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Sammanfattning 

 

Titel: Bankväsendets relationsmarknadsföring riktat mot yngre, sett 

utifrån ett kundperspektiv 
 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Författare:  Tina Pettersson & Kirsten van den Burg 

 

Handledare:  Stefan Lagrosen 

 

Syfte: Att undersöka hur den yngre generationen (19-29 år) upplever att 

bankerna arbetar med marknadsföring gentemot dem. Vidare är 

vårt syfte att undersöka hur den yngre generationen upplever deras 

relation till bankväsendet, och vad de anser är viktigt i valet av 

bank. 

 

Forskningsfråga: Hur upplever den yngre generationen att bankväsendet arbetar med 

relationsmarknadsföring gentemot dem?  

Hur beskriver den yngre generationen sin relation till 

bankväsendet? 

Vad anser den yngre generationen är viktigt i valet av bank?  

 

Metod: Att utifrån ett deduktivt vetenskapligt synsätt genomföra en 

enkätundersökning på en population som representerar en yngre 

generation samt att genom observation klarlägga och analysera 

bankväsendets användning av sociala medier, webbsidor och 

kundbemötande.   

 

Slutsats: Bankväsendet ägnar sig inte åt ett relationsmarknadsföringsarbete 

som den yngre generationen upplever som tillfredsställande och 

tillräcklig. Undersökningen visar att den yngre generationen 

beskriver sin relation till bankväsendet som relativt avlägsen. Den 

yngre generationen är också relativt eniga om att det allra 

viktigaste vid bankval är att känslan av förtroende för personalen 

och upplevelsen av att banken kan se människan som en enskild 

individ. 

 

Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, bankväsendet, yngre generation 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: Bank industries relationship marketing efforts targeting young 

people, seen from a customer perspective 
 

Level:  Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 university credits 

 

Authors:  Tina Pettersson & Kirsten van den Burg 

 

Supervisor:  Stefan Lagrosen 

 

Purpose: To investigate how the younger generation (19-29 years) 

experience the relationship marketing from the bank industry. 

Furthermore our aim is to investigate in which way the younger 

generation describes their relationship to their banks and what they 

believe is important when making a choice. 

 

Problem: How does the younger generation experience the relationship 

marketing from the bank industry? 

 How does the younger generation describe their relationship to the 

bank industry? 

What does the younger generation consider important when 

choosing a bank? 

 

Method: By the basis of a deductive scientific approach conduct a survey on 

a population that represents a younger generation and to elucidate, 

by observation and analysis of the banking system’s use of social 

media, web pages and customer service.   

 

Conclusions: According to the younger generation, the bank industry does not 

make a big enough effort in relationship marketing. They describe 

it as distant, inadequate and insufficient. They also agree that the 

most important thing is a sense of confidence towards the staff, 

and to be seen as an individual. 
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1. Introduktion 

 

I detta kapitel presenteras en kort introduktion kring denna undersökning. Kapitlet är menat 

att bidra till en inblick i ämnets bakgrund, problemdiskussion, problemformulering och syftet 

med denna undersökning. 

 

1.1Bakgrund 

Vi har genom denna utbildning ”Management och Hälsopromotion” erhållit en rad teoretiska 

kunskaper beträffande bland annat ekonomi, marknadsföring, marknadsundersökning, 

organisationslära och mänskiga perspektiv på lönsamhet. Dessa ämnesområden finner vi 

tillsammans som intressanta att integrera i en undersökning där vi empiriskt skapar nya 

undersökningsdimensioner som gynnar andra intressenter. Vi tror att denna utbildning har 

berikat vårt undersökningsperspektiv till mycket stor del. Detta eftersom att den 

hälsopromotiva delen av vår utbildning har givit oss mycket värdefulla insikter i människan 

som den främsta resursen inom organisationen. Genom att i denna undersökning fokusera på 

ett kundperspektiv kan vi härmed bidra till mycket relevanta fördjupningar där mänskliga 

upplevelser och beskrivningar genererar i nya dimensioner. 

 

Det som vi fokuserar kring i denna uppsats är bankväsendets relationsmarknadsföringsarbete 

riktat mot yngre, sett utifrån ett kundperspektiv. Vi har valt att fokusera på detta 

ämnesområde eftersom vi upplever att bankväsendet i dagens samhälle främst marknadsför 

sig mot ett mognare segment. Med detta menar vi ett segment som kännetecknas av äldre 

individer med stabil ekonomi och möjlighet till sparande. Vi anser att det även borde vara 

lönsamt om bankväsendet marknadsför sig mot det yngre segmentet för att utveckla 

långsiktiga relationer utifrån relationsmarknadsföringsperspektivet vilket kan bidra till 

kundlojalitet och vinst. Med ett yngre segment eller yngre generation menar vi genom denna 

uppsats individer i åldrarna 19-29. Yngre individer har kanske inte i dagsläget den stabila 

ekonomi som bankerna är intresserade av, dock anser vi att bankväsendet ändå skulle dra stor 

nytta av att utveckla långsiktiga relationer med denna målgrupp för framtida lönsamhet.   

  

Vi tror att bankväsendet väljer att inte avsätta större marknadsföringsresurser för att nå den 

yngre generationen. Detta är någonting som vi upplevt själva när vi stod inför valet av bank 

då vi upplevde att skräddarsydda erbjudanden till just vår målgrupp var näst intill obefintliga. 

Vidare fann vi det mycket svårt att finna avgörande information och marknadsföring vid våra 

första bankval.  Bristen på kunskap och information resulterade i att vi valde samma bank 

som våra föräldrar. Detta tror vi är en mycket vanlig företeelse vid människors första bankval. 
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Därmed vill vi undersöka vad unga människor anser är viktigt i valet av bank, hur de upplever 

hur bankväsendet marknadsför sig mot dem samt vilken relation de har till sina banker.  

1.2 Problemdiskussion 

Efter en noggrann litteraturgenomsökning från tidigare forskning kan vi konstatera faktumet 

att detta är ett undersökningsområde som är relativt outforskat. Vi har funnit värdefulla 

underlag vad gäller relationsmarknadsföring inom bankväsendet samt en viss litteratur i form 

av vetenskapliga artiklar där kopplingar görs mellan marknadskommunikation och yngre 

individer. Efter ett intensivt sökande har vi dock inte funnit någon specifik forskning kring 

relationsmarknadsföringsaktiviteter inom bankväsendet riktat mot den yngre målgruppen. 

Denna undersökning är därmed menad att bidra med ett nytt perspektiv där vi skapar 

kopplingar mellan bankväsendets relationsmarknadsarbete - och den yngre generationen. 

 

Bankväsendets affärsverksamhet syftar till att erbjuda kunderna finansiella tjänster och 

lösningar. För att kunna göra detta är det inte enbart viktigt att personalen har ingående 

kunskaper om kunderna utan det är också mycket värdefullt att de besitter förmågan att 

förklara värdet av vissa lösningar för dessa. Personalen måste dra lärdomar och erhålla 

kunskaper från sina kunder om hur deras situation i samhället förändras. (Eriksson, 2006). 

Precis som Eriksson konstaterar anser vi att det är mycket viktigt att bankväsendet har 

kunskap om sina kunder och dess situation. Problemet som härmed uppstår är just faktumet 

att det inte finns någon forskning som påvisar hur bankväsendet kan skapa detta 

kunskapsutbyte med den yngre generationen. Eftersom att den yngre generationen befinner 

sig i ett tidigt stadium av livet, och därmed har tiotals år kvar som kund hos bankväsendet, bör 

det vara till intresse för bankväsendet att ta del av teorier som undersöker hur ett 

marknadsföringsarbete bedrivs – och bör bedrivas mot denna generation. Vidare konstaterar 

Eriksson (2006) att det finns en stor inneboende tröghet både hos bankväsendet och kunderna. 

Kunderna har nämligen begränsade kunskaper om finansiella tjänster samtidigt som 

resurserna för att sätta sig in i dessa generellt sett är knappa. Bankerna erbjuder enorma 

mängder olika tjänster och det är mycket svårt att skapa en organisation där all personal har 

kunskaper om samtliga tjänster. Eftersom kunden har begränsad förståelse för bankväsendets 

tjänster vill vi poängtera betydelsen av att det bedrivs ett effektivt 

relationsmarknadsföringsarbete där kunskapen mellan dessa olika parter kan bidra till 

utveckling och framtida lönsamhet. 

 

Eriksson (2006) konstaterar att bankerna har stor distans till sina kunder. Detta kan förklaras 

som både en för- och nackdel i bankväsendets handlande. Det är mycket viktigt att 

banktjänstemän kan göra neutrala bedömningar av sina kunder, detta är förknippat med ett 

oundvikligt avstånd. Dock poängterar Eriksson att detta handlande även är ett resultat av en 

nedärvd kultur och tradition inom banksystemet. Majoriteten av de som arbetar inom 

bankväsendet har ägnat en stor del av sin arbetstid med interna - och standardiserade 

arbetsuppgifter. Ett tjänstearbete arbete kräver dock mer kunskap om bankens regelsystem, än 
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interaktion med kunderna. När det gäller studerande visar Steward & Dunkin (1999) att 

studenter tycks ha en avlägsen relation till sina banker. Dessa typer av relationer sker aldrig 

genom ansikte mot ansikte, därför är det mycket svårt att utveckla en djup och personlig 

relation. Att utveckla relationer, även kallat ”student banking” representerar en mycket stor 

kostnad som bara kan jämnas ut genom en framtida spekulativ vinst.  Denna opåtaglighet och 

ovisshet leder inte sällan till att bankväsendet ser studentsegmentet som en stor belastning. Vi 

vill i denna undersökning påpeka att bankväsendet istället bör se detta segment som 

potentiellt. Detta för att studerande efter en tid examineras och börjar förvärva inkomster. 

Genom ett långsiktigt perspektiv bör bankväsendet kunna generera större vinster och 

lönsamhet. Steward & Dunkin (1999) styrker detta antagande och menar att avlägsna 

relationer inte behöver vara olönsamma utan kan vårdas genom den ständigt utvecklande 

teknologin när många nya typer av kommunikationsformer och service kan erbjudas.  

 

Vidare poängterar Grant (2004) att yngre individer ofta har tidsmässiga, sociala och 

känslomässiga hinder i mottagandet av kommunikation. Integritet och etik är fundamentala 

och man bör tänka igenom den dolda marknadsföringen. En slutsats av detta är att det ligger i 

varumärkens händer att hantera detta. Avslutningsvis har tre olika faktorer identifierats som 

påverkar vår förståelse för hur marknadsförare kommunicerar med ungdomar. Det första är 

målgruppens kunnighet, den andra är målgruppens engagemang och det tredje är hur 

varumärket representeras. Det bör tilläggas av vi lever i ett snabbt och föränderligt 

medielandskap som tränger igenom de identifierade tre faktorerna. Detta anser vi visar 

faktumet att den yngre generationen kräver en anpassad kommunikation från bankväsendets 

sida. Därför är det av relevant betydelse att undersöka hur den yngre generationen själv 

beskriver bankväsendets synlighet inom olika marknadsföringskanaler för att kartlägga vilka 

kanaler som har en direkt förbindelse till detta segment. 

 

I dagens konkurrensmarknad krävs att bankväsendet har stor kunskap om sina kunder och den 

målgrupp som de vill rikta sig mot. För att kunna skapa långsiktiga relationer är det viktigt att 

bankerna är lyhörda gentemot omgivningen. Dock har bankväsendet stor distans till sina 

kunder, inte minst till studerande människor. För att skapa lönsamma och hållbara relationer 

krävs att bankerna även fokuserar på marknadskommunikation och relationsmarknadsföring 

gentemot yngre individer. Eftersom att yngre individer har olika hinder i mottagandet av 

kommunikation är det av väsentlig betydelse att banker anpassar och utvecklar 

informationsflödet till denna målgrupp. För att skapa effektiv marknadsföring är det värdefullt 

att undersöka hur målgruppen upplever och beskriver relationen så att eventuella 

förbättringsområden blir uppenbara. Vidare är det viktigt att identifiera faktorer som 

målgruppen anser är relevanta vid val och anslutning till bank. Ovanstående diskussion visar 

att det finns ett intressant forskningsunderlag där relevanta undersökningar kan göras. Detta 

genom att klarlägga och definiera hur ett kundperspektiv i form av yngre människor upplever 

bankväsendets relationsmarknadsföringsarbete. 
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1.3. Forskningsfråga 

 Hur upplever den yngre generationen att bankväsendet arbetar med 

relationsmarknadsföring gentemot dem?  

 Hur beskriver den yngre generationen sin relation till bankväsendet? 

 Vad anser den yngre generationen är viktigt i valet av bank?  

1.4. Syfte 

Vår ambition är att undersöka hur den yngre generationen (19-29 år) upplever att 

bankväsendet arbetar med marknadsföringen gentemot just dem. Vidare är vårt syfte att 

undersöka hur den yngre generationen upplever deras relation till bankväsendet, och vad de 

anser är viktigt i valet av bank. Genom dessa aspekter vill vi skapa ett bredare perspektiv 

inom detta forskningsämne. 

