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Sammanfattning 

Titel: Internet vs. Butik 

Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15 högskolepoäng, inriktning 

Service Management. 

Uppsatsförfattare: Martin Berglund och Adam Englund 

Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund. 

Nyckelord: Relationer, involvering, kommunikation, interaktion, internet, bank, 

telekom, utbyte. 

Bakgrund: I bakgrunden framgår att formerna utbyte och kommunikation har 

förändrats över tiden. Fysiska butiker börjar i allt mer högre grad 

ersättas av virtuella internetbutiker. Detta leder till att företagen 

förlorar det fysiska mötet med kunden. 

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för företags långsiktiga överlevnad och 

kundlojalitet när de använder internet som kommunikationsstrategi, 

och genom det förlorar det fysiska mötet med kunden? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en hypotesprövning analysera och 

utvärdera formerna för utbyte som sker via internet mellan kund och 

företag. 

Metod: Uppsatsen utgår från en hypotetisk-deduktiv ansats. Kvantitativ 

undersökningsmetod tillämpas i form av en kundenkät. 

Teorier: Uppsatsen använder följande teorier: Grundläggande 

kommunikationsteori, Involveringsteorin, Totalkommunikation, 

Värdestjärnan. 

Empiri: Empirin består uteslutande av primärdata från kundenkäten. 

Resultat: Resultatet visar att kunderna inte tycker att bank- och 

telekombranschens flytt ut på internet inte har försämrat möjligheten 

för utbyte med företagen. 

Slutsats: De företag som lyckas skapa värde tillsammans med sina kunder via 

internet, och som erbjuder en hög grad av interaktion i de nya 

kommunikationskanaler som skapas på internet, är de företag som 

kommer att nå långsiktig överlevnad. 

 



Abstract 

Title: Internet vs. Store 

Course: Business Administration C, Bachelor’s essay 15 hp, specialization 

Service Management. 

Authors: Martin Berglund och Adam Englund 

Tutors: Göran Grape och Hans Zimmerlund. 

Key words: Relationships, involvement, communication, interaction, internet, 

bank, telecom, exchange. 

Background: In the background it is apparent that the forms for trade and 

communication have changed over time. Physical stores are being 

phased out and are replaced by internet shops. This leads to a loss of 

the physical meeting between company and customer. 

Problem definition: What factors are important for company’s long-term survival and 

customer loyalty, when they use internet as communication strategy 

and by that looses the physical meeting with the customer. 

Objective: The purpose of the essay is by a hypothesis test analyze and evaluate 

the exchange that takes place on the internet between customer and 

company. 

Method: The essay will have a hypothesis-deductive approach. Quantitative 

methods will be used as the form of a survey. 

Theories: The essay uses the following theories: A Mathematical Theory of 

Communication, Involvement Theory, Total Communication, Value 

star. 

Empiric: The empiric will have the form of a survey. 

Results: The results shows that the customer do not think the bank- and 

telecom companies move out on the internet have change the 

opportunities to exchange with the companies. 

Conclusion: The companies that succeed in creating value together with their 

customers on the internet, and offer a high level of interactions 

within the new communication channels that are created on the 

internet; these are the companies that will survey in the long term. 
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1 Inledning och problembakgrund 
 

I detta inledande kapitel kommer författarna redogöra för uppsatsens generella bakgrund för 

att sedan smalna av bakgrunden ner i en problemdiskussion och problemformulering. Detta 

inledande kapitel kommer sedan ligga till grund för den i uppsatsen senare teoretiska 

genomgången. 

 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Handelns utveckling 

Utbyte och handel har varit starkt sammanflätat med uppbyggandet av alla civilisationer1. 

Långt innan pengar fanns skedde handel genom att man bytte varor med varandra. Utbytet 

bestod ofta av att den egna överproduktionen byttes mot varor man själv inte kunde 

producera. I takt med att jordens befolkning har ökat och spridits har möjligheterna för utbyte 

ökat kraftigt. 

 

En annan avgörande faktor har varit människans möjligheter till transport. Exempelvis 

utvecklade vikingarna skeppsbyggandet här i Norden vilket gjorde det möjligt att handla med 

länder mycket långt borta. Det var även genom vikingarna som myntet introducerades som 

betalningsmedel i Norden2. Detta var det första steget mot hur handel fungerar i dag, 

nämligen att pengar byts mot varor och tjänster.   

 

Fram till år 1864 genomfördes handel främst genom säsongsmarknader, böndernas torghandel 

och genom beställningar direkt av hantverkare3. År 1864 infördes näringsfrihet i Sverige och 

antalet handlare med egna små butiker ökade snabbt. Handlaren kom att företräda en 

borgerlig livsföring med urbaniserade vanor och kunskaper i räkenskap och skrivande. 

Handelsbodens betydelse som informations- och samlingspunkt var viktig.  Genom att besöka 

butiken kunde människor ta del av nyheter, både av lokal karaktär och från andra mer 

avlägsna platser. Tidigare hade kyrkbacken efter söndagens kyrkobesök varit den naturliga 

samlingsplatsen. Butiken blev nu istället den dagliga mötesplatsen4.  

                                                
1 Centrum för Näringslivshistoria, 2009,    
2 Johnson, Myntrevolutionen, 2009, Centrum för Näringslivshistoria   
3 Ibid, Marknadsväsendet, 209, Centrum för Näringslivshistoria  
4 Kaijser, Lanthandlare, 1999, sid 46 
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Handel över disk var den dominerade formen för handel fram till mitten av 1900-talet då de 

större kedjorna började med den självbetjäning som folk är vana vid i dag. Under 1960-talet 

flyttade kedjorna ut sina butiker från staden till externa handelsplatser med stormarknader5.  

   

Näringsfriheten och de ökade möjligheterna till transport möjliggjorde nya handelsformer. År 

1879 startade Sveriges första postorder företag6. Postorder är i dag fortfarande en aktuell 

distributionsform och är föregångaren till dagens e-handel.   

 

Strukturen för utbyte och handel har sakta förändrats från den lokala utvecklingen ovan, till 

att i dag ske på ett globalt plan. Detta har blivit möjligt tack vare kommunikationens och 

teknikens framväxt. 

 

� Historiskt sätt har den fysiska butiken varit väldigt viktig.   

�Utbytet och handel har förändrats från lokalt till globalt. 

 

1.1.2 Kommunikationens och teknikens framväxt   

Grunden för allt utbyte är kommunikation. Den mänskliga kommunikationens utveckling kan 

delas in i tre olika faser. Det talade språkets tid, det tryckta språkets tid, och det elektroniska 

språkets tid7. 

 

Fas ett var utvecklandet och användandet av det talade språket. Fas två inleddes när 

Gutenberg i mitten av 1400-talet8 lade grunden till boktryckarkonsten, vilket revolutionerade 

och underlättade möjligheterna att få ut information och meddelanden till en stor mängd 

människor. Fram till industrialiseringen var tryckt material något som enbart var reserverat för 

eliten i samhället. Under industrialiseringen lades grunden till den moderna dagspressen9. 

Distributionen var fortfarande relativt långsam då det snabbaste distributionssättet var med 

häst.  

 

                                                
5 Johnson, Snabbköp och stormarknader, 2009, Centrum för Näringslivshistoria 
6 Ibid, Postorderhandel, 2009, Centrum för Näringslivshistoria 
7 Innis, Empire and Communications, 1950 
8 Nationalencyklopedin, Boktryckarkonst, 2009  
9 Ibid, Dagspress, 2009 



3 
 

Den tredje fasen är det elektroniska språkets tid som inleddes med den elektriska telegrafens 

introduktion runt år 184010. Nu ökade hastigheten med vilket man kunde få ut information 

markant, jämfört med tidigare. Telegrafen användes främst för att skicka nyheter och kortare 

meddelanden. 

 

Nästa viktiga milstolpe i kommunikations utveckling och utbredning var när telefonen 

uppfanns år 187611. Nu blev det möjligt att ha en tvåvägskommunikation på långa avstånd, 

och inte bara skicka enkla meddelanden som man gjorde med telegrafen.  

 

Omkring 1930 startade de första provsändningarna av television. Det dröjde ända fram till 

1956 12 innan Sverige officiellt startade med TV-sändningar. Detta medium fick en otrolig 

genomslagskraft och redan efter 10 år kunde 80 % av befolkningen se på TV13. 1987 startade 

Sveriges första reklamtv-kanal, TV314.  

   

Internets uppkomst kan ses vara det slutgiltiga klivet in i den tredje fasen. Det startade med 

försvarsprojektet Arpanet i USA 196915. Försvaret gav i uppgift till universiteten att bygga ett 

nationellt datornärverk och konstruera det så det var väldigt svårt att slå ut. På 80-talet kom 

sedan HTML och HTTP som är grundstenarna för att bygga dagens webbsidor16. Det var dock 

först på 90-talet som internet slog igenom stort med World Wide Web 17. Parallellt med 

internets utveckling har tekniken för datorer och mobiltelefoner utvecklats. Vid Arpanets start 

kunde en dator ensam ta upp ett helt rum. I dag finns det datorer som endast väger något kilo. 

Mobiltelefonen har också minskat i storlek, dock inte lika drastiskt. Storleken är kanske inte 

den största förändringen utan snarare innehållet och de tekniska funktionerna. En 

mobiltelefon i dag är långt mycket mer kraftfull än vad en dator var på 80-talet. 

   

� Tekniska framsteg har ökat möjligheterna till kommunikation och utbyte. 

   

 

 
                                                
10 Nationalencyklopedin, Telegrafi, 2009 
11 Ibid, Telefoni, 2009  
12 Tekniskamuseet, Television, 2009  
13 Nationalencyklopedin, Television, 2009  
14 Ibid, TV3, 2009 
15 Ibid, Arpanet, 2009 
16 Ibid, Internet, 2009 
17 Ibid, World Wide Web, 2009 
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Datorerna blir mindre och mindre och börjar i allt större utsträckning få möjligheter att koppla 

upp sig mobilt mot internet, samtidigt som mobiltelefoner går mot en trend att bli lite större 

igen och mer påminna om dessa små bärbara datorer. Gränserna mellan telefon och dator blir 

allt vagare. I dag skulle 24 % av hushållen i Sverige kunna tänka sig att byta ut sitt fasta 

bredband mot att enbart ha ett mobilt bredband18. Internet har allt mer börjat användas mobilt 

och bli en del av människors vardag. Detta har drivit på både utvecklingen av mobiltelefoner 

och bärbara datorer. Ett exempel på hur internet allt mer breder ut sig är tendensen till att de 

tryckta tidtabellerna för buss och tåg som näst intill har ersatts med att antigen kontrollera 

tiderna på datorn eller i mobilen.   

   

� Tekniken blir allt mer mobil och en del av vardagen. 

   

Kommunikationens olika utvecklingsfaser har bidragit till och varit en förutsättning för den 

globaliserade värld som finns i dag. Dagens samhälle, där man utan större svårigheter har 

tillgång till information eller möjlighet till att utbyta tjänster och varor med andra delar av 

världen, hade inte varit möjlig utan dessa olika tekniska framsteg. Globaliseringen har även 

bidragit till att konkurrensen har ökat, det är nu möjligt för alla företag att konkurrera på alla 

världens marknader, på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.  

   

� Teknikens utveckling har drivit på globaliseringen.  

   

Marknadsföringen har utvecklats nästan parallellt tillsammans med kommunikationens olika 

utvecklingsfaser och därför var även marknadsföringens första kanal, det talade ordet, där 

människor t.ex. gav varandra rekommendationer om bra hantverkare eller bönder. Med nya 

kommunikationstekniker kom också nya marknadsföringskanaler. Tryckpressen gjorde det 

möjligt att kommunicera och marknadsföra ett budskap till många människor samtidigt, 

budskapen var inte längre låsta till det talade ordets begränsningar t.ex. i form av en fysisk 

plats. Telegrafen och sedermera telefonen möjliggjorde att kommunikation kunde ske snabbt 

även på längre distanser, marknadsföringen blev mindre beroende av fysiska avstånd .  

   

� Marknadsföring är inte längre lokal och långsam.  

   

                                                
18 Post- och telestyrelsen, Svenskarnas användning av Telefoni & Internet – Individundersökning, 2008, sid 45 
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1.1.3 Internets utveckling  

Internet är en relativt ny kommunikationsform och dess utveckling kan även det beskrivas i 

tre steg. Från början utnyttjades det enbart som en informationsplats, en elektronisk broschyr. 

Exempelvis kunde människor se vad en butik erbjöd för produkter, för att vid ett senare 

tillfälle besöka butiken och köpa produkten. Sedan utvecklades internet till en marknad för 

köpare och säljare, där utbyte av varor och tjänster skedde direkt via internet, butiksbesöket 

var inte längre en nödvändighet. I det tredje steget har internet nu blivit en scen för 

upplevelser och sociala kontakter människor emellan.19  

 

I dag befinner sig Sverige och Norden i täten tillsammans med länder som Nya Zeeland, 

Kanada och Nederländerna, när det gäller internetanvändning. Av Sveriges befolkning har 89 

% tillgång till internet hemma, en ökning med 5 % från 200720. Två liknande undersökningar 

visar på samma tendens, nämligen att utbredning och användning av internet ökar 21.   

 

� Användandet av internet bland privatpersoner har förändrats och ökar. 

   

Med internets uppkomst har möjligheterna att marknadsföra sig på fullkomligt exploderat. 

Människor bombarderas varje dag av cirka 1500st.22 kommersiella budskap. Detta leder till att 

striden om uppmärksamheten från kunden blir mycket hård. Omvänt sätt har internet även 

givit människor allt mer makt.  

   

Neville Hobson, betonar i en tidningsartikel vikten av att företag tar till sig de nya metoderna 

som uppkommer för att interagera med sina kunder. Han understryker kundmakten och menar 

att kunders åsikter har blivit ännu mäktigare med hjälp av internet.23 

 

Att läsa recensioner och åsikter på internet om vad andra tycker och tänker om produkter, 

tjänster eller företag är i dag mer en regel än ett undantag. Det kan vara allt ifrån att läsa 

omdömen av olika TV-apparater, eller att se vad andra tycker om en restaurangs mat och 

service, till att jämföra priser mellan produkter.  

                                                
19 Gummesson, Från 4p till 30R, 2002, sid 131 
20 Post- och telestyrelsen, Svenskarnas användning av Telefoni & Internet – Individundersökning 2008, 2008, sid 
35. 
21 World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2007, 2007 sid 9. SCB, Privatpersoners användning av 
datorer och internet 2008, 2008, sid 11 
22 SIFO Research International, Reklamundvikande i Sverige 2008, 2008, sid 3 
23 Olsson, Internet World, 2008-07-17.  
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Detta leder till ökad konkurrens, där misstag och felkliv blir allt dyrare att göra. Enligt Tarp 

berättar en missnöjd kund som inte fått tillfredsställelse i sina klagomål detta för 10-20 andra 

personer medan en nöjd kund enbart berättar detta för fem personer24. Ett exempel på 

kundmakt och dess kraft var när det internetbaserade sociala nätverket Facebook nyligen 

skulle ändra sina användarvillkor. De nya villkoren skulle ge Facebook rättigheterna, för all 

framtid, till de bilder man publicerade på sin egen. Det uppstod en massvis proteststorm på 

internet som fick Facebook att backa från denna tänkta villkorsändring.  

   

� Antalet reklambudskap ökar och kunden får mer makt.  

 

En tendens i dagens samhälle är att fler människor avskärmar sig från olika typer av reklam. 

Från en artikel i SVD med bland annat Anders Kind, produktansvarig för Posten, kan man 

utläsa att av Sveriges 4,4 miljoner hushåll är det i dag ca 1,1 miljoner som inte vill ha någon 

oadresserad reklam i brevlådan25. Det är ungefär 25 % av hushållen nationellt, i Stockholm 

ligger siffran dock lite högre26.  

   

� Människor avskärmar sig från reklam.   

 

Samtidigt som utbredningen av internet och den reklam som där publiceras år för år ökar, 

minskar dagspressen sakta sina tidningsupplagor27. Även TV-tittandet har minskat, mellan år 

2007 och 2008 minskade det med 1,7 % 28. Detta leder till att färre och färre ser den reklam 

som visas i TV. Denna minskning har varit den pågående trenden sedan några år tillbaka.  

   

I samband med USA:s presidentval 2008 fick Barack Obamas valkampanj för första gången 

internet att gå om TV som USA:s viktigaste opinionsbildande kanal, detta enligt Anita Dunn 

en av Barack Obamas viktigaste rådgivare.29  

   

� Förskjutning av marknadsföring från traditionell medier till internet.    

   

                                                
24 Tarp, Consumer Complaint Handling in America: An Study, 1986, s50 
25 Dunér, SVD, 2008-11-17. 
26 Willebrand, Resumé, 2008-02-21 
27 Tidningsstatistik AB, Upplagor för dagspress 2008 
28 MMS - Mediamätning i Skandinavien, Årsrapport 2008 
29 Leijonhufvud, DN, 2008-03-30 
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Det tredje steget i internets utveckling är att det har utvecklats till en scen för upplevelser och 

sociala kontakter. Ett tydligt exempel på detta är att av Sveriges befolkning över 16 år är 21 % 

med i ett socialt community och 5 % har en egen blogg. Siffrorna är mycket högre för unga 

vuxna mellan 16 och 25 år där hela 65 % är med i ett socialt community och 16 % har en egen 

blogg, för hela befolkningen har det skett en tydlig ökning från 2007.30  

 

Enligt en artikel har flera studier visat att internetanvändare är mer sociala än de som inte 

använder internet och att internet producerar socialt kapital. De nya kanalerna på internet har 

kunnat uppnå en högre grad av interaktion än vad man tidigare trott. Tidigare kunde internet 

uppfattas som opersonligt och anonymt men i och med bloggar, communities samt andra 

sociala medier har potentialen och möjligheterna för interaktion på internet ökat enormt.31  

   

� Internet blir allt mer socialt.  

   

Inledningsvis beskrev författarna den fysiska butiken betydelse. Den var en 

grundförutsättning för utbyte i form av produkter, nyheter och information. Detta är något 

som i dag har förändrats på grund av den nya teknikens och kommunikationens utveckling. 

Ett bevis för detta är att allt fler branscher byter ut eller kompletterar sina fysiska butiker med 

internetbutiker. Den fysiska butikens roll har förändrats. 

 

Två stycken branscher som allt mer flyttar ut sin verksamhet på internet är telekombranschen 

och banksektorn. Exempelvis har antalet fysiska bankkontor minskat med 32,5 % mellan år 

1992 och 2007 samtidigt har antalet internetbanksavtal med privatkunder ökat 

explosionsartat32. Båda branscherna började emigrera till internet under 1990-talets andra 

hälft. I ett första skede erbjöds det enbart information via hemsidorna, för att vidareutvecklas 

till internetbutiker där produkter och tjänster säljs. Gemensamt för branscherna är att det är 

hård konkurrens om kunder, och lågt pris används som ett av de främsta medlen för att locka 

kunder.  

   

� Företag flyttar ut sin verksamhet på internet och tappar det fysiska mötet med kunden. 

 
                                                
30 World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008, 2008,sid 32,33 
31 Nicklas Lundblad, SVD, 2003-01-12 
32 Bankföreningen, Bank och Finansstatistik 2007 
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1.2 Problemdiskussion  

Av problembakgrunden framgår att utbyte alltid har varit beroende av kommunikation. 

Kommunikationens utveckling och förändring har ökat möjligheterna för utbyte. Teknikens 

utveckling har spelat en betydande roll i utvecklingen av kommunikation. Näringsfrihetens 

införande är grunden till utformningen av dagens handel, den fysiska butikens betydelse i 

människors vardag har dock förändrats. I dag har datorer och andra tekniska produkter fått en 

alltmer betydande roll. Globaliseringen, som är en följd av teknikens och kommunikationens 

utveckling, har lett till en hårdare konkurrens mellan företag, och om utrymmet i 

informationskanalerna. 

