

1300 kr per månad. (Nordea 2007) 

 Det är stora ekonomiska skillnader mellan de som studerar och de som arbetar i Sverige. 

De som arbetar har i genomsnitt 15 300 kr kvar varje månad efter skatt och en studerande i 

genomsnitt 8 600 kr kvar efter skatt. Här skiljer sig det även markant efter ålder, de äldre har 

oftare bättre ekonomi än de yngre gällande de tillfrågade i segmentet. (Nordea 2007) 

4.2.2 Hur segmentet använder bankens hemsida 

Samtliga intervjuade i undersökningen bland de unga vuxna har Internetbank. Enligt 

intervjuerna använder de unga vuxna bankens hemsida på liknande sätt. Samtliga utför 

överföringar och kontrollerar sitt saldo som inloggade kunder. Det som skiljer den yngre 
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gruppen från den äldre är främst aktie- och fondhandeln via Internetbanken, ingen från den 

yngre gruppen har handlat med värdepapper, medan nästan hälften (6 av 14) av den äldre 

gruppen har gjort det. Ytterligare en tjänst som är vanlig bland respondenterna, men som 

också skiljer grupperna åt en aning, är betalningar. Samtliga i den äldre gruppen utför 

betalningar via sin Internetbank, medan 10/14 av de yngre gör det. 

När det gäller användandet av bankens hemsida för att söka upp och läsa information kan 

ingen skillnad mellan de olika grupperna urskiljas. 10/28 läser sällan information, 11/28 läser 

aldrig information samt 7/28 läser information på hemsidan, främst som inloggad. Endast två 

personer av alla intervjuade uppger att de någon gång per månad besöker hemsidan för att ta 

del av information utan att logga in. De intervjuade besöker sin banks hemsida i första hand 

för att logga in på Internetbanken. De loggar in utan att läsa information på bankens hemsida 

eftersom de inte är intresserade av informationen och inte är i behov att bli informerade om 

bankens produkter och tjänster eftersom de är nöjda med sina befintliga tjänster. De 

intervjuade loggar genomsnittligt in 12 gånger per månad och en övervägande majoritet 

(26/28) går aldrig in på bankens hemsida annat än för att logga in på sin Internetbank.  

LunarStorms undersökning visar att 74 procent av de unga i åldern 19-21 år har 

Internetbank samt att 85 procent av de i åldern 22-25 år har Internetbank. (LunarStorm 2006) 

Segmentet unga vuxna tillfrågades även vilken typ av information som exempelvis 

rabatter, ytterligare tjänster, erbjudanden de vill ha tillgång till via bankens hemsida och som 

de även saknar idag. Överlag var det ingen större skillnad på svaren gällande bank, 

sysselsättning eller ålder. Hälften av de tillfrågade (14/28) uppger att de är nöjda som de är 

med bankens hemsida alternativt har de aldrig tänkt på vad som skulle kunna göras 

annorlunda. Ett par (4/28) av de tillfrågade som studerade, ville se fler studenterbjudanden, 

rabatter och mer riktad information till studenter. Drygt en fjärdedel av de tillfrågade (8/28) 

ville ha fler erbjudanden och rabatter samtidigt som de även eftersträvade en tydligare 

hemsida med bättre översikt och information om bankens tjänster, uppdateringar, säkerhet 

och ny information. Det fanns även ett samband mellan de tillfrågade och bank. Av de 

resterande 3 tillfrågade gällande vilken typ av information som de vill ha tillgång till via 

bankens hemsida har samtliga personer Nordea som bank. Denna grupp har specifikt 

poängterat att säkerheten är viktig och att de vill ha snabb information när det händer 

någonting. De eftersträvar även mer kontroll gentemot säkerheten så att allt fungerar smidigt 

och utan problem. 

 



 37

4.2.3 Hur kundernas relation är till sin bank 

Hur de unga vuxna svarade på intervjufrågorna har inget samband mellan vilken bank de har. 

Det finns inte heller något märkbart samband mellan deras svar och vilken sysselsättning de 

har. Intervjuerna visar även att de unga vuxna inte aktivt har valt sin bank utan att de i mycket 

stor utsträckning har samma bank som någon av sina föräldrar. Detta beror oftast på att 

föräldrarna hjälpt sina barn att skaffa sitt första konto och då av bekvämlighetsskäl valt 

samma bank som sin egen. Trots att 63 procent i LunarStorms undersökning av ungdomarna 

uppger att de är väldigt eller ganska engagerade i sin privatekonomi, så uppger de även på 

frågan varför de har valt den bank de har idag att de har �samma bank som mina föräldrar� 

vilket hamnar på en överlägsen förstaplats. Undersökningen visar att bankers kommunikation 

inte når unga. Svenska ungdomar har svårt att ta ställning gällande sin relation till banker och 

väljer i hög grad samma bank som sina föräldrar. Detta samtidigt som de unga överlag har ett 

mycket stort förtroende för banker. (LunarStorm 2006) 

När de intervjuade fick gradera sin relation till sin bank på en femgradig skala, där fem är 

mycket bra relation och ett är mycket dålig relation, skilde sig de olika grupperna åt. Den 

yngre gruppen mellan 18 och 22 år gav ett högre medelvärde än den äldre gruppen mellan 23 

och 26 år. Den vanligaste förklaringen för de yngre att ge högt betyg var att de inte hade 

upplevt några problem med sin bank, vilket enligt dem berodde på en bra relation. Den äldre 

gruppen hade däremot ett lägre medelvärde, dels på grund av att fler stött på problem och dels 

då många uppgav en trea som ett �varken eller svar� när de inte haft någon specifik kontakt 

med banken, då de yngre istället gav ett högre betyg med samma motivering. 

De intervjuade har fått besvara sex olika frågor, samt gradera dessa på en femgradig skala, 

som berör relationen till deras bank på olika sätt. Dessa har sedan relaterats till faktorerna 

tillit, engagemang och kommunikation. 

