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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to investigate the communication between banks and their 
customers. Delimitations were made and the focus became towards upper secondary school 
students. The study was based on two interviews with bankers on different locations and with 
different stature, and a focus group consisting of eight upper secondary school students. The 
conclusion of the thesis was that there are certain problems in the communication between 
banks and upper secondary school students. The bank didn’t always communicate on the 
same level as the students when they presented their proposals. It also came to light how the 
bank contacted the customers, how the customer wanted to be contacted and how the 
customer contacted the bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Förord 
 
Detta är ett examensarbete på C-nivå som ingår i vår ekonomiutbildning vid Luleå 
universitets institution i Skellefteå. Uppsatsen har utgångspunkt i ett uppdrag från Nordeas 
huvudkontor i Stockholm. Detta uppdrag har resulterat i tre rapporter som avhandlar samma 
problemområde, nämligen kommunikation mellan bank och kund, vilket leder till att de två 
första kapitlen är identiska i de tre uppsatserna. Uppsatserna inriktar sig dock på olika 
kundgrupper. I denna rapport undersöks målgruppen gymnasieungdomar. De andra två 
rapporterna inriktar sig på icke-akademiker och nyexaminerade akademiker.  
 
Vi vill tacka Nordea för uppdraget och allt stöd vi fått på vägen, särskilt vår kontaktperson i 
Stockholm, Fredrik Beck och vår kontaktperson i Skellefteå, Fred Gustafsson. Vi vill också 
tacka de gymnasieelever som ställt upp i vår fokusgrupp, vår handledare Rickard Wahlberg 
samt de studenter som under arbetets gång bidragit med värdefulla synpunkter. 
Avslutningsvis vill vi givetvis också tacka de andra Nordeauppsatsskribenterna med vilka vi 
bollat många idéer och hjälpts åt att skriva problemområdet och teorin med. Tack! 
 
 
Juni, 2003 
 
 
 
Jens Lagerqvist Kristoffer Lundgren 
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1. Problemområde 
 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till problemet som i sin tur leder fram till vårt syfte och 
våra forskningsfrågor. 
 
 
1.1 Inledning 
 
Grönroos (1992) ställer upp en tabell över skillnader mellan tjänster och fysiska varor. 
 
Varor               Tjänster 
Konkreta Abstrakta 
Homogena Heterogena 
Produktion och distribution skild från 
konsumtion 

Produktion, distribution och konsumtion är 
samtidiga processer 

Ett föremål En aktivitet eller en process 
Verkligt värde uppstår under tillverkningen Verkligt värde uppstår i interaktion mellan 

köpare och säljare 
Kunden deltar (normalt) inte i produktionen Kunden deltar i produktionen 
Kan hållas i lager Kan ej hållas i lager 
Överföring av ägande Ingen överföring av ägande 
 
Figur 1:1 Skillnader mellan tjänster och fysiska varor. Från Service management (s 31), av C. Grönroos, 

1992 
 
 
Enligt Olsen (1992) räknas bankväsendet som en klassisk tjänsteverksamhet.  Macey (1994) 
definierar bank som ett företag som dels lånar pengar från kunder med avtalet att pengarna 
alltid ska vara tillgängliga för denne, dels ger lån till kunder. Förutom in- och utlåning sysslar 
svenska banker med bland annat emissionsverksamhet, värdepappershandel och valutahandel, 
skriver Macey. Vidare säger Macey att skälet till att banker existerar är informations och 
transaktionskostnaderna i ekonomin. Den ökade fokuseringen på tjänster och kvalitet inom 
bankbranschen har gjort att konkurrensen blivit allt hårdare, hävdar Olsen (1992). 
Marknadsföring av tjänster bygger inte nödvändigtvis på den traditionella marknadsförings-
funktionen, menar Grönroos (1996). Den traditionella marknadsföringsfunktionen bygger på 
4p-modellen (produkt, pris, plats, påverkan), fortsätter han. Inom tjänstemarknadsföringen är 
relationen till kunden en av de viktigaste delarna och ligger till grund för många av de teorier, 
modeller och begrepp som denna typ av marknadsföring bygger på, skriver Grönroos. Vid 
produktion och leverans av tjänster kommer man alltid i kontakt med kunden. Grönroos 
menar att de som använder en tjänst på något sätt alltid måste samverka med den som 
producerat tjänsten. Relation och samverkan kan man lätt härleda till det fjärde p:et påverkan 
menar Grönroos eller som han även väljer att benämna det, kommunikation. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder att göra något till 
något gemensamt, skriver Nilsson och Waldemarson (1990). Nilsson och Waldemarson 
hävdar att vårt liv baserar sig på relationer med andra människor och kommunikationen ligger 
till grund för relationerna. Kommunikationen är därmed grundvalen för identiteten och möten 
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med andra människor. Kommunikation är, enligt Nilsson och Waldemarson, information, 
påverkan, tanke, känsla och ett sätt att få sin identitet bekräftad, det är att visa hur man 
upplever dem man pratar med. Jorméus (1996) skriver om Shannon och Weavers matematiska 
kommunikationsmodell där dess linjära upplägg med källa, sändare, signal, mottagare och 
destination koncentrerar sig på hur man så effektiv som möjligt ska framföra ett budskap från 
sändaren till mottagaren.  
 
Kommunikation är en process där en rad svårigheter och hinder ingår, säger Nilsson och 
Waldemarson (1990). De anser att det är svårt att studera en kommunikationsprocess, 
eftersom den ständigt förändras. Kotler (2000) menar att kommunikation måste ses som en 
interaktiv dialog mellan företag och dess kunder. Dialogen sker före försäljning, under 
försäljning, under konsumering och efter konsumering. Han hävdar att företag inte bara kan 
fokusera på hur de skall nå kunden, utan att de även måste fundera på hur kunden skall nå 
företaget.  
 