 

En följd, främst på grund av internets utbredning och ökande användning är att människor 

utsätt för allt fler budskap i form av reklam, samtidigt som många allt mer aktivt sållar bort 

reklam och annonser. Internet har givit den enskilda personen ökade möjligheter till 

informationssökning, vilket har lett till att kunders makt gentemot företagen har ökat. Det har 

skett en förskjutning av marknadsföring från de traditionella medierna till internet, som i dag 

har utvecklats till en social scen för upplevelser och sociala kontakter. Alltfler företag och 

branscher flyttar ut sin verksamhet på internet. Genom detta tappar de sin fysiska kontakt med 

kunden och detta är något som företagen måste hantera på något sätt. Denna utveckling ligger 

till grund för den ökade konkurrensen som gör att företag som inte lyckas utvecklas i samma 

takt som omvärlden riskerar att bli undanträngda av andra mer alerta företag, som bättre 

lyckas i sin värdeskapandeprocess med slutkunden.  

 

1.3 Problemformulering  

Vilka faktorer är viktiga för företags långsiktiga överlevnad och kundlojalitet när de använder 

internet som kommunikationsstrategi, och genom det tappar den fysiska kontakten med 

kunden? 
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1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att genom en hypotesprövning analysera och utvärdera formerna för 

utbyte som sker via internet mellan kund och företag. 

   

H0: Kunder upplever inte att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med 

fysisk butik.  

H1: Kunder upplever att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med fysisk 

butik.  

 

1.5 Problemavgränsningar och perspektiv  

Författarna har valt att avgränsa sig till branscher där en stor del av verksamheten har flyttats 

från fysisk plats ut på internet. Uppsatsen kommer att fokusera på den kommunikation och det 

utbyte som sker via internet. Det fysiska mötet i butik kommer fungera som en motvariabel 

till kommunikationen och utbytet på internet. Uppsatsen kommer att inneha ett 

företagsperspektiv, där kundernas åsikter och värderingar för hur internet fungerar som 

kommunikationskanal kommer vara fokusområdet.  

 

1.6 Definitioner 

HTTP, HyperText Transfer Protocol, är det protokoll som styr kommunikationen på World 

Wide Web. Http styr hämtandet och skickandet av webbsidor. Tekniskt sett är webben en 

applikation som körs på internet, och http är webbens gränssnitt mot internet.33 

 

HTML, HyperText Markup Language. Det språk som används för att skriva webbsidor. 

Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, 

taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare.34 

 

Community, gemenskap eller mötesplats på internet - där människor träffas genom en viss 

webbplats för att utbyta åsikter, eller för att knyta kontakter, exempelvis Facebook eller 

MySpace.35 

                                                
33 Computer Sweden, http, Språkwebb, 2009 
34 Ibid, html, Språkwebb, 2009 
35 Ibid, Community, Språkwebb, 2009 
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Forum (diskussionsforum), webbsida där människor kan utbyta information och ställa frågor 

till varandra, som en elektronisk anslagstavla. Ofta uppdelade efter speciella intresseområden, 

t.ex. bilar, datorer, trädgård osv. 

 

Blogg, webbsida med personliga kommentarer i journalform, ofta med länkar till andra 

webbsidor. Från början var en blogg en kommenterad lista med aktuella länkar. Bloggar 

publiceras oftast av enskilda personer, ibland av grupper, och de uppdateras ofta: från flera 

gånger om dagen till ett par gånger i veckan.36  

 

Microblogg, blogg enbart för korta meddelanden, max 140 tecken. Inläggen består av en eller 

två meningar, så det brukar gå bra att skicka inlägg med sms. Exempelvis Twitter eller 

Bloggy.37 

 

2 Metod  

2.1 Forskningsansats  

Det finns huvudsakligen tre vetenskapliga angreppssätt på hur man tar fram ny kunskap, det 

är dels genom en deduktiv ansats eller genom en induktiv ansats samt en kombination av 

dessa38. Vid en deduktiv ansats appliceras generella teorier på en enskild undersökning. För 

att sedan kunna dra slutsatser om undersökningen. Den induktiva ansatsen kan sägas vara 

motsatsen, här utgår forskaren istället från undersökningen och försöker genom detta skapa 

nya generella teorier39. I denna uppsats kommer en kombination av dessa användas.   

 

2.1.1 Deduktiv hypotesprövning 

Då uppsatsen ämnar testa teoretiskt härledda hypoteser mot verkligheten, innebär detta att 

uppsatsen utgår från en hypotetisk-deduktiv ansats40. Detta innebär att deduktiv 

hypotesprövning är en kombination av induktion och deduktion.   

                                                
36 Computer Sweden, Blogg, Språkwebb, 2009 
37 Ibid, Microblogg, Språkwebb, 2009 
38 Ericsson, Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid 198 
39 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 35 
40 Ericsson, Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid 199, Dagfinn Föllesdal, 
Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, 2001, sid 59 
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Genom deduktiv slutledning drar författarna slutsatser om hur verkligheten bör se ut och 

formulerar sedan hypoteser ut efter detta. Dessa deduktiva slutsatser prövas empiriskt, och 

författarna kombinerar där igenom empiri och logik41.  Hypotesprövning innebär att en 

nollhypotes, H0, ställs mot en mothypotes, H1
42. Genom att falsifiera hypoteserna kan 

författarna plocka bort den hypotes som saknar stöd i empirin43. Risken som finns vid denna 

ansats är att om resultatet visar på att verkligheten inte beter sig så som teorierna säger, så kan 

det kan vara svårt att veta om det är empirin eller teorin som är felaktig.  

 

2.1.2 Forskningsmetod  

Vid datainsamling kan man välja kvantitativ och/eller kvalitativ ansats. I kvantitativ ansats 

används oftast en enkät med stängda eller delvis öppna frågor, detta gör att datan som samlas 

in är lätt att bearbeta och använda i statistik. I kvalitativ ansats används istället ofta olika 

intervjutekniker där respondenterna har möjligheter till mer djupgående och detaljerade svar. 

Det finns för- och nackdelar med båda metoder, den kvantitativa ansatsen resultat kan anses 

vara begränsad på grund av dess svårigheter att få djupare svar. Med kvalitativ ansats kan 

man nå stor detaljnivå men det kräver mycket bearbetning och tolkning, där risken för 

feltolkningen finns44.  I uppsatsen kommer en kvantitativ ansats att används i form av en 

enkätundersökning. Denna metod valdes på grund av dess möjlighet att nå ut till många 

respondenter. 

 

2.2 Datainsamling  

2.2.1 Primärdata  

Primärdata är data som sedan tidigare inte finns tillgänglig utan samlas in för första gången, 

detta kan göras på rad olika sätt t.ex. genom intervjuer, observationer eller enkäter45.  

Primärdata är den datatyp som kommer att användas för uppsatsen. Insamlingen kommer ske 

genom en enkätundersökning.   

  

  

                                                
41 Ericsson, Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid 199 
42 Karin Dahmströmm Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, 2005, sid 209 
43 Ericsson, Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid 199 
44 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 20-21 
45 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, 2005, sid 75 
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2.2.2 Enkätundersökningen  

En enkät har utformats och delalts ut till telekom- och bankbranschens kunder. Enkäten består 

av 48 st. stängda och delvis öppna frågor. Syftet med enkäten är att undersöka hur kunder 

upplever att formerna för utbyte fungerar med företag som till stor del flyttat ut sin 

verksamhet på internet. Detta för att kunna besvara uppsatsens problemformulering, som 

lyder: Vilka faktorer är viktiga för företags långsiktiga överlevnad och kundlojalitet när de 

använder internet som kommunikationsstrategi, och genom det tappar den fysiska kontakten 

med kunden?   

  

2.2.3 Urval  

Metoderna för att göra ett urval av respondenter till en undersökning kan delas in i två 

grupper, slumpmässiga och icke-slupmässiga urval.  Till gruppen icke-slumpmässiga urval 

hör t.ex. kvoturval, strategiska urval och bekvämlighetsurval46.  

Bekvämlighetsurval har valts för denna uppsats, då författarna genom detta får en viss 

förförståelse för de utvalda respondenterna. Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna 

som väljs för enkätundersökningen är de som finns tillgängliga för tillfället och ingen metod 

har används för att minimera slumpen. Detta betyder att slumpen kan påverka reabiliteten i 

uppsatsen. Uppsatsens enkätundersökning är baserad på ett bekvämlighetsurval på 150 

respondenter.  

 

2.3 Validitet  

Validitet handlar om giltigheten hos de forskningsmetoder och den data som samlats in. 

Begreppet validitet kan delas in i två undergrupper, yttre validitet och inre validitet. Den yttre 

validiteten behandlar relationen som finns mellan bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering, som tillsammans leder fram till uppsatsen syfte. Den inre validiteten 

behandlar istället relationen som finns mellan uppsatsens syfte och den teoretiska 

referensramen. Uppsatsens teoretiska referensram gör uppsatsen operationaliserbar.  

 

 

                                                
46 Trost, Enkätboken, 2001, sid 29 
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För att nå hög validitet ska datan reflektera verkligheten och besvara de forskningsfrågor som 

ställts47. Författarna anser att det finns en relation mellan bakgrund, problem, syfte och den 

teoretiska referensramen samt att teorierna återspeglar problemet som uppsatser ämnar 

undersöka. 

 

2.4 Reabilitet  

Reabilitet handlar om den insamlade datans tillförlitlighet. Hög reablitet kan uppnås på två 

olika sätt, antigen genom att samma grupp testas om och om igen där samma resultat uppstår, 

eller att många forskare genomför samma eller liknande studie och genom detta når samma 

eller liknande resultat. 48 

   

Uppsatsens reabilitet är begränsad då undersökningen endast är genomförd en gång och med 

ett begränsat antal respondenter. Då det är ett relativt nytt fenomen som undersöks så är 

antalet tidigare studier få, och författarna anser inte att finns ett tillräckligt stort underlag att 

jämföra uppsatsen med och genom detta nå en hög reabilitet.   

Uppsatsens resultat kan också ha påverkats av att urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval 

och inte sannolikhetsurval. På grund av detta kommer uppsatsens resultat och slutsatser inte 

vara generella utan enbart vara giltiga för uppsatsens urval.  

  

2.5 Metodavgränsning  

Den avgränsning författarna valt att göra är att undersöka företag i banksektorn och 

telekombranschen. Detta eftersom de till stor del har flyttat ut på internet. Författarna 

avgränsar sig till dessa branscher eftersom de flesta fortfarande har både fysiska butiker och 

internetbutiker.  

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 47 
48 Ibid, sid 28 
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3 Teori  
 

Detta kapitel kommer att inledas med en kort förklaring av de teorier som kommer att tas upp 

och deras relevans för uppsatsen. Vidare kommer uppsatsens teoretiska perspektivval 

diskuteras, för att avslutas i en teoretisk syntes och teoretisk referensram.   

 

3.1 Teoretisk genomgång 

Som framgår av problembakgrunden har den tekniska utvecklingen påverkat människors sätt 

och möjligheter till att kommunicera, antalet kanaler att kommunicera i har ökat och 

distributionsformerna har förändrats. Detta har även bidragit till att förändra formerna för 

utbyte och handel. Internet är en av kommunikationskanalerna som förändrats under de 

senaste åren, möjligheter till att genomföra dubbelriktad kommunikation och interaktion på 

internet har ökat. Kommunikationen mellan företag och kund kan ske genom flera olika 

kanaler. I dessa kanaler kommunicerar företagen ut information, olika typer av budskap 

och meddelanden. Hur denna kommunikation går till väga och vilka svårigheter som kan 

uppstå på vägen fram till kunden kommer att tydliggöras i Claude Shannons Grundläggande 

kommunikationsteori. 

 

Den tekniska förändringen och utvecklingen inom kommunikationens värld har legat till 

grund för en ökad konkurrens och globalisering inom de flesta branscher. En möjlig utväg för 

att bemästra den ökade konkurrens och för att nå långsiktig överlevnad för företagen, är 

genom att åstadkomma lojalare kunder och att göra kunden nöjdare med sitt köp. Kundens 

beteende innan köp och den teori som ligger till grund för hur personer fattar beslut är 

Involveringsteorin, hur företag lyckas skapa lojalare och nöjdare kunder framgår av Grönroos 

begrepp Totalkommunikation och tankarna kring att arbeta i en Värdestjärna. 

 

Då de branscher uppsatsen avser att undersöka allt mer förflyttat ut sin verksamhet på internet 

kommer dessa teorier kunna ge svar på problemformuleringen: - Vilka faktorer är viktiga för 

företags långsiktiga överlevnad och kundlojalitet när de använder internet som 

kommunikationsstrategi, och genom det tappar den fysiska kontakten med kunden? 

 

 

 



 

De två huvudaktörerna och det huvudområdet författarna kommer belysa under teorikapitlet 

kan ses i figur 1. Dessa är hämtade från bakgrunden, där teknikens utveckling har möjliggjort 

till förändrade kommunikationsstrategier vilket i sin tur har förändrat formerna fö

handel, mellan företag och kund. På dessa tre kommer författarna sedan applicera de berörda 

teorierna som kommer att förklara hur de förhåller sig till, och påverkar varandra.

 

De kommunikationsstrategier som författarna kommer

mötet på internet samt mötet i fysisk butik,

kommer att inleda med att beskriva uppsatsen teoretiska 

med den teori de tycker ligger som grundste

företag och kund, nämligen Claude Shannons 

 

 Figur 1, författarnas egen. 

3.2 Teoretiskt perspektiv  

Det finns inom marknadsföring två dominerande perspektiv. Transaktionsmarkn

relationsmarknadsföring. Gemensamt för dessa två perspektiv är att de i slutändan syftar till 

utbyte mellan företag och kund. De har dock två väldigt olika infallsvinklar och sätt att se på 

samarbetsformen.  

 

Eftersom uppsatsen bakgrund och p

mellan företag och slutkund utvecklats och förändrats faller det sig naturligt för författarna att 

fokusera på relationsmarknadsföringsperspektivet, där dubbelriktad kommunikation anses 

vara det grundläggande för värdeskapande

perspektivet läggs inte lika stor vikt vid den dubbelriktad

ligger på enkelriktad kommunikation
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udaktörerna och det huvudområdet författarna kommer belysa under teorikapitlet 

kan ses i figur 1. Dessa är hämtade från bakgrunden, där teknikens utveckling har möjliggjort 

till förändrade kommunikationsstrategier vilket i sin tur har förändrat formerna fö

handel, mellan företag och kund. På dessa tre kommer författarna sedan applicera de berörda 

teorierna som kommer att förklara hur de förhåller sig till, och påverkar varandra.

De kommunikationsstrategier som författarna kommer att titta närmare på är det interaktiva 

mötet i fysisk butik, där internet kommer ligga som fokus. Författarna 

kommer att inleda med att beskriva uppsatsen teoretiska perspektivval för att sedan fortsätta 

med den teori de tycker ligger som grundsten bakom kommunikation som finns mellan ett 

företag och kund, nämligen Claude Shannons Grundläggande kommunikationsteori

 

 

Det finns inom marknadsföring två dominerande perspektiv. Transaktionsmarkn

relationsmarknadsföring. Gemensamt för dessa två perspektiv är att de i slutändan syftar till 

utbyte mellan företag och kund. De har dock två väldigt olika infallsvinklar och sätt att se på 

Eftersom uppsatsen bakgrund och problemdiskussion handlar om hur kommunikationen 

mellan företag och slutkund utvecklats och förändrats faller det sig naturligt för författarna att 

fokusera på relationsmarknadsföringsperspektivet, där dubbelriktad kommunikation anses 

för värdeskapande processen. Med transaktionsmarknadsföring

inte lika stor vikt vid den dubbelriktade kommunikationen, utan fokus 

på enkelriktad kommunikation från företag till kund. 

udaktörerna och det huvudområdet författarna kommer belysa under teorikapitlet 

kan ses i figur 1. Dessa är hämtade från bakgrunden, där teknikens utveckling har möjliggjort 

till förändrade kommunikationsstrategier vilket i sin tur har förändrat formerna för utbyte och 

handel, mellan företag och kund. På dessa tre kommer författarna sedan applicera de berörda 

teorierna som kommer att förklara hur de förhåller sig till, och påverkar varandra. 

det interaktiva 

kommer ligga som fokus. Författarna 

val för att sedan fortsätta 

n bakom kommunikation som finns mellan ett 

Grundläggande kommunikationsteori.  

Det finns inom marknadsföring två dominerande perspektiv. Transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Gemensamt för dessa två perspektiv är att de i slutändan syftar till 

utbyte mellan företag och kund. De har dock två väldigt olika infallsvinklar och sätt att se på 

roblemdiskussion handlar om hur kommunikationen 

mellan företag och slutkund utvecklats och förändrats faller det sig naturligt för författarna att 

fokusera på relationsmarknadsföringsperspektivet, där dubbelriktad kommunikation anses 

ransaktionsmarknadsföring som 

e kommunikationen, utan fokus 
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Med transaktionsmarknadsföring som perspektiv ser man företag och kunders utbyte mellan 

pengar och produkter som det primära. Kommunikationen som sker med kunden är 

enkelriktad och sker många gånger genom de 4:a p:na49. Inom transaktionsmarknadsföring ses 

kunderna som siffror, objekt, dessa delas in i olika segment vars behov företaget sen måste 

tillgodose50. Då transaktionsmarknadsföring många gånger enbart handlar om de 4:a P:na blir 

möjligheten att kopiera varandras produkter förhållandevis enkelt, på grund av detta blir ofta 

verktyget för konkurrens priset51. För att kunna hålla ner priserna krävs det stordriftsfördelar 

och att företagen hela tiden producerar på gränsen för dessa stordriftsfördelar. 

Transaktionsmarknadsföring har många kopplingar till att producera produkter och tjänster i 

form av Michael Porters värdekedja.  

 

Om man istället har relationsmarknadsföring som perspektiv är fortfarande utbytet mellan 

pengar och produkter slutmålet, men vägen dit är annorlunda. Istället för att se kunden som ett 

objekt ser man kunden som ett subjekt. Kommunikationen som sker med kunden dubbelriktad 

och man ser kunden som en medlem i nätverket52.  

 

Tillsammans med företaget arbetar kunden och man tar tillvara på erfarenheter och åsikter 

från kunden för att kunna skapa nytt värde53. Kunderna delas inte in i segment utan varje 

individ och dess behov ses enskilt. Istället för att producera i formen av en värdekedja arbetar 

man inom relationsmarknadsföring i formen av en värdestjärna. Skillnaden mellan dessa 

produktionsformer kommer att tydliggöras längre fram i teorikapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Grönroos, Key-Note Paper, 1999, sid 6 
50 Ibid, sid 4 
51 Ibid, sid 8-9 
52 Ibid, sid 8 
53 Ibid, sid 10 



 

3.3 Grundläggande kommunikationsteori

Claude Shannon publicerade 1948 teorin "A Mathematical Theory of Communication". 

beskriver hur information utsätts för brus och förvrängning på vägen från avsändare till 

mottagare. Denna ursprungliga teori hade inget med marknadsföring att göra utan handlade 

om elektronisk informationsöverföring.

Figur 2 
54
 

Senare i sin teori beskriver Shannon hur man kan lägga till en korrigeringsfunktion som ser 

till att informationen som sänds kommer fram

är vad man inom marknadsföringen 

reaktion på sitt meddelande. Shannons teori har anammats av så gott som alla 

marknadsföringsteoretiker, och har legat till

kommunikationsmodeller som i dag

anammat teorin är Philip Kotler som i sin bok 

nedan.  

Figur 3 
56 

                                                
54 Shannon, A Mathematical Theory of Communication,
55 Ibid, sid 21 
56 Kotler, Keller, Marketing management,
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Grundläggande kommunikationsteori 

Claude Shannon publicerade 1948 teorin "A Mathematical Theory of Communication". 

beskriver hur information utsätts för brus och förvrängning på vägen från avsändare till 

prungliga teori hade inget med marknadsföring att göra utan handlade 

om elektronisk informationsöverföring. 