Utifrån faktorn tillit där de intervjuade fick svara på om dem ansåg att banken var 

konsekvent med att erbjuda kvalitet på sina tjänster samt vilket förtroende de hade för 

bankens tjänster låg snittet för bägge frågor över 4 för den yngre åldersgruppen och aningen 

lägre för den äldre åldersgruppen. Den yngre målgruppen har ett högt förtroende för bankens 

tjänster, vilket toppades med ett snitt på 4,4. Däremot så har inte särskilt många av de 

tillfrågade haft problem med bankens tjänster eller utnyttjat dem i större utsträckning. Detta 

gäller även förtroendet till banken, majoriteten av de tillfrågade har ett högt förtroende, 

speciellt de yngre, utan att ha stött på problem. Överlag har den äldre gruppen ett minskat 

förtroende och verkar ha stött på mer problem hos banken, vilket påverkat deras tillit. 
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74 procent av de tillfrågade i åldern 19-21 år i LunarStorms undersökning uppger att de har 

mycket stort eller stort förtroende för banker och av den äldre gruppen tillfrågade i åldern 22-

25 år har 73 procent mycket stort eller stort förtroende för banker (LunarStorm 2006). 

Utifrån faktorn engagemang har de intervjuade fått besvara om banken anpassar sig efter 

deras behov samt om banken visar flexibilitet när det uppstår problem. Dessa frågor har gett 

lägst snitt i undersökningen, specifikt gällande om banken anpassar sig efter deras behov har 

alla grupper gett ett lägre snitt mellan 3 och 3,7. Den yngre gruppen har oftast inte ställt så 

stora krav på bankens flexibilitet och anpassning efter deras behov och de verkar heller inte 

haft så stora behov. Vissa av de tillfrågade anser att banken har varit flexibel då det uppstått 

små problem som behövts åtgärdas, men de flesta har inte upplevt någon speciell anpassning 

och dessa har oftast heller inte haft specifika behov. Ett fåtal har varit missnöjda med bankens 

flexibilitet och inte ansett att det anpassat sig alls efter dem. 

Faktorn kommunikation har undersökt hur pass väl banken erbjuder uppdaterad och 

trovärdig information samt hur pass väl de informerar kunderna om nya tjänster. Alla av de 

tillfrågade grupperna, förutom studerande i åldern 22-26 år, har givit ett högt betyg på båda 

frågorna och snittet är sammantaget över 4 poäng. De intervjuade tycker även att banken är 

bra på att informera om nya tjänster, främst på första sidan när de loggar in eller genom 

broschyrer som skickas ut med kontoutdragen. Sammantaget anser de att det finns trovärdig 

och uppdaterad information tillgänglig att få. Majoriteten uppger dock att de inte aktivt söker 

information om bankens produkter och tjänster eftersom de inte är intresserade och inte är 

�någonting de tänker på�. 

Enligt LunarStorms undersökning är det 8 procent av segmentet i åldern 19-21 år som 

aldrig besöker ett bankkontor, flest i den åldersgruppen med 16 procent besöker ett 

bankkontor mellan 6-10ggr/år. Av segmentet i åldern 22-25 år är det bara 5 procent av dessa 

som aldrig besöker ett bankkontor och flest i det segmentet med 18 procent besöker 

regelbundet ett bankkontor mellan 6-10ggr/år. (LunarStorm 2006) 

 När respondenterna i LunarStorms undersökning rankade varumärkena inom bank så var 

den stora vinnaren Föreningssparbanken (namnbytet till Swedbank hade inte ägt rum när 

undersökningen genomfördes), medan 43 procent inte alls kunde ta ställning till om SEB, en 

av Sveriges största reklamköpare, äger duger eller suger. 
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4.3 Om Handelsbanken 
Handelsbanken, grundad 1871, är en av Nordens ledande banker och driver en 

universalbankrörelse, det vill säga att banken levererar tjänster inom hela bankområdet. Med 

det avses traditionella privat- och företagstjänster, finansiering, investment banking, cash 

management, kapitalförvaltning, trading, placeringar inom aktie-, ränte- och fondmarknaden 

samt livförsäkring. Detta görs i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Utöver 

dessa länder har Handelsbanken kontor i 15 länder. I koncernen ingår Handelsbanken Fonder, 

Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek samt Stadshypotek Bank. 

Handelsbanken säger sig ha en starkt decentraliserad organisation där kontoret är banken. 

Organisationen har en företagsfilosofi som förespråkar att kunden är i centrum och inte de 

enskilda produkterna. Lönsamhet prioriteras alltid före volym. (Årsredovisning 2005) 

4.3.1 Handelsbankens konkurrenter 

Den nordiska bankmarknaden har under lång tid genomgått en konsolideringsprocess där ett 

fåtal stora banker genom förvärv och fusioner fått en stark ställning på marknaden. Sedan ett 

par år domineras den nordiska marknaden av sex stora aktörer: Handelsbanken, SEB, Nordea, 

Swedbank, Danske Bank och DnB NOR. Bankmarknaden kännetecknas av hård konkurrens, 

en konkurrens som såväl de stora bankerna som nischaktörerna tar aktiv del i. 

(Årsredovisning 2005) 

4.3.2 Handelsbankens arbetssätt 

Bankens arbetssätt utgår från ett samlat kundansvar så nära kunden som möjligt. Det innebär 

att koncernens affärsverksamhet är starkt decentraliserad. De viktigaste styrmedlen är en väl 

förankrad företagspolitik i hela koncernen och företagskultur samt ett effektivt ekonomiskt 

styrsystem. En grundidé är också att organisation och arbetssätt ska utgå från kontorens 

ansvar för enskilda kunder, inte från centrala enheters ansvar för produktområden eller 

marknadssegment. För varje kund � privat- eller företagskund � finns ett samlat ansvar på ett 

ställe i koncernen, nämligen på kundens lokala bankkontor. Där ligger ansvaret för: 

! att kunden får kvalificerad och samordnad service från alla enheter i koncernen 

! samtliga krediter som en person, ett företag eller en grupp av företag har inom 

Handelsbankskoncernen 
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! att kunden betalar rätt pris för de tjänster som utnyttjas 

! bankens lönsamhet för det samlade affärsutbytet med kunden. 