2. Beskrivning av bankverksamheten 

 

Detta kapitel är menad att ligga till grund för att skapa större förståelse och inblick i 

bankverksamhetens bransch som vår studie riktar sig kring. För att underlätta och skapa en 

tydlig bild av undersökningens förutsättningar fokuserar detta kapitel på att beskriva 

bankverksamheten i Sverige. 

 

Bankväsendets samhällsfunktion är att på ett effektivt sätt investera i samhällets sparande. 

Detta för att människor ska kunna ha en jämn fördelning av deras förmögenhet genom livets 

olika faser samt att bidra till finansiering efter företagens behov. Kärnverksamheten är att ta 

emot inlåning och att lämna krediter. I december 2009 uppgick inlåningen från allmänheten 

till 2296 miljarder kronor. Bankernas ersättning i gengäld mot krediter är ränta, denna ränta 

baseras på och är beroende av penningmarknaden, låntagarens betalningsförmåga, risken som 

medför utlåning samt konkurrensen mellan de olika bankerna. Utöver nämnda funktioner 

inom bankväsendet skall bankerna även agera som betalningsförmedling. Detta betyder att 

kunder på ett lätt, säkert och billigt sätt skall kunna utföra sina betalningar. Utöver små 

kontantbetalningar är det banker eller kontokortsföretag som hanterar alla betalningar. De 

vanligaste betalningsverktygen är betalkort och elektroniska gireringar. Betalningar är i 

många fall kopplade till transaktioner i banker, där alla insättningar, överföringar, uttag och 

köp registreras. Bankverksamheten har på senare år stått inför en rad olika förändringar, och 

ett bidrag till detta är internetanvändandet. Det är idag inte lika vanligt för kunder att utföra 

sina bankärenden på respektive bankkontor, pga. teknikens förändring fortsätter verksamheten 

att bli mer internetbaserad. Detta har medfört att bankkontoren idag främst arbetar med 
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rådgivning och försäljning av diverse produkter och tjänster (Banker i Sverige- faktablad om 

svensk bankmarknad, 2010). 

 

I Sverige finns det idag fyra olika kategorier av banker; svenska bankaktiebolag, utländska 

banker, sparbanker och medlemsbanker. Med anledning av den förändring som skett på 

bankmarknaden har konkurrensen ökat, och fler internetbanker har växt fram. De fyra största 

bankaktiebolagen i Sverige är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Swedbank har ca 

420 st kontor i Sverige, Swedbank har även en väsentlig verksamhet i Baltikum. 

Handelsbanken har över 460 st bankkontor i Sverige, från och med 1990-talet har de även 

växt till övriga norden. Nordea är det största finansiella företaget i norden med över 30 000 

anställda. 75 % av Nordeas utlåning sker till länder utanför Sverige. SEB har etablerat en stor 

internationell organisation i bl.a. Tyskland och Baltikum. Dessa fyra banker kan även kallas 

universalbanker. Definitionen på detta begrepp är de banker som representerar den största 

delen av finansmarknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster (Banker i Sverige- 

faktablad om svensk bankmarknad, 2010).    

 

Sparbanker är ofta små banker och dessa finns främst på den lokala nivån, ofta samarbetar 

många sparbanker med Swedbank. Sparbankerna representerar enbart 8 % av den totala 

bankverksamheten i Sverige. En medlemsbank är en ekonomisk föring som har som ändamål 

att vara bank för sina medlemmar. I december 2010 fanns det 22 Svenska bankaktiebolag, 21 

utländska banker, 79 sparbanker och 2 medlemsbanker, alltså ett totalt antal på 124 st banker i 

Sverige. Det svenska folkets besparingar och tillgångar har ökat med ca 100 % sedan år 

1995 och uppgick till drygt 3000 miljarder i slutet av 2009 och 63 % av hushållens totala lån 

är bostadslån. Det är lån i bostadsrätter och villor som människor främst lånar till. Dessa lån 

uppgick till totalt 1857 miljarder i slutet av 2009. Enligt faktabladet har bankväsendet en 

viktig uppgift i upprätthållandet av samhällets välfärd, och det är angeläget att detta sker 

moraliskt, korrekt och under de lagar och restriktioner som finns. Samhället har därför ansett 

att det skall finnas organ som granskar den svenska bankverksamheten. Dessa organ är 

finansinspektionen och Riksbanken, deras uppgift är att se till att banksystemet funktion och 

förtroende upprätthålls (Banker i Sverige- faktablad om svensk bankmarknad, 2010). 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras de nödvändiga teoretiska begrepp och modeller som representerar 

den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet. Denna teoretiska referensram ligger till 

grund för undersökningens totala utformning och processer. Kapitlet inleds med en kort 

introduktion över relationsmarknadsföringens faktorer och värderingar. Kapitlet avslutas 

med en teoretisk koppling mellan relationsmarknadsföring och bankväsendet samt betydelsen 

av social media. 

 

3.1 Inledning 

I denna uppsats har vi valt att undersöka hur bankväsendet arbetar med 

relationsmarknadsföring utifrån ett kundperspektiv. För att kunna göra detta krävs att hitta bra 

och relevant forskning och teori kring detta forskningsområde, det är vidare av väsentlig 

betydelse att finna kopplingen mellan de olika teoriområdena. Nedan presenteras en modell 

över vilka teoriområden som kommer att integreras och undersökas i denna uppsats. Som 

modellen visar består vårt val av teoriområden som bankverksamheten, marknadsföring, 

relationer och webbsidor/sociala medier. Anledning till just denna kombination av 

teoriområden är faktumet att dessa tillsammans utgör det problem som kommer att 

undersökas. 

 

 

 

Vi arbetar för att finna tydlig forskning som skildrar och definierar marknadsföring riktat mot 

den yngre generationen. På grund av att vi valt att specifikt undersöka bankverksamheten fann 

vi det relevant att försöka hitta teori inom detta område också. Utöver detta är kundrelationer 

med dess betydelse och marknadsföring vårt fokusområde. Därför blev således 

relationsmarknadsföring ett naturligt teorival. Eftersom vi ansåg att webbsidor/sociala medier 
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är något oerhört viktigt i dagens konkurrensmarknad, och inte minst gentemot unga, så har vi 

även valt att ha med teori kring kopplingen mellan relationer, webbsidor och sociala medier.   

 

Teorin består av ett stort antal böcker och vetenskapliga artiklar. De boktitlar som vi har 

arbetat med är; Relationsmarknadsföring av Gummesson, Relationsmarknadsföring av 

Blomqvist m.fl., Tjänstemarknadsföring i teori och praktik av Arnerup och Edvardsson, 

Utveckling av kundrelationer inom bank- och finansmarknader av Eriksson samt Marketing- 

Broadening the Horizons av Lagrosen och Svensson. Utöver detta har vi även att fokuserat på 

ett flertal vetenskapliga artiklar kring ämnena. 

3.2 Vad är ”Relationsmarknadsföring”? 

Begreppet ”Relationsmarknadsföring” kan beskrivas som en ny gren av marknadsföring. 

Begreppet uppstod under 1980- talet men relationsmarknadsföringen som företeelse har 

existerat under en betydligt längre tid. Det var under 1990-talet som termen 

relationsmarknadsföring började användas i Sverige. Om vi blickar tillbaka till 

industrisamhället där standardiserade produkter producerades i en stor mängd, var det främst 

massmarknadsföring som bedrevs. Detta innebär att samma typ av marknadsföring riktas till 

alla människor. De senaste årens forskning och praktik har istället visat betydelsen av 

relationer, nätverk och interaktion (Arnerup, Edvardsson, 1998). 

 

Den traditionella marknadsföringen grundar sig i marknadsmixen dvs. de 4 pna. Denna mix 

består av faktorerna pris, produkt, påverkan och plats. Med dessa menas att det är dessa fyra 

faktorerna som är avgörande för hur bra marknadsföringen är. Dock är detta endast avsett för 

standardiserade produkter som riktar sig till massmarknaden. Den praktik inom 

marknadsföringen som främst har bidragit till utvecklingen av relationsmarknadsföring är 

kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling. Detta har inspirerat till att inte bara arbeta med 

kvalitet när det gäller varor och tjänster, utan också kvalitet i relationer (Gummesson, 1998). 

 

”Relationship marketing is to identify and establish, maintain and enhance and when 

necessary also to terminate relationships with customers and other stakeholders, at a profit, 

so that the objectives of all parties involved are met, and that thus us done by a mutual 

exchange and fulfillment of promises” (Grönroos, 1997: s 38)  

 

Som beskrivits ovan har relationsmarknadsföringen existerat mycket längre än begreppets 

existens. Man kan säga att relationsmarknadsföringen är äldre än bytesperspektivet och 

transaktionsmarknadsföring. Dessutom var handel och affärsverksamheterna generellt sett 

relationsbaserade. Först i samband med den industriella revolutionen trängdes 

relationsperspektivet undan av mellanhänder och distributörer. De traditionellt viktiga 

relationerna mellan producent och konsument löstes upp. Inom bland annat tjänstebranscherna 

fann man dock att kunder inte blir lönsamma först efter en viss tid. Nämligen efter att de gjort 

ett antal upprepade köp. När detta väl blev tydligt, anpassades företagens marknadsföring och 



8 
 

fokus lades på att vårda relationer. Genom välvårdade relationer kunde företagen få 

upprepade transaktioner och därmed nå önskad lönsamhet. Viktigt att poängteras är dock 

faktumet att även engångsaffärer kan leda till mycket djupa och interaktiva relationer, dessa 

anses därför vara minst lika viktiga (Arnerup, Edvardsson, 1998). 

 

Relationsmarknadsföring förklaras inte sällan som ett antal tekniker eller tricks för att övertala 

och kontrollera kunder. Dock skulle detta i praktiken aldrig leda till utvecklandet av 

kundlojalitet. För att tillämpa relationsmarknadsföring på ett effektivt sätt är det mycket 

viktigt att uppskatta relationens värderingar, attityder och egenskaper, teknikerna kan 

nämligen endast användas inom rätt ramar för utveckling och framgång. 

Relationsmarknadsföring kan därför beskrivas som ett synsätt och strategi för att skapa, styrka 

och utveckla lönsamma kundrelationer. Utgångspunkten som ligger till grund för 

relationsmarknadsföringen är att varaktiga, långsiktiga och förtroendefyllda relationer kan 

bidra till lönsamma relationer. Relationsmarknadsföringen är ett verktyg för att skapa ett 

långsiktigt mervärde för kunderna (Gummesson, 2006). Relationsmarknadsföring betraktas 

också ibland som en term som beskriver relationerna som organisationen har med andra 

organisationer. Begreppet inom det här synsättet kan därför kallas som ett macro- perspektiv 

där organisationens relationer definieras med dess olika parter. Oavsett relationernas antal, 

handlar den strategiska planen inom detta perspektiv om att etablera en portfoliemix av 

relationer som är viktiga för organisationen. Dessa relationer är sedan menade att förenas för 

att bilda komplexa nätverk som innehåller många processer som förhandling, koordinering, 

samarbete och konkurrens. På mikronivå fokuseras mer på relationen mellan organisationen 

och dess kunder, den såkallade klassiska dyaden. Genom detta perspektiv ser man relationen 

som något långsiktigt där hänsyn tas till kundens behov och värde (Steward & Durkin, 1999). 

Denna förklaring stärker Gummessons uttalanden om att den dyadiska relationen är värdefull, 

men inte tillräcklig. Han menar att relationsmarknadsföring måste expanderas i sitt synsätt. 

Detta genom att betrakta värdet av relationer mellan olika intressenter inom olika stora 

nätverk (Gummesson, 2006). 

 

Marknadsföringslitteraturen poängterar alltmer betydelsen av starka kundrelationer. Synsättet 

inom relationsmarknadsföring är riktat mot relationen mellan företag och kund. 

Verksamhetens syfte bör därför vara att förvärva och behålla kunder. Det är nämligen så att 

relationen mellan företaget och kunden sällan upphör när transaktionen är avslutad utan 

relationen vidareutvecklas när kunden gör sitt nästa köpbeslut. Relationsmarknadsföring är 

inte bara viktigt för verksamheten i sig utan också även kunderna önskar ha goda relationer 

med företaget. Vid mer komplexa köp är osäkerheten ofta stor, i dessa fall är det mycket 

viktigt att kunden känner förtroende för säljaren (Arnerup, Edvardsson, 1998). Utifrån ett 

kundperspektiv är det också viktigt att företaget arbetar aktivt med relationer för att skapa 

lojala kunder. För att på bästa möjliga sätt uppnå kvalité i relationen mellan kund och företag, 

är det av väsentlig betydelse att vara lyhörd gentemot kundernas attityd till relationen i sig. 
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Företag bör ta vara på den feedback de får av kunderna så att utvecklingen av relationerna 

sker genom optimala förfaranden. När förväntande långvariga förhållanden växer sig starkare, 

leder det till att kvalitén på relationen stärks (Tseng, 2007).   