 

Senare i sin teori beskriver Shannon hur man kan lägga till en korrigeringsfunktion som ser 

till att informationen som sänds kommer fram i samma skick som när den skickades

är vad man inom marknadsföringen i dag kallar för feedback. Det vill säga att man får en 

reaktion på sitt meddelande. Shannons teori har anammats av så gott som alla 

marknadsföringsteoretiker, och har legat till grund för en stor del av de 

i dag är aktuella. En av marknadsföringsteoretikerna som 

anammat teorin är Philip Kotler som i sin bok Marketing Management illustrerar modellen 

A Mathematical Theory of Communication, 1948, sid 2 

, Marketing management, 2006, sid 539 

Claude Shannon publicerade 1948 teorin "A Mathematical Theory of Communication". Den 

beskriver hur information utsätts för brus och förvrängning på vägen från avsändare till 

prungliga teori hade inget med marknadsföring att göra utan handlade 

 

Senare i sin teori beskriver Shannon hur man kan lägga till en korrigeringsfunktion som ser 

i samma skick som när den skickades55. Detta 

kallar för feedback. Det vill säga att man får en 

reaktion på sitt meddelande. Shannons teori har anammats av så gott som alla 

grund för en stor del av de 

är aktuella. En av marknadsföringsteoretikerna som 

strerar modellen 
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I marknadsföringsteori bygger modellen på att en avsändare måste koda ett meddelande så att 

den tänkta mottagaren kan avkoda och genom detta förstå budskapet57. Denna kodning kan 

t.ex. ske med hjälp av ord och meningar eller genom fasta och rörliga bilder.  Det viktiga är 

att mottagaren har möjligheterna till att avkoda meddelandet på rätt sätt58. Avsändaren måste 

välja ett medium att sända meddelandet i där mottagaren kan ta emot det59.  Avsändaren 

måste även öppna upp kanaler och göra det möjligt för mottagaren att ge feedback på 

meddelandet60. Svårigheter uppstår när meddelandet utsätts för störningar och brus i mediet 

som förvränger, eller gör så att mottagaren helt missar meddelandet. Ytterligare en svårighet 

är att mottagaren har väldigt många olika filter som sållar bort meddelanden pga. en rad olika 

anledningar. Detta kan vara t.ex. intressen, beroende av avsändare eller tidigare erfarenheter.  

Traditionell reklam och annonsering  

Reklam och annonsering sker ofta genom massmarknadsföring i traditionella medier och på 

internet. Det innebär att en avsändare skickar ut ett meddelande till många potentiella 

mottagare, detta kan betecknas som 1: N marketing61. Denna typ av kommunikation, som tas 

upp i bakgrunden, filtreras ofta aktivt bort och utsätts för väldigt mycket brus från 

konkurrenter. I slutändan når meddelandet bara fram till en liten del av det tänkta segmentet. 

 

Word of mouth, Word of Web  
Begreppet word of mouth 62  innebär att människor berättar för varandra om sina erfarenheter. 

Word of web63 är en förlängning av word of mouth på internet i form av t.ex. sociala nätverk 

och forum. Denna form av distribution är ett exempel på vad som brukar benämnas 1 till 1 

marknadsföring, eller 1:1 marketing 64. 1:1 marketing genomförs inte enbart med människor 

man känner utan kan även vara kommunikationen med ett butiksbiträde. Människor tenderar 

att vara mer mottagliga för denna typ kommunikation till skillnad från traditionell reklam som 

till stor del filtreras bort. Detta för att människor tenderar att lita på de omdömen de hör från 

vänner och bekanta. Modellen ovan kan appliceras på Word of mouth men risken för brus och 

bortfiltrering är då avsevärt reducerad jämfört med reklam och annonser. 

 

                                                
57 Kotler, Keller, Marketing management, 2006, sid 539 
58 Ibid, sid 540 
59 Ibid, sid 540 
60 Ibid, sid 540 
61 Ibid, sid 155 
62 Ibid, sid 548 
63 Ibid, sid 548, Zimmerman, Web Marketing For Dummies 2007 sid 151 
64 Kotler, Keller, Marketing management, 2006, sid 155 
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Relevans för uppsatsen 
De två branscher uppsatsen avser undersöka sänder alla ut meddelanden till sina 

kunder, kommunikationsstrategierna varierar mellan företag och branscher. Även de 

störningar och filter branscherna upplever varierar, men det finns fortfarande gemensamma 

faktorer som kan innebära svårigheter för branscherna. När kunder kliver in i fysiska butiker 

möts de ofta av 1:1 marketing medan de på internet istället ofta har varit 1:N marketing65.   
Meddelanden och kommunikation mellan företag och kund är en del av kundens 

beslutprocess gällande köp. Mottagligheten av meddelanden varierar beroende på kundens 

engagemang och involvering vilket nästa teori beskriver. 

 

3.4 Involveringsteori   

En viktig del för att kunna förstå och tydligöra kunders olika beslutsprocesser vid köp är Chris 

Fill´s, involveringsteori. Den avgörande kuggen i denna teori är olika avseenden i upplevd 

risk för kunden vid köpbeslut. Upplevd risk kan identifieras i fem olika kategorier. 

Funktionell risk, finansiell risk, psykologisk risk, social risk, egorisk66.  

 

Hur en kund upplever och värdera dessa risker kan differentiera sig från olika tidpunkter. I 

efterföljden av den globala finanskrisen som råder kan det mycket väl tänkas att finansiell risk 

har fått ett mer betydande värde i form av upplevd risk. Olika kulturer och länder värderar 

även risk olika. Finansiell risk upplevs som en högre i USA än i Sverige, detta pga. att 

Sverige har ett större utbrett socialt skyddsnät. Individer värdera också olika angående risk, 

vissa individer är mer risktagande i sin personlighet och tycker exempelvis om bergsklättring 

medan andra är mer försiktiga i sitt beteende. Begreppet upplevd risk är med andra ord ett 

mångbottnat fenomen utan tydlig definition. 

 

För att reducera den upplevda risken är informationssökanden den vanligast använda metoden 

bland kunder67. Beroende på avsändaren av informationen filtreras meddelandena olika. 

Kunder som upplever en hög risk vid köp kommer att filtrera information hårdare än en kund 

som upplever låg risk68.  

                                                
65 Kotler, Keller, Marketing management, 2006, sid 155 
66 Fill, Marketing Communications, 1999, sid 99 
67 Ibid, sid 99 
68 Ibid, sid 103 
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En annan metod som används för att reducera och minska risken är varumärkestrohet, man 

köper ett varumärke man vet sedan tidigare fungerat bra69. Garantier, öppna köp och 

testprodukter är riskreducerande åtgärder som företagen kan erbjuda kunden70. Det finns en 

överstämmelse bland forskare att involvering kan delas i tre steg: hög-, låg- och 

nollinvolvering71. Den sistnämnda talar sitt egna språk och kommer inte att fördjupas 

ytterligare. 

 

Höginvolvering 

Höginvolverade blir varor och tjänster när de av kunden innebär en hög upplevd risk och 

personlig relevans72. Hus och bilar är exempel på varor som ofta innebär en hög finansiell risk 

och ibland även andra riskkategorier, så som social risk73.  Kläder och smycken är varor som 

inte behöver innebära en lika hög finansiell risk men kanske bär en större del social risk74. 

Kunden kommer därför att ägna en stor tid åt informationssökande av olika slag innan köp75. 

Traditionell reklams inverkan på höginvolverade kunder blir näst intill obetydlig, detta 

eftersom kunden är mer intresserad av information som kan hjälpa till att reducera risker.  

Den reklam som når kunden filteras och utvärderas noga76. Höginvolverade kunder är ofta 

lojala mot företaget om de är nöjda med sitt köp77. 

 

Låginvolvering 

En låginvolverad vara eller tjänst innebär en lägre upplevd risk eller hotbild78. Varor som 

kunden ofta köper t.ex. tvättmedel eller mjölk är exempel på låginvolverade varor79. Dessa 

typer av varor behöver oftast inte kunden ha mer information om utan priset får istället en allt 

mer betydande del i köpbeslutet.  

 

 

                                                
69 Fill, Marketing Communications, 1999, sid 99 
70 Ibid, sid 99 
71 Ibid, sid 101 
72 Ibid, sid 102 
73 Ibid, sid 102 
74 Ibid, sid 102 
75 Ibid, sid 103 
76 Ibid, sid 103 
77 Ibid, sid 106 
78 Ibid, sid 102 
79 Ibid, sid 102 
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Vid låginvolverade beslut har traditionell reklam en större inverkan och informationen från 

dessa meddelanden filtreras inte lika hårt som de skulle gjorts vid ett höginvolverat beslut80. 

Reklam kan i vid låginvolverade kunder användas av företaget för att väcka 

uppmärksamhet81. Låginvolverade kunder är oftast inte lojala mot företaget, trots att de är 

nöjda med sitt köp. Utan dessa kunder kan tänka sig byta företag om t.ex. priset skulle vara 

lägre hos ett konkurrerande företag82. Företag som säljer låginvolverade produkter har också 

ett större behov av marknadsföring för att hålla varumärket vid liv och behålla kundernas 

uppmärksamhet83. 
 

Relevans för uppsatsen  
Oberoende av bransch, kommer kunder uppleva olika grader av risk. Risken ligger sedan till 

grund för kundernas involvering och därmed deras lojalitet. Höginvolvering betyder att 

kunden upplever en högre grad av risk, vid låginvolvering är betydelsen den motsatta. Graden 

av involvering påverkar även kundernas informationssökande, filtrering och mottagligheten 

av meddelanden. Enligt teorin är höginvolverade kunder mer lojala mot företaget än vad 

låginvolverade kunder är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Fill, Marketing Communications, 1999, sid 105 
81 Ibid, sid 105 
82 Ibid, sid 106 
83 Ibid, sid 106 
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3.5 Totalkommunikation  

Medan Schannons grundläggande kommunikationsteorin fokuserar på hur ett meddelande 

transporteras mellan sändare och mottagare så fokuserar istället Grönroos i sin rapport 

Totalkommunikation - Analys och planering av företags marknadskommunikation mer på 

innehållet i meddelandet.  

   

Företag kommunicera med sin omvärld med flera enskilda metoder och kanaler, bland annat 

genom massmarknadsföring, personlig försäljning eller via media. Med begreppet 

totalkommunikation försöker Grönroos binda samman dessa enskilda 

kommunikationsmetoder till en gemensam totalkommunikation för företaget. Detta för att 

betona vikten av samordning, så att dessa enskilda metoder förmedlar en likvärdig bild av 

företaget till kunden.  

 

Inom begreppet totalkommunikation har Grönroos tagit fram sex olika modeller84 , mest 

relevant för att kunna bemöta syftet med uppsatsen är de tre första modellerna och det 

kommer därför fokuseras enbart på dessa. Kvalitetsbaserad totalmodell, eller Total Quality 

Mangamnet (TQM), Centrala kommunikationscirkeln och Kundrelationens livscykel.  
 

3.5.1 Kvalitetsbaserad totalmodell  

Den kvalitetsbaserade totalmodellen utgår ifrån hur kunden uppfattar företagets kvalitet. 

Begreppet kvalitet kan delas in i två underkategorier, teknisk- och funktionell kvalitet. 

Teknisk kvalitet innefattas av vad kunden får i form av tekniska lösningar till sina problem, 

vid köp av en vara eller tjänst85. Den funktionella kvaliteten innefattas av hur kunden 

uppfattar relationen som uppstår med företaget86. Med relationen åsyftas inte bara fysik 

relation med företagets personal utan andra relationer omfattas också, så som relationen med 

företagets olika system och relationen till företagets fysiska omgivning 87. Desto bättre en 

kund upplever ett företags kvalitet, desto större potential för återköp och lojalitet kan 

förväntas88.   

                                                
84 Grönroos, Totalkommunikation, 1986, sid 5-6 
85 Ibid, sid 8 
86 Ibid, sid 8 
87 Ibid, sid 10 
88 Ibid, sid 8 



 

Figur 4 
89 

 

Hur en kund upplever kvalitet beror på kundes förväntningar av hur kvalitet borde vara på 

varan eller tjänsten. Där förväntnin

  

Relevans för uppsatsen  

De förväntningar en kund har av vilken kvalitet de kommer uppleva är ett resultat av olika 

löften som kunden fått. Löftena härstammar från den information kunden fått genom 

kanaler, bland annat genom masskommunikation och personliga relationer. När kunden 

slutligen har använt sig av varan eller tjänsten så får kunden en erfarenhet av hur varan eller 

tjänstens verkliga kvaliteter var, vilket är en produkt av dess förvänt

 

3.5.2 Centrala kommunikationscirkeln 

Den centrala kommunikationscirkeln är en utbyggnad av den kvalitetsbaserade totalmodellen. 

Inom kommunikationscirkeln är interaktionen som sker mellan företag och kund 

huvudpelaren, som beskrevs tidigare äger inte interaktionen enbart rum mellan människor 

utan även med företagets olika system. 

                                                
89 Grönroos, Totalkommunikation, 1986
90 Ibid, sid 10 
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Hur en kund upplever kvalitet beror på kundes förväntningar av hur kvalitet borde vara på 

förväntningarna är baserade på de löften företaget ger kunderna

De förväntningar en kund har av vilken kvalitet de kommer uppleva är ett resultat av olika 

löften som kunden fått. Löftena härstammar från den information kunden fått genom 

kanaler, bland annat genom masskommunikation och personliga relationer. När kunden 

slutligen har använt sig av varan eller tjänsten så får kunden en erfarenhet av hur varan eller 

tjänstens verkliga kvaliteter var, vilket är en produkt av dess förväntningar och upplevelser. 

Centrala kommunikationscirkeln  

Den centrala kommunikationscirkeln är en utbyggnad av den kvalitetsbaserade totalmodellen. 

Inom kommunikationscirkeln är interaktionen som sker mellan företag och kund 

vs tidigare äger inte interaktionen enbart rum mellan människor 

utan även med företagets olika system.  

1986, sid 7 

Hur en kund upplever kvalitet beror på kundes förväntningar av hur kvalitet borde vara på 

är baserade på de löften företaget ger kunderna90.  

De förväntningar en kund har av vilken kvalitet de kommer uppleva är ett resultat av olika 

löften som kunden fått. Löftena härstammar från den information kunden fått genom olika 

kanaler, bland annat genom masskommunikation och personliga relationer. När kunden 

slutligen har använt sig av varan eller tjänsten så får kunden en erfarenhet av hur varan eller 

ningar och upplevelser.  

Den centrala kommunikationscirkeln är en utbyggnad av den kvalitetsbaserade totalmodellen. 

Inom kommunikationscirkeln är interaktionen som sker mellan företag och kund 

vs tidigare äger inte interaktionen enbart rum mellan människor 



 

De upplevelser kunden får ut av denna interaktion kan antigen vara positiv eller negativ, detta 

är beroende av samklangen mellan förväntningarna och upp

kan kunden sedan sprida vidare i form av word of mouth eller word of web

Figur 5 
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Relevans för uppsatsen 

Om upplevelsen svarar upp till förväntningarna kan företaget 

mouth effekt, vilket ökar antalet 

svarar upp till förväntningarna kan företaget förvänta sig negativa word of mouth effekter 

vilket människor har mycket högre mottaglighet för än reklamen.

 

3.5.3 Kundrelationens livscykel

Grönroos beskriver i kundrelationens livscykel hur en relation mellan ett företag och en kund 

utvecklas, från ett initialt skede där kunden inte känner till företag och dess produkt eller 

tjänst, till slutskedet då kunden brukar företagets pr

   

I den första fasen är företagets främsta verktyg för att kommunicera och fånga intresse hos 

kunden massmarknadsföring94. Författarna av uppsatsen skulle dock vilja utveckla och 

komplettera denna initiala fas av kommunikation med wo

företaget lyckas fånga kundens intresse går relationen in i nästa fas, nämligen köpprocessen.

Återigen är det främst via massmarknadsföring som kommunikationen sker men här finns det 

även inslag av personlig försäljning oc

                                                
91 Grönroos, Totalkommunikation, 1986, sid 11
92 Ibid, sid 12 
93 Ibid, sid 11 
94 Ibid, sid 13 
95 Ibid, sid 13 
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De upplevelser kunden får ut av denna interaktion kan antigen vara positiv eller negativ, detta 

är beroende av samklangen mellan förväntningarna och upplevelserna91. Denna upplevelse 

kan kunden sedan sprida vidare i form av word of mouth eller word of web92. 

Om upplevelsen svarar upp till förväntningarna kan företaget förvänta sig en positiv word of

 återköp och antal nya kunder. Om upplevelsen däremot inte 

svarar upp till förväntningarna kan företaget förvänta sig negativa word of mouth effekter 

vilket människor har mycket högre mottaglighet för än reklamen. 

s livscykel   

Grönroos beskriver i kundrelationens livscykel hur en relation mellan ett företag och en kund 

utvecklas, från ett initialt skede där kunden inte känner till företag och dess produkt eller 

tjänst, till slutskedet då kunden brukar företagets produkt eller tjänst.    

I den första fasen är företagets främsta verktyg för att kommunicera och fånga intresse hos 

Författarna av uppsatsen skulle dock vilja utveckla och 

komplettera denna initiala fas av kommunikation med word of mouth och word of web.

företaget lyckas fånga kundens intresse går relationen in i nästa fas, nämligen köpprocessen.

Återigen är det främst via massmarknadsföring som kommunikationen sker men här finns det 

även inslag av personlig försäljning och direkt reklam95.  

1986, sid 11 

De upplevelser kunden får ut av denna interaktion kan antigen vara positiv eller negativ, detta 

Denna upplevelse 
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återköp och antal nya kunder. Om upplevelsen däremot inte 

svarar upp till förväntningarna kan företaget förvänta sig negativa word of mouth effekter 
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Det är i denna fas som företaget ger de löften som författarna tidigare beskrivit i den 

kvalitetsbaserade totalmodellen. Under köpprocessen har massmarknadsföring olika stor 

inverkan, detta beroende på graden av involvering. 

   

När kunden accepterar löftena och köper företagets produkt eller tjänst påbörjas nästa del av 

relationen med företaget, vilket är konsumtionsprocessen96. Under konsumtionsprocessen är 

det främst interaktiv kommunikation som sker97. Det är under denna process som kunden får 

de upplevelser hon sedan kommer ställa emot de förväntningarna hon fått presenterade för 

sig, i form av de löften företaget givit via bl.a. massmarknadsföring och personlig försäljning. 

Om upplevelsen stämmer överrens med de kvalitetsförväntningar och kvalitetslöften kunden 

fått uppmålade kommer kunden med all sannolikhet vara nöjd med sitt köp98. Det leder ännu 

en gång till en ökad sannolikhet för att kunden kommer göra återköp samt att en högre 

kundlojalitet kommer skapas. Även word of mouth effekter kommer bli positiva vilket ökar 

chanserna för att nya kunder kommer söka upp företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 
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96 Grönroos, Totalkommunikation, 1986, sid 8 
97 Ibid, sid 8 
98 Ibid, sid 8 
99 Ibid, sid 14 
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Relevans för uppsatsen  
Kundrelationens livscykel är den avslutande modellen som tillsammans med de två tidigare 

modellerna knyter samman begreppet totalkommunikation. Beroende på modellens sista steg 

kommer relationen med kunden fortsätta eller så kommer kunden vara missnöjd och lämna 

företaget. 