(Årsredovisning 2005) 

 

Av detta följer att ansvaret för koncernens marknadsföring ligger på det enskilda 

bankkontoret. Det finns ingen central marknadsavdelning. Banken gör inga centrala 

marknadsplaner och styr inte heller kontorens marknadsföring genom centrala prioriteringar 

av kundgrupper eller produktområden. Denna grundidé har Handelsbanken med konsekvens 

och framgång tillämpat och vidareutvecklat i många år. (Årsredovisning 2005) 

Figur 8 Handelsbankskoncernens organisation (Årsredovisning 2005) 

4.4 Sammanställning av intervjuerna på Handelsbanken 

4.4.1 Bankens segmentering av kunderna 

Handelsbankens kunder delas in i olika grupper via geografi, de tillhör automatiskt ett visst 

kontor som i sin tur bestämmer aktiviteterna gentemot kunderna. Som inloggad på hemsidan 

är kunderna inte segmenterade alls, utan egentligen enbart genom geografisk förankring. 

Segmenteringen sker idag inte centralstyrt utan via de enskilda bankkontoren, däremot börjar 

det komma mer och mer paketeringar för kunderna på central nivå. På hemsidan delas 

kunderna in i privatkunder och företagskunder och efter vilket kontor de tillhör, vilket kan 

liknas vid en segmentering.4  

Historiskt fokuserar Handelsbanken överlag inte så mycket på segmentering utan ser alla 

kunder som individer och utifrån deras specifika behov. Olika kunder har olika lönsamhet vid 

                                                
4 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
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olika stadier i livet. Historiskt sett har Handelsbanken inte riktat sig till en viss kundandel, 

utan mot alla kunder med god återbetalningsförmåga.5 

Banken har utöver detta ingen specifik åldersindelning. Kund som kund ska bli bra bemött 

och ses mer som en individ än som en del i ett segment.6 

4.4.2 Bankens syn på vikten av kundrelationer 

Det är väldigt viktigt att bibehålla och att förstärka relationerna med bankkunderna, speciellt 

via bankkontoren än via Internet. Detta är troligtvis lika för alla banker och inte bara för 

Handelsbanken. Därför ses det inte som ett problem att många kunder försvinner från 

bankkontoren och utför sina tjänster via Internet istället. Personlig kontakt kommer alltid att 

vara en viktig faktor som inte kan bortprioriteras. Banker måste idag vända sig mer till 

kunderna än tidigare och skapa relationer, än förr då kunden istället sökte upp banken. 

Information om kunder används inte alls för att skapa bättre relationer med kunderna.7 

Idag är bankkunder mindre trogna och lojala gentemot sin bank, därför är relationer 

viktiga. Unga personer �ärver� inte alltid sina föräldrars bank som var vanligt förr men även 

idag är det vanligt på mindre orter där det bara finns en bank att tillgå. Om banken har en 

stabil bas med kunden är det lättare att inleda nya affärer och skapa relationer med dessa 

kunder. Åldrarna 18 och uppåt är en viktig ålder för att komma igång med att skapa relationer, 

här tas de första stegen.8 

Bra relationer är viktigt eftersom kunden då kan acceptera att banken till exempel inte 

alltid är billigast, genom att skapa relationer vill man knyta kunden till sig. Det är svårt att 

kommunicera med kunder via hemsidan, för det behövs Communitys som är ett bra sätt att 

kommunicera med kunder, detta finns dock inte i dagsläget. Det är också viktigt att kunden 

inte får för höga förväntningar av den informationen som ligger ute, man ska inte servera för 

mycket för dem eftersom när de märker att banken är ett vinstdrivande företag kan det komma 

som en chock och det skapar missnöje. Banken ska ha en rak kommunikation med kunderna, 

det ska vara lätt att förstå rollerna bank och kund.9 

Relationer blir viktigare och viktigare i framtiden, vilket det inte har varit tidigare då 

kunderna i större utsträckning sökte upp banken. Idag finns inget centralt direktiv utan de 

flesta relationsskapande aktiviteterna sköts utifrån bankkontoren, allt annat är alltför 
                                                
5 Intervju med Anders Fagerdahl, 2007-04-10 
6 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
7 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
8 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
9 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
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kostnadskrävande. Information om segmentet används heller inte direkt för att skapa 

relationer, idag utförs inga speciella åtgärder för att locka unga kunder till banken. Kontoren 

driver sina personliga lösningar för sina kunder med visst centralt budskap. Det som idag 

finns i koncernen är Stadshypoteks studentpaket.10 

4.4.3 Internets betydelse som kanal och relationsskapare 

Det är oerhört viktigt att kunna göra affärer över Internet och inte bara via bankkontor. Det 

satsas mycket resurser på att utveckla det. Idag finns dock vissa begränsningar med Internet 

som styrs av lagar och regler, till exempel när kunden måste göra en fysisk legitimering 

istället för att legitimera sig över Internet. Kunderna är inte så intresserade av personliga 

relationer på banken, många vill vara anonyma.11 Kunden ska ha ett val att antingen gå via 

kontor eller via en mer anonym kanal som exempelvis Internet. Man måste möta kunden på 

kundens villkor, vill kunden göra sina bankärenden klockan tio på kvällen så ska det gå, 

kundanpassning är viktigt. 12 

Kunden ska ha möjlighet att välja vilken typ av relation de har med banken. Helst ska 

samma utbud finnas på nätet som på kontor. Ärenden ska kunna utföras som kunden vill och 

när kunden vill.13 Människor ska samtidigt finnas till hands och kunna ta över då det behövs. 