3.2.1 Relationsmarknadsföringens värderingar 

Det finns fyra grundläggande hörnstenar inom relationsmarknadsföringen. Den första är en 

marknadsorienterad företagsstyrning. Detta innebär att det inte bara är marknadsavdelningen 

som ska tänka i termer av kundfokus och försäljning, utan att detta måste sätta sin prägel på 

hela verksamheten. Alla i företaget påverkar hur företaget uppfattas och det gäller att allas 

värderingar är marknadsorienterad. Den andra hörstenen inom relationsmarknadsföring är 

långsiktigt samarbete och win-win. Här betonar man vikten av att se alla intressenter i 

organisationen som medparter istället för motparter. Alla intressenter såsom kunder, 

leverantörer, företagsledare, anställda och kreditgivare ska verka ihop och skapa en win-win 

situation. Eftersom det inte finns någon förlorare i en win-win situation så stärks relationen 

mellan intressenterna. Tidigare fästes stor vikt vid att skaffa nya kunder till sin verksamhet, 

men relationsmarknadsföringens betonar istället vikten att bibehålla och värna om de redan 

existerande kunderna. Den tredje hörnstenen inom relationsmarknadsföring är att alla parter i 

en relation har ansvar för det som händer. Det är både företagen och kunderna som ska 

integreras och tillsammans samverka. Detta betyder att det både är företaget som kommer 

med nya idéer och förbättringar, precis som kunden också på sitt sätt kan uttrycka sina 

önskningar till förbättring. Den sista hörnstenen är relations- och servicevärderingar. Här 

betonas vikten av att få bort alla byråkratiska värderingar som kännetecknas av stelhet, 

kundens okunnighet och övertro på experters ofelbarhet. Här finns inget kundfokus utan alla 

kunder generaliseras. Verksamheter som har denna värdering ser sina kunder som ett 

motstånd att vinna över, istället för att samverka och tänka på service. 

Relationsmarknadsföringen står till skillnad mot de byråkratiska värderingarna istället för 

goda relationer och service till sina intressenter. Med dessa ingår även att alla kunder är olika 

och det gäller att skapa ett värde till alla kunder på det sätt som passar dem (Gummesson, 

1998). 

3.2.2 Från transaktion till relation 

Genom tiderna har byte av värde genom transaktioner uppfattats som det centrala inom 

marknadsföringen. Detta synsätt innebär att all marknadsföring som ett företag arbetar med är 

syftad till att möjliggöra och underlätta transaktioner i form av tjänster eller pengar. Något 

som genom tiderna betraktats som viktigt är att sätta den klassiska marknadsföringen i ett nytt 

perspektiv som präglas av nyckelord som relationsfokus, värdeskapande och långsiktighet 

(Arnerup, Edvardsson, 1998). Transaktionsmarknadsföringen kännetecknas av en 

engångsinteraktion med kund. Detta betyder att man inte tänker att kunden ska komma 

tillbaka även fast man haft affärer med den ett flertal gånger. Transaktionsmarknadsföringen 

blickar inte tillbaka på tidigare händelser och lägger ingen vikt på mjuka sidor. Denna ansats 

inom marknadsföringen satsar inte på lojalitet och strävar inte efter att skapa en relation till 
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sina kunder (Gummesson, 1998). Det traditionella marknadsföringssynsättet har härmed inte 

kunnat erbjuda oss en fullständig förklaring när det gäller faktumet hur relationer skall 

utvecklas och hanteras. Det är mycket viktigt att erbjuda de tjänster och den service som 

kunderna faktiskt önskar sig (Holmlund & Kock, 1996). Transaktionsmarknadsföringen och 

relationsmarknadsföring kan ses som ett kontinuum där kopplingen mellan kund och företag 

kan pendla mellan dessa. Relationen är en komplex företeelse i vårt privata liv och likaså 

mellan företag och kund. Det gäller att anpassa sig till varje enskild kund på det mest optimala 

sätt. Relationer är inte alla gånger på topp, därför är det mycket viktigt i dessa lägen att 

ständigt förbättra och utveckla dessa. Missnöje kan i interaktion mellan varandra leda till 

något positivt (Gummesson, 1998). 

 

Inom relationsmarknadsföringen har Gummesson (1998) definierat 30 olika relationer. Dessa 

kan delas in i fyra block: De klassiska marknadsrelationerna, de speciella 

marknadsrelationerna, megarelationer och nanorelationer.  Nedan följer en kort beskrivning 

av de relationer som ingår i respektive block, dessa olika relationer hjälper oss att förstå hur 

stort området relationsmarknadsföring är och att det finns överallt i företagens värld. Vi får en 

inblick av att relationer faktiskt genomsyras överallt i verksamheter. 

 

De klassiska marknadsrelationerna: 

Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund.  

Den klassiska triaden: triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrent. 

Det klassiska nätverket: fysisk distribution, ett avancerat nätverk av relationer.  

 

Speciella marknadsrelationer: 

Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. De 

personer som arbetar på marknadsavdelningar anses vara marknadsförare på heltid 

medan resten av personalen är marknadsförare på deltid. 

Servicemötet: interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. 

Den månghövade leverantören och den månghövade kunden. Här är en mängd 

människor inblandande från båda parter. 

Relationen till kundens kund. Man måste förstå sina kunders kunder. 

Närrelationen kontra distansrelation till kunden.   

Relationen till den missnöjde kunden. 

Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos maktföretaget. När 

konkurrensen satts ur spel. 

Kunden som ”medlem”. När kunden blir exempelvis klubbmedlem i ett företag. 

Den elektroniska relationen. Marknadsföring över internet. 

Parasociala relationer: relationer via symboler och objekt. Varumärken bildar 

relationer. 
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Den icke-kommersiella relationen. Framförallt den offentliga sektorns relation till 

medborgarna. 

Den gröna relationen. Konsumenterna relationen till ekologiska och miljövänliga 

företag.  

Den juridiskt grundade relationen. Relationer som är avtalade. 

Den brottsligt grundade relationen. Exempelvis dolda karteller. 

 

Megarelationer: Relationer ovanför marknaden 

Personliga relationer och sociala nätverk. 

Megamarknadsföring: den verklige ”kunden” återfinns inte alltid i marknaden. 

Allianser förändrar marknadsmekanismerna. Allianser sätter konkurrensen ur spel. 

Kunskapsrelationen. EU är ett exempel på en allians som står ovanför företagen. 

Megaallianser ändrar marknadsföringens grundvillkor. 

Den massmediala relationen. 

 

Nanorelationer: Relationer nedanför marknaden 

Marknadsmekanismer förs in i företaget. 

Relationen mellan internkunder och internleverantörer. 

Kvalitetsstyrning: att skapa relationer mellan marknadsfunktionen och tekniska 

funktioner. 

Internmarknadsföring: relationen till ”personalmarknaden”. 

Den tvådimensionella matrisrelationen. 

Relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster. 

Ägar- och finansrelationen.  

  

 
 Övergång från 4P i centrum till Relationsmarknadsföring i centrum (Gummesson, 1998:327) 
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Figuren ovan visar hur marknadsmixen kan kompletteras med ett handlande som präglas av 

ett relationsmarknadsföringstänkande. Båda delarna måste integreras och komplettera 

varandra för ett effektivt marknadsföringsarbete. Viktigt är därför att inte endast fokusera på 

en avskiljd del utan att ständigt se komponenterna som ett sammanhängande och beroende av 

varandra kretslopp.  

3.3 Relationsmarknadsföring och lönsamhet 

Gummesson (1998) definierar ROR (Return on Relationships) som den långsiktiga effekt på 

lönsamheten som uppstår genom etablering och underhåll av en organisations nätverk av 

relationer. Ett exempel på lönsamhet av att bevara och underhålla relationer är att det kostar 

fem till tio gånger så mycket att skaffa nya kunder kontra att behålla de redan existerande. Det 

finns många argument som stärker det faktumet att relationsmarknadsföring är viktigt. Genom 

att man inte lika ofta behöver förvärva nya kunder sänks de totala 

marknadsföringskostnaderna. Ju bättre relation företaget och kunderna har, desto mer kan de 

tillsammans bidra till ökad kvalité på varan eller tjänsten. Vidare lär man känna varandra 

bättre och då är det lättare att se vilka behov som finns på marknaden och sedan skräddarsy 

erbjudanden efter detta. Syftet med relationsmarknadsföring är retention och duration och 

därmed bättre ekonomi (Gummesson, 1998). 

 

Grönroos (1992) använder begreppet ”relationskostnader” för att tydliggöra sambandet mellan 

kvalitet och lönsamhet. Tankegången bygger på att dålig kvalitet på tjänsten skapar kostnader 

både för kunden och för företaget. Kundens relationskostnader kan delas in i följande delar: 

 

 Direkta kostnader: Detta är sådana kostnader som kunden har räknat med, och som 

kan betecknas som en direkt följd av den lösning som företaget erbjuder. Om en 

bankkund till exempel förlorat sitt bankkort måste den kontakta banken för att spärra 

kortet. Den tid som kunden lägger ner på att få informationen och eventuella kostnader 

för att spärra och beställa ett nytt kort är exempel på direkta relationskostnader.  

 

 Indirekta kostnader: Dessa kostnader uppkommer genom att kunden måste lägga tid 

på sådant som förorsakats av företagets handlingar eller kvalitetsbrister. I 

bankkundsexemplet kan sådana kostnader uppstå om banken råkar skicka ett felaktigt 

bankkort och kunden därmed måste ta kontakt med banken igen för att justera felet.  

 

 Psykologiska kostnader: Detta kan beskrivas som den känsla som uppstår hos kunden 

om denne inte riktigt har förtroende för att företaget kommer att utföra den handling 

som de lovat på ett tillfredsställande sätt. Detta kan få till följd att bankkunden 

upplever en känsla av orolighet över när han har tillgång till sitt kontokort igen. 
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”Kundvärdet är den samlade upplevelsen för kunden av att ha en relation med företaget. 

Kundvärdet bestäms av de fördelar relationen ger kunden jämfört med de uppoffringar den 

kräver” (Blomqvist m.fl. 2004, s.51) 

 

Relationsmarknadsföring innebär att alla individer påverkar företagets framgång. Det är 

därför mycket viktigt att inse värdet av att också kunderna påverkar framgångarna. Man kan 

säga att kunderna är företagets ”kundkapital”. Det är mycket svårt att värdera kunder och dess 

lönsamhet. Dock är det ändå möjligt att se vissa ekonomiska fördelar med 

relationsmarknadsföring. Genom utvecklade kundrelationer kan företaget minska sina 

marknadsföringskostnader. Genom relationen med kunderna utvecklar företaget sedan 

värdefulla kunskaper om dessa, därmed kan företaget sedan enklare tillgodose kundernas 

behov och önskemål (Arnerup, Edvardsson, 1998). 

 

Droulers (2008) visar att det finns ett signifikant samband mellan förtroende, känslomässig 

förmåga dvs. förmågan att hantera relationer och vinst. Relationsmarknadsföring är en 

nödvändighet för att lyckas i dagens konkurrensmarknad, och en viktig teknik inom 

relationsskapandet är utvecklingen av relationen. Med andra ord kan man säga att framgång 

skapas när en person har förmågan att utveckla förtroende och hantera sina egna och andras 

känslor, detta bidrar till förbättringsprocessen i den relationsskapande interaktionen. Droulers 

konstaterar att det är viktigt att belysa kopplingen mellan ovanstående samband för att kunna 

implementera i verksamheten samt för fortsatt forskning. 

3.4 Relationsmarknadsföring inom bankväsendet 

3.4.1 Balansen mellan bank och kund 

Det är svårt att både vara bankkund och att arbeta inom bankväsendet. För det mesta är det 

otillräckligt att bankväsendet väntar på att kunden tar upp ett behov och sedan lösa det. Istället 

krävs det att av banken att personalen har en tillräckligt nära relation till kunden för att kunna 

urskilja behoven innan de uppstår i praktiken. Bankväsendets förmåga och vilja att skapa nära 

kundrelationer beror på flera saker. Det kan vara så att vissa banker inte vill lägga ner de 

resurser som krävs för att närma sig kunden. Enligt lag har bankerna uppgiften att erbjuda en 

rad olika tjänster, allt från enkla standardiserade lån till komplex rådgivning. Utöver denna 

kunskapsbredd försvåras bankernas situation av att de har ett flertal distributionskanaler. I och 

med detta kan organisationen beskrivas som mycket komplex och ett omfattande arbete med 

varje enskild kund skulle innebära stora resurser. Eriksson poängterar att affärsmodellerna för 

retailverksamheter fokuserar alltmer på ett nära kundarbete. Även belyser han att om inte 

bankerna fortsätter att utveckla sina affärsmodeller mot ökad kundnärvaro kommer någon 

annan aktör att ta över marknadsandelen (Eriksson, 2006). 
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Enligt McDonald & Rundle-Thiele (2008) har forskning visat att det finns ett visst samband 

mellan företagens sociala ansvar och nöjda kunder. Man föreslår därmed att banktjänstemän 

skall fokusera mer direkt till kunderna, eftersom många föredrar detta mer kontra en allmän 

social förmån. Slutsatsen är att det ger bättre lönsamhet av att arbeta direkt gentemot kunden, 

för en viss effekt på kundbelåtenheten. Banker som har kunder som inte är helt nöjda, kan 

istället finjustera sitt sociala arbete för att bidra till både samhällets och kunders 

tillfredställelse. 