 

3.6 Värdekedja respektive Värdestjärna   

Värdekedjan är den klassiska föreställningen av hur en produkt eller tjänst skapas. Varje led i 

produktionsprocessen adderar värde, och på detta sätt förädlas produkten eller tjänsten 

sekventiellt100. Företagen som befinner sig ”uppströms” blir leverantörer till företagen 

nedströms, som blir kunder, slutstationen är kunden som konsumerar produkten101.  Denna 

samarbetsform gör det svårt för företagen att skapa nytt värde102. I denna värdekedja har 

aktörerna enbart konstakt med de aktörer som befinner sig närmast nedströms respektive 

uppströms103. Genom att se produktionen på detta sätt erbjuder man i de flesta fall kunderna 

avlastning av sina problem104.  

 

Med avlastning menas att leverantören tar på sig att lösa problemet åt kunden105. Att 

producera i formen av en värdekedja är effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid denna 

produktionsform strävar företagen mot att ha stordriftsfördelar och priset blir det mervärde 

som företaget har att konkurrera med. Värdekedjan har mycket gemensamt med 

transaktionsmarknadsföringsperspektivet    

   

Det alternativa sättet att se på hur framställningen av en produkt eller tjänst växer fram är att 

se det ur ett värdestjärneperspektiv. Med värdestjärna avses att framtagandet blir en 

samproduktion mellan alla berörda aktörer106. Det är inte längre en sekventiell 

produktionslinje där kommunikationen enbart sker med de närmaste aktörerna, utan det är ett 

komplext nätverk där alla kommunicerar med varandra107.  

                                                
100 Normann, Ramírez, Den nya affärslogiken, 1995, sid 17 
101 Ibid, sid 16 
102 Ibid, sid 17 
103 Ibid, sid 60 
104 Ibid, sid 69 
105 Ibid, sid 69 
106 Ibid, sid 57 
107 Ibid, sid 72 
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Istället för att bara addera värdet inom processen så skapas nytt värde genom interaktionen 

som uppstår i värdestjärnan108. Kunden blir en del av nätverket och får på detta sätt en aktiv 

roll i processen. För att detta ska vara genomförbart krävs att företaget har mycket god 

kännedom om vad kunden har för behov som inte är uppfyllda och vad de på grund av detta 

efterfrågar. Tack vare detta sätt adderas inte bara värdet på ytterligare av varje ny aktör utan 

nytt värde har möjlighet att skapas genom denna samproduktion109. Mervärdet som företaget 

erbjuder kunden är inte lika fokuserat på priset, utan mervärdet blir istället något långt mer 

komplext som kan varierar beroende på kund. 

   

Istället som fallet inom värdekedjan var där företagen primärt erbjöd kunden avlastning, 

erbjuder nu företagen inom värdestjärna kunden ett möjliggörande att kunna förbättra sin egen 

effektivitet110. Genom att erbjuda kunden en högre effektivitet i något avseende erbjuder man 

också kunden ett högre värde på produkten eller tjänsten111. Produktionsprocessen i form av 

en värdestjärna har mycket gemensamt med relationsmarknadsföring, då de bygger på samma 

grunder och idéer.   

   

Relevans för uppsatsen 

Genom att förstå skillnaderna mellan värdekedja och värdestjärna får författarna bättre 

förståelse för företagens möjligheter att skapa nytt värde genom interaktion med sin 

omgivning. 

 

3.7 Teoretisk Syntes  

I den teoretiska syntesen kommer de olika teorierna bindas samman och därigenom bilda en 

sammanhängande syntes.  
   
Den grundläggande kommunikationsmodellen förklarar svårigheterna som företag möter när 

de sänder meddelanden till kunder. Risken är stor att meddelandena filtreras bort av kunderna 

eller utsätts för någon form av brus eller störning. Effekterna av detta blir att meddelandet blir 

förvrängt när det når mottagaren eller att det aldrig når fram.  
   
                                                
108 Normann, Ramírez, Den nya affärslogiken, 1995, sid 57 
109 Ibid, sid 57 
110 Ibid, sid 69 
111 Ibid, sid 89 
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Bortfiltreringen kan bero på att konsumenten upplever en hög risk vid sitt beslutsfattande och 

har därför satt upp ett kraftigt filter mellan sig och de meddelande som tas emot. Graden av 

involvering påverkar hur kunden söker information för att reducera upplevda risker, 

involveringen tar även upp kundens relation till priset. Hur kunder upplever risker och 

bearbetar dessa förklaras av involveringsteorin. Involveringsteorin behandlar även kundens 

lojalitet mot företaget.   

 

En rekommendation via word of mouth från en vän eller bekant, kommer att ha högre 

mottaglighet och trovärdighet, samt bemötas med ett mycket lägre filter jämfört med reklam 

från ett företag. Detta eftersom kunden anser att meddelandet kommer från en neutral källa. 

Detta fenomen finnas även på internet och benämns då word of web. Om det är ett positivt 

eller negativt word of mouth/web beror på hur väl företaget har lyckats i sitt kvalitetsarbete 

och i sitt arbeta att svara upp till löften och förväntningar. Positiva word of mouth/web 

effekter uppnås då den centrala kommunikationscirkeln är sluten. Dessa händelser behandlas 

inom begreppet för totalkommunikation.  
   
En av grundförutsättningarna för att företaget ska kunna skapa långvariga kundrelationer och 

lojalitet är att företaget håller utlovade löften och genom detta uppfyller kundens 

förväntningar på kvalitet. Ett sätt för att hantera de svårigheter som finns i att få samklang 

mellan upplevd och förväntad kvalitet är att föra en dubbelriktad kommunikation med 

kunden, detta för att förstå kundens förväntningar på kvalitet. Om företaget och kunden 

tillsammans i en interaktion lyckas ta fram en produkt eller tjänst som exakt motsvarar de 

förväntningar kunden har, kommer detta vara nyckeln och starten till en framgångsrik och 

långvarig relation. Genom att samarbeta i en värdestjärna skapar företaget också 

höginvolverade kunder, vilket leder till en högre sannolikhet för återköp. Hur företag och 

kund samarbetar för att nå slutmålet behandlas inom teorin för värdestjärnan.   

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7.1 Syntesmodell:  

Modellen beskriver hur företagets val av kommunikationsstrategi och k

påverkar kundlojaliteten. Där kundlojaliteten är avgörande för långsiktig överlevnad.

Figur 7, Författarnas egen 

 

Utifrån den teoretiska syntesen har författarna utformat en matris, som kommer att visa hur

kunderna positionernas beroen

Höginvolverade kunder bör vilja uppsöka fysisk butik och placeras i fält 

kunder bör föredra internets fördelar och placeras därför i fält 

 

   Internet  

Höginvolverad  1 

Låginvolverad  3 

 

Figur 8, Författarnas egen 
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Modellen beskriver hur företagets val av kommunikationsstrategi och kundens involvering 

påverkar kundlojaliteten. Där kundlojaliteten är avgörande för långsiktig överlevnad.

Utifrån den teoretiska syntesen har författarna utformat en matris, som kommer att visa hur

kunderna positionernas beroende på involveringsgrad och kommunikationsstrategi. 

Höginvolverade kunder bör vilja uppsöka fysisk butik och placeras i fält två. Låginvolverade 

nternets fördelar och placeras därför i fält tre. 

Fysisk butik  

2 

4 

undens involvering 

påverkar kundlojaliteten. Där kundlojaliteten är avgörande för långsiktig överlevnad. 

 

Utifrån den teoretiska syntesen har författarna utformat en matris, som kommer att visa hur 

de på involveringsgrad och kommunikationsstrategi. 

. Låginvolverade 
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3.8 Teoretisk referensram 

För att kunna besvara uppsatsens syfte har författarna ur ovanstående teorier dragit ut faktorer 

och variabler som kommer ligga till grund för den empiriska undersökning de valt att 

genomföra. Genom detta gör författarna uppsatsen operationaliserbar.  
   
Uppsatsens syfte är att genom en hypotesprövning analysera och utvärdera formerna för 

utbyte som sker via internet mellan kund och företag.  
   
H0: Kunder upplever inte att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med 

fysisk butik.  

H1: Kunder upplever att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med fysisk 

butik.  

 

De faktorer och variabler som författarna dragit ut ur teorierna och som kommer ligga till 

grund för utformningen av enkätundersöknings frågor är:  

 

Motivering av undersökningsvariabler 

Kunders grad av involvering kommer undersökas med frågor om upplevd risk, 

informationssökande, priskänslighet och lojalitet. Genom att undersöka detta, kommer 

författarna också kunna identifiera kundernas vilja att skapa interaktion med företaget. Där 

interaktionen leder till mervärdesskapande processer, enligt teorierna.  

 

Faktor Variabel Undersökningsvariabel 

Involvering Hög/Låg Risk, Informationssökning, 

Priskänslighet, Lojalitet 

Kvalitet Uppfylld/Ouppfylld Förväntningar vs. upplevelser, 

funktionell och teknisk 

Filter Högt/Lågt Reklam uppmärksammande 

Kommunikation       

      

Dubbelriktad/Enkelriktad     Formerna för kontakt, helst göra affärer, 

om problem uppstår 
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Hur kunderna upplever kvalitet är beroende av deras förväntningar och tidigare erfarenheter 

samt funktionell och teknisk kvalitet. Genom att ställa frågor om de produkter och tjänster 

företagen erbjuder och hur kunderna upplever dem kommer författarna kunna mäta kvalitén.  

   

De filter som kunderna sätter kommer undersökas genom att ställa frågor om igenkännande av 

bilder och reklam.    

   

Kommunikationen mellan kund och företag kommer undersökas med följande 

frågeställningar. Hur söker respondenterna helst information? Vidare kommer författarna 

undersöka hur respondenterna helst av allt gör sina affärer samt dess inställning och 

användande av kommunikation via internet. Respondenterna kommer även tillfrågas vart de 

helst vänder sig om det uppstår frågor eller problem. Dessa undersökningsvariabler kommer 

även till viss del kunna mäta kundernas grad av involvering.  

 

4 Empiri 
 
 
Uppsatsens empiriska del består av en enkätundersökning. Enkätundersökningen har delats ut 

till 150 respondenter, var av 123 respondenter har besvarat enkäten. Bortfallet blir således 27 

respondenter, vilket är 18 %. Av de 123 enkäter som ingår i undersökningen har 86 st. 

besvarat alla frågor på ett korrekt sätt. Detta gör att 37 st. av enkäterna enbart går att användas 

delvis, exempelvis kan enkäten vara korrekt ifylld gällande bankfrågorna men inte gällande 

telefon eller internet. 
  

Enkätformulären har delats ut mellan den 13/5 – 19/5 2009, 41 av respondenterna har besvarat 

enkäten via ett pappersforumlär och resterande 82 har genomfört enkäten via internet. 

  

Nedan kommer resultaten från enkäterna att sammanställas i ordningsföljd. För mer 

detaljspecifika uppgifter och fördelningar hänvisar författarna till bilaga 2.  

 

 

 

 

 



 

Fråga 1 och 2 - Kön och ålder 

Av diagrammet framgår att det är något fler kvinnor än män som besvarat enkäten. Antalet 

män som besvarat enkäten är 59 st.

åldersfördelningen av respondenterna, där den näst yngsta åldersklassen står för 

av det totala antalet respondenterna. Då resultaten i empirikapitlet enbart redovisar resultaten 

för hela urvalet bör man ha fördelning av respondenter i åtanke vid läsning av detta kapitel. 

  

4.1 Bankfrågor  

Av undersökningens 123 st. inkomna enkä

gällande bank korrekt. 
 

Fråga 3 – Vilken är din huvudbank?

Frågan visar att de flesta av respondenterna har någon av de fyra storbankerna som sin 

huvudbank, där Swedbank har en något större andel kunder j

 

  

10-19 år 20-29 år

Man 0,8% 19,5%

Kvinna 0,0% 21,1%

1

24

0

26

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

26%

24%
20%

20%

4%
3% 2% 1%
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framgår att det är något fler kvinnor än män som besvarat enkäten. Antalet 

m besvarat enkäten är 59 st. och antalet kvinnor är 64 st. Diagrammet visar skillnader i 

åldersfördelningen av respondenterna, där den näst yngsta åldersklassen står för 

av det totala antalet respondenterna. Då resultaten i empirikapitlet enbart redovisar resultaten 

fördelning av respondenter i åtanke vid läsning av detta kapitel. 

inkomna enkätsvar, har 121 st. respondenter besvarat frågorna 

Vilken är din huvudbank? 

 

Frågan visar att de flesta av respondenterna har någon av de fyra storbankerna som sin 

huvudbank, där Swedbank har en något större andel kunder jämfört med de andra bankerna.

29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år

8,1% 7,3% 9,8% 2,4%

7,3% 8,9% 10,6% 3,3%

10
9

12

3

9

11
13

4

Swedbank

Handelsbanken

Nordea

SEB

Skandiabanken

ICA-banken

Danske Bank

Länsförsäkringar Bank

 

framgår att det är något fler kvinnor än män som besvarat enkäten. Antalet 

. Diagrammet visar skillnader i 

åldersfördelningen av respondenterna, där den näst yngsta åldersklassen står för nästan 40 % 

av det totala antalet respondenterna. Då resultaten i empirikapitlet enbart redovisar resultaten 

fördelning av respondenter i åtanke vid läsning av detta kapitel.  

respondenter besvarat frågorna 

Frågan visar att de flesta av respondenterna har någon av de fyra storbankerna som sin 

ämfört med de andra bankerna.  

70-79 år

0,0%

0,8%

0 1



 

Fråga 4 – Är ditt val av bank ett aktivt val?

 

 

 

Frågan visar att det är fler respondenter som inte aktivt valt sin bank jämfört med de som 

aktivt val sin bank. 
 

Fråga 5 – Hur många gånger har du bytt ba

 

23 % har bytt bank en gång och 77 %

respondenterna angav att de bytt bank fler än 

speciellt ofta byter bank utan istället håller kvar vi

  

Fråga 6 – Funderar du på att byta bank? 

  

  

 

15 % av respondenterna fundera på att byta bank och 85

Denna fråga förstärker fråga fem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

0% 20% 40%

Ja 63 % 

Nej 37 % 

Ja 15 % 

Nej 85 % 
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Är ditt val av bank ett aktivt val? 

Frågan visar att det är fler respondenter som inte aktivt valt sin bank jämfört med de som 

Hur många gånger har du bytt bank de senaste fem åren? 

 

och 77 % av respondenterna har inte bytt bank

respondenterna angav att de bytt bank fler än en gång. Frågan visar att respondenterna inte 

speciellt ofta byter bank utan istället håller kvar vid samma bank.  

Funderar du på att byta bank?  

av respondenterna fundera på att byta bank och 85 % funderar inte på att byta bank

 och resultatet att respondenterna är sin bank relati

77%

60% 80% 100%

En gång

Ingen gång

Frågan visar att det är fler respondenter som inte aktivt valt sin bank jämfört med de som 

har inte bytt bank, ingen av 

gång. Frågan visar att respondenterna inte 

funderar inte på att byta bank. 

resultatet att respondenterna är sin bank relativt trogen.  



34 
 

Fråga 7 – Varför funderar du på att byta bank? 

  

Anledning Andel 

Bättre villkor hos annan bank, t.ex. bättre räntor/ lägre avgifter 61 % 

Vill ha bättre service, t.ex. bemötande, kunskap 11 % 

Bara SEB har fartygsinteckning 6 % 

Bättre tillgänglighet, t.ex. bättre öppettider 6 % 

Det går inte så bra nu för Swedbank 6 % 

Skulle vara enklare med personkonto.  6 % 

Säkerhet, t.ex. säkrare internettjänster 6 % 

Totalt 100 % 

 

61 % av de 18 respondenter som vill byta bank uppger att de vill byta bank för att få bättre 

räntor och lägre avgifter. 

 

Fråga 8 – Vad är viktigast för dig vid val av bank? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Förtroende 25 % 18 % 18 % 16 % 17 % 3 % 3 % 

Räntekostnader 22 % 18 % 18 % 8 % 12 % 12 % 9 % 

Internetbank 21 % 21 % 20 % 14 % 12 % 11 % 2 % 

Service 15 % 14 % 11 % 18 % 17 % 18 % 7 % 

Pris 12 % 21 % 18 % 15 % 16 % 12 % 7 % 

Rykte 3 % 2 % 8 % 17 % 16 % 27 % 27 % 

Närhet 2 % 7 % 7 % 12 % 11 % 17 % 45 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Viktigast vid val av bank är förtroendet för banken, minst viktigt är närhet till ett bankkontor.  

 

 

 

 

 



 

Fråga 9 – Hur föredrar du att göra dina bankaffärer?

Majoriteten av respondenterna föredrar att genomf

Respondenterna gavs även möjlighet till att lämna ett alternativt tom om de inte gjorde något i 

t.ex. andra eller tredje hand. 

  

Fråga 10 – Använder du internetbank?

 

  

Av de 121 respondenterna uppger endast 4

% av respondenterna använder internetbank.

  

Fråga 11 – Vad anser du om möjligheterna till att 

internetbank? 

 

60 % av de 117 respondenterna som

via internetbank är bra, endast 5 %

0% 20% 40%

  I första hand

Internet 92 %

Besök 7 %

Telefon 1 %

Tom 0 %

Totalt 100 %

Bra 60 %

Varken bra eller dåligt 19 %

Dåliga 5 %

Kan ej ta ställning 16 %

Totalt 100 %
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Hur föredrar du att göra dina bankaffärer? 

Majoriteten av respondenterna föredrar att genomföra sina bankaffärer via i

Respondenterna gavs även möjlighet till att lämna ett alternativt tom om de inte gjorde något i 

nternetbank? 

uppger endast 4 st. att de inte använder internetbank, det gör att 97 

nternetbank. 

Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med banken via din 

  

 

 

 

 

de 117 respondenterna som har svarat, tycker att möjligheterna för kommunikation 

% uppger att de tycker att möjligheterna är dåliga.

97% 3%

40% 60% 80% 100%

I första hand        I andra hand       I tredje hand 

92 % 7 % 2 % 

7 % 52 % 31 % 

1 % 39 % 40 % 

0 % 2 % 27 % 

100 % 100 % 100 % 

60 % 

19 % 

5 % 

16 % 

100 % 

  

  

 

 

 

 

 

öra sina bankaffärer via internetbank. 

Respondenterna gavs även möjlighet till att lämna ett alternativt tom om de inte gjorde något i 

 

nternetbank, det gör att 97 

d banken via din 

tycker att möjligheterna för kommunikation 

ppger att de tycker att möjligheterna är dåliga. 

Ja

Nej



 

Fråga 12 – Använder du internet

 

  

85 % av de 117 respondenterna som har 

mer i dag än vad de gjorde för fem

 

Fråga 13 – Har du bolån? 

 

Ja 54 % 

Nej 46 % 

 

54 % av respondenterna har bolån och 46

 

Fråga 14 – Uppfyller din bank dina förväntningar?

 

I mycket hög grad 23 % 

I ganska hög grad 71 % 

I ganska låg grad 5 % 

Inte alls 1 % 

Total 100 % 

 

En stor majoritet uppger att banken uppfyller dess förväntningar i antigen ganska hög grad 

eller mycket hög grad. 

 

 

 

 

 

  

85%

75% 80% 85%
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internetbank mer i dag än för fem år sedan? 

 

respondenterna som har internetbank anser att de använder internet

än vad de gjorde för fem år sedan. 

har bolån och 46 % har inte bolån. 

Uppfyller din bank dina förväntningar? 

n stor majoritet uppger att banken uppfyller dess förväntningar i antigen ganska hög grad 

15%

90% 95% 100%

Ja

Nej

internetbanken 

n stor majoritet uppger att banken uppfyller dess förväntningar i antigen ganska hög grad 
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Fråga 15 – Vilket bankkort hör till vilken bank? 

 

Svarade rätt 50 % 

Svarade fel 50 % 

 

Fördelning av respondenterna som lyckades och inte lyckades para ihop rätt bank med rätt 

bankkort fördelade sig på 50 % var. 

  

Fråga 16 – Hur får du aktuell information från din bank? 