Det finns alltid en risk att man tappar relationen med kunden när de använder Internet i större 

utsträckning, så personlig kontakt kommer därför alltid att vara värdefull14 

Internet används som en förbättring och utveckling och inte bara som ett komplement till 

kontoren.15 Kontoren själva, de som är närmast kunden, har ett ökat intresse kring kanalen, de 

kommer ofta med förslag om förbättringar och idéer om ny information. Kontoren uppskattar 

att kunderna kan göra sina ärenden när de vill, det finns ingen större motsättning mellan 

kontoren och Internet.16 

Internet ska vara snabbt, enkelt, säkert och tryggt. Det är viktigt att utgå från kunden, vad 

som är smidigt för den.17 

                                                
10 Intervju med Anders Fagerdahl, 2007-04-10 
11 Intervju med Anders Fagerdahl, 2007-04-10 
12 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
13 Intervju med Anders Fagerdahl, 2007-04-10 
14 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
15 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
16 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
17 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
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4.4.4 Hur ser banken på segmentet ungdomar 

18-26 åringar idag är mindre lojala, de anser att det är mer okej att välja det man själv vill. 

Det går en trend i att inte vara så varumärkestrogen. För 80-talisterna är det vanligare att byta 

saker � byta jobb oftare, byta bostad oftare, byta partner oftare etc. De anser också att 

anonymitet är bra och ser det som en självklarhet i många situationer att kunna välja att vara 

det. Samtidigt så vill de ha sin kontakt med banken personlig och en mänsklig kontakt ska 

finnas tillgänglig när det önskas i form av besök på kontor eller via direktnummer dit. 

 Segmentet förväntar sig även tillgänglig information, bra öppettider och ser mycket som en 

självklarhet, som den äldre generationen som minns hur det var innan Internet inte gör. De 

unga vuxna förväntar sig att det ska vara lätt att starta bankaffärer då de inte är vana vid tiden 

innan Internet då bankärendena tog längre tid. De unga kunderna har dock förståelse för om 

man i vissa fall måste besöka ett kontor för till exempel fysisk legitimering.  

Det ska vara samma bank när man är på Internet och på kontoret, man vill känna igen sig.18 

Enkelhet och tillgänglighet är det viktigaste för 18-26 åringarna när det gäller 

bankärenden.19 

Den här generationen växer upp och närmar sig fullskaliga bankkunder och är därför 

viktiga för banken. De ärver ofta bank efter en av sina föräldrar och är inte så intresserad av 

bankval. Ungdomar är inte så lojala mot sin bank idag. Samtidigt är bankvärlden en trögrörlig 

bransch och man byter inte bank så lätt. Vilken bank är inte så viktigt för de unga kunder, 

vilket typ av kort man ha ses som viktigare.  

Inom Handelsbanken har det tidigare varit så att kunderna fångats upp vid den första stora 

bankkontakten, exempelvis vid ett lägenhetsköp. I nuläget görs det inte så mycket för att 

locka unga människor till banken, det sker dock en snabb utveckling inom banken. Idag vill 

man mer se till hela familjen, hela kedjan från barn till pensionär.20 

 

                                                
18 Intervju med Lars Sporrong, 2007-04-10 
19 Intervju med Anders Fagerdahl, 2007-04-10 
20 Intervju med Magnus Blomqvist, 2007-04-13 
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5 Analys och resultat 
I detta avsnitt analyseras den empiri som sammanställts i föregående avsnitt utifrån de fakto-
rer som valts ut till studien och som påverkar variablerna kundsegmentet och kundlojalitet. 
Utgångspunkten för analysen är den teoretiska referensramen. Resultatet av studien, vilket 
besvarar dess syfte presenteras även i detta avsnitt.  
 

5.1 Kundsegmentet 

Med variabeln kundsegmentet som utgångspunkt analyseras om kunderna är gör-det-själv 

eller gör-det-för-mig typerna samt vilka behov konsumenterna har. Även faktorn 

konsumenternas behov och dess betydelse för kundsegmentet analyseras i avsnittet nedan. 

5.1.1 Storbankernas segmentering via hemsidorna 

När det gäller storbankernas segmentering på sina hemsidor så sker det på skilda sätt. 

Handelsbanken är dock den enda bank som inte riktat sig till någon kategori av unga vuxna i 

åldern 18-26 år.  

Swedbank har en lättnavigerad hemsida där det är enkelt att hitta den information som 

söks. Sidorna som är riktade till segmentet unga vuxna har dock för mycket text som lätt blir 

ointressant, texten är inte riktad till ett yngre segment och det är svårt att hitta den information 

som eftersöks snabbt. Swedbank har ett erbjudande till unga upp till 20 år och studenter, men 

resten av de unga vuxna är bortglömda med undantag från lite information om vad som 

händer efter grundskolan. 

 SEB har en relativt stor satsning på studenter. Deras studentportal, med bland annat tips 

om en karriär inom SEB, känns inte så studentinriktad och skulle kunna anpassas bättre till 

den yngre generationen som studerar. Den finns ingen anpassning i vare sig information eller 

erbjudanden till ickestuderande i segmentet unga vuxna. 

 På Nordeas hemsida möts kunden av en komplicerad och oöverskådlig sida. Detta är dock 

den enda bank som, förutom ett studentpaket, riktar sig mot unga vuxna med information och 

rabatter. Informationen till de unga vuxna är relevant när kunden väl hittar den 

Studentsatsningen är väl utvecklad med tips om att finansiera studierna och om försäkringar 

etc. Det är dock komplicerat att hitta information på hemsidan. 
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5.1.2 Är konsumenten gör-det-själv eller gör-det-för-mig typer? 

Studien visar tydligt att segmentet unga vuxna är gör-det-själv-typer. Ingen av bankerna 

förutom Nordea tar hänsyn till detta. När Swedbanks kunder vill ta del av deras studentpaket 

blir Internet en återvändsgränd eftersom studenten måste uppsöka ett bankkontor för att ta del 

av paketet. Även på SEB: s hemsida möter studenter ett stopp då även de måste till ett 

bankkontor för att ta del av förmånerna. På Nordea däremot kan den unga kunden oavsett 

sysselsättning enkelt ta del av erbjudandena genom att fylla i ett webformulär och skicka till 

banken genom enbart en knapptryckning. 