3.4.2 Relations- eller transaktionsbenägna sparkunder? 

Eriksson (2006) konstaterar att det finns undersökningar som tyder på att bankkunder sällan 

byter bank. Härmed hänvisar han till Konkurrensverket som funnit att endast 14 % av de 

tillfrågade har bytt bank under de senaste tre åren. Om det skulle vara så att kundens val av 

bank styrs av att de har en relation med banken, bör banken fokusera på att skapa, vårda och 

utveckla relationerna till kunderna. 

 

Inom finansiella tjänster är det möjligt att särskilja mellan ett marknadsorienterat (transaktions 

-) och ett icke- marknadsorienterat (relations -) utbyte. Det marknadsorienterade synsättet kan 

förklaras som synonymt med transaktion där kännetecknet kan beskrivas som ett utbyte. 

Transaktion är alltså en överföring av ägande av en produkt eller tjänst som i detta fall kan 

bestå av ett finansiellt slag. Denna form av utbyte är helt oberoende av ett historiskt och 

socialt sammanhang samt av tidigare och framtida relationer. Kunderna som även kan ges 

benämningen ”aktörer” antas ofta vara välinformerade och kapabla att göra rationella val som 

krävs för att leda fram till bankaffärerna. Detta marknadsorienterade utbytet kan bestå av en 

enstaka transaktion eller flera upprepade transaktioner. Det icke- marknadsorienterade 

synsättet har sin utgångspunkt i själva relationen mellan företag och kund. Inom detta 

perspektiv tas hänsyn till den historiska och sociala kontexten och är resurskrävande.  Det 

finns nämligen flera viktiga faktorer som måste existera för att skapa en funktionell och 

effektiv relation som, åtagande och förtroende, kommunikation, sociala band, anpassning, 

tillfredsställelse och ömsesidighet. Ett antal enstaka transaktioner som från början saknar 

förtroende, kan över tid generera ett värde genom en relationsutveckling där olika aktiviteter 

skapar ett värde för kunden (Eriksson, 2006). 

 

För att förstärka Erikssons uttalanden om det icke- marknadsorienterade synsättet har 

forskarna Alrubaiee & Al-Nazer, (2010) empiriskt kunnat visa kopplingen mellan 

kundrelationer och kundlojalitet. För att uppnå kundlojalitet krävs att organisationer fokuserar 

på att skapa relationer, förtroende, kommunikation och tillfredställelse gentemot kunden. Av 

dessa dimensioner visade det sig att den viktigaste delen i lojalitetskapande var att skapa band 

mellan varandra. Det finns många faktorer som bankindustrin kan arbeta med för att skapa ett 

mervärde för kunderna i form av service för att på sikt kunna bygga upp långvariga 

kundrelationer. Relationsmarknadsföring är en kärnstrategi som banker kan implementera för 

bibehållandet av sina kunder. Det är av väsentlig betydelse att bankledningen genomsyrar 
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verksamheten med relationsmarknadsföringsprinciper, man bör börja med den interna 

processen för att kunna leverera fullt ut till sin kund. De anställda bör därmed utbildas väl i 

relationsmarknadsföringens värderingar och aktiviteter som bidrar till utvecklandet av 

kundrelationer. 

3.4.3 En kombination av transaktions- och relationsutbyte 

Ovanbeskrivna teorier bör inte ses separat utan bör utgöra varandras komplement. I alla typer 

av utbyten finns nämligen en varierande grad av transaktions- och relationsutbyten. För att 

påvisa hur dessa teorier kan påvisas har Eriksson (2006) utformat en förklarande modell: 

 

 

Den vänstra sidan av figuren representerar en transaktion som exempelvis en enstaka, eller 

några få upprepade kassatjänster. Den högra sidan däremot representerar själva 

relationsutbytet i form av exempelvis en helhetstäckande rådgivning. Ju längre högerut i 

modellen, desto större är inslaget av relationsperspektivet. 

3.4.4 Bankernas relation till kunderna 

Eriksson (2006) konstaterar att bankerna har stor distans till sina kunder. Det är mycket 

viktigt att banktjänstemän kan göra neutrala bedömningar av sina kunder vilket är förknippat 

med ett oundvikligt avstånd. Distansen är också ett resultat av bankväsendets nedärvda kultur 

och tradition. Majoriteten av de som arbetar inom bankväsendet har nämligen ägnat en stor 

del av sin arbetstid med interna - och standardiserade arbetsuppgifter. Eriksson förutspår att 

bankväsendet i framtiden kommer att ha ännu större distans till kunderna. Detta eftersom 

bankerna ständigt minskar sin personal samtidigt som det manuella arbetet alltmer ersätts 

genom datateknik. Kunderna som tidigare har haft en regelbunden kommunikation med 

banken kommer nu mer sällan att besöka bankens lokaler. Detta riskerar enligt Eriksson att 

leda till minskad lojalitet.  

 

Enligt Dipp & Meadows, (2001)  är bankväsendets ökade engagemang till relationsinriktad 

marknadsföring en indikator på att organisationer borde röra sig ifrån segmenteringssynsättet 

till direktmarknadsföring som fokuserar på ett livslångt värde för kunderna. Medan 

segmentering grupperar kunderna, fokuserar relationsmarknadsföringen på individuella 

kunders behov och önskemål genom ett holistiskt synsätt. Detta är en värdefull 

framgångsfaktor för organisationer inom den finansiella tjänstemarknaden. Vidare menar 

författarna att finansiella organisationer som arbetar med relationsmarknadsföring borde 

skapa mer effektiva kundhanteringssystem som ger möjligheten att ägna sig åt 
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situationsanpassad och flexibel marknadsföring. Marknadsföringen borde ske mer effektivt 

och rikta in sig på särskilda tillfällen i kundernas liv för att därigenom skräddarsy tjänsterna 

till tidpunkternas olika behov. 

 

Leverin & Lijander (2006) indikerar i en studie att kundlojaliteten ökar ju mer banker inför 

relationsmarknadsföringen som strategi i sin verksamhet. Införandet av en kundbaserad 

strategi har gett positivt reslutat. Bankchefer bör hitta en balans mellan att investera i nya 

kunder och att behålla gamla genom relationsmarknadsföring. Detta kan skapa en viss stress 

bland personalen då de måste kunna hantera kunder på olika vis, beroende av ifall de är nya 

eller redan existerande kunder. Det är därför viktigt att personalen har de resurser som krävs 

för att kunna tillfredställa olika segment av kunder. En form av internmarknadsföring är att 

lära personalen att arbeta med relationsmarknadsföring på optimalt sätt. Att arbeta med 

relationsmarknadsföring är ett processarbete som skall samordnas med verksamheten som 

helhet. Etablering av relationsorientering i verksamheten är bara ett steg i rätt riktning, för att 

nå full effekt och kvalité på relationsmarknadsföringen är det en förutsättning att det finns 

resurser och motivation från bankens sida. Dipp & Meadows (2001) poängterar att en 

kundfokuserad strategi inom bankväsendet är önskvärd. Det är också mycket viktigt att 

organisationer som arbetar med relationsmarknadsföring rör sig ifrån belöningssättet som 

syftar till att uppmuntra personalen till såkallad ”hard selling”. Det viktiga inom detta synsätt 

är inte försäljningen i sig utan att skapa starka band med kunderna. Genom att skapa en bättre 

förståelse för kundernas behov, är det viktigt att personalen också kan tillfredsställa dessa. 

3.5 Relationer, webbsidor & sociala medier 

Det finns många faktorer som påverkar hur kunder uppfattar sin relation till ett företag. 

Företagens webbsidor och sociala medier skapar en relation till sina kunder, och kunderna kan 

få lättillgänglig information från företagen. Internet är en viktig del av all affärsverksamhet, 

både företag och kunder använder webbsidor för att söka information och göra affärer 

(Dandapani, Lassar, 2003). Det senaste inom internetanvändningen är utvecklingen av dem 

sociala nätverken. Sociala nätverk handlar om att människor använder Internet för att dela sin 

livsstil och erfarenheter. Ett exempel på detta är det genomslaget som Facebook har fått, där 

man kan bevara och skapa nya relationer. Nyckel till ett framgångsrikt socialt nätverk är att 

skapa en sida som fastnar hos användaren och positionerar sig i dess medvetande. Sidan ska 

ha ett meningsfullt innehåll som engagerar användarna och ger dem anledningar att stanna på 

sidan under längre och återkommande perioder (Fill, 2010). 

 

Webbsidor har blivit ett viktigt verktyg för kommunikationen mellan kunder och företag. Det 

krävs därmed att man har en väl genomarbetet hemsida som gör att kvalitetsupplevelsen från 

kunden sida är optimal. Kvalitetsupplevelsen är en förutsättning för att skapa och upprätthålla 

tillfredsställande relationer. Sambandet mellan kvalitetsupplevelse och kundtillfredsställelse 

har blivit betydande ur strategisk synvinkel. Webbsidan skall även representera företaget som 

varumärke på ett positivt sätt. Enligt (Dandapani, Lassar, 2003) bör banker designa sina 
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hemsidor på ett sätt som kunder traditionellt är vana vid. Att servicen på hemsidan är 

lättorienterad och att information begriplig. Konsumenternas kvalitetsupplevelse är beroende 

av hur webbsidan är uppbyggd. Dessa faktorer påverkar i sin tur konsumenternas upplevelse 

och kan resultera i en nöjd och återkommande kund samt starkare relation. Forskning 

(Dandapani, Lassar, 2003) tyder på att bra tekniska verktyg i hemsidor som matchar 

konsumenternas behov minimerar risken för att relationen avtar.   

3.6 Sammanfattning 

Vi har i det här kapitlet presenterat den teoretiska referensram som ligger till grund för den 

totala undersökningens utformning. I kapitlets början har vi gjort en ingående beskrivning av 

hur begreppet ”relationsmarknadsföring” förklaras och exemplifieras genom ledande forskare 

och författare. Samtliga texter visar att relationsmarknadsföringen kan beskrivas som ett 

synsätt och strategi för att utveckla lönsamma kundrelationer. Detta synsätt bör integreras 

tillsammans med den traditionella marknadsföringsmixen. Ett exempel på lönsamhet av att 

bevara och underhålla relationer är faktumet att det kostar fem till tio gånger så mycket att 

skaffa nya kunder än att behålla de redan existerande. Relationsnätverken inom företagen är 

många i antal. Därför kan man dela in relationsmarknadsföringsbegreppet i perspektiven 

macro- och micro. Macroperspektivet kännetecknas av de relationer som organisationen har 

med andra organisationer. Microperspektivet däremot fokuserar mer på relationen mellan 

organisationen och dess kunder.  Dessa två perspektiv måste integreras och förenas för ett 

hållbart relationsmarknadsföringsarbete. Vidare är det mycket viktigt att inte enbart uppfatta 

transaktioner som det centrala inom marknadsföringen. Istället är det mycket viktigt att se 

transaktionsmarknadsföringen och relationsmarknadsföringen som ett kontinuum där 

utgångspunken kan variera från situation till situation. Vidare är det viktigt att organisationen 

anpassar sig till varje enskild individ för att nå bästa möjliga lönsamhet. För att påvisa 

relationernas komplexitet har vi gjort en sammanfattande beskrivning av Gummessons 

definition av 30 olika relationer. Dessa är indelade i fyra block: Klassiska marknadsrelationer, 

speciella marknadsrelationer, megarelationer och nanorelationer. Gummessons definition på 

dessa relationer ger oss en inblick i hur stor relationsmarknadsföringen egentligen är.   

 

I kapitlets mitt har vi gjort en beskrivning av bankväsendet och dess relationer till kunderna. 

Vi kan genom tidigare forskning konstatera att de flesta relationer är av avlägset slag. 

Bankväsendets förmåga och vilja att skapa och behålla långvariga kundrelationer beror på 

flera faktorer. Ett omfattande arbete med varje enskild kund kan medföra stora kostnader 

samtidigt som situationen försvåras då bankväsendet i många fall består av många 

distributionskanaler. Dock har forskning visat att det finns ett tydligt samband mellan 

organisationernas sociala ansvar och nöjda kunder. Man föreslår därför att banktjänstemän 

bör fokusera direkt till kunderna. Det finns dock även svårigheter här, detta eftersom 

bankväsendets nedärvda kultur och tradition inte har samma kundfokus och personalen 

innehar mer kunskap om administration och standardiserade uppgifter än interaktion med 



18 
 

kunderna. Det finns härmed ett behov av internmarknadsföring som syftar till att lära 

personalen att arbeta med relationsmarknadsföring på ett optimalt sätt.  