  

Söksätt Antal 

Hemsida/internetbank 82 

Reklam/brev 58 

Internet 29 

Bankkontor 16 

Söker ej info 12 

Telefon 4 

  

Respondenterna uppger att den största källan till information är bankens 

hemsida/internetbanken, i andra hand är det genom brev/reklam. Respondenterna fick här 

kryssa för de alternativ de använde men maximalt fyra alternativ. 

  

Fråga 17 – Om det i dag uppstår frågor eller problem löser jag det på följande sätt. 

 

I första hand I andra hand I tredje hand 

Internetbanken 57 % 25 % 13 % 

Telefon 34 % 53 % 10 % 

Bankkontor 9 % 22 % 55 % 

Tom 0 % 0 % 22 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

En klar majoritet försöker först lösa sina problem via internetbanken och i andra hand via 

telefon, för att i sista hand besöka ett bankkontor. 



 

Fråga 18 – Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar på alla frågor och lösa alla 

problem: 

 

Internetbanken 77

Telefon 17

Bankkontoret 

Beror på hur stor frågan är 

Totalt 100

 

De flesta av respondenterna skulle vilja lösa sina problem genom 

  

4.2 Frågor rörande mobiltelefonoperatör

Antalet respondenter som besvarat frågorna angående mobiltelefonoperatör är 121, 

grund av att en inte har någon operatör och att 26 

påverka valet av operatör blir antalet respondenter som är aktuella i sammanställningen 85 

  

 

Fråga 19 – Har du själv valt din operatör?

  

Ja 79 % 

Nej 21 % 

Ingen operatör 1 % 

  

 Fråga 20 – Vilken är din mobiltelefonoperatör?

 

41%

32%

15%

11%

1%
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Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar på alla frågor och lösa alla 

77 % 

17 % 

6 % 

1 % 

100 % 

e flesta av respondenterna skulle vilja lösa sina problem genom internetbanken.

Frågor rörande mobiltelefonoperatör 

Antalet respondenter som besvarat frågorna angående mobiltelefonoperatör är 121, 

grund av att en inte har någon operatör och att 26 st. inte själv aktivt valt operatör eller kan 

påverka valet av operatör blir antalet respondenter som är aktuella i sammanställningen 85 

Har du själv valt din operatör? 

Vilken är din mobiltelefonoperatör?  

 

Tele2

Telia

Telenor

Tre

Halebop

Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar på alla frågor och lösa alla 

banken. 

Antalet respondenter som besvarat frågorna angående mobiltelefonoperatör är 121, men på 

inte själv aktivt valt operatör eller kan 

påverka valet av operatör blir antalet respondenter som är aktuella i sammanställningen 85 st. 
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Den största delen av respondenterna uppger att de har Tele2 som operatör, följt av Telia, 

Telenor och sist Tre. En av respondenterna uppger att han inte har någon operatör, vilket gör 

att följande frågor och svar kommer baseras på 85 respondenter. 

  

Fråga 21 – Hur många gånger har du bytt operatör de senaste fem åren? 

  

Ingen gång 42 % 

En gång 40 % 

2 - 5 gånger 18 % 

Totalt 100 % 

 

42 % av respondenterna uppger att de aldrig har bytt operatör och 40 % anger att de bytt en 

gång samt 18 % uppger att de bytt 2-5 gånger. 

 

Frågarna 22 – Funderar du på att byta operatör? 

  

 

  

 

Fråga 23 – Varför funderar du på att byta operatör? 

 

 

 

Av de nio respondenterna som funderar på att byta operatör är den främsta anledningen att få 

lägre kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 11 % 

Nej 89 % 

Bättre villkor hos annan operatör, t.ex. lägre priser/avgifter 89 % 
Lägre priser samt bättre tillgänglighet 11 % 
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Fråga 24 – Vad är viktigast för dig vid val av operatör? 

 

Viktigast vid val av operatör (första till sjunde prioritet): 

1 2 3 4 5 6 7 

Pris 71 % 11 % 7 % 5 % 7 % 0 % 0 % 

Servicenivå 12 % 22 % 24 % 16 % 15 % 8 % 2 % 

Förtroende 9 % 18 % 16 % 28 % 18 % 7 % 4 % 

Rykte 4 % 6 % 18 % 16 % 18 % 21 % 18 % 

Bekanta 2 % 26 % 11 % 8 % 11 % 20 % 22 % 

Utbud 1 % 14 % 21 % 18 % 21 % 20 % 5 % 

Butik 1 % 4 % 4 % 8 % 11 % 24 % 49 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pris är den viktigaste variabeln vid val av operatör. Minst viktigt vid val av operatör är närhet 

till butik. 

 

Fråga 25 – Hur föredrar du att göra affärer med din operatör? 

  

I första hand I andra hand I tredje hand 

Internet 44 % 33 % 11 % 

Besök 29 % 12 % 52 % 

Telefon 27 % 48 % 14 % 

Tom 0 % 7 % 24 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

I första hand gör respondenterna affärer via internet, i andra hand via telefon och i tredje hand 

via besök i butik. 

 

 

 

 

 



 

Fråga 26 – Använder du "mina sidor" på din operatörs hemsida där du kan se status 

för ditt abonnemang, titta på räkningar, göra ändringar/

 

60 % av respondenterna använder inte "mina sidor" och 40

  

Fråga 27 – Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med din operatör via 

"mina sidor"? 

 

Bra 32 %

Varken bra eller dålig 26 %

Dålig 24 %

Kan ej ta ställning 18 %

Totalt 100 %

 

Av de 34 respondenterna som använder ”mina sidor” tycker 

möjligheter för kommunikation. 
  

Fråga 28 – Använder du "mina sidor" mer i dag än för 

 

Av de 34 respondenter som använder ”mina

mer i dag än för fem år sedan. 

 

 

 

40%

0% 20% 40%

91%

86% 88% 90% 92%
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Använder du "mina sidor" på din operatörs hemsida där du kan se status 

för ditt abonnemang, titta på räkningar, göra ändringar/tillägg? 

  

av respondenterna använder inte "mina sidor" och 40 % använder "mina sidor".

Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med din operatör via 

32 % 

26 % 

24 % 

18 % 

100 % 

Av de 34 respondenterna som använder ”mina sidor” tycker 32 % att det erbjuds 

 

Använder du "mina sidor" mer i dag än för fem år sedan? 

 

Av de 34 respondenter som använder ”mina sidor” anger 91 % att de använder funktionen 

60%

60% 80% 100%

Ja

Nej

9%

94% 96% 98% 100%

Ja

Nej

Använder du "mina sidor" på din operatörs hemsida där du kan se status 

använder "mina sidor". 

Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med din operatör via 

att det erbjuds bra 

91 % att de använder funktionen 
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Fråga 29 – Uppfyller din operatör dina förväntningar?  

 

I ganska hög grad 78 % 

I ganska låg grad 12 % 

I mycket hög grad 9 % 

Inte alls 1 % 

Totalt 100 % 

 

78 % av respondenterna uppger att operatören uppfyller deras förväntningar i ganska hög 

grad. 

  

Fråga 30 – Vilken bild tillhör vilken mobiloperatörs reklam? 

 

Svarade rätt 65 % 

Svarade fel 35 % 

 

Frågan visar att 65 % av respondenterna kan koppla ihop rätt bild/reklam med rätt operatör. 

  

Fråga 31 – Hur får du aktuell information från din operatör? 

  

Söksätt Antal 

Hemsida 28 

Internet 28 

Reklam/brev 24 

Söker ej 22 

Butik 8 

Telefon 3 

  

Det är lika stor andel av respondenterna som söker information via internet som söker på 

operatörens hemsida. Respondenterna fick kryssa i de alternativ de använde, maximalt fyra. 
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Fråga 32 – Om det i dag uppstår frågor eller problem löser jag det på följande sätt.  

  

I första hand I andra hand I tredje hand 

Telefon 54 % 36 % 4 % 

Internet 28 % 32 % 18 % 

Besök 18 % 19 % 46 % 

Tom 0 % 13 % 33 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

När det uppstår frågor eller problem försöker respondenterna i första hand lösa det genom 

telefon, när inte det fungerar försöker de via internet och i tredje hand besöker de butik. 

  

Fråga 33 – Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar på alla frågor och lösa alla 

problem: 

  

Internet 60 % 

Telefon 29 % 

Butik 11 % 

Totalt 100 % 

 

De flesta av respondenterna skulle helst av att kunna få svar på sina frågor och lösa alla 

problem via internet 

4.3 Frågor om internet.  

Antalet respondenter som besvarade internetfrågorna korrekt var 123 st.  

  

Fråga 34 – På vilka platser använder du internet?   

  

Plats Antal 

Hemma 121 

Arbetet 108 

Annat 54 
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Alla 123 respondenterna använder internet någonstans. Två respondenter använder endast 

internet på jobbet. Respondenten gavs möjlighet till att kryssa för de alternativ de använde, 

ingen begränsning gavs i antalet. 

  

Fråga 35 – Skriv två saker du ofta gör på internet: 

Aktivitet 

       

Antal: 

E-post 50 

Söker info/Googlar 50 

Läser nyheter 31 

Bankaffärer 27 

Surfar 16 

Arbetar 10 

Community 8 

Håller kontakt med vänner 7 

Söker/beställer resor/biljetter 7 

Handlar 6 

Laddar ner 5 

Porr 5 

Internet TV 4 

Läser Bloggar 4 

Spelar spel 3 

Lyssnar på musik 2 

Skolarbete 2 

SL.se 2 

Youtube 2 

Beställer hyrbil 1 

Besöker idrottsklubbars hemsidor 1 

Laddar ner 1 

Läser recept 1 

TV.nu 1 

 

De två saker respondenterna oftast gör på internet är att skicka e-post och söker 

information/googlar. 
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Fråga 36 – Brukar du jämföra priser på produkter/tjänster före köp, med hjälp av 

internet?  

 

Ja, ibland 37 % 

Ja, ofta 32 % 

Ja, men sällan 24 % 

Nej, aldrig 8 % 

Total 100 % 

 

Genom att summera antalet respondenter som någon gång använder internet för att jämföra 

priser ser författarna att 92 % jämför någon gång priser med hjälp av internet, 32 % av dessa 

uppger att de jämför priser ofta med hjälp av internet.  

  

Fråga 37 – Brukar du söka information om produkter/tjänster före köp, med hjälp av 

internet? 

 

Ja, ofta 47 % 

Ja, ibland 31 % 

Ja, men sällan 18 % 

Nej, aldrig 4 % 

Totalt 100 % 

 

96 % av respondenterna söker information via internet innan köp, 47 % uppger att de gör det 

ofta. Fem respondenter uppgav att de aldrig använder internet för att söka information om 

produkter eller tjänster, dessa respondenter har då inte behövt besvara resterande frågor. 

Antalet respondenter som då återstår i undersökningen är 118 st.  
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Fråga 38 – Var söker du information om produkter och tjänster? 

  

Prisjämförelsesidor 31 % 

Företagets/tillverkarens hemsida 29 % 

Recension, reportage, tester 24 % 

Diskussionsforum 10 % 

Blogg 3 % 

Community 2 % 

Microblogg 0 % 

Totalt 100 % 

 

Det vanligaste sättet för respondenterna att söka information om produkter och tjänster är via 

prisjämförelsesidor och via företagens hemsidor.  Respondenterna fick maximalt kryssa för 

fyra alternativ. 

  

Fråga 39 – Läser du bloggar?  

  

Nej, aldrig 47 % 

Ja, men sällan 28 % 

Ja, ofta 14 % 

Ja, ibland 12 % 

Totalt 100 % 

  

53 % av respondenter läser någon gång bloggar men mer än hälften av dessa 53 % läser 

bloggar sällan, 47 % läser aldrig bloggar.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fråga 40 – Gradera följande angående bloggar:

 

De 63 respondenterna som svarade ja på föregående fråga

ett till sex, följande faktorer angåenden blogg. De resultat som redovisas är medeltalen. Blogg 

får generellt sätt ett relativt lågt betyg vad gäller dessa fyra faktorer.

 Fråga 41 – Är du medlem i en Community?

Ungefär hälften av respondenterna är medlemmar i någon form av community.

  

Fråga 42 – Gradera följande angående communities:

 

De 64 respondenterna som svarade ja på föregående

till sex, följande påståenden angåenden community. Resultat

Respondenterna ger communities ett relativt högt betyg beträffande möjligheterna till dialog 

och trovärdighet i informationen. Däremot är man inte speciellt intresserad av att 

kommunicera eller få information med sin bank eller 

 

 

 

Vill få info/kommunikation från operatör

Vill få info/kommunikation från bank

Möjligheten till dialog

Informationens trovärdighet

54%

0% 20% 40%

Vill få info/kommunikation från operatör
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Möjligheten till dialog

Informationens trovärdighet
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Gradera följande angående bloggar: 

som svarade ja på föregående fråga skulle i denna fråga betygsätta

angåenden blogg. De resultat som redovisas är medeltalen. Blogg 

får generellt sätt ett relativt lågt betyg vad gäller dessa fyra faktorer. 

 

Är du medlem i en Community? 

 

pondenterna är medlemmar i någon form av community. 

Gradera följande angående communities: 

som svarade ja på föregående skulle i denna fråga betygsätta

följande påståenden angåenden community. Resultaten nedan är medelvärdena.

 

Respondenterna ger communities ett relativt högt betyg beträffande möjligheterna till dialog 

och trovärdighet i informationen. Däremot är man inte speciellt intresserad av att 

kommunicera eller få information med sin bank eller operatör.  
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angåenden blogg. De resultat som redovisas är medeltalen. Blogg 

skulle i denna fråga betygsätta, från ett 

en nedan är medelvärdena. 

Respondenterna ger communities ett relativt högt betyg beträffande möjligheterna till dialog 

och trovärdighet i informationen. Däremot är man inte speciellt intresserad av att 



 

 Fråga 43 – Läser du i diskussionsforum (elektronisk anslagstavla)?

  

Nej, aldrig 49 % 

Ja, men sällan 24 % 

Ja, ibland 17 % 

Ja, ofta 10 % 

  

Hälften av respondenterna läser någon typ av forum någon gång.

 

Fråga 44 – Gradera följande angåend

 

De 60 respondenterna som svarade ja på föregående

till sex, följande påståenden angåenden forum. Resultaten nedan är medelvärdena.

  

Inställning till att få information och kommunicera via forum är någo

med blogg och community. 

  

Fråga 45 – Läser du microbloggar?

  

Nej, aldrig 87 % 

Ja, men sällan 7 % 

Ja, ibland 5 % 

Ja, ofta 1 % 

  

Majoriteten, 87 %, av respondenterna läser aldrig någon microblogg, endast 1 

gör det ofta. 

 

 

Vill få info/kommunikation från operatör

Vill få info/kommunikation från bank

Möjligheten till dialog

Informationens trovärdighet

48 

Läser du i diskussionsforum (elektronisk anslagstavla)? 

av respondenterna läser någon typ av forum någon gång. 

Gradera följande angående forum: 

som svarade ja på föregående skulle i denna fråga betygsätta

följande påståenden angåenden forum. Resultaten nedan är medelvärdena.

 

Inställning till att få information och kommunicera via forum är något mer positivt jämför 

Läser du microbloggar? 

, av respondenterna läser aldrig någon microblogg, endast 1 %
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Fråga 46 – Gradera följande angående microbloggar:

 

De 15 respondenterna som svarade ja på föregående

till sex, följande faktorer angåenden microblogg. Resultaten nedan är medelvärdena.

De flesta av respondenterna ger microblogg låga betyg i både möjlighet till dialog och 

trovärdighet i information.  

  

Fråga 47 – Gradera trovärdigheten i informationen från följande platser:

118 respondenter skulle i denna fråga betygsätta

från prisjämförelsesidor och recensioner, reportage och tester. Resultaten nedan är 

medelvärdena. 

Respondenterna ger informationen från prisjämförelse högre trovärdighet jämfört med 

recensioner/tester/reportage.  

 

Fråga 48 – Vill du ha möjlighet att chatta direkt på ett företags hemsida, med en 

representant från företaget? 

 

Ja, det skulle vara användbart. 

Ja, det skulle vara väldigt användbart!

Neutral. Jag har ingen åsikt. 

Nej, det skulle vara onödigt. 

Nej, det skulle vara väldigt onödigt!
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Gradera följande angående microbloggar: 

som svarade ja på föregående skulle i denna fråga betygsätta

angåenden microblogg. Resultaten nedan är medelvärdena.

  

ondenterna ger microblogg låga betyg i både möjlighet till dialog och 

Gradera trovärdigheten i informationen från följande platser: 

skulle i denna fråga betygsätta, från ett till sex, trovärdigheten i information 

från prisjämförelsesidor och recensioner, reportage och tester. Resultaten nedan är 

 

Respondenterna ger informationen från prisjämförelse högre trovärdighet jämfört med 

jlighet att chatta direkt på ett företags hemsida, med en 

36 % 

Ja, det skulle vara väldigt användbart! 31 % 

27 % 

4 % 

le vara väldigt onödigt! 2 % 
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n i information 

från prisjämförelsesidor och recensioner, reportage och tester. Resultaten nedan är 

Respondenterna ger informationen från prisjämförelse högre trovärdighet jämfört med 

jlighet att chatta direkt på ett företags hemsida, med en 
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67 % av de 118 respondenterna skulle vilja ha möjligheten till att kunna chatt direkt med en 

representant från företaget på företagets hemsida. 

 

5 Analys 
 
I analysen kommer resultatet från empirin analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

Faktorerna i den teoretiska referensramen var: Involvering, Kvalitet, Filter och 

Kommunikation. Dessa faktorer kommer att analyseras i ordningsföljd. Analys kapitlet 

kommer först analysera frågorna rörande bank, för att sedan övergår till operatör och sist 

analysera internet. Vid en första genomgång av respondenterna svar blev det tydligt för 

författarna att det fanns skillnader i respondenternas åsikter beroende på dess ålder och grad 

av involvering. Författarna i detta kapitel att analysera resultaten utifrån dessa två 

sorteringsvariabler. Respondenterna har delats in i tre olika grupper utifrån ålder: äldre, 

medelålders och yngre. De yngre är respondenterna i åldrarna 19 år till och med 27 år, 

medelålders är i åldrarna 28 år till och med 47 år och de äldre är i åldrarna 48 år till och med 

72 år. Åldersgrupperna består vardera av ungefär en tredjedel av det totala antalet 

respondenter. Kön visade sig ha väldigt liten eller ingen betydelse för respondenternas åsikter, 

därför kommer inte författarna att analysera utifrån denna sorteringsvariabel. 

 

5.1 Bank 

Antalet respondenter som besvarat enkäten angående bank är 121 st.     

 

5.1.1 Involvering 

Respondenternas grad av involvering beträffade bankaffärer har författarna undersökt genom 

fråga 8, där respondenterna fick rangordna vad de anser vara viktigast vid val av bank. De 

faktorer som respondenterna skulle rangordna var: Bankens rykte, Personlig service och 

rådgivning, Närhet till bankkontor, Förtroende för banken, Användarvänlig internetbank, Lågt 

pris på tjänster, Låga räntekostnader för lån. De fyra första faktorerna är enligt 

involveringsteorin höginvolverade faktorer medan de tre sista faktorer är enligt teorin 

låginvolverade.  
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Om respondenten har graderat en höginvolverande faktor som det viktigaste vid val av bank 

har författarna valt att klassificerat dessa respondenter som höginvolverade och vice versa.  

  

Antalet höginvolverade respondenter i undersökningen är totalt 45 % och antalet 

låginvolverade är 55 %. Analysen visar att totalt sätt så är bank en låginvolverad tjänst. Vilket 

författarna vid första anblicken blev något förvånade över.  Genom att sortera respondenterna 

i tre åldersgrupper, äldre, medel och ung kan författarna se tendenser som tyder på att de äldre 

respondenterna har en högre involvering jämfört med de två yngre åldersgrupperna. I 

åldersgruppen äldre är 54 % höginvolverad och 46 % är låginvolverade. För åldersgrupperna 

ung och medel är ungefär 40 % höginvolverade och 60 % låginvolverade. Analysen blir där 

av att de äldre respondenterna tenderar till att vara mer involverade än de yngre. 