5.1.3 Vilka behov har konsumenterna? 

Enligt studien anser de unga vuxna att enkelhet och snabbhet är de absolut viktigaste 

faktorerna när det gäller bankaffärer och det kan konstateras att bankernas inte full ut har 

anpassat sina hemsidor till segmentet. Som nämnts ovan kan kunden på varken SEB: s eller 

Swedbanks hemsida ta del av deras erbjudanden, utan kunden måste ta sig tid att uppsöka ett 

bankkontor under deras öppettider. Det är alltså varken snabbt eller enkelt att ta del av deras 

förmåner. 

 Informationen på bankernas hemsidor är inte heller anpassad till segmentet då de flesta 

sidor är svåröverskådliga eller består av för mycket text. Detta bidrar till att det blir 

tidskrävande för segmentet att finna den information de är ute efter.  

 Ingen av bankerna, förutom Nordea, har satsat på de unga vuxna som inte är studenter, 

vilket av Nordeas undersökning är fel om alla unga kunder ska attraheras av bankens tjänster 

då det är lika många som arbetar som studerar i segmentet.  

Studien visar dock på att bankerna är medvetna om dessa brister, eftersom det under 

intervjuerna med Handelsbanken framkom att de anser att segmentet förväntar sig mycket 

information, bra öppettider och ser mycket som en självklarhet, som den äldre generationen 

som minns hur det var innan Internet inte gör. De menar också att unga vuxna förväntar sig att 

det ska vara lätt att starta bankaffärer då de inte är vana vid tiden innan Internet då 

bankärendena tog längre tid. 

 Bankerna bör inse att denna grupp inte är homogen, utan är varierande beroende på bland 

vilka intressen kunden har. Även åldern har en stor betydelse då de som är närmare 18 år har 

en helt annan livssituation än de som närmar sig 26 års ålder. 
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5.2 Kundlojalitet 

Utifrån variabeln kundlojalitet analyseras de påverkande faktorerna tillit, engagemang och 

kommunikation och hur dessa utifrån segmentet unga vuxna påverkar relationen mellan dessa 

och bankerna mätt i kundlojalitet. 

5.2.1 Relationen mellan unga vuxna och banker mätt i kundlojalitet 

Då bankerna inte segmenterar sig överdrivet bra gentemot unga vuxna kan det vara svårt att 

kräva ett engagemang tillbaka från unga utan att ta till specifika åtgärder, som exempelvis 

ungdomssatsningar för att locka ungdomar till banken. Både undersökningen från LunarStorm 

och intervjuerna med unga vuxna visar att ungdomar idag överlag varken är insatta eller 

intresserade av bankernas verksamhet eller de tjänster de kan erbjuda. 

Detta kan bero på att det inte finns specifika ungdoms- eller studentsatsningar mot detta 

segment, vilket utifrån bankernas sida troligtvis beror på att unga vuxna inte är en lönsam 

målgrupp så länge de inte exempelvis har genomfört ett lägenhetsköp genom banken och på 

så sätt skapat en relation med dem.  

Nordeas undersökning visar att 25 procent av de tillfrågade i Sverige, i åldern 18-29 år, 

äger sitt boende. Detta utgör en liten grupp av ungdomar som haft och utvecklat en relation 

med banken. Vissa av dessa lån kan eventuellt vara skrivna på föräldrarna och då utgör denna 

grupp en ännu mindre del av ungdomar som inte haft någon egentlig relation med sin bank. Ju 

äldre man blir desto vanligare är det även att man äger sitt boende i Sverige. Detta kan 

relateras till intervjuerna med unga vuxna där de flesta i den yngre åldersgruppen inte haft 

några egentliga problem eller inte anser sig ha någon speciell relation till sin bank. 

Av de tillfrågade ungdomarna i Nordeas undersökning bor 20 procent av dessa med sina 

föräldrar, vilket kan vara en förklarande faktor till varför dessa inte har någon specifik relation 

med sin bank. Troligtvis utnyttjar denna grupp inte speciellt många av bankens tjänster, vilket 

även visar sig i intervjuerna med unga vuxna där den yngre åldersgruppen huvudsakligen 

utnyttjar bankens tjänster såsom saldokoll, överföringar och betalningar. Enligt Nordeas 

undersökning betalar hela 51 procent av den femtedel som fortfarande bor hos sina föräldrar 

ingenting hemma, vilket också förklarar varför den gruppen inte har något behov av att 

utnyttja bankens tjänster i någon större utsträckning. Detta kan också förklara varför bankerna 

inte satsar specifikt på denna åldersgrupp, de är svåra att nå eftersom de inte utnyttjar bankens 
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tjänster och de är dessutom inte intresserade eftersom de inte har haft någon speciell kontakt 

med banken annat än via Internetbank och då främst gällande överföringar och saldokoll. 

Det verkar inte finnas något samband gällande vilken bank de tillfrågade unga vuxna har 

och inte heller något samband utifrån vilken sysselsättning de har. De flesta ungdomar gör 

inget aktivt val gällande bank, utan låter bekvämlighet och enkelhet styra, vilket förklarar 

varför många unga vuxna har samma bank som sina föräldrar. Detta trots att 63 procent av de 

tillfrågade i LunarStorms undersökning medger att de är väldigt eller ganska engagerade i sin 

privatekonomi.  

Den äldre gruppen i de tillfrågade unga vuxna har både haft mer kontakt med banken och 

även stött på flera problem än den yngre gruppen av de tillfrågade. Däremot har den äldre 

gruppen ofta graderat sin relation till banken som en neutral trea då de har varit nöjda med 

dess tjänster, vilket skiljer sig ifrån den yngre gruppen som i större utsträckning gett fyror och 

femmor då det varit nöjda med relationen och heller inte upplevt något problem. Dessa två 

grupper ser olika på sin relation till banken. Även om den äldre gruppen unga vuxna inte 

upplevt några problem med sin bank och anser sig ha en bra relation så är de överlag mer 

kritiskt inställda till vad de kan förvänta sig av bankens tjänster, vilket syns i deras 

betygsättning. De har ökad kunskap om bankens tjänster, till skillnad från den yngre gruppen 

som inte bryr sig specifikt mycket om deras tjänster. 