 

Kapitlets avslutning är försett med teori som belyser på vilka sätt organisationer kan arbeta 

med sin reputation och relation till dess kunder. Detta genom användandet av webbsidor och 

social media. Genom sociala medier kan företag interagera med kunderna på många olika sätt. 

Nyckeln till ett framgångsrikt socialt nätverkande och uppbyggande av webbsidor är att 

kreera en sida som positionerar sig hos användaren. Banker bör designa sina hemsidor på ett 

sätt som kunderna är vana vid. Servicen måste vara lättorienterad och informationen 

begriplig. Dessa faktorer påverkar konsumenternas upplevelser och kan resultera i starkare 

relationer. Välutformade tekniska verktyg i hemsidor kan minimera risken för att relationen 

avtar. Kundrelationsmarknadsföringsperspektivet kan därför kompletteras med användandet 

av sociala medier där både kunder och organisationen kan mötas. Genom detta kan man skapa 

den ultimata situationen för bibehållandet av kunder. 

4. Metodval och metoddiskussion 

 

Detta kapitel förklarar det valda tillvägagångssättet som är menat att besvara uppsatsens 

problemformulering. I kapitlet görs en kort beskrivning av teorigrund, enkätundersökningens 

olika processer samt observationens fundamentala utförande. 

 

4.1 Vetenskapligt synsätt 

Forskning ingår i varje lands uppbyggnad av information och kunskapsbildning. Det finns 

flera olika grenar och synsätt på hur man bedriver vetenskaplig forskning, och i denna studie 

utgår vi från det positivistiska synsättet. Huvuddragen i detta betraktelsesätt är att verifiera 

vetenskapen empiriskt, dvs. ett påstående är endast sant om det överensstämmer med 

verkligenheten. Kunskapen skall vara empiriskt prövbar och det är viktigt att forskaren är 

objektiv (Wallén, 1996). Enligt Gummesson (2000) är det framförallt det positivistiska 

paradigm som favoriseras inom företagsekonomi i den akademiska världen. När man vill 

bedriva forskning är det första steget i sin undersökning att göra en problemanalys, dvs. vad 

det finns för problem som vi vill förstå, undersöka eller lära oss mer av. Utifrån problemet 

kan man strukturera det fortsatta arbetet på ett enklare sätt, och i val av teori och metod utgår 

man ifrån sitt problem. Begreppet problem i en vetenskaplig mening behöver inte innebära ett 

problem i vardagligt språk, utan det är något där man söker fördjupad kunskap om (Wallén, 

1996). Nästa steg i undersökningsprocessen är att välja vilken metod man vill välja för att få 

svar på sitt problem. Man kan dels välja den kvantitativa metoden i form av enkäter eller 

telefonintervjuer eller den kvalitativa metoden som är i form av öppna intervjuer, 
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gruppintervjuer eller observationer (Jacobsen, 2002). I vår undersökning har vi valt att göra en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Detta kallas också för triangulering (Kjaer 

Jensen, 1994). Anledningen till varför vi har valt att tillämpa denna undersökningsmetod är 

faktumet att undersökningens tillförlitlighet förbättras. Detta på grund av att undersökningen 

bedrivs ur två perspektiv. Detta genom att både genomföra en enkätundersökning och en 

observation.  

4.2 Analys av teori 

I valet av ansats i en undersökning, är det i hög grad relationen mellan teori och empiri som är 

avgörande. I den deduktiva metoden är teorin en mycket viktig del i undersökningen. I denna 

typ av metod använder man sig av redan existerande teori för att pröva denna empiriskt. 

Teorins uppgift är att på ett uppriktigt sätt förklara den studerade företeelsen, dvs. på ett 

beskrivande sätt förklara innebörden, hur det uppfattas och speciella kännedrag av det 

studerade ämnet (Wallén, 1996).  

 

I denna undersökning har vi börjat med att noggrant undersöka tidigare forskning. Detta för 

att lägga en genomkraftig teoretisk referensram till vår uppsats. Den teoretiska referensramen 

ligger till grund för den totala utformningen av alla handlingar och undersökningar som vi har 

gjort. Det som vi har fokuserat och riktat in oss på när det gäller tidigare forskning är 

specifika kopplingar mellan bankväsendets relationsmarknadsföring mot den yngre 

generationen.  

4.3 Kvantitativ undersökning 

4.3.1 Ansats  

Lekvall & Wahlbin (2008) menar att en undersökningsansats bestäms av vilken typ av 

slutsatser som undersökningen är menad att resultera i. Slutsatserna kan vara av explorativt, 

beskrivande, förklarande, eller förutsägande slag. Valet av ansats handlar alltså om hur vi 

tekniskt skall gå tillväga för att kunna dra sådana slutsatser. Det finns fyra generella typer av 

undersökningssansatser. Dessa är tvärsnitt, fallstudie, longitudinell- och experimentell ansats 

(Christensen et al., 2010). Ansatsen som vi har arbetat med i vår kvantitativa undersökning är 

av formen ”tvärsnitt”. En tvärsnittsansats innebär att man studerar ett flertal 

undersökningsobjekt vid en given tidpunkt med syftet att jämföra dem sinsemellan och dra 

slutsatser för större grupper eller hela marknadssegment. Ansatsen är mest användbar när 

slutsatserna är menade att vara av ett beskrivande slag vilket också syftet är i vårt fall. 

Insamlingsteknikerna består ofta av strukturerade enkäter med fasta svarsalternativ, 

strukturerade intervjuer - eller observationer. I vårt fall har vi arbetat med strukturerade 

enkäter samt observationer. 

4.3.2 Urval 

Man brukar skilja mellan två grupper av urvalsmetoder, dessa är ”sannolikhetsurval” och 

”icke sannolikhetsurval”. Den avgörande skillnaden är faktumet att man för den först 
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beskrivna gruppen har möjligheten att kvantitativt beräkna risken för eventuella storleksfel, 

medan man vid sannolikhetsurval är ansvarig för att göra mer intuitiva och kvalitativa 

bedömningar av felrisker (Lekvall & Wahlbin, 2008). Ett sannolikhetsurval innebär att varje 

respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har samtliga en lika stor chans att komma med i 

urvalet. Ett icke- sannolikhets urval innebär däremot att respondenternas chans att bli utvalda 

inte kan förutses, samt att de inte väljs ut slumpmässigt (Christensen et al., 2010). 

 

I denna undersökning har vi arbetat med ett sannolikhetsurval där samtliga respondenter hade 

samma chans att komma med i urvalet. Vår målpopulation höll sig till studerande vid 

lärcentrumet Campus i Varberg. Genom att avgränsa vår population till just denna 

samlingsplats hade vi stor möjlighet att nå ut till den yngre generationen i åldrarna 19-29. 

Tyvärr använder Campus lärcentrum inga listor som presenterar enskilda studenter till 

klasserna. Detta var något som vi önskade att arbeta med i första hand eftersom studenterna 

utgjorde våra möjliga respondenter. Dock blev vi erbjudna flertalet listor som innehöll 

samtliga klasser och lektionstider som bedrevs under vår undersökningsperiod. Dessa klasser 

har vi under två veckor i majmånad slumpmässigt valt ut med hjälp av listorna. De utvalda 

klasserna har sedan kontaktats strax innan lektionstid för ifyllande av våra enkäter. 

Undersökningen är menad att samla in data från 280 respondenter vilket motsvarar 20 % av 

Campus totala studentantal. 

 

Metoden som vi har använt är som beskrivit ovan av slaget sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval kan dock bestå av ett flertal olika metoder och ske genom olika processer. 

Detta sannolikhetsurval består av ett klusterurval. Med detta menas att istället för att dra 

stickprover enhet för enhet, väljer vi att gruppera dem i så kallade kluster. Dessa kluster bildar 

tillsammans vår undersökningspopulation (Lekvall & Wahlbin, 2008). 

4.3.3 Enkät 

När vi filtrerat de utvalda teoretiska källor och sammanställt det som är relevant för vår 

undersökning, har vi använt informationen vid utformandet av en enkätundersökning.  Detta 

för att våra handlingar skall ha en stark förankring till den vetenskap som finns kring ämnet i 

dagsläget. Christensen et al, (2010) beskriver att frågetekniken kan skilja sig mellan olika 

grader av standardisering – och strukturering. Standardisering innebär att man utformar 

svarssituationen så lika som möjligt för samtliga respondenter. Icke- standardisering innebär i 

vilken utsträckning respondenternas svarsmöjligheter bör styras. Här är frågorna inte 

formulerade i förväg och de kan ställas i olika ordning beroende på hur respondenterna svarar. 

Vid utformandet av enkäten kan man också välja om man skall styra respondenternas svar 

eller inte. Icke- strukturerade svarsalternativ är däremot mycket öppna och inte helt 

förutbestämda.  

 

Mätskalor för variabler kan vara av fyra olika typer: nominalskala, ordinalskala, intervallskala 

och kvotskala. Skaltyperna bestämmer vilka bearbetningar som kan göras av mätvärdena.  
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Med nominalskala menas en skala där mätvärdena utgör klasser eller egenskaper i vilka 

undersökningsobjekt kan placeras. Ordinalskala förknippas ofta med mätningar av 

respondenternas attityder med svarsalternativ som ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”. 

Här bildar skalvärdena en ordning, men avstånden mellan skalvärdena är inte lika. Detta 

eftersom avstånden är av psykologiskt slag och där med olika från respondent till respondent. 

En intervallskala är en skala där avstånden mellan skalstegen är kända men där det saknas en 

nollpunkt. Om en skala med intervallegenskaper däremot har en naturlig nollpunkt kallas den 

för kvotskala. Exempel på variabler som mäts med kvotskala är inkomst, ålder, omsättning, 

antal anställda mm (Lekvall & Wahlbin, 2008). 

 

Vi har utifrån den teoretiska referensramen sammanställt en enkät bestående av två A4 sidor 

som är av standardiserat och strukturerat slag. Detta eftersom vårt mål var att våra 

respondenter skulle uppfatta och besvara de enskilda frågorna på likartade sätt. Urvalet är av 

slaget ”sannoliksurval” (Christensen et al., 2010). Detta finns beskrivet i kapitlet ovan. För att 

utveckla enkäterna på bästa sätt, har vi först delat ut dem till ca 10 respondenter som utgjorde 

vår testgrupp. Genom den information och feedback som vi genom testerna erhöll, har vi 

sedan bearbetat enkäten på det mest optimala sättet. När våra data var insamlad har vi 

sammanställt resultatet i programmet SPSS, här har vi tagit fram deskriptiv statistik, 

frekvenstabeller och sambandsanalyser (Wahlgren, 2008). 

 

Vår enkät är av standardiserat och strukturerat slag. Detta eftersom vi i denna undersökning 

finner det mycket viktigt att våra respondenter uppfattar frågeställningarna på liknande sätt. 

Eftersom vårt mål med denna undersökning är att generalisera vår målpopulation till samtliga 

studerande på Campus Varberg är det viktig att respondenterna uppfattar frågeställningarna på 

liknande sätt. Vidare anser vi att standardiserade och strukturerade frågeställningar underlättar 

dataregistreringen i det statistikprogram som vi använder vid analyseringen. Här har vi 

möjlighet att dela in svaren i ett antal variabler som står till grund för datapresentationen. 

Våra mätskalor består huvudsakligen bestå av intervallskalor. 

4.3.4 Bortfall 

Det skulle vara mycket tidskrävande för oss att undersöka samtliga 1400 studenter som 

studerar på Campus lärcentrum i denna undersökning. På grund av detta riktar sig denna 

undersökning på ett så kallat stickprov ur målpopulationen. Undersökningspopulationen 

består därför av 20 % av samtliga studenter, alltså 280 stycken. Det är denna målpopulation 

som vi vill dra den kvantitativa slutsatsen om. Lekvall & Wahlbin (2008) menar dock att man 

i de allra flesta fall inte lyckas nå samtliga respondenter, detta kallar man för bortfall. Med 

bortfall menas alltså att man ibland inte lyckas få in de data som behövs för att genomföra 

undersökningen från alla respondenter som man vill undersöka. En del kan man då säga 

”faller bort” i datainsamlingsprocessen. Misstanken som uppstår vid bortfall kännetecknas är 

att man inte vet hur de som inte svarat skulle svarat. Det finns alltså en viss risk att dessa svar 

skulle skilja sig från de övriga som har svarat, bortfallet kan i dessa fall snedvrida resultatet. 
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Den viktigaste åtgärden för att begränsa bortfallets i enkätundersökningar är att ha ett tydligt 

och inte allt för omfattande frågeformulär. Vidare menar Lekvall & Wahlbin att om man skall 

bedöma effekterna av ett konstaterat bortfall är det till stor hjälp om man vet hur bortfallet ser 

ut. Ibland kan man se i de register som man använt om bortfallet skiljer sig från de som har 

svarat. Om man inte finner några sådana skillnader kan detta vara en indikation, dock inget 

bevis, på att bortfallet inte heller skiljer sig mycket från de som har svarat.  