 

Äldre Medelålder Yngre Totalt 
Hög 54 % 39 % 40 % 45 % 
Låg 46 % 61 % 60 % 55 % 
 

En faktor som författarna trodde kunde vara avgörande för om respondenten blir mer eller 

mindre involverade är om respondenten har bolån eller inte, men när bolån adderas som 

variabel är fördelningen näst intill den samma. Av de respondenter i åldersgruppen äldre som 

har bolån är 51 % höginvolverade och 49 % låginvolverade. För åldersgrupperna ung och 

medel är det igen skillnad jämfört med tidigare. 

 

Involveringsgrad med bolån: 

 
Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Hög 43 % 39 % 51 % 46 % 

Låg 57 % 61 % 49 % 54 % 
 

Involveringsgrad utan bolån: 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 
Hög 40 % 40 % 67 % 43 % 
Låg 60 % 60 % 33 % 57 % 

 

Ett anmärkningsvärt resultat visade sig dock när författarna studerade äldre utan bolån, där 

framkom det att 67 % av de äldre respondenterna utan bolån visade sig då vara 

höginvolverade. Men för unga och medelålders var involveringsfördelning samma som 

tidigare.  
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Den troliga förklaringen till varför dessa respondenter är mer höginvolverade trots att de inte 

har bolån går att finna om man studerar respondenternas fulla enkätsvar, där ser författarna att 

gemensamt för denna grupp är att de inte bytt bank de senaste fem åren, de funderar inte 

heller på att byta bank, samt att om det uppstår problem så uppsöker de i första hand 

bankkontoret. Dessa variabler tyder alla tre på att respondenten är höginvolverade vad gäller 

banktjänster. 

 

Enligt involveringsteorin är höginvolverade kunder också i högre grad lojala kunder och vice 

versa. För att analysera detta har författarna grupperat in respondenterna i en hög- och en 

låginvolverad grupp enligt samma kriterier som ovan. Av de höginvolverade kunderna har 24 

% (13 st. av 54 st. respondenter) bytt bank någon gång under det senaste fem åren, bland de 

låginvolverade kunderna är andelen näst intill den samma, 22 % (15 st. av 67 st. respondenter) 

av dessa kunder har bytt bank någon gång under de senaste fem åren.  

 

Däremot funderar endast 3 av 54 höginvolverade kunder på att byta bank i dag, vilket är 5,6 

%. Av de låginvolverade kunderna funderar istället 15 av 67, vilket är 22 %, att byta bank. 

Den enskilt största anledning till att dess kunder vill byta bank är på grund av att det är bättre 

villkor eller räntor hos en annan bank, vilket författarna tolkar som låginvolverade behov. 

Detta förstärker än mer att de som vill byta bank är låginvolverade kunder. Analysen stödjer i 

detta avseende involveringsteorin om att höginvolverade kunder är mer lojala och vice versa.  

 

Involveringsgrad: 

        Hög          Låg 

Ja 6 % 22 % 

Nej 94 % 78 % 

Totalt 45 % 55 % 

 

Ytterligare en metod för författarna att analysera om involveringen påverkar lojaliteten hos 

bankkunderna är genom att undersöka om lojaliteten påverkas om respondentens val av bank 

är ett aktivt val eller ej. 

 

Ett aktivt val av bank tolkar författarna som att respondenten är höginvolverad i sina 

bankaffärer.  Bland de respondenter som aktivt valt bank fundera 10 % att byta bank medan 

20 % av de som inte aktivt valt bank funderar på att byta bank. 
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Samtidigt som detta stärker att höginvolverade kunder är mer lojala visar resultatet på att om 

man inte bytt bank de senaste fem åren så funderar 18 % (17 st. av 93 st. respondenter) på att 

byta bank, medan endast 4 % av respondenterna som redan bytt bank en gång de senaste fem 

åren funderar på att byta bank igen. Genom detta kan analysen bli att det är tiden som har en 

avgörande roll i valet om man ska byta bank eller inte. Mer troligt är att de som bytt bank, 

valde en bank som de tror skulle motsvara deras förväntningar, i och med detta funderar de 

därför inte på att byta igen.      

 

Lojaliteten till sin bank visar sig också bero på ålder. Bland åldersgruppen äldre har 24 % bytt 

bank någon gång den senaste fem åren, 37 % av de i åldersgruppen medelålders har bytt bank 

och 10 % av den yngsta åldersgruppen har bytt bank.  

 

Det är även flest i åldersgruppen medelålders som funderar på att byta bank i dag, 21 % av de 

i denna grupp funderar på att byta bank medan bara 10 % av de äldre funderar på att byta 

bank och 14 % av de yngre.  

 

Bytt bank någon gång de senaste fem åren. 

En gång Ingen gång

Äldre 24 % 76 % 

Medelålders 37 % 63 % 

Yngre 10 % 90 % 

Totalt 23 % 77 % 

 

Totalt söker de flesta info via hemsida/internetbank och i andra hand via reklam/brev. Det är 

alltså låginvolverade sätt man får information via. Endast 10 % uppger att de inte på något sätt 

söker information. Inga större skillnader går att se mellan åldrarna.  

 

Respondenterna väljer att i första hand att genomföra sina bankaffärer via internetbanken, 

detta oberoende av graden av involvering men det finns en liten tendens till att de 

höginvolverade kunderna i högre utsträckning väljer att besöka butik jämfört med 

låginvolverade kunder. Denna bild har författarna illustrerat i den matris de ställt upp under 

den teoretiska referensramen. Enligt denna matris bör höginvolverade kunder vilja besöka 

butik i högre utsträckning jämför med låginvolverade.   

Funderar på att byta bank. 

     Ja    Nej 

Äldre 10 % 90 % 

Medelålders 21 % 79 % 

Yngre 14 % 86 % 

Totalt 15 % 85 % 
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Hur respondenterna föredrar att göra sina bankaffärer.

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Besök 12 % 8 % 2 % 7 % 

Internet 85 % 92 % 98 % 92 % 

Telefon 2 % 0 % 0 % 1 % 

 

Hur respondenterna föredrar att göra sina bankaffärer beroende av involveringsgrad. 

 Hög    Låg 

Besök 9 % 6 % 

Internet 89 % 94 % 

Telefon 2 % 0 % 

 

5.1.2 Kvalitet 

Hur respondenterna upplever kvalitén på sin bank undersöktes genom att respondenterna fick 

besvara frågan hur väl banken uppfyller dess förväntningar samt om detta beror på vilket sätt 

respondenten helst gör sina affärer. I Grönroos modell för totalkommunikation förklarar han 

att kundernas mått av kvalitet har att göra med hur kunderna upplevde att interaktionen med 

företaget gick. 

 

Av respondenterna totalt tycker 23 % att banken i mycket hög grad uppfyller dess 

förväntningar, 71 % tycker att banken i ganska hög uppfyller förväntningarna, 5 % i ganska 

låg och 1 % tycker inte alls att banken uppfyller förväntningarna.  

 

Mycket hög Ganska hög Ganska låg Inte alls 

Äldre 27 % 68 % 5 % 0 % 

Medelålders 26 % 61 % 11 % 3 % 

Yngre 17 % 83 % 0 % 0 % 

Totalt 23 % 71 % 5 % 1 % 

 

 

Bland de respondenter som inte bytt bank någon gång de senaste fem åren tycker 98 % 

antingen att banken motsvara dess förväntningar i mycket hög grad eller i ganska hög grad.  
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De som bytt bank någon gång under de senaste fem åren tycker till en lägre grad att banken 

uppfyller dess förväntningar. 82 % av dessa tycker att banken uppfyller dessa förväntningar i 

antingen hög eller ganska hög grad.  

    

Om valet av bank är ett aktivt val eller inte påverkar inte hur väl man tycker att banken svarar 

upp till ens förväntningar.  

 

De kunder som svara att banken antingen i mycket hög grad eller i ganska hög grad motsvara 

dess förväntningar har författarna klassificerat som nöjda kunder. Bland dessa nöjda kunder 

har 80 % inte bytt bank någon gång och 20 % har bytt bank någon gång under de senaste fem 

åren. I den nöjda kundgruppen funderar 13 % på att byta bank och bland de kunder som 

tycker att banken i låg grad eller inte alls uppfyller dess förväntningar vill 43 % byta bank. 

Analysen blir således att nöjda kunder inte vill byta bank medan missnöjda vill i större grad 

byta bank. 

 

Funderar nöjda kunder på att byta bank 

Byta Ja Byta nej Totalt 

Antal 15 99 114 

Procent 13 % 87 % 100 % 

 

Resultatet från undersökning visar också på att det inte finns någon skillnad i hur väl man 

tycker att banken uppfyller ens förväntningar oavsett hur eller var respondenten gör sina 

bankaffärer. Valet i hur bankkunden helst av allt interagerar med banken påverkar inte hur 

nöjd kunden är med banken.  

 

5.1.3 Filter 

För att mäta respondenternas uppsatta filter fick de besvara en fråga rörande igenkännande, 50 

% av respondenterna totalt kunde para ihop rätt bankkort med rätt bank. Involveringen visade 

sig inte påverka om kunderna kunde para ihop rätt bankkort med rätt bank.  

 

En variabel som däremot visade sig påverka igenkänningen var ålder. 73 % av de äldre 

lyckades inte para ihop rätt bankkort med rätt bank medan det endast var 29 % av de yngre 

som inte lyckades para ihop bankkorten med bankerna.  

Funderar missnöjda kunder på att byta bank 

Byta Ja Byta nej Totalt 

Antal 3 4 7 

Procent 43 % 57 % 100 % 
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För andelen som lyckades svara rätt var siffrorna näst intill det motsatta. Det var fler unga 

som klarade att para ihop bankkort med rätt bank. Analysen visar att ålder påverkar i större 

utsträckning möjligheterna för respondenterna att para ihop rätt bankkort med rätt bank. 

 

Reklamigenkänning  

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Fel 73 % 47 % 29 % 50 % 

Rätt 27 % 53 % 71 % 50 % 

 

5.1.4 Kommunikation 

För att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan bankerna och kunderna formulerade 

författarna bland annat en fråga där respondenterna skulle ange vad de anser om 

möjligheterna till att kommunicera med banken är via internetbank. 60 % av respondenterna 

tycker att internetbanken ger bra möjligheter till kommunikation, 5 % anser att de är dåliga, 

19 % anser att möjligheterna varken är bra eller dåliga och 16 % kan ej ta ställning. Ålder 

visade sig inte ha någon påverkan i vad man ansåg om internetbankens möjligheter till 

kommunikation.   

 

Däremot ansåg 10 % av de höginvolverade kunderna att internetbanken hade dåliga 

möjligheter för kommunikation men endast 2 % av de låginvolverade tyckte att möjligheterna 

var dåliga. 

 

Möjligheterna till att kommunicera via internetbanken 

          Involveringsgrad:

          Hög            Låg

Bra 58 % 62 %

Dåliga 10 % 2 %

Kan ej ta ställning 13 % 18 %

Varken bra el. dåligt 19 % 18 %

 

Användning av internetbank har däremot ökat för alla åldersgrupper, 98 % av de i den yngre 

åldersgruppen anser att de använder internetbank mer i dag än för fem år sedan.  
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84 % respektive 71 % för äldre och medelålders anser att de använder internetbanken mer i 

dag än för fem år sedan. Analysen kan däremot inte säga om det finns någon skillnad mellan 

om hög- eller låginvolverade använder internetbanken mer i dag. 

 

Kommunikationen har författarna även undersökt genom att fråga hur de i första hand gör 

sina bankaffärer. 92 % av respondenterna genomför i först hand sina bankaffärer via internet, 

7 % genom besök och 1 % i telefon. I åldersgruppen äldre använder 85 % i första hand 

internetbank, 92 % av medelålders och 98 % av de yngre använder i första hand internetbank. 

Analysen visar således att desto yngre åldersgruppen blir desto mer används internetbank. 

Samtidigt visar analysen att de äldre respondenterna i högre grad besöker kontor jämfört med 

de yngre. 12 % av de äldre besöker kontor i första hand medan endast 2 % av de yngre gör det 

samma.  

 

Hur föredra du att göra bankaffärer? 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Besök 12 % 8 % 2 % 7 % 

Internet 85 % 92 % 98 % 92 % 

Telefon 2 % 0 % 0 % 1 % 

 

Involveringen verkar däremot ha en liten inverkan på hur respondenterna i första hand väljer 

att genomföra sina bankaffärer. 89 % av de höginvolverade kunderna använder i första hand 

internetbank och 9 % besöker kontor. Medan för de låginvolverade kunderna använder 94 % i 

första hand internetbank och 6 % besöker kontor.  Detta stödjer teorin om att höginvolverade 

kunder bör i högre grad vilja uppsöka kontor jämfört med låginvolverade kunder.  

 

Hur föredra du att göra bankaffärer? 

Involveringsgrad: 

Hög  Låg 

Besök 9 % 6 % 

Internet 89 % 94 % 

Telefon 2 % 0 % 

 

Ytterligare ett sätt som författarna har studerat hur kommunikationen mellan bank och kund 

går till är genom att undersöka hur kunderna i första hand löser problem eller ställer frågor. 
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Totalt sätt svarade 77 % att de i första hand använder sig av internetbanken, 17 % uppger att 

de ringer och 6 % uppsöker kontor. De äldre åldersgrupperna besöker i högre utsträckning 

butiken jämfört med de yngre, medan de yngre i högre utsträckning använder internetbank. 

Dock är fortfarande internetbank det alternativ som alla åldersgrupper väljer att göra i första 

hand, med ett undantag. Medelålders väljer i lika stor grad att använda telefonen som att 

använda internetbanken.    

 

Om det uppstår frågor eller problem löser jag det på följande sätt 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Besök 17 % 3 % 7 % 9 % 

Internet 51 % 47 % 71 % 57 % 

Telefon 32 % 50 % 21 % 34 % 

 

Graden av involvering är en faktor som spelar en liten roll beträffande hur man helst av allt 

skulle vilja kunna lösa alla problem och frågor. 9 % av de höginvolverade skulle vilja lösa allt 

via kontor medan samma resultat för låginvolverade är 3 %. Att kunna lösa allt via 

internetbank är bland de hög involverade 72 % medan 82 % av de låginvolverade skulle vilja 

lösa allt via internetbanken. 

 

5.2 Operatör 

 

Antalet respondenter som besvarat frågorna rörande mobiltelefonoperatör är 85 st. Anledning 

till antalet respondenter är lägre här jämfört med bankfrågorna är att de som inte själva aktivt 

valt eller kan påverka vilken operatör man har anser vi inte vara intressanta att undersöka. 

Detta pågrund av att dessa människors åsikter rörande exempelvis hur priskänslig de är kan 

påverkas av att de exempelvis har ett företagsabonnemang och inte själv betala räkningen. 

Därför har författarna valt att enbart analysera de respondenter som själv aktivt val operatör 

eller kan påverka valet. 
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5.2.1 Involvering 

Respondenternas grad av involvering vid val av operatör har författarna undersökt genom 

fråga 24. De alternativ som respondenterna skulle rangordna var följande: Operatörens rykte, 

Förtroende för operatören, Närhet till butik, Hög servicenivå, Att ha samma operatör som 

bekanta, Lågt pris på tjänster Stort utbud av tjänster. Där författarna valt att klassificera de 

fyra första alternativen som höginvolverade val. Om respondenten valt något av dessa 

alternativ som det absolut viktigaste vid val av operatör kommer den responden att av 

författarna anses vara höginvolverad.   

 

Vad som är viktigast för respondenterna vid val av operatör är pris, desto yngre 

respondenterna är desto viktigare blir priset vid val av operatör. Bland den yngre 

åldersgruppen har 84 % valt att pris är det viktigast vid val av operatör, 67 % av medelålders 

och 54 % av de äldre väljer pris som det vikigaste vid val vid operatör.  Hög servicenivå är en 

annan faktor som skiljer mellan åldersgrupperna. 23 % av de äldre uppger att hög servicenivå 

är det viktigaste vid val av operatör medan 14 % av medelålders och endast 3 % av de yngre 

väljer att hög servicenivå är det viktigaste vid val av operatör. Analysen visar att valet av 

mobiltelefonoperatör ett låginvolverat val för de flesta respondenter men att äldre tenderar till 

att vara lite mer höginvolverade jämfört med de yngre åldersgrupperna.     

 

Vad prioriterar respondenterna högst vid av operatör? 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Bekanta 0 % 5 % 3 % 2 % 

Butik 4 % 0 % 0 % 1 % Flest tycker 

Förtroende 12 % 14 % 5 % 9 % Näst flest tycker 

Pris 54 % 67 % 84 % 71 % 

Rykte 4 % 0 % 5 % 4 % 

Servicenivå 23 % 14 % 3 % 12 % 

Utbud 4 % 0 % 0 % 1 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Antalet respondenter som författarna totalt sätt valt att klassificera som låg involverade är 74 

% och antalet höginvolverade är 26 %.   
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Bland de respondenter som är låginvolverade består denna låginvolverade grupp till 50 % av 

åldersgruppen yngre, medan medelålders och äldre står för 25 % vardera. Av den 

höginvolverade gruppen består denna till 50 % av äldre, medan medelålders och yngre även 

här delar på de återstående 50 %. Analysen blir återigen att äldre kunder tenderar till att ha 

högre involvering.  

 

Lojaliteten är ytterligare ett verktyg för att mäta involveringen, höginvolverade kunder 

tenderar till att vara lojalare enligt involveringsteorin. Hur ofta man har bytt operatör de 

senaste fem åren visar inte på några större skillnader mellan låg- och höginvolverade kunder. 

Däremot kan författarna se att medelålders och yngre byter operatör oftare än äldre. Detta 

förstärker det författarna analyserade ovan, äldre kunder tenderar till att vara högre 

involverade.  

 

Hur många gånger de bytt operatör de senaste fem åren 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

2 - 5 gånger 8 % 29 % 18 % 18 % 

En gång 35 % 43 % 42 % 40 % 

Ingen gång 58 % 29 % 39 % 42 % 

 

Ytterligare ett resultat som förtydligare detta är att 0 % av de äldre funderar på att byta 

operatör, medan 19 % av medelålders och 13 % av de yngre funderar på att byta. Anledning 

till att de vill byta operatör är lägre priser och avgifter. Detta klassificerar författarna, som ett 

låginvolverat behov, vilket stärker analysen om att valet av operatör, speciellt för yngre och 

medelålders, tenderar till att vara ett låginvolverat val.  Analysen stärker teorierna till viss 

grad, eftersom äldre respondenter tenderar till att ha en högre grad av involvering samtidigt 

som de inte lika intresserade av att byta operatör.  

 

Mellan de hög- och låginvolvera respondenterna totalt kan författarna inte hitta några 

skillnader i viljan till att byta operatör. 

 

Sätten som respondenterna väljer att sök information på är via operatörens hemsida och 

övriga internetsidor. Den åldersgrupp som söker information mest är medelålders, 81 % av 

medelålders söker information. Endast 8 respondenter av 85 väljer att besöka butik för att få 

information. 
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Höginvolverade kunder väljer i första hand att genomföra sina affärer via butik medan 

låginvolverade i större utsträckning vill göra sina affärer via internet. Detta stödjer den matris 

som författarna ställde upp i den teoretiska referensramen. 

 

5.2.2 Kvalitet 

78 % av respondenterna totalt uppger att operatören till ganska hög grad uppfyller deras 

förväntningar, 9 % uppger att de förväntningarna uppfylls till mycket hög grad och 12 % att 

förväntningar uppfylls till ganska låg grad. En respondent uppger att han inte alls tycker att 

operatören uppfyller förväntningarna.   