5.2.2 Tillit 

Det är inte så stor antal av de tillfrågade i segmentet unga vuxna som haft problem med 

bankens tjänster eller ens utnyttjat dem i någon större utsträckning. Den äldre gruppen hade 

här överlag ett minskat förtroende för bankens tjänster, vilket kan bero på att de haft mer 

kontakt med sin bank i olika situationer och därför stött på mer problem än de yngre. 

Överlag var den äldre åldersgruppen mer kritiskt inställd till sin bank och dess tjänster och 

ha högre förväntningar på kvalitet när det gäller bankens tjänster.  

5.2.3 Engagemang 

Gällande engagemang från bankens sida har unga vuxna uppfattat bankens flexibilitet och hur 

väl de anpassar sig efter deras behov lite olika. Vissa av ungdomarna har inte haft någon 

specifik kontakt med banken och därför har de heller inte så stora krav på bankens flexibilitet 

eller anpassning efter deras behov. Specifikt den yngre gruppen av de intervjuade unga vuxna 

har inte alls haft så stora krav eller behov och därför gett höga betyg på sin relation till 
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banken, vilket gett ett högt snittbetyg.  

Den äldre gruppen av den intervjuade unga vuxna har haft lite högre krav på sin bank och 

även gett lite lägre snittbetyg. Detta visar att ju äldre ungdomarna blir desto mer kontakt med 

banken har de haft gällande olika situationer och naturligt ställer de därför också högre krav 

på sin bank. Denna äldre grupp har även varit mer missnöjd med sin bank och dess tjänster 

och ställt ganska höga krav på bankens flexibilitet. 

Om unga vuxna ska lyckas med att bli mer engagerade i bankens verksamhet och deras 

tjänster och om banken ska lyckas att skapa relationer med segmentet så måste engagemanget 

komma från banken. Bankerna måste vara mer flexibla och anpassade mot segmentet för att 

dessa ska engagera sig tillbaka. 

5.2.4 Kommunikation 

Utifrån intervjuerna med unga vuxna där informanterna gett höga medelbetyg på bankens 

kommunikation är det inte några större problem utifrån hur bankerna kommunicerar med 

unga vuxna gällande uppdaterad och trovärdig information samt hur pass väl de informerar 

kunderna om nya tjänster. Problemet ligger i att unga vuxna inte är intresserade av att ta till 

sig informationen som bankerna erbjuder. De flesta anser att bankerna erbjuder mycket 

trovärdig och uppdaterad information, men att de inte aktivt söker efter informationen 

eftersom de inte har tid, intresse eller vetskap om bankens tjänster. 

 Enligt LunarStorms undersökning är det ett fåtal, endast 8 procent av ungdomar i åldern 

19-21 år som aldrig besöker ett bankkontor och ännu lägre siffra 5 procent i åldern 22-25 år. 

Intervjuerna med unga vuxna visar att segmentet överlag gör sina bankärenden via Internet, 

vilket visar att bankerna måste vidga sig till nya medier och kommunikationskanaler om de 

vill nå ut med sin kommunikation. Bankerna måste främst finnas tillgängliga för segmentet 

där de kan ta del informationen vilket inte är ett problem idag, snarare är det intresset för 

informationen som är lågt bland segmentet och där kan det krävas tydligare satsningar från 

bankerna. 

5.3 Internet som kommunikationskanal 

Drygt tre fjärdedelar av de unga vuxna i Sverige har Internetbank och alla svarade att de att 

vill göra sina bankaffärer själv på Internet. Anledningarna att det ska gå snabbt och vara 

enkelt visar att Internet är den rätta kanalen att nå segmentet. Problemet med Internet som 
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kommunikationskanal för bankerna är dock att de unga vuxna loggar in direkt på sin 

Internetbank utan att ta del av den information som bankerna förser hemsidan med. 

 Bankerna lyckas inte med att kommunicera med segmentet ungdomar. Det märks främst då 

Nordea som har en jämförelsevis stor satsning på unga över 18 år, men när de unga vuxna 

tillfrågades om kommunikationen med sin bank visade de som hade Nordea som sin 

huvudbank inga avvikande siffror från de andra unga vuxna. 

 Någonting som även pekar på att bankernas kommunikation inte når de unga vuxna är att 

nästan hälften av alla ungdomar i LunarStorms undersökning svarat att de inte kan ta ställning 

till hur SEB verkar vara som bank trots att det är den bank i Sverige som en den största 

reklamköparen. 

Hälften av de tillfrågade unga vuxna ville inte förändra något och saknade heller inte 

information eller tjänster via sin banks hemsida. Detta tyder på att även om bankerna har 

informationen tillgänglig och uppdaterad så når den inte fram till segmentet, oavsett vilken 

bank, sysselsättning eller ålder de har. Ett fåtal av dem som studerar ville ha tillgång till mer 

studenterbjudanden, rabatter och mer riktad information till studenter. Dessa personer utgör 

en liten del av de tillfrågade, men är ändå något som bankerna kan uppmärksamma när de 

utvecklar sina satsningar mot studentsegmentet.  

En fjärdedel uppgav att de ville se mer erbjudanden och rabatter, vilket även här är ett sätt 

för bankerna att locka till sig ungdomar till banken och väcka deras intresse för banktjänster. 

Gällande Nordea som bank har ett fåtal, enbart tre stycken av de tillfrågade unga vuxna, 

kommenterat säkerhetsrisken och det faktum att de vill ha ytterligare kontroll gentemot 

säkerheten och information när något är fel. Detta visar att tilliten till banken är viktig och att 

det även är nödvändigt att kunna lita på sin bank och att deras tjänster är säkra, vilket 

bankerna uppfyller enligt studien. 