 

Undersökningspopulationen var menad att bestå av 280 respondenter. Det slutgiltiga antal 

insamlade enkäter uppgick till totalt 166 stycken. Alltså består bortfallet av totalt 114 stycken 

respondenter som inte har deltagit i undersökningen. Detta av olika anledningar: 28 stycken 

betraktades som för gamla för undersökningen då de var äldre än vår målpopulation, 50 

stycken bortföll på grund av klasser som inte dök upp på angiven tid, dessa gick inte heller att 

nå vid senare tillfällen. Resterande 36 var icke tillgängliga vid lektionens början vid våra 

klassbesök. Svarsfrekvensen uppgick till 59 % och utgör 11,8 % av Campus Varbergs totala 

studentantal. 

4.4 Kvalitativ undersökning 

4.4.1 Observation 

Nästa steg i vår undersökningsprocess var att utifrån vår teoretiska referensram granska ett 

antal aspekter. Det som var viktigt för oss då var att ständigt beakta våra frågeställningar som 

vi sökte svar på. För att inte endast dra våra slutsatser ur det material vi fått fram från 

kundperspektivet, har vi kompletterat undersökningen genom att granska fyra bankers 

relationsmarknadsföring mot den yngre generationen. Dessa fyra banker har valts ut utifrån 

enkätundersökningens resultat och är samtliga belägna i Varberg.  

 

Den kvalitativa metoden är ett ultimat verktyg för att bedriva forskning inom 

företagsekonomi. Observation är ett mycket viktigt inslag i den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden för att förstå människor och hur de agerar (Gummesson, 2000). Syftet 

med att bedriva kvalitativ forskning är att undersöka hur en företeelse är och hur den skall 

likställas m.m. Kvalitativa studier behövs i analys av observationer för att kunna klarlägga 

vad det är som granskats (Wallén, 1996). En observation kan inte säga varför något händer, 

men observatören kan däremot se olika beteenden och förstå sig på samband. Observationen 

möjliggör för observatörer att enbart fokusera på det som är av väsentlig betydelse för sin 

granskning. En planerad observation innebär att man i förväg bestämmer sig för vad specifikt 

det är som ska studeras. Ett kriterium för att observationen skall få kallas undersökning är att 

det dokumenteras. En väl strukturerad observation bidrar till att det blir lättare att 

sammanställa. När man utför sin observation tar man till vara på alla sina sinnen och inte bara 

de fem sinnena i vardagligt bruk. Utöver smak, lukt, syn, hörsel och känsel finns det även ett 

sjätte sinne som är nog så viktigt inom observering, detta är människans intuition. Denna kan 
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beskrivas som förmågan att samla alla signaler, stämningar; dra slutsatser och att våga tro på 

dem (Kylén, 2004).  

 

För att denna granskning skulle bli så trovärdig som möjligt har vi valt att göra detta externt, 

dvs. att observera och söka information via bankernas marknadsföringskanaler. Det som vi 

har fokuserat på är i vilka sammanhang banker gör sig synliga. Detta genom att observera 

användandet av sociala medier, hemsidors innehåll och utformning samt utbudets innehåll och 

utformning. För att ytterligare få inblick i hur bankerna arbetar med relationer till den yngre 

generationen har vi även genomfört en observation genom att besöka respektive bank. Denna 

observation är en s.k. deltagande observation. Denna observation är ”fri”, med en fri 

observation menas att styrningen är måttlig och att observatören redovisar det som den 

betraktar som relevant (Kylén, 2004). Frågan som vi har ställt till bankernas kundtjänst är 

huruvida det fungerar att ta ett lån utan någon fast anställning. Frågan i sig har ingen 

betydelse för denna undersökning utan står enbart till grund för att kunna observera 

kundbemötande och stämning. För att de aspekter som vi observerade skulle bli så 

verklighetstrogna som möjligt har vi valt att göra denna sluten, dvs. vi har inte berättat att det 

är en observation som sker. Vi tror att detta hade kunnat påverka vår studie negativt, detta 

eftersom människor kan bete sig annorlunda om de vet om att de är observerade. Vårt 

tillvägagångssätt för att skapa tillförlitliga resultat består av att vi har gjort var sin observation 

utifrån samma förutsättningar på samma banker. Detta för att säkerställa våra tolkningar och 

möjligheten att jämföra dessa med varandra.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Valididet och reliabilitet anger kvalitet på den insamlade data. Reliabilitet står för 

tillförlitlighet, stabilitet och äkthet. Validiteten står för relevansen av de data man samlat in. 

Här bör man ställa sig frågan om man fått in det man behöver för att besvara sin 

undersökning. Ju mer strukturerade metoder man använder desto större är sannolikheten att 

man får hög reliabilitet (Kylén, 2004).  

 

I vår enkätundersökning finns vissa faktorer som kan påverka tillförlitligheten. 

Undersökningspopulationen är menad att generalisera resultaten till en generation som är 

mellan åldrarna 19-29. På grund av begränsade resurser som främst avser tid har vi begränsat 

vår undersökningspopulation till studerande vid Campus i Varberg. Detta innebär att samtliga 

individer som undersökts är studerande. Vi har således inte riktat in oss mot icke-studerande 

vilket skulle kunna påverka undersökningsresultatet något. Dock tror vi att det inte påverkat 

våra resultat avsevärt då den gemensamma nämnaren är yngre individer och inte 

sysselsättning. Vidare kan vi konstatera vissa brister vad gäller tillvägagångssättet för 

uppsökandet av vår undersökningspopulation. Problemet som uppstod var att lektionslistorna 

inte stämde överens med de lektionstider som bedrevs i verkligheten. Detta resulterade 

således i att bortfallet blev större än väntat. Även detta skulle kunna påverka 

undersökningsresultatet något. Den mänskliga faktorn är också någonting som bör beaktas vid 
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en enkätundersökning. Detta då situationen kan påverka svaren. Människor kan vara stressade 

och är inte alltid intresserade av att svara ärligt. Då vår enkätundersökning ägde rum i 

lektionssalar och därmed samlades in direkt, fanns inte tid för lång eftertanke.  

 

Observation av beteenden har inte samma trovärdighet i vad som setts. Detta beror på att vi 

människor är olika och har skiljda individuella förförståelser. Därmed blir resultatet inte alltid 

detsamma av det som observeras. Att genomföra en observation kräver uthållighet och 

bristande uppmärksamhet kan bidra att kvalitén sänks (Kylén, 2004). Vår observation har 

skett på två olika sätt där validiteten kan betraktas vara olika. Observationen av bankernas 

hemsidor – och sociala medier betraktar vi som tillförlitlig. Detta då tolkningarna av existens, 

antal och medlemsantal inte bör kunna misstolkas då det är faktabaserat. Däremot är 

observationen av kundbemötande känslobaserad vilket innebär att fokus läggs på stämningar, 

känslor, sociala roller och den mänskliga intuitionen. Detta kan innebära en brist i 

undersökningsresultatet eftersom detta resultat endast är baserat på våra enskilda tolkningar 

och uppfattningar. För att skapa en högre tillförlitlighet har vi gjort var sin observation på 

varje bank. Detta innebär att varje bank har observerats två gånger. När det gäller 

undersökningens generella validitet och reliabilitet anser vi att dessa kan betraktas som 

tillförlitliga. Detta då vi har valt relevanta mätinstrument för att insamla våra data samt 

framarbetat tillförlitliga resultat. 

5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras våra enkätundersökningsresultat, analys av webbsidor & social 

media samt observationsresultat. 

 

 

5.1 Resultat av enkätundersökning 

I detta avsnitt utgör tabellerna 1-2 frekvenstabeller och tabellerna 3-6 deskriptiv statistik. Här 

visas respondenternas svar i medelvärde samt standardavvikelse. Standardavvikelsen anger 

hur stor spridningen på respondenternas svar är. En låg standardavvikelse innebär att 

respondenterna har svarat på ett enat sätt. I resultatet nedan betraktas en standardavvikelse 

över 1 som mycket avvikande då intervallskalan endast består av svarsalternativen 1-5. 
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Tabell 1. Kön 

 

 

Som det här stapeldiagrammet visar är kvinnorna överrepresenterade i denna undersökning. 

Antalet kvinnor som deltog i undersökningen var 116 stycken kontra männen som uppgick till 

50 stycken i antal. I procent motsvarar kvinnorna 69,9 och männen 30,1. 

 

Tabell 2. Ålder 

 

 

Tabellen ovan visar respondenternas ålder. Som diagrammet visar ligger åldrarna mellan 19-

29 . Högst frekvens har åldrarna 21 och 23. De minst representerade åldrarna är 28-29. 

Medelåldern är 22,9. 
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Tabell 3. Vilken bank har du? 

 
 

Detta stapeldiagram visar spridningen över respondenternas huvudsakliga bank. Som 

diagrammet visar angav majoriteten av respondenterna att Swedbank var den bank som de 

använder sig främst av. Av våra totala 166 respondenter har 84 stycken svarat att de har 

Swedbank som sin bank. Detta motsvarar 50,5 % av vår undersökningspopulation.  

 

Tabell 4. Jag anser att: 

  Medelvärde Standardavvikelse 

1. Det var svårt att välja min första bank 

2. Jag gjorde en noggrann undersökning vid valet 

3. Det var enkelt att hitta en bank som passade mig 

4. Banker mest marknadsför sig mot äldre 

5. Min relation till banken är avlägsen 

6. Jag skulle vilja ha en mer personlig kontakt 

7. Det är viktigt att känna förtroende och trygghet 

8. Service och bemötande är viktigt 

 

1,4578 

1,3735 

3,3614 

3,2048 

3,3012 

2,8554 

4,5060 

4,6988 

,96359 

,86285 

1,20180 

,96934 

1,13067 

1,12420 

,64898 

,65570 

 

Ovan presenterade tabell består av åtta frågeställningar där respondenterna besvarar vad de 

anser stämmer överrens med deras syn på bankväsendet. Frågeställningarnas svarsalternativ är 

uppbyggda på en intervallskala mellan 1-5 där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls” och 5 

motsvarar ”Instämmer helt”. Det som utmärker resultatet på frågorna 1-2 är faktumet att de 

visar ett lågt medelvärde som innebär att respondenterna svarat att de inte upplevt några 

svårigheter vid val av deras första bank, samt att de inte har gjort någon noggrann 

undersökning vid detta val. Frågeställningarna 3-6 visar att respondenterna svarat med stor 

spridning då standardavvikelsen varit relativt hög. Medelvärdet på dessa frågor ligger runt 3 
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som innebär att respondenterna svarat mittemellan alternativen ”instämmer helt och ”inte 

alls”. Svaren kan vi härmed betrakta som neutrala. Svaren på frågeställningarna 7-8 

kännetecknas av ett höga medelvärden och relativt låga standardavvikelser. Detta innebär att 

respondenterna i hög grad instämmer i frågeställningarnas påståenden.  

 

Tabell 5. I vilka sammanhang upplever du att banker marknadsför sig mot just dig? 

 Medelvärde Standardavvikelse 

1. Twitter/ Facebook och eller andra sociala medier 

2. Annonsering i tidningar 

3. Direktreklam som via telefon eller e- mail 

4. Event/mässor 

5. Personlig rådgivning 

1,3855 

2,4458 

2,0000 

1,8313 

2,5060 

,67566 

,97549 

1,16515 

1,05393 

1,22967 

 

 

Tabellen ovan visar respondenternas upplevelse av hur bankväsendet marknadsför sig. Även 

dessa frågeställningar är uppbyggda med intervallssvarsalternativ bestående av en skala 

mellan 1-5 där 1 motsvarar ”inte alls” och 5 motsvarar ”mycket”. När det gäller frågeställning 

nr. 1 visar tabellen att respondenterna är relativt eniga om att bankerna inte marknadsför sig 

med hjälp av sociala medier, som Facebook och Twitter. Resterande fyra frågeställningar är 

besvarade med större spridning då standardavvikelsen ligger runt 1, medelvärdena visar att de 

flesta respondenter upplever att bankväsendet i mindre grad marknadsför sig i sammanhang 

som frågeställningarna 2-5.  

 

Tabell 6. Vad anser du är viktigt i val av bank? 