 

Skillnaden som går att se mellan åldersgrupperna är att äldre och yngre är i större utsträckning 

mycket nöjd jämfört med medelålders. De höginvolverade kunderna tycker i större 

utsträckning att operatören motsvara deras förväntningar mycket bra.  

 

Uppfyller din operatör dina förväntningar? 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

I ganska hög grad 73 % 76 % 82 % 78 % 

I ganska låg grad 8 % 24 % 8 % 12 % 

I mycket hög grad 15 % 0 % 11 % 9 % 

Inte alls 4 % 0 % 0 % 1 % 

 

 

De kunder som antigen anser att operatören uppfyller deras förväntningar i mycket eller 

ganska hög grad klassificerar författarna som nöjda kunder och vice versa.  Av de nöjda 

kunderna vill endast 7 %, 5 av 74, byta operatör medan 36 %, 4 av 11, av de missnöjda 

kunderna funderar på att byta operatör. Detta stödjer teorin om att nöjda kunder är lojalare 

mot företaget.   

 

Ett anmärkningsvärt resultat som författarna fann under analysen var att kundgruppen nöjda 

kunder i högre utsträckning i första hand gör sina affärer via internet, 46 %, samtidigt som 

kundgruppen missnöjda i första hand väljer att genomföra sina affärer via antingen butik eller 

via telefon, 36 % vardera.  
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Hur gör nöjda/missnöjda kunder affärer med sin operatör? 

         Nöjda Missnöjda Totalt 

Besök 28 % 36 % 29 % 

Internet 46 % 27 % 44 % 

Telefon 26 % 36 % 27 % 

 

5.2.3 Filter 

Igenkänningen av operatörernas reklam var lite bättre totalt sätt jämfört med igenkänningen 

av bankkorten. 65 % av respondenterna totalt lyckades para ihop rätt reklam med rätt 

operatör. Författarna har genom analysen också funnit att de låginvolverade respondenterna 

var lite bättre på igenkänningen jämfört med de höginvolverade. 67 % av de låginvolverade 

jämfört med 59 % av de höginvolverade lyckades besvara frågan rätt. Analysen blir således 

att låginvolverade kunder är mer uppmärksamma på reklam jämfört med höginvolverade 

kunder.  

 

 

 

Precis som vid igenkänningen av bankkorten så lyckades de yngre åldersgrupperna bättre i att 

para ihop rätt operatör med rätt reklam. Ålder verkar med andra ord vara en avgörande 

faktorer för hur väl man uppmärksammar reklam. 

 

5.2.4 Kommunikation 

En möjlighet för respondenterna att kommunicera med operatörerna via ”mina sidor”, 40 % 

av respondenterna uppger att det använder sig av ”mina sidor”, vilket blir 34 respondenter av 

85. Bland åldersgrupperna visar analysen att medelålders och yngre använder ”mina sidor” i 

större utsträckning än vad de äldre gör. 

 

 

Reklamigenkänning 

Involveringsgrad: 

Hög  Låg 

Fel 41 % 33 % 

Rätt 59 % 67 % 

Äldre Medelålders Yngre Totalt 

Fel 65 % 33 % 16 % 35 % 

Rätt 35 % 67 % 84 % 65 % 
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Analysen visar även att de låginvolverade respondenterna använder ”mina sidor” i större 

utsträckning jämfört med de höginvolverade. Denna analys stärker teorin om hur 

höginvolverade kunder kommunicerar med företaget, det bekräftar även den matris som 

författarna illustrerade i den teoretiska referensramen om att höginvolverade kunder i större 

utsträckning inte vill kommunicera via internet. 

 

Av de 34 respondenter som uppgav att de använder ”mina sidor” kan författarna inte se några 

större skillnader i graden av involvering och vad de anser om möjligheterna till 

kommunikation via ”mina sidor”. En större skillnad går däremot att finna när man jämför 

mellan åldersgrupperna, faktum är att de äldre i större utsträckning tycker att kommunikation 

via ”mina sidor” fungerar bra, jämför med medelålders och yngre.   

 

Vad anser du om möjligheter för kommunikation via "mina sidor"  

Äldre        Medelålders   Yngre Totalt 

Bra 50 % 25 % 31 % 32 % 

Varken bra el. dålig 0 % 33 % 31 % 26 % 

Dålig 17 % 33 % 19 % 24 % 

Kan ej ta ställning 33 % 8 % 19 % 18 % 

 

91 % av de som använder ”mina sidor” i dag uppger att de använder funktionen mer i dag än 

för fem år sedan.  Bland de äldre och yngre uppger 100 % att de använder funktionen mer i 

dag och 75 % av de medelålders gör det samma. Ytterligare ett intressant resultat är att de 

höginvolverade respondenterna till 100 % uppger att de använder funktionen mer i dag men 

bland de låg involverade uppger 89 % att de använder den mer. En möjlig analys av detta kan 

vara att höginvolverade människor i dag kan i större grad tänka sig kommunicerar via internet 

jämfört med för fem år sedan. Möjligtvis kan det bero på att möjligheterna och verktyg för 

kommunikation på internet har förändrat.  

Använder du "mina sidor"?  

Äldre Medelålders   Yngre Totalt 

Ja 23 % 57 % 42 % 40 % 

Nej 77 % 43 % 58 % 60 % 

Involveringsgrad: 

Hög Låg 

Ja 32 % 43 % 

Nej 68 % 57 % 



64 
 

Använder du "mina sidor" mer i dag än för fem år sedan? 

 

Involveringsgrad: 

Hög     Låg 

Ja 100 % 89 % 

Nej 0 % 11 % 

 

Den större delen, 44 %, av respondenterna gör helst affärer med sin operatör via internet, som 

alternativ två uppger de att de besöker butik, 29 %, och sist via telefon 27 %. 

 

När respondenterna delas upp i åldersgrupperna kan författarna se att de yngre respondenterna 

i högre grad använder internet i första hand för att göra affärer med sin operatör, de är också 

den åldersgrupp som använder telefon i lägst grad. Analysen blir att yngre i högre grad gör 

affärer via internet. 

 

Hur föredrar du att göra affärer med din operatör? 

Äldre Medelålders Yngre 

Besök 31 % 33 % 26 % 

Internet 35 % 29 % 58 % 

Telefon 35 % 38 % 16 % 

 

 

Respondenternas involvering visade sig påverka hur de i första hand väljer att göra sina 

affärer med operatörerna. Av de höginvolverade respondenterna väljer 45 % att i första hand 

besöka butik medan 48 % av de låginvolverade i första hand väljer internet. Analysen här 

förstärker författarnas uppställda matris om att höginvolverade kunder i första hand bör vilja 

uppsöka butik när de ska göra affärer och vice versa. 

När det i dag uppstår frågor eller problem sköter de flesta av respondenterna det helst i första 

hand via telefon. Anmärkningsvärt är att trots att de flesta väljer att göra sina affärer via 

internet så väljer de att vid frågor eller problem i första hand ringer. Ytterligare ett resultat är 

att den äldre åldersgruppen i större grad jämfört med de andra åldersgrupperna besöker butik 

vid frågor eller problem. 

 

 

Involveringsgrad: 

Hög Låg 

Besök 45 % 24 % 

Internet 32 % 48 % 

Telefon 23 % 29 % 
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 Om det uppstår frågor eller problem löser jag det i dag på följande sätt 

 Involveringsgrad: 

Äldre Medelålders Yngre Totalt  Hög       Låg 

Besök 31 % 10 % 13 % 18 %    36 % 11 % 

Internet 19 % 24 % 37 % 28 %  23 % 30 % 

Telefon 50 % 67 % 50 % 54 %  41 % 59 % 

 

Analysen visar att de respondenter som är höginvolverad i större grad besöker butik, telefon 

är dock fortfarande det sätt som de flesta väjer i första hand. Även detta stödjer författarnas 

matris om att höginvolverade kunder i högre grad än låginvolverade vill besöka butik. 

 

Hur respondenterna helst av allt skulle vilja lösa alla problem är via internet men även här ser 

författarna en förskjutning vad gäller åldersgrupperna, det är fler äldre respondenter som vill 

kunna lösa allt genom att besöka en butik jämfört med yngre och medelålders. Samt så är det 

flest yngre respondenter som i första hand skulle vilja kunna lösa allt via internet. 

 

 Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar på alla frågor och lösa alla problem via: 

Involveringsgrad:   

Äldre Medelålders Yngre  Totalt Hög Låg 

Butik 19 % 14 % 3 %  11 % 18 % 8 % 

Internet 31 % 62 % 79 %  60 % 59 % 60 % 

Telefon 50 % 24 % 18 %  29 % 23 % 32 % 

 

Den sista analysen av operatörerna är hur involveringen påverka hur man helst av allt skulle 

vilja lösa alla problem. Författarna kan här se att de höginvolverade i större utsträckning vill 

besöka butiken jämfört med hur de låginvolverade väljer att göra. Ytterligare en gång så 

förstärks författarnas matris där de höginvolverade i större grad bör vilja uppsöka butik 

jämfört med låginvolverade. 
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5.3 Internet 

Enkätundersökningens sista del berörde respondenternas internetvanor. Undersökningen 

gjordes på en generell nivå utan detaljspecifika frågor. Avsikten med att fråga respondenterna 

angående deras internetvanor var för att kunna undersöka om internetvanorna i allmänhet 

skiljer sig ifrån hur respondenterna uppger att de använder internet i interaktionen med 

operatör och bank. Samt att undersöka om det finns några skillnader eller likheter mellan hög- 

och låginvolverade kunder. Författarna fann vid en grovanalys skillnader mellan 

åldersgrupperna, därför kommer författarna även att sortera respondenterna genom denna 

variabel. Mängden data som samlades in blev mycket omfattande, författarna hänvisar därför 

de läsare som är djupare intresserad av respondenternas internetvanor till bilaga 2, där 

möjligheter finns att jämföra hög- och låginvolverade kunders skillnader gällande 

internetvanor mer specifikt.    

 

Var respondenterna använder internet skiljer sig inte markant mellan hög- och låginvolverade 

respondenter. Däremot visar det sig skillnader mellan åldersgrupperna där äldre och 

medelålders i högre utsträckning använder internet på arbetet, vilket inte är förvånansvärt då 

andelen med arbete bör vara högre i dessa grupper jämfört med den yngre åldersgruppen.  

 

Vad man använder internet till skiljer sig inte heller beroende av involveringsgrad. Återigen 

finns dock skillnader mellan vad åldersgrupperna använder internet till. De äldre använder 

främst internet för informationssökning medan medelålders och yngre främst använder e-post.  

 

Analysen visar anmärkningsvärt nog att höginvolverade i större utsträckning använder sig av 

prisjämförelse sidor jämfört med låginvolverade. Detta är något som går emot teorin om 

involvering, där låginvolverade bör vara mer priskänsliga. Skillnaderna i resultaten är dock 

små. Den yngre åldersgruppen visar sig också jämföra priser mer än de två andra 

åldersgrupperna. Vilket stärker det författarna tidigare analyserat att äldre tycks vara mer 

höginvolverade.  

 

Ett resultat som överrensstämmer med involveringsteorin är att höginvolverade respondenter i 

högre utsträckning söker information innan köp. Yngre respondenter tenderar också till att 

söka mer information före köp.  
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De höginvolverade respondenterna söker framförallt sin information via företagens hemsidor 

medan låginvolverade använder prisjämförelsesidor i större utsträckning. Detta ligger även 

det i linje med involveringsteorin. Åldersmässigt är det ingen större skillnad i var man söker 

information. 

 

Något fler respondenter läser bloggar jämfört med de som inte läser bloggar. Ålder tycks 

inverka på hur mycket respondenterna läser bloggar, yngre läser mer bloggar jämfört med 

medelålders och medelålders läser mer bloggar jämfört med äldre. Låginvolverade 

respondenter läser bloggar något mer än höginvolverade. Anmärkningsvärt är att de 

höginvolverade har större tillförlitlighet till bloggar och tycker att möjligheterna för dialog är 

högre. De höginvolverade skull också i högre grad kommunicera med sin bank eller operatör 

med bloggar jämfört med låginvolverade. Totalt sätt är det fler respondenter som vill 

kommunicera med sin operatör jämfört med bank via blogg. 

 

Andelen respondenter som är medlemmar i något community är högre i de yngre 

åldersgrupperna jämfört med de äldre. Även här är det fler låginvolverade som är engagerade 

i communities. De yngre åldersgrupperna är generellt sätt mer positivt inställda till 

trovärdigheten i information som fås via communities och dess möjlighet till dialog. 

Skillnaderna mellan hög- och låginvolverade respondenter och deras åsikter gällande 

communities är liten och intet sägande. 

 

Även de som läser forum är i störst grad yngre och medelålders. Det är också låginvolverade 

som i störst grad läser forum. De låginvolverade respondenterna är också de som har störst 

tillförlitlighet till informationen som står i forum samt tycker de möjligheterna för dialog är 

större jämfört med de höginvolverade. 

 

Gällande microblogg är det återigen de yngre åldersgrupperna som mest använder 

microbloggar men till skillnad från tidigare så är det fler höginvolverade som läser 

microbloggar jämfört med antalet låginvolverade. Antalet respondenterna som läser 

microbloggar är få och med igen större säkerhet går det att uttala sig om trovärdigheten till 

information i bloggar och dess möjlighet för dialog. 
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Vad gäller respondenternas åsikter angående trovärdigheten i recensioner/reportage/tester och 

på prisjämförelsesidor så ger de yngre åldersgrupperna trovärdigheten i informationen ett 

högre betyg jämfört med de äldre. Även de låginvolverade respondenterna ger högre betyg till 

trovärdigheten i informationen.  

 

Enkätundersökningens sista fråga gällde om respondenten skulle uppskatta att kunna 

kommunicera med företaget via en direktchatt på hemsidan. De yngre åldersgrupper är 

återigen de som är mest positivt inställda till denna typ av internetkommunikation. Totalt sätt 

så är de flesta respondenter positivt inställda till att kommunicera via en direktchatt. Hög- och 

låginvolverade respondenterna går inte att skilja åt i vad de anser om möjligheterna till att 

kommunicera via direktchatt men båda grupperna är överlag positivt inställda till denna typ av 

interaktion.   

 

5.4 Sammanfattning analys 

5.4.1 Bank och Telekom 

Vid analysen av bankbranschen framstod den vid första anblicken som en låginvolverad 

tjänst, men när bankbranschen ställs i emot telekombranschen framgår att valet av operatör är 

mer låginvolverat jämfört med valet av bank. Valet av bank är jämfört med valet av operatör 

ett höginvolverat beslut. Ytterligare ett tecken på att bank är en mer höginvolverad tjänst 

jämfört med valet av operatör är att det är färre respondenter som de senaste fem åren har bytt 

bank jämfört med operatör. Höginvolverade kunder är enligt involveringsteorin mer lojala 

mot företaget. Respondenter är också överlag mer nöjda med sin bank jämfört med operatör. 

Nöjda kunder blir lojala kunder enligt Grönroos, vilket analysen tycks bekräfta. Vidare så 

säger involveringsteorin att om tjänsten är höginvolverad så blir lojaliteten återigen högre. 

 

Trots att bank är en mer höginvolverad tjänst så föredrar ändå fler respondenter att i första 

hand att genomföra sina bankaffärer via internetbank jämfört med hur respondenterna vill 

göra sina affärer med operatörerna. Respondenterna gör i större grad sina affärer via telefon 

och butik med operatören jämfört med bankaffärerna. Vid en närmare analys så är andelen 

höginvolverade respondenter som vill göra sina bankaffärer via besök på bankkontoret högre 

än andelen låginvolverade som vill besöka bankkontoret.  
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Andelen av de låginvolverade som i första hand vill göra sina bankaffärer via internetbanken 

är högre jämfört med andelen höginvolverade som i första hand gör sina bankaffärer via 

internetbank.  

 

Bland respondenterna som är nöjda med sin operatör gör hälften av dessa sina affärer via 

internet, medan nästan nio av tio nöjda bankkunder göra sina bankaffärer via internetbanken. 

Noterbart är dock att lite mer än hälften av de missnöjda bankkunderna också i första hand 

gör sina bankaffärer via internet medan det för operatörerna handlar om att de missnöjda 

kunderna i första hand göra sina affärer via butik eller över telefon. 

 

Reklamigenkänningen för bank och operatör påverkades inte av involveringsgraden. Det som 

visade sig ha betydelse var ålder, där de yngre var bättre på reklamigenkänning både gällande 

bank och operatör. 

 

Lite mer än hälften av bankkunderna som använde internetbank tycket att möjligheterna för 

kommunikation via internetbank var bra. Höginvolverade kunder tyckte i högre utsträckning 

jämfört med låginvolverade att möjligheterna för kommunikation var dåliga, detta stödjer 

författarnas matris om att höginvolverade kunder i högre utsträckning bör vilja kommunicera i 

exempelvis ett bankontor jämfört med internet. Respondenterna tyckte dock inte att 

operatörerna gav lika bra möjligheter till kommunikation via ”mina sidor”, endast 3 av 10 

tyckte att möjligheterna var bra. Analysen stödjer även här författarnas matris om att de 

höginvolverade kunderna i större utsträckning kommunicerar via exempelvis butik.    

 

Majoriteten av bankkunderna löser i dag i första hand sina problem och frågor via 

internetbanken och det är också så de helst av allt skulle vilja lösa det också. Skillnaden 

mellan bank- och operatörskunder är att i dag löser hälften av respondenterna i första hand 

sina problem och frågor med operatören via telefon men de skulle i största grad vilja lösa allt 

via internet, ”mina sidor”.  
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5.4.2 Internet 

Hög och låginvolverade använder internet på samma ställen och på samma sätt. Det finns 

variationer när man tittar på ålder. Äldre söker information i större utsträckning, medan 

medelålders och yngre e-postar i fösta hand. 

 

92 % jämför pris via internet före köp. 96 % söker information via internet. Populäraste sätten 

att söka info är prisjämförelsesidor, företagens hemsidor, och recensioner/test. Skillnaderna är 

små, men höginvolverade tenderar att söka info på företagens hemsidor i fösta hand. 

 

Involveringsgraden har inte vista på några större variationer angåenden åsikterna om bloggar, 

communities, forum och microbloggar. Framförallt är det den yngre åldersgruppen som 

använder och uppskattar dessa interaktionsformer. Communities och forum är de tjänster som 

har fått högst betyg rörande möjligheten till att skapa dialog. Totalt sätt så är respondenterna 

relativt negativt inställda till interagera med sin bank eller operatör via dessa kanaler. 

Respondenterna är lite mer positivt inställda till att interagera med sin operatör jämfört med 

sin bank, och då framförallt via forum. 

 

6 Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultaten som kommit fram ur analysen och empirin att ställas mot 

uppsatsens syfte. Syfte med uppsatsen var att genom en hypotesprövning analysera och 

utvärdera formerna för utbyte som sker via internet mellan kund och företag. Där hypoteserna 

var följande: 

 

H0: Kunder upplever inte att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med 

fysisk butik.  

H1: Kunder upplever att internet har försämrat möjligheterna för utbyte jämfört med fysisk 

butik.   

 

Analysen och de resultat som framkommit av enkätundersökningen visar att kunderna inte 

tycker att flytten ut på internet inte har försämrat möjligheten för utbyte med företagen i bank- 

och telekombranschen.  
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Anledningen till att författarna kan förkasta H1 gällande bankbranschens kunder är bland 

annat att höginvolverade bankkunder visar sig vara lojala mot banken samtidigt som de helst 

av allt genomför sina bankaffärer via internetbank och majoriteten av dessa anser att 

möjligheten för kommunikation via internetbanken är bra. De löser även i första hand i dag 

sina problem och frågor via internetbanken och det är också så de helst av allt skulle vilja 

göra. Vad som stödjer H1 är att det är något fler höginvolverade bankkunder som tycker att 

internetbanken ger dåliga möjligheter för kommunikation, denna andel är dock mycket liten 

jämfört med de höginvolverade kunder som tycker att kommunikationsmöjligheten är bra. 