 När det gäller Internet som kommunikationskanal för bankerna har de en hel del utveckling 

framför sig innan de når sina unga kunder på ett sätt som leder till stärkta relationer. 
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6 Slutsats och diskussion  
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien nått fram till med utgångspunkt i studiens 
problemdiskussion och uppsatsens resultat. Inledningsvis presenteras uppsatsens slutsatser, 
vilket kompletteras med en avslutande slutdiskussion. 
 

6.1 Slutsatser 

Utifrån syftet med uppsatsen som var att undersöka om svenska storbanker använder sig av 

relationsmarknadsföring via Internet på ett framgångsrikt sätt mot segmentet unga vuxna i 

åldern 18-26 år har resultatet i studien medfört följande slutsatser: 

! Nordea, Swedbank och SEB har studentsatsningar som riktar sig till unga vuxna, 

Handelsbanken är den enda bank som inte riktar sig till någon kategori alls av unga vuxna i 

åldern 18-26 år. I dagsläget har varken SEB, Swedbank eller Handelsbanken någon specifik 

satsning till unga vuxna mellan 18-26 år, förutom Nordea som har satsningen ung vuxen 

mellan 18-28 år. 

! Segmentet unga vuxna i åldern 18-26 år är gör-det-själv-typer, vilket ingen av bankerna tar 

hänsyn till, förutom Nordea som i viss mån tagit vara på egenskapen hos sina kunder 

eftersom de har en mer utvecklad hemsida för nya kunder.    

! Enkelhet och snabbhet är de två absolut viktigaste faktorerna när unga vuxna gör 

bankaffärer, vilket bankerna heller inte har anpassat sig till. I många fall, exempelvis om 

kunderna vill ta del av det studentpaket som bankerna erbjuder, så måste kunderna gå via 

ett bankkontor. Detta är något som bankerna är medvetna om, men det kan vara svårt att 

anpassa sig till en ny generation unga som har höga förväntningar på information, 

tillgänglighet och snabbhet. 

! Segmentet är varken intresserade eller insatta i bankernas tjänster eller deras verksamhet. 

Detta beror mycket på att det inte finns några specifika ungdomssatsningar från bankernas 

sida. En femtedel av segmentet bor fortfarande hemma hos sina föräldrar, vilket är en 

naturlig förklaring till varför de inte har så stor kontakt med banken, då många av dessa 

ungefär hälften heller inte betalar någonting hemma. En fjärdedel av de unga vuxna i åldern 

18-29 år äger dessutom sitt boende, vilket gör att de unga som inte äger sitt boende 

troligtvis inte är lika uppbundna i banken. Detta visar att denna målgrupp är svår att nå för 

bankerna, samtidigt som den heller inte är uppbunden till banken på samma sätt vilken gör 
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att bankerna kan ha svårare att skapa relationer med dessa. 

! De flesta i segmentet gör inget aktivt val av bank utan låter faktorer som bekvämlighet och 

enkelhet styra, vilket förklarar varför de flesta har valt samma bank som sina föräldrar. De 

flesta har heller inte haft några problem med sin bank, då de av naturliga skäl inte heller 

haft så stor kontakt med banken eller specifika behov. 

! Överlag vill de flesta unga vuxna göra sina bankaffärer via Internet, den största anledningen 

är att det är snabbt och enkelt. Detta visar att Internet är den rätta kanalen för bankerna att 

nå segmentet  

! Bankerna har en bra relation med unga vuxna enligt dem själva, däremot har bankerna svårt 

att nå ut med sin kommunikation och information till unga vuxna trots att den finns 

tillgänglig, detta gällande oavsett vilken ålder, bank eller sysselsättning de i segmentet har. 

! De flesta i segmentet unga vuxna vill inte förändra något gällande sin banks hemsida och 

saknar heller inte information eller ytterligare tjänster från dessa.  

6.2 Slutdiskussion  

Bankerna når inte ut med sin kommunikation och information till de unga vuxna på ett 

önskvärt sätt. De unga vuxna ser en problemfri kontakt med sin bank som en bra relation. 

Detta förklarar att de unga vuxna anser sig ha en bra relation till sin bank samtidigt som 

kommunikationen mellan bankerna och de unga vuxna inte fungerar. Detta beror främst på att 

de inte har haft mycket kontakt med sin bank och inte har några speciella behov. Eftersom 

segmentet överlag inte besöker bankkontoren är det viktigt för bankerna att hitta andra 

kommunikationsvägar som Internet där de flesta unga vuxna idag gör sina bankaffärer. 

Dessvärre är inte Internet idag en fungerande kommunikationskanal för bankerna gentemot 

segmentet.  De unga vuxna är inte intresserade av banktjänster samtidigt som bankerna inte 

tar tillvara på att enkelhet, bekvämlighet och snabbhet är de viktigaste faktorerna för detta 

segment när det gäller att utföra tjänsterna. Dessa anledningar bidrar till att relationen mellan 

de unga vuxna och bankerna är bristande. Idag använder sig inte de svenska storbankerna av 

relationsmarknadsföring via Internet mot segmentet på ett framgångsrikt sätt. För att kunna 

skapa framgångsrika relationer med segmentet måste bankerna först se till att den 

enkelriktade kommunikationen fungerar, vilket den inte gör idag. 
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7 Kritisk granskning och vidare forskning 
Avsnittet fungerar som en förlängning av metodavsnittet och granskar uppsatsen som helhet 
utifrån ett kritiskt förhållandesätt. Här presenteras även vad som skulle vara intressant att 
forska vidare på gällande studien. 
 

 

Nackdelen med en kvalitativ studie som använts i uppsatsen är att det kan vara svårt att 

fastställa graden av generaliserbarhet. Författarna vill därför understryka att uppsatsens 

resultat inte kan generaliseras och ses som allmänt då studien inte har undersökt tillräckligt 

många sidor som kan jämföras. 

 Studiens resultat kan ändå ses som rådgivande och ge en anvisning mot vilket håll som 

utvecklingen går gällande hur svenska storbanker använder sig av relationsmarknadsföring 

gentemot segmentet unga vuxna via Internet som kommunikationskanal. 