 Medelvärde Standardavvikelse 

1. Bra relation 

2. Utbud av skräddarsydda lösningar 

3. Att du känner förtroende för din bankman 

4. Att det finns ett nytänkande och helhetssyn 

5. Att banken ser människan som en individ 

3,7349 

3,8554 

4,4217 

3,7831 

4,2169 

 

 1,01006 

,92287 

,74866 

1,03336 

,85349 

 

Denna tabell samlar de faktorer som respondenterna anser är viktigt i valet av bank. Även 

dessa svarsalternativ har samma intervallskala som tidigare. 1 är således inte alls viktigt” och 

5 är ”mycket viktigt”. Samtliga svar på dessa frågeställningar har relativt höga medelvärden, 

som innebär att samtliga respondenter anser att ovanstående påståenden är viktiga. Dock bör 

påpekas att den generella svarsspridningen kan betraktas som förhållandevis hög.   

 

 



28 
 

Tabell 7. Inom vilka områden tycker du att bankverksamheten borde förbättra sig 

inom? 

 Medelvärde Standardavvikelse 

1. Närmare relation till kunderna 

2. Utveckla utbudet av skräddarsydda lösningar 

3. Skapa större förtroende 

4. Nytänkande och helhetssyn 

5. Se människan som individ 

3,5904 

3,6024 

3,8434 

3,7229 

3,8072 

 ,88127 

1,00833 

,94043 

,97624 

1,04977 

 

 

Slutligen presenteras resultat av vad respondenterna anser att bankerna borde förbättra sig 

inom. Tabellens frågeställningar har samma svarsalternativ som ovan. Även detta resultat 

visar att respondenterna svarat med stor spridning. Medelvärdet på resultatet ligger närmare 4, 

det vill säga att vår undersökta målpopulation anser att banker bör förbättras något inom 

samtliga områden. 

5.2 Observation av hemsidor och sociala medier 

I detta avsnitt analyserar vi de fyra mest förekommande bankers marknadsföring utifrån våra 

respondenters bankanvändande. Granskningar görs beträffande bankernas webbsidor och 

synlighet via sociala medier. Stor fokus läggs på att försöka klarlägga i vilken mån bankerna 

riktar sig mot vår undersökningspopulation, den yngre generationen. 

 

Vid en djup granskning av bankernas webbsidor kan konstateras att samtliga banker erbjuder 

studerande en rad olika skräddarsydda finansiella lösningar. Dessa lösningar kännetecknas av 

anpassade möjligheter till lån, försäkringar och ekonomiska tips vid studier utomlands. 

Samtliga banker har en specifik flik för just studenter där de kan finna information om de 

lösningar som bankerna har att erbjuda. Dock är fördelningen av antal finansiella lösningar till 

studenter och yngre mycket ojämn. Analysen visar att studenter, genom ett medvetet bankval 

skulle kunna få tillgång till en rad finansiella möjligheter som de kanske inte har vid den bank 

de är anslutna till idag. Tre av de fyra mest vanligt förekommande banker (Swedbank, SEB 

och Nordea) som respondenterna är anslutna till utmärker sig genom att utöver erbjudanden 

om förmånliga lån, försäkringar och andra tips av informativt slag också erbjuda studenten 

kostnadsfri rådgivning vid ett personligt möte. Detta är någonting Handelsbanken inte 

förmedlar och marknadsför via dess webbsida. Som analysen visar utgör studerande ett 

segment som samtliga fyra banker marknadsför sig mot. Detta i stor variation av omfattning. 

 

Vi har nu konstaterat att samtliga fyra banker via dess hemsidor erbjuder studerande en rad 

olika finansiella lösningar. De generella lösningar som erbjuds är som beskrivits tidigare 

förmånliga lån och försäkringar. Vad gäller sparande och placeringar ger samtliga hemsidor 

intrycket av att detta inte är någonting intressant för den yngre generationen. Detta intryck 
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uppstår när bilderna på villor, vuxna personer med pärmar, en mamma med sitt barn och en 

pensionär på stranden talar för sig själva. Analysen visar också att den enda vanligt 

förekommande formen av marknadsföring riktad mot yngre är i form av studenterbjudanden, 

detta gäller tre av de fyra banker som analyserats. Det finns nämligen en bank (Swedbank) 

som arbetar med marknadsföring mot den yngre generationen i mycket större omfattning. 

Fliken med namnet ”Student” som vi hittar hos de andra tre bankerna heter här istället ”Ung 

och Student”. Här riktar man sig mot studerande, studerande med extra arbete, personer med 

sommarjobb samt yngre personer med ett arbete. Här kan målgruppen i hög omfattning få 

relevant information och tips på banktjänsteval som är mycket svårare att ta del av på de 

övriga tre bankernas hemsidor. 

 

Observationen av bankernas Facebook- grupper har visat att det finns två banker (SEB och 

Nordea) som använder denna form av social media som kommunikationskanal. Därmed kan 

konstateras att två av de fyra mest förekommande banker inte använder sig av denna 

marknadsföringsaktivitet. Nordea är möjlig att på ett enkelt sätt hitta enbart genom att söka på 

Facebook. För att hitta SEB krävs ett besök på deras hemsida för att sedan hitta till deras sida 

via en presenterad länk. Anledningen till att den sista banken var svårhittad på Facebook var 

på grund utav att endast sökning på deras namn inte gav några träffar. Bankernas Facebook- 

grupper har ett relativt lågt medlemsantal, siffrorna ligger på 2804 respektive 7363. Detta kan 

betraktas som tämligen få medlemmar då dessa Facebook- grupper inte verkar lokalt utan 

över hela Sverige. Samtliga bankers sidor på Facebook ger medlemmarna möjligheten att 

ställa frågor och snabbt få ett svar då de verkar på sidan dagligen. De uppmanar även 

besökarna att ge förslag till organisationen. Denna kundservice finns tillgänglig måndag-

fredag mellan kl. 8,00–22,00. Kunder kan på detta vis få svar på frågor utan att behöva ta sig 

till ett bankkontor, samt att kundservicen stäcker sig senare än de lokala bankkontorens 

stängningstid. Granskningen av designen och lättillgängligheten över sidorna varierar, men 

gemensamt är att de alla kan upplevas outvecklade och färglösa. Det finns med andra ord inga 

färgrika eller inspirerande bilder. Slutligen när det gäller koppling mellan kommunikation 

gentemot den yngre generationen och bankernas Facebook- grupper, kan konstateras att det 

inte finns någon specifik information som indikerar på att rikta sig främst till denna målgrupp.  

5.3 Observation av kundbemötande 

I detta avsnitt presenteras resultatet av observationen som skett på de fyra mest 

förekommande banker utifrån enkätundersökningen. Dessa banker är Varbergs Sparbank, 

Nordea, Handelsbanken och SEB. Besöken har visat att stämningen på respektive bank var av 

formellt slag. Detta då tystnaden var stor, diskarna var avskiljda och kundtjänstpersonalen var 

generellt sett enhetligt och propert klädda. Den totala atmosfären gav upphov till en känsla av 

personalens och organisationens överlägsenhet. Trots att det på vissa banker inte fanns några 

långa köer tog det relativt lång tid att få hjälp av kundtjänstpersonalen. Detta stärkte 

upplevelsen av bankens överlägsenhet och distans gentemot besökanden. Varbergs Sparbank 
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var den enda banken där personalen hade en klädsel som mer kan beskrivas som ”vardaglig” 

och oenhetligt. Detta gjorde att atmosfären vid denna bank upplevdes som mindre formell. 

 

Interaktionen mellan kund och personal kan betraktas ske på olika våglängder, detta då 

nivåskillnaderna var uppenbara. Kommunikationen på samtliga banker skedde på ett sätt där 

kundens position kan ses vara i underläge. Kundbemötandet och servicen på respektive bank 

kan generellt betraktas som goda och ingen av personalen betedde sig på ett oartigt sätt. Dock 

gav den formella och tysta atmosfären ibland upphov till känslan av framtvingad vänlighet 

och systematiskt handlande. Observationen visade även att det ibland fanns en avsaknad av 

spontanitet bland personalen. Detta med anledning av att personalen många gånger gav 

känslan till att yrkesrollen tog över personligheten med dess impulsivitet. 

 

När det gäller besvarandet av frågeställningen var det generellt sett svårt att genom ett 

spontant besök få ett konkret svar. Detta då bedömningarna var individuella och därmed är 

olika för alla. Detta gav upphov till en känsla av underlägsenhet då bankpersonalen först var 

tvungna att utförligt granska vår situation. Sammantaget visar observationen att det råder en 

form av byråkrati vid bankväsendets bemötande av kundfrågor. 

6. Analys 

 

Detta kapitel visar kopplingar mellan teori och empiri. Vi kommer att kronologiskt presentera 

intressanta faktorer ur resultatet där vi analyserar dessa utifrån tidigare forskning. Vidare 

presenterar detta kapitel sambandsanalyser av enkätundersökningens resultat. 

 

 

Vår enkätundersökning visar att den yngre generationen upplever att det är mycket viktigt att 

känna förtroende och trygghet till sin bank. Detta är mycket viktigt då det finns tydliga 

kopplingar mellan kundlojalitet och kundrelationer (Alrubaiee & Al-Nazer, 2010). Eftersom 

förtroende och trygghet är två fundamentala faktorer i kundrelationens beståndsdelar bör 

bankväsendet arbeta för att ge unga kunder dessa känslor. Lyckas de med detta, kommer 

kundlojaliteten att öka och därmed även lönsamheten. När det gäller den yngre generationens 

upplevelser av bankväsendets kommunikation visar vår undersökning att det finns vissa 

brister i mottagandet av information. Detta behöver inte betyda att det inte bedrivs någon 

kommunikation alls utan kan bero på att marknadsföringen drivits på ett sätt som inte lyckas 

nå målgruppen. Som Grant (2004) skriver, har yngre individer ibland svårare att ta till sig 

information på grund av bristande engagemang och okunnighet. Detta visar att bankväsendets 

informationsflöde bör anpassas till den yngre generationen och ske genom de kanaler som når 

målgruppen på bästa sätt.  
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Webbsidor och social media är värdefulla kommunikationskanaler som kan nå den yngre 

generationen. Dessa kanaler är faktorer som kan påverka kundernas uppfattning och relation 

till företaget. Detta stärker Dandapanis & Lassars (2003) uttalanden om att detta är en mycket 

viktig del i all affärsverksamhet som bedrivs. Vår undersökning visar att den yngre 

generationen till mycket liten del uppfattar något som helst informationsflöde och möjlighet 

till interaktion från bankväsendet genom sociala medier som Facebook- och Twitter. Vidare 

visar vår observation av webbsidor och sociala medier att de används i mycket begränsad 

omfattning. I de fall som de används, betraktar vi detta arbete som mycket knapphändigt då 

det finns svagheter i utformandet och kvalitetsupplevelsen. Vi anser att här finns mycket 

potential för bankväsendet att utveckla dessa kommunikationskanaler för att skapa större 

möjlighet till att positionera sig även hos den yngre generationen.  

 

Enkätundersökningen visar att den yngre generationen anser att det är viktigt att bankväsendet 

arbetar med diverse beståndsdelar inom relationsmarknadsföringen. Dessa delar består bland 

annat av att erbjuda skräddarsydda lösningar och se kunden som en individ och ge en känsla 

av förtroende. Även detta stärks genom tidigare forskning där Tseng (2007) visar att företag 

bör vara lyhörda gentemot kundernas attityd till relationen i sig för att nå bästa möjliga 

kvalitet i relationen. Vi anser härmed att bankerna skall ta tillvara på vår undersökning som 

visar att det finns områden där den yngre generationen anser bör förbättras. De områden som 

den yngre generationen anser behöver förbättras är samma områden som de upplever är 

viktiga i val av bank. Därmed är det av väsentlig betydelse att bankväsendet uppfyller dessa 

behov för att kunna skapa en hållbar, långvarig och lönsam relation. 

 

Utifrån enkätundersökningens resultat har vi funnit ett antal statistiskt säkerställda samband 

mellan variablerna. Dessa finns presenterade i nedanstående tabell. Signifikanskolumnerna 

visar hur säkert sambandet är. Det finns ett statistiskt samband när signifikansen är under 

0,05. Pearson Correlation visar om sambandet är positivt eller negativt ur statistisk synvinkel. 

Nedan kommer vi att punktvis behandla varje samband ur ett förklarande och analyserande 

perspektiv. 