  

Hypotes H1 kan även förkastas vad gäller telekombranschens kunder. Analysen visar att av de 

respondenter som är nöjda med sin operatör så gör 46 % helst sina affärer med operatören via 

internet, 28 % via besök och 26 % via telefon. Det är även något fler respondenter som tycker 

att kommunikationen via internet fungerar bra jämfört med de som anser att 

kommunikationen fungerar dåligt. Större delen av respondenterna föredar att genomföra sina 

affärer med operatören via internet jämför med besök i butik och över telefon. Majoriteten av 

respondenterna skulle helst av allt vilja lösa alla sina problem och frågor via internet men i 

dag använder de flesta respondenter telefonen för att lösa sina problem och frågor.   

    

Respondenterna är också i allmänhet positivt inställda till att kunna kommunicera med företag 

via en direktchatt på internet. 

 

Sammanfattningsvis så förkastas hypotes H1 och istället antas hypotes H0 för denna 

undersökningsgrupp, internet kan därför inte påstås ha försämrat möjligheterna för utbyte 

jämfört med fysisk butik.  
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7 Slutsatser 
 

Från undersökning kan inga generella slutsatser dras, utan slutsatserna är endast gilltiga för 

den urvalsgrupp som deltagit i enkätundersökning 

 

I bakgrunden framgår att formerna utbyte och kommunikation har förändrats över tiden. 

Fysiska butiker fasas allt mer ut och ersätts i allt högre grad av virtuella internetbutiker. 

Genom detta tappar företagen den fysiska kontakten med kunden, vilket leder fram till 

författarnas problemformulering: 

 

Vilka faktorer är viktiga för företags långsiktiga överlevnad och kundlojalitet när de använder 

internet som kommunikationsstrategi, och genom det tappar den fysiska kontakten med 

kunden? 

 

Långsiktig överlevnad uppnår företagen genom att skapa långvariga relationer med sina 

kunder, det vill säga uppnå hög kundlojalitet. Hög kundlojalitet uppnås enligt Grönroos 

genom nöjda kunder. Detta är även något som analysen har bekräftat, de nöjda kunderna i 

enkätundersökning funderar i mindre utsträckning på att byta bank eller operatör jämfört med 

de missnöjda. Då de branscher uppsatsen undersöker allt mer kommunicerar och bedriver sin 

verksamhet via internet, blir de viktiga faktorerna för företagens långsiktiga överlevnad att 

skapa välfungerande kanaler på internet för utbyte. 

 

Eftersom kunderna i allt högre grad vill genomföra sina affärer via internet blir de viktiga 

faktorerna för företagen även att skapa kundvänliga internetkanaler och genom detta nå 

konkurrensfördelar jämfört med sina konkurrenter. Enligt teorin om värdestjärnan skapar 

företag och kunder mervärde tillsammans genom en dubbelriktad dialog.  

 

De företag som lyckas skapa värde tillsammans med sina kunder via internet, och som 

erbjuder en hög grad av interaktion i de nya kommunikationskanaler som skapas på internet, 

är de företag som kommer nå långsiktig överlevnad. 
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8 Diskussion & Vidare forskning 
 
Med uppsatsen kan vi bara säga att internet inte har försämrat möjligheterna för utbyte och 

kommunikation. Vi kan däremot inte uttala oss om ifall internet har förbättrat möjligheterna 

för utbyte och kommunikation. För att göra det krävs ytterligare undersökningar med syftet att 

undersöka om internet har förbättrat möjligheterna för utbyte och kommunikation. Vidare så 

finns det många intressanta områden att studera närmare kring detta relativt nya fenomen, 

som blir en allt större del av människors och företags vardag. Exempelvis så tyder uppsatsen 

på ett generationsskifte där de yngre åldersgrupperna verkar vara mer intresserade av att 

ersätta det fysiska mötet i butik mot det interaktiva mötet på internet. Enligt detta så kommer 

antalet fysiska butiker att fortsätta minska och antalet internetbutikerna kommer istället att 

öka. Med tanke på hur fort utveckling går kommer troligtvis de tjänster man kan genomföra 

via internet i stället för att besöka butiker eller kontor att öka, exempelvis kan du idag skriva 

under dokument på internet via e-legitimation.  

 

Internetbanken möjliggör för bankens kunder att mer aktivt styra över sina egna 

förehavanden. Om man blickar bakåt i tiden så klädde människor förr upp sig när de besökte 

ett bankkontor, detta är idag mer ovanligt. Banktjänsterna är med andra ord idag inte lika 

höginvolverade som de var förr. Internetbanken har gjort bankaffärer till en lägre involverad 

tjänst än tidigare och det har blivit väldigt viktigt för bankerna att skapa en internetbanktjänst 

som fungerar bra och är väldigt enkel att använda. En bank som inte erbjuder 

internetbanktjänst har idag ingen chans mot konkurrensen. Den bank som erbjuder den bästa 

internetbanktjänsten i kombination med liknande prisnivåer som konkurrensen bör klara sig 

mycket bra. 

 

För mobiltelefonoperatörerna är "mina sidor" inte en möjliggörare på samma sätt som 

internetbanken är för bankkunderna. På grund av detta kan "mina sidor" idag inte fungera som 

ett konkurrensmedel på samma sätt. För mobiltelefonoperatörerna ser vi också att priset på ett 

mycket tydligare sätt är det som spelar mest roll för kunderna. 

 

Då banktjänsterna generellt är mer höginvolverade, och bankerna har lagt ner energi på att ska 

bara bra internetbanktjänster lyckas bankerna genom detta skapa nytt värde tillsammans med 

sina kunder medan operatörernas motsvarighet, ”mina sidor”, endast är ett sätt för 

operatörerna att addera värde.  
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9 Kritisk granskning 
 

Då urvalet av respondenter baserades på ett bekvämlighetsurval innebär detta att 

undersökningen enbart blir giltig för dessa respondenter, inga generella slutsatser kan därför 

dras. Att två tredjedelar av respondenterna besvarade enkäten via internet påverkar troligtvis 

resultatet.  Resultatet av undersökningen kan därför ha påverkats i en positiv ritning för 

internet som kommunikationskanal, jämfört med om respondenterna besvarat enkäten genom 

ett mer neutralt angreppssätt.   

 

Vi inser i efterhand att vissa frågor i enkäten kan ha varit svåra att tolka om man inte de som 

inte är så bevandrade på internet. Detta kan därför ha påverkat den ihopsamlade datan från 

enkätundersökning. Även åldersfördelningen kan ha påverkat svaren, speciellt kan det ha 

påverkat svaren för internet på ett positivt sätt, då användandet av internet är mer utbrett i de 

yngre åldrarna.  

 

Litteraturen som används i undersökningen är mycket influerad av relationsmarknadsföring 

och hur företag via detta perspektiv når långsiktig överlevnad. Om mer litteratur från 

transaktionsmarknadsföring använts istället är det möjligt att slutsatserna av undersökningen 

blivit annorlunda. Möjligtvis hade interaktionen och kommunikationen inte fått lika stor 

betydelse för utbytet utan fokus hade istället hamnat på låga priser och segmentering av 

kundgrupper. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Enkätundersökningen 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi med 
inriktning marknadsföring. Ni har blivit utvalda att delta i en enkätundersökning vars syfte är att 
undersöka hur internet påverkar kundbeteende.  
 
Enkäten kommer ligga till grund för vår kandidatuppsats och vi är därför mycket tacksamma om ni vill 
hjälpa oss genom att fylla i enkäten! Alla svar är anonyma! 
 
Enkäten tar ca: 10 minuter att svara på.  
 
Hälsningar 
 
Martin Berglund & Adam Englund 
 
 
Generella frågor 
 

1. Kön         ___ Man 
 
                              ___ Kvinna 

 
2. Födelseår 19____ 

 
 

Frågor rörande bank   
 

Nedan kommer du få svar på ett antal frågor rörande ditt val av bank och hur du kommunicerar med 
din bank. Har du flera banker, gäller frågorna den bank du anser vara din ”huvudbank”! 
 

 
3. Vilken är din nuvarande bank   ___________________________ 

 
___ jag har ingen bank, gå vidare till fråga 19 

 
 

4. Är ditt val av bank ett aktivt val?    ___ Aktivt val 
eller har exempelvis dina föräldrar  

valt åt dig en gång i tiden   ___ Inte aktivt val 
 

 
5. Hur många gånger har du bytt  

bank de senaste 5 åren?    ___ ingen gång 
kryssa bara för ett alternativ 

     ___ 1 gång 
 
     ___ 2-5 gånger 
 
     ___ fler än 5 gånger 
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6. Funderar du på att byta bank?   ___ Ja 
 

___ Nej,  
       Gå vidare till fråga 8 
 
 

7. Varför funderar du på att byta bank? 
Välj det alternativ som  

har stört betydelse   ___ Vill ha bättre service, t.ex. 
       bemötande, kunskap 
 
___ Bättre villkor hos annan bank, 
       t.ex. bättre räntor/ lägre avgifter 
 
___ Bättre tillgänglighet, t.ex.   
       bättre öppettider 
 
___ Säkerhet, t.ex. säkrare 
       internettjänster  
 
___ Annat _____________________ 
 
 
 

8. Vad är viktigast för dig vid val av bank,  
Rangordna faktorerna nedan från 1-6, där 1 är den för dig viktigaste faktorn. 

 
Personlig Service/ Rådgivning  ___ 
 
Närhet till bankkontor  ___ 
 
Lågt pris på tjänster   ___ 
 
Låga räntekostnader för lån  ___ 
 
Förtroende för banken  ___ 
 
Bankens rykte   ___ 
 
Användarvänlig Interbank  ___ 

 
 

9. Hur föredrar du att göra dina bankaffärer? 
rangordna från 1-3 (4), där 1 är den du 
helst föredrar  

___ Internetbank  
 

___ Personliga besök på bankkontor  
 
___ Bank via telefon 
 
___ Annat, nämligen ____________ 
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10. Använder du internetbank?  ___ Ja 
 

___ Nej, gå vidare till fråga 13 
 
 

11. Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med banken via din internetbank?  
Kryssa enbart för ett alternativ   
 

 ___ Dåliga ___ Varken bra/dålig  ___ Bra ___ Kan ej ta 
       ställning 
 
 

12. Använder du internetbank mer   ___ Ja 
idag än för 5år sedan 
     ___ Nej 
 
 

13. Har du bolån?    ___ Ja 
 

___ Nej 
 
 

14. Uppfyller din bank dina förväntningar?   
 
 

___ Inte alls ___ I ganska låg grad ___ I ganska hög grad ___ I mycket 
hög grad 

 
 
 

15. Vilket bankkort hör till vilken bank 
 
 Handelsbanken ___ 
   
 Swedbank ___ 
  
 SEB ___ 
 
 Nordea ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B C D 
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16. Hur får du aktuell information från din bank?  ___ Jag frågar på  
välj de två sätt du använder mest   bankkontoret 
 

___ Jag läser på bankens 
hemsida/internetbanken 
 
___ Jag söker information 
på internet 
 
___ Jag får information från 
bankens reklam/brev 
 
___ Jag söker inte 
information 
 
___ Annat,___________ 
 
 

17. Om det idag uppstår frågor eller problem  
löser jag det på följande sätt.   ___ Personliga besök 
rangordna från 1-3 (4), där 1 är den du helst gör       på bankkontor 
 

___ Internet 
 
___Telefon 
 
___ Annat,___________ 
 

18. Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar  
på alla frågor och lösa alla problem via:  ___ Personliga besök 
Välja endast ett alternatvi       på bankkontor 
 
     ___ Internet 

 
___Telefon 
 
___ Annat,___________ 
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Frågor rörande mobiltelefonoperatör 
 
Dessa frågor kommer handla om ditt val av mobiltelefonoperatör och hur du sköter kontakten med 

operatören. Har du fler operatörer, gäller frågorna den du anser vara din ”huvudoperatör”! 

 

 
19. Har du själv valt din operatör, eller   ___ Ja 

kan du påverka valet av operatör?   
___ Nej, gå vidare till fråga 34 
 
___ Jag har ingen operatör, gå vidare till 
fråga 34 
 

 
20. Vilken är din mobiltelefonoperatör ______________________ 

   
     

21. Hur många gånger har du bytt  
operatör de senaste 5 åren?   ___ ingen gång 
 
    ___ 1gång 
 
    ___ 2-5 gånger 
 
    ___ fler än 5 gånger 
 
 

22. Funderar du på att byta operatör?  ___ Ja 
 

___ Nej, gå vidare till fråga 24 
 
 

23. Varför funderar du på att byta operatör? 
Kryssa det alternativ som  

har stört betydelse   ___ Vill ha bättre service, t.ex. 
       bemötande, kunskap 
 
___ Bättre villkor hos annan  
       operatör, t.ex. lägre priser/ 
       avgifter 
 
___ Bättre tillgänglighet, t.ex.   
       bättre öppettider i butiker/   
       kundtjänst 
 
___ Samma operatör som bekanta 
 
___ Annat _____________________ 
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24. Vad är viktigast för dig vid val av mobiltelefonoperatör,  
Rangordna från 1-7, där 1 är den för dig viktigaste faktorn 

 

 
Lågt pris på tjänster   ___ 
 
Närhet till butik   ___ 
 
Hög service nivå   ___ 
 
Förtroende för operatören  ___ 
 
Att ha samma operatör som bekanta  ___ 
 
Stort utbud av tjänster  ___ 
 
Operatörens rykte   ___ 
 
 

25. Hur föredrar du att göra affärer med din operatör?  
rangordna från 1-3 (4), där 1 är den du helst föredrar 

 
___ Internet  

 
___ Personliga besök i butik 
 
___ Telefon 
 
___ Annat, nämligen _____________ 
 
 

26. Använder du, ”mina sidor”, på din operatörs hemsida där du t.ex. kan se status för ditt 
abonnemang, titta på räkningarna, göra ändringar/tillägg m.m.? 
     

___ Ja 
 

___ Nej, gå vidare till fråga 
29 

 
 

27. Vad anser du om möjligheterna till att kommunicera med din operatör 
via ”mina sidor”? Kryssa enbart för ett alternativ   
 

      ___ Bra ___ Varken bra/dålig  ___ Dålig ___ Kan ej ta ställning 
 

 
28. Använder du ”mina sidor” mer idag   ___ Ja 

än för 5 år sedan? 
     ___ Nej 
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29. Uppfyller operatören dina förväntningar?  
 
   

___ Inte alls ___ I ganska låg grad ___ I ganska hög grad ___ I mycket 
hög grad 

 
 

 
30. Vilken bild tillhör vilken operatörs reklam 

 
3(tre) ___ 
    
Tele2/Comviq ___ 
 
Telia ___ 
 
Telenor ___ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 A B C C 
 
 
 

31. Hur får du aktuell information från din operatör? ___ Jag frågar i butik 
        
___ Jag läser på operatörens 
hemsida/”mina sidor” 
 
___ Jag söker information 
på internet 
 
___ Jag får information via 
operatörens reklam/brev 
 
___ Jag söker inte 
information 
 
___ Annat, __________ 
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32. Om det idag uppstår problem eller frågor   
Löser jag det på följande sätt:   ___ Personliga besök 
rangordna från 1-3 (4), där 1 är den du helst gör       i butik 
 

___ Internet 
 
___ Telefon 
 
___ Annat, __________  

 
33. Helst av allt skulle jag vilja kunna få svar  

på alla frågor och lösa alla problem:   ___ Personliga besök 
välja endast ett alternativ       i butik 
 

     ___ Internet 
 
___Telefon 
 
___ Annat,___________ 
 
 

    Frågor angående internetvanor 
 
34. På vilka platser använder du internet?       ___ Hemma       

 
___ Arbetet 
 
___ Annat 
 
___ Använder inte internet 
       Tack för din 

medverkan! 

 
35. Två saker jag ofta gör på internet: 

 
 
__________________________________________ 
 
och 
 
__________________________________________ 
 
 

36. Brukar du jämföra priser på produkter/tjänster före köp, med hjälp av internet?  
  
 
___ Nej, aldrig  ___ Ja, men sällan  ___ Ja, ibland  ___ Ja, ofta 
Tack för din  

medverkan! 
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37. Brukar du söka information om produkter/tjänster före köp, med hjälp av internet? 
 
___ Nej, aldrig  ___ Ja, men sällan  ___ Ja, ibland  ___ Ja, ofta 
Tack för din  
medverkan! 

 

 
38. Var söker du information om produkter och tjänster?  

Kryssa för de alternativ du använt 
 
___ Blogg 
 
___ Community  (t.ex. Facebook eller My Space) 
 
___ Forum 
 
___ Microblogg (t.ex Twitter eller Bloggy) 
 
___Recension/reportage/test gjorda av nättidning eller dylikt 
 
___ Företagets/Tillverkarens hemsida 
 
___ Prisjämförelsesidor (t.ex. Pricerunner eller Prisjakt) 
 
___ Annat ________________________________________ 
 
 

39. Läser du bloggar? 
 
 
___ Nej, aldrig  ___ Ja, men sällan  ___ Ja, ibland  ___ Ja, ofta 
       Gå vidare till  
  fråga 41  

 

 

40. Gradera från 1-6 följande påståenden angående bloggar, där 6 är högst. 
 
Hur trovärdig är informationen i bloggar? ___ 
 
Hur stora är möjligheterna till dialog i bloggar?  ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din bank via bloggar? ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din operatör via bloggar? ___ 
 
 

41. Är du medlem i en community? ___ Ja 
t.ex. Facebook eller MySpace 

 ___ Nej, gå vidare till fråga 43 
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42. Gradera från 1-6 följande påståenden angående communities, där 6 är högst/bäst. 
 
Hur trovärdig är informationen i communities? ___ 
 
Hur stora är möjligheterna till dialog i communities?  ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din bank via en community? ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din operatör via en community? ___ 
 
 

43. Läser du i diskussionsforum? 
 
___ Nej, aldrig  ___ Ja, men sällan  ___ Ja, ibland  ___ Ja, ofta 
       Gå vidare till  
  fråga 45 

 
  

 
44. Gradera från 1-6 följande påståenden angående diskussionsforum, där 6 är högst/bäst. 

 
Hur trovärdig är informationen i forum? ___ 
 
Hur stora är möjligheterna till dialog i forum?  ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din bank via forum? ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din operatör via forum? ___  
 
 

45. Läser du microbloggar? 
t.ex. Twitter, Bloggy 

 

___ Nej, aldrig  ___ Ja, men sällan  ___ Ja, ibland  ___ Ja, ofta 
       Gå vidare till  
  fråga 45 

 
 

46. Gradera från 1-6 följande påståenden angående forum, där 6 är högst/bäst. 
 
Hur trovärdig är informationen i microbloggar? ___ 
 
Hur stora är möjligheterna till dialog i microbloggar?  ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din bank via microbloggar? ___ 
 
Hur gärna skulle du vilja få information 
från din operatör via microbloggar?   ___ 
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47. Gradera från 1-6 trovärdigheten i informationen från följande platser, där 6 är högst/bäst: 
 
Recensioner, reportage, tester ___ 
 
Recensioner, reportage, tester ___ 

 
 

48. Vill du ha möjlighet att chatta direkt på ett företags hemsida,  
med en representant från företaget? 
t.ex. teknisk support, fråga om produkter och nyheter mm 
 

___ Ja, det skulle vara väldigt användbart! 
 
___ Ja, det skulle vara användbart 
 
___ Neutral. Jag har ingen åsikt. 
 
___ Nej, det skulle vara onödigt. 
 
___ Nej, det skulle vara väldigt onödigt! 
 

 

Stort tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