 För att kunna generalisera och dra övergripande slutsatser gällande studien så krävs vidare 

forskning på en djupare nivå.  

 Vidare forskning som skulle vara mer generaliserbar är ifall alla svenska storbankerna 

studerades mer djupgående för att lokalisera anledningarna till varför de inte visat något större 

intresse för segmentet unga vuxna. Det skulle även vara av intresse att analysera på djupet 

varför relationerna mellan bankerna och de unga vuxna är så pass lösa som studien visat. 
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Bilaga 1 
Databaser 
Business Source Elite 
Emerald Insight  
JSTOR  
 
Tidskrifter 
Harvard Business Review 
International Journal of Bank Marketing 
Journal of Business and Industrial marketing.   
Journal of Communication Management 
Marketing Intelligence & Planning 
The TQM Magazine 
 
Sökord i databaser 
Positioning and marketing 
Positioning and marketing and banking 
Positioning and marketing and banking and Sweden 
Positioning and marketing and banking and Sweden and youth  
Positioning and marketing and banking and relationship management 
Segmentation and marketing 
Segmentation and banking 
Segmentation and Swedish banking 
Segmentation and marketing and internet 
Segmentation and marketing and internet and banking 
Segmentation and marketing and banking 
Segmentation and marketing and banking and Sweden 
Relationship marketing 
Relationship marketing and segmentation 
Relationship marketing and segmentation and banking 
Relationship management and banking 
Relationship and segmentation  
Relationship and segmentation and banking 
Banking and Internet 
CRM and banking and Internet 
e and CRM 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till anställda på Handelsbanken 
 
Ser Ni på mer än demografi när Ni delar in kunder i segment? 
Vilka andra faktorer är betydelsefulla? 
 
Hur viktigt är ungdomssegmentet för banken?  
Vill Ni skräddarsy lösningar för ungdomar som segment?  
Vad gör Ni för att locka segmentet till banken? 
 
Hur viktig är bankens relation till segmentet?  
Hur bibehålls och förstärks relationerna? 
Hur använder Ni information om segmentet för att skapa en bättre relation? 
 
Hur viktig är Internet som kommunikationskanal mot segmentet? 
Satsar Ni mycket på Internet som kommunikationskanal? Ex. Internet vs. Bankkontor 
Ser Ni det som ett problem att fler använder Internet gällande att skapa relationer till 
segmentet? 
 
Hur ser banken på segmentet och deras vanor?  
Hur lojala tror Ni att segmentet är mot banken? 
På vilket sätt tror Ni att segmentet använder bankens hemsida idag? 



Bilaga 3 
Intervjufrågor till segmentet 18-26 åringar 
 
1. Vilken är Din ålder?  
 
2. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 
Studerar/Arbetar 
 
3. Var bor Du?  
 
4. Hur föredrar Du att göra Dina bankärenden? Varför? 
Göra själv på Internet/Få hjälp på bankkontor 
 
5. Vad är viktigast när Du ska utföra Dina bankärenden? Varför är det viktigt? 
(Exempelvis; bra och personlig service, bekvämlighet/enkelhet, tillgänglighet, ekonomiskt) 
 
6. Vilken är Din huvudbank? Varför? 
 
7. Hur är Din relation till Din bank? (gradering 1-5 motivering varför) 
 
A. Banken är konsekvent med att erbjuda kvalitet på sina tjänster  
B. Jag har förtroende för bankens tjänster  
 
C. Banken anpassar sig efter mina behov 
D. Banken visar flexibilitet när det uppstår problem 
 
E. Banken erbjuder uppdaterad och trovärdig information 
F. Banken informerar om nya tjänster  
 
8. Har Du bytt bank eller överväger Du att byta bank? Varför? 
 
9. Läser Du information på bankens hemsida? 
Ja, vilken typ av information? 
Nej, varför inte? 
 
10. Vilka tjänster utnyttjar du via din Internetbank? (Exempelvis betalningar, saldokoll, 

överföringar, e-faktura, autogiro etc.) 
 
11. Vilken är din huvudsakliga anledning till att går in på din banks hemsida? 
 
12. Hur ofta går Du i genomsnitt in på Din banks hemsida per månad? 
Loggar in till Internetbank/Besök på hemsidan (utan att logga in) 
 
13. Vilken typ av information, rabatter, erbjudanden, tjänster vill du ha tillgång till via Din 
banks hemsida?  
 



Bilaga 4 
Arbetar 18-22 år Ålder Bank Val av bank 

överväger 

byte 

Läser info på 

hemsida 

 20 SEB Förälder Nej Nej 

 22 SHB Förälder Ja Nej 

 18 Nordea Förälder Nej Ja 

 18 SEB Förälder Nej Sällan 

 19 Nordea Förälder Nej Nej 

 20 Nordea Förälder Nej Ja 

 21 SEB Förälder Nej Sällan 

      

Arbetar 23-26 år 23 Swedbank Förälder Nej Sällan 

 23 SHB Förälder Överväger Nej 

 23 SHB Arbetar på SHB Ja Sällan 

 24 Swedbank Förälder Nej Nej 

 23 Swedbank Hade studentVisa Nej Sällan 

 23 Nordea Förälder Nej Sällan 

 26 Nordea Förälder Överväger Nej 

      

Studerar 18-22 år 21 SEB Förälder Nej Sällan 

 19 SEB Förälder Nej Nej 

 22 Swedbank Vet ej Överväger Ja 

 20 Nordea Förälder Nej Ja 

 18 Nordea Förälder Nej Sällan 

 18 Swedbank Hade redan konto Nej Nej 

 19 SEB Vet ej/förälder Nej Nej 

      

Studerar 23-26 år 23 Nordea Förälder Nej Sällan 

 23 Swedbank Förälder Överväger Nej 

 25 Swedbank Förälder Nej Nej 

 24 Nordea Postbanken Överväger Ja 

 23 Nordea Förälder Nej Ja 

 23 Nordea Studenterbjudande Överväger Ja 

 23 Nordea Förälder Nej Sällan 

  