 

Sambandsvariabler Signifikans Pearson 

Correlation 

1. Respondenternas ålder och känsla av avlägsen relation till 

banken 

0,036 -0,163 

2. Respondenternas ålder och hur de upplever att bankerna 

marknadsför sig genom personlig rådgivning 

0,008 0,204 

3. Respondenternas ålder och betydelsen av service- och 

bemötande 

0,003 -0,231 

4. Respondenternas ålder och uppfattningen om att bankerna 

marknadsför sig mest till äldre målgrupper 

0,000 -0,274 



32 
 

5. Respondenternas upplevelse av att det var enkelt att hitta 

en bank som kunde tillfredsställa önskemålen samt som 

anser att bankerna marknadsför sig mest till äldre målgrupper 

0,031 -0,168 

6. Respondenternas upplevelse av att banker marknadsför 

sig mest till äldre och som vill ha en mer personlig kontakt 

till banken 

0,001 0,250 

7. Respondenternas känsla av avlägsen relation till banken 

och som vill ha en mer personlig kontakt 

0,000 0,349 

 

1. Ju äldre man är desto mindre avlägsen tycker man att relationen är. 

2. Ju äldre man är desto mer upplever man att bankerna marknadsför sig genom 

personlig rådgivning 

3. Ju äldre man är desto mindre är betydelsen av service- och bemötande 

4. Ju äldre man är desto mindre anser man att bankerna marknadsför sig mot äldre 

målgrupper 

5. Ju enklare det är att hitta en bank desto mindre anser man att bankerna marknadsför 

sig mot äldre målgrupper 

6. Ju större upplevelsen är av att banker marknadsför sig mest till äldre desto mer 

personlig kontakt vill man ha 

7. Ju mer avlägsen man tycker att relationen är desto mer personlig kontakt vill man ha 

Som Eriksson (2006) hävdar, har även vår forskning visat att banker har en distans till 

kunderna. Dock visar vår undersökning också att känslan av avlägsenhet minskar ju äldre 

individen är. Härmed skulle vi vilja påstå att relationen är som mest avlägsen när individerna 

befinner sig i lägre åldrar. Detta resonemang stärks genom att vår forskning visar att ju äldre 

individerna är desto mer består deras relation till banken av personlig kontakt genom 

personlig rådgivning. Sambandsanalysen visar också att de som beskriver relationen till sina 

banker som avlägsen önskar ha mer personlig kontakt. Vidare visar vår 

sambandsundersökning faktumet att behovet av service och bemötande minskar ju äldre 

individen är. Detta påvisar viktigheten för bankväsendet att utveckla 

relationsmarknadsföringsarbetet till den yngre generationen. Service- och bemötande är här 

två fundamentala faktorer som den yngre generationen kräver. Härmed kan hänvisningar 

göras till forskning gjord av Steward & Dunkin (1999) där de menar att avlägsna relationer 

kan vårdas genom nya typer av kommunikationsformer och service. I dagläget betraktar vi att 

den ständigt utvecklande teknologin utmärker sig genom nya kommunikationsformer som 

Facebook och Twitter. Vi ser dessa kommunikativa sociala medier som en trend som 

bankväsendet skulle kunna använda och implementera ytterligare i dess 

marknadsföringsarbete. Sambandsanalysen visar även att de som upplever svårigheter med 

sina bankval, anser att bankväsendet marknadsför sig mest till äldre målgrupper. Däremot 

visar analysen att ju äldre den yngre generationen är desto mindre anser de att bankväsendet 

marknadsför sig mest mot äldre målgrupper. Detta samband stärker våra antaganden om 
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betydelsen av att banker marknadsför sig gentemot hela den yngre generationen, för att på 

detta vis göra bankvalet enklare och självklart. Genom att göra bankvalet enklare stärks 

relationen och bankerna kan skapa en livslång interaktion med denna målgrupp. En livslång 

relation kan precis som Gummesson (1998) hävdar generera i lönsamhet då det kostar mer att 

förvärva nya kunder än att behålla redan existerande. Vidare visar vår undersökning att de 

som upplever att bankväsendet marknadsför sig främst till äldre målgrupper önskar ha en mer 

personlig kontakt till sina banker. Detta visar tydligt behovet av att bankväsendet arbetar 

effektivt med marknadsföring mot den yngre generationen som efterfrågar närmare relationer 

och personliga kontakter.  

 

Observationen av kundbemötande som resultatkapitlet visade kan betraktas som formell och 

distanserad. Detta bekräftar tidigare forskning som bedrivits kring ämnet. Eriksson (2006) 

visar i en undersökning att personalen som arbetar inom bankväsendet har större kunskaper 

om bankväsendets regelsystem än ett effektivt arbete genom interaktion med kunderna. Även 

den traditionella bankkulturen som Eriksson beskrivit i hans studie gör sig tydlig i vår 

observation. Under observationen upplevde vi ett tydligt avstånd mellan oss och 

banktjänstepersonalen. Detta menar Eriksson beror på att tjänstemännen i vissa fall måste 

kunna göra realistiska bedömningar av sina kunder vilket vi tror leder till ett oundvikligt 

avstånd. Vi ser en stor brist i bankverksamhetens organisation där tjänstemännen bör ha större 

kunskap och förståelse av relationsmarknadsföring och kundbemötande. Detta är någonting 

som även Eriksson (2006) poängterat i hans undersökningar. Även vår undersökning stärker 

det faktum att kundbemötande och service är viktigt, detta visade sig när vår 

undersökningspopulation uppgav att detta är mycket viktigt när de besöker banken. Vidare 

menar Dipp & Meadows (2001) att finansiella organisationer bör ge möjlighet till 

situationsanpassad kundhantering och flexibel marknadsföring. Vi anser att banker bör ta ett 

steg från den byråkratiska prägeln för att istället kunna rikta sig mot en modernare och 

mjukare inställning, koncept och handlingsätt.  

 

Faktum är att vi själva ingår i vår målpopulation. Vi finner det därför mycket intressant att 

analysera huruvida detta kan ha påverkat bemötandet. Dock tror vi inte att bemötandet skulle 

skilja sig mot någon som befinner sig i en äldre generation. Detta eftersom Erikssons 

forskning har visat att distansen alltid kan betraktas som relativt stor. Vi har dessutom inget 

underlag till att dra några slutsatser beträffande kundbemötandet mot den äldre generationen.  
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7. Slutsatser  

 

I detta avslutande kapitel besvarar vi vår forskningsfråga med hjälp av tidigare avsnitt i 

denna uppsats. Vidare avslutar vi detta kapitel med ett avsnitt som behandlar våra förslag till 

framtida forskning.

 

Denna undersökning har med hjälp av teori och empiri bidragit till att klarlägga och skapa 

större förståelse för hur yngre individer upplever bankväsendets 

relationsmarknadsföringsarbete. Detta underlag skulle kunna vara mycket värdefullt för 

bankväsendet som härmed kan ta del av fakta som visar hur den yngre generationen upplever 

och beskriver relationen med sina banker.  

 

Undersökningen visar att den yngre generationen beskriver sin relation till bankväsendet som 

relativt avlägsen. Vidare visar denna undersökning att denna generation upplever 

bankverksamhetens synlighet som knapp. Med synlighet avses i detta fall användandet av 

sociala medier, relationsskapande tidningsannonser, direkt reklam, mässor och uppmaning till 

personlig rådgivning. Studien visar härmed att den yngre generationen generellt sett inte har 

identifierat bankverksamheten inom dessa marknadsföringskanaler. Det vill säga att de inte 

har iakttagit någon kommunikation från bankväsendet inom dessa kanaler. Detta skall inte 

direkt uppfattas som att ett marknadsföringsarbete inom dessa kanaler från bankväsendets sida 

inte bedrivs, utan detta kan även bero på att det saknas ett intresse hos den yngre generationen 

att identifiera detta. Dock stärker de data som observationen har genererat den yngre 

generationens beskrivning och upplevelse av bankväsendets osynlighet inom dessa forum. 

Härmed kan slutsatsen dras att det är mer troligt att ett aktivt relationsmarknadsarbete från 

bankväsendets sida saknas inom dessa kanaler, än att upplevelsen av osynlighet beror på 

ointresse och okunskap.  

 

Undersökningen har även bidragit till att skapa en bild av den yngre generationens attityd och 

känslomässiga önskningar beträffande ett optimalt relationsmarknadsföringsarbete från 

bankväsendet. Den yngre generationen önskar att sin relation till bankväsendet förflyttar sig 

från att vara avlägsen till närmare och fördjupad där kunderna ses som enskilda individer med 

olika behov. Vidare önskar den yngre generationen att utbudet av skräddarsydda tjänster till 

just denna målgrupp utvecklas och förbättras. Också är det mycket viktigt att bankväsendet 

har en helhetssyn och skapar större förtroende för denna generation. Slutsatsen av detta 

innebär således att den yngre generationen upplever ett bristande 

relationsmarknadsföringsarbete från bankverksamheten.  
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Den yngre generationen är vidare relativt eniga om att det allra viktigaste vid bankval är 

känslan av förtroende för personalen och upplevelsen av att banken kan se människan som en 

enskild individ. Även är nära relationer, utbudet av skräddarsydda lösningar och upplevelsen 

av ett helhetsperspektiv mycket viktiga när den yngre generationen gör sina bankval. 

 

Avslutningsvis har denna undersökning visat att den yngre generationen kan betraktas som ett 

segment som upplever sig befinna i skymundan. Bankväsendet ägnar sig inte åt ett 

relationsmarknadsföringsarbete som den yngre generationen upplever som tillfredsställande 

och tillräckligt. Det finns flera förbättringsområden som generationen anser bör utvecklas och 

justeras. Vidare understryker vi genom denna undersökning att trots relationen mellan den 

yngre generationen och bankväsendet upplevs som avlägsen, finns det en inneboende önskan 

hos målgruppen att stärka, fördjupa och utveckla relationen. Detta bör vara ett relevant och 

intressant underlag för bankväsendet för fortsatt orientering, utveckling och förbättring. 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Genom denna undersökning har vi bidragit till en ny dimension inom marknadsföring kopplat 

till bankväsendet. Detta genom att vi har undersökt specifikt den yngre målgruppen vilket vi 

upplevt har varit en brist i tidigare undersökningar som bedrivits. Genom att bidra med ny 

kunskap inom detta område hoppas vi kunna berika bankväsendets möjligheter och insikter i 

ett effektivt relationsmarknadsföringsarbete mot den yngre generationen. I praktiken anser vi 

att det bör investeras i högre grad i relationsbaserade aktiviteter riktat mot yngre individer. 

Detta med hänvisning till att en kundrelation som startar i ett tidigt stadium kan växa sig 

starkare och generera i stor avkastning, lönsamhet och kundtillfredsställelse. 

 

Vi rekommenderar att mer forskning görs inom detta ämnesområde. Med fler resurser är det 

möjligt att undersöka en bredare målpopulation i även lägre åldrar än 19-29 där inte bara 

studerande undersöks utan individer med olika sysselsättningar. I denna undersökning har vi 

lagt fokus på att endast granska kundperspektivets uppfattningar och åsikter. Med hänsyn till 

detta anser vi att forskningen bör berikas genom att också undersöka bankverksamhetens 

perspektiv och arbetsmetoder inom detta ämne. Härigenom kan man identifiera gap med hjälp 

av en gapanalys. Denna metod gör det möjligt att urskilja fler förbättringsområden inom 

bankväsendets relationsmarknadsföringsarbete gentemot yngre.  
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9. Bilaga 

 

1. Kön     

Man 

Kvinna 

 

2. Ålder…. 

 

3. Vilken bank har du? (Skriv ner den som du använder huvudsakligen) 

 

 

 

4. Det var svårt att välja min första bank 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

5. Jag valde min bank efter att ha gjort en noggrann genomsökning av de banker som 

passar mig bäst 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

6. Det var enkelt att hitta en bank som kunde tillfredsställa mina önskemål 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

7. Jag anser att banker marknadsför sig mest till äldre målgrupper 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

8. Jag betraktar min relation till banken som avlägsen 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

9. Jag skulle vilja ha en mer personlig kontakt till min bank 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

10. Jag tycker att det är viktigt att känna förtroende och trygghet när jag besöker 

banken 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 

 

 

11. Jag tycker att service och bemötande är viktigt när jag besöker banken 

Instämmer inte alls 1   2   3   4   5 Instämmer helt 
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12. I vilka sammanhang upplever du att banker marknadsför sig gentemot just dig? 

 

Sätt ett kryss i den ruta som passar 

dig bäst 

1 

 inte alls 

2 

 

 3 

 

4 

 

5 

Mycket  

 

Twitter/ Facebook eller andra sociala 

medier 

     

Annonsering i tidningar  

 

    

Direktreklam som via telefon eller e-

mail 

     

Event/mässor  

 

    

Personlig rådgivning  

 

    

 

13. Vad anser du är viktigt i valet av bank? 

 

Sätt ett kryss i den ruta som passar 

dig bäst 

1 

 inte alls 

vikigt 

2 

 

 3 

 

4 

 

5 

Mycket 

viktig 

Att det finns en form av relation  

 

    

Utbud av skräddarsydda lösningar  

 

    

Att du känner förtroende för din 

bankman 

     

Att det finns ett nytänkande och 

helhetssyn 

     

Kunna se människan som individ  

 

    

 

14. Inom vilka områden tycker du att bankverksamheten borde förbättra sig inom? 

 

Sätt ett kryss i den ruta som passar 

dig bäst 

1 

 inte alls 

vikigt 

2 

 

 3 

 

4 

 

5 

Mycket 

viktig 

Bättre relation  

 

    

Utbud av skräddarsydda lösningar  

 

    

Att du känner förtroende för din 

bankman 

     

Att det finns ett nytänkande och 

helhetssyn 

     

Kunna se människan som individer  

 

    

 