Kotler (2000) illustrerar kommunikationen mellan företag och kund med en modell. Modellen 
benämner han kommunikationsmodellen (se sidan 10). Kotlers kommunikationsmodell består 
av nio olika delar. De nio delarna är: avsändare, kodning, meddelande, kanal, tolkning, 
mottagare, respons, feedback och störningar.  
 
Även Robbins (1993) har en kommunikationsmodell som är nästintill identisk med Kotlers. 
Robbins menar att innan kommunikation sker så krävs ett syfte, uttryckt som ett budskap som 
skall förmedlas. Detta budskap går mellan en avsändare och en mottagare.  
 
Robbins (1993) menar att avsändaren initierar kommunikationen genom att koda en tanke och 
skapa ett meddelade. Han nämner fyra förutsättningar som påverkar kodningen av 
meddelandet. Dessa förutsättningar är avsändarens färdighet, attityd, kunskap och det 
sociokulturella systemet avsändaren lever i. Vidare säger Robbins att meddelandet är det 
fysiska resultatet av den kodade tanken.  
 

When we speak the speech is the message. When we write the writing is the message. 
When we paint the picture is the message. When we gesture the movements of our 
arms, the expressions of our face are the message 
Robbins, 1996, s 286. 

 
 
Robbins säger att kanalen är det medium i vilket meddelandet färdas. Kanalen väljs av 
avsändaren och det finns, enligt Robbins både formella och informella kanaler. Han 
betecknar formella kanaler, som kanaler en organisation använder sig av i arbetsrelaterad 
kommunikation. Informella kanaler används vid personlig och social kommunikation. Även 
Kotler (2000) säger att meddelande och kanal är viktiga verktyg för kommunikationen. 
Kodning, tolkning, respons, feedback anger han som huvudfunktioner för en kommunikation. 
Kotler anser även att störningar påverkar kommunikationens resultat.   
 
Mottagaren i kommunikationsprocessen är, enligt Robbins, den som meddelandet är avsett 
för. Innan meddelandet kan mottagas, måste mottagaren tolka meddelandet. Tolkningen 
bestäms, enligt Robbins, av samma faktorer som kodningen, nämligen färdigheter, attityder 
och kunskaper hos mottagaren samt det sociokulturella system som råder. På samma sätt som 
avsändaren måste kunna prata, skriva eller på annat sätt förmedla budskapet, måste 
mottagaren kunna lyssna, läsa eller på något annat sätt kunna ta till sig budskapet från 
avsändaren.  
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Kotler (2001) förklarar respons som reaktionen hos mottagaren när denne får meddelandet. 
Störningar definierar han som de oplanerade hindren i kommunikationen. Resultatet av dessa 
störningar kan bli att mottagaren får ett förändrat eller ett annat meddelande än avsändaren 
sänt, menar Kotler. Den sista komponenten i Robbins (1993) kommunikationsmodell är 
feedback.  Han hävdar att om man får respons och avsändaren får tillbaka meddelandet 
minskar risken för missuppfattningar. Här kan avsändaren, enligt Robbins, kontrollera att 
meddelandet har gått fram och är rätt uppfattat. 
 
För att visa sina tjänster och erbjudanden måste företag enligt Kotler (2001) kommunicera 
med sina nuvarande och potentiella kunder på marknaden. Kotler nämner fem olika strategier 
som företag kan använda sig av vid kommunikation med kunden; annonsering, personlig 
försäljning, sales promotion, public relations och direkt marknadsföring. 
 
Kotler (2001) säger att när ett företag har bestämt sig för vilken kommunikationsstrategi man 
skall använda sig av samt vilket budskap man skall förmedla, måste man välja via vilken 
kommunikationskanal man skall nå ut till kunderna med. När ett företag vill kommunicera 
med kunder, anser Kotler, att man kan dela upp kommunikationskanalerna i två övergripande 
typer, personliga kommunikationskanaler och icke-personliga kommunikationskanaler. De 
icke-personliga kanalerna delar han upp i; tryckta medier, elektroniska medier och etermedier. 
Som personliga kanaler nämns ansikte-mot-ansikte, telefon och e-post. 
 
Larsson (2001) menar att det även är viktigt att ha förståelse för hur kunder reagerar på olika 
medier. Han utgår ifrån två centrala antaganden för att förklara denna förståelse. För det första 
anser han att kunden ska vara aktiv och fritt kunna välja medier och för det andra är 
medievalet beroende på hur viktigt och relevant innehållet i kommunikationen är för kunden. 
 
Det är även viktigt att företaget kommunicerar på kundens nivå för att kunden ska förstå 
företagets erbjudande. Flodhammar, Bäckman, Gustafsson, Hedberg och Nielsen (1989) 
nämner hur företaget kan gå tillväga för att på ett mer lättförståeligt sätt presentera en 
produkt för kunden. De anser att företag i många fall i för hög grad fokuserar på att framhäva 
en produkts egenskaper. Flodhammar et al menar att företaget istället bör lägga tonvikten på 
fördelarna och innebörden som egenskapen medför. För att förklara detta tar de hjälp av en 
teori som de kallar EFI-analys. E:et står för egenskap, F:et för fördel och I:et för Innebörd. 
 
Utifrån problemdiskussionen drar vi slutsatsen att om företaget väljer fel strategi, fel kanal, 
inte har förståelse för hur kunden reagerar på olika medier eller inte kommunicerar på ett sätt 
som kunden förstår kommer störningar i kommunikationen att uppstå. Vi har tidigare i 
kapitlet nämnt att Olsen (1992) klassificerar bankväsendet som en klassisk tjänsteverksamhet. 
Olsen anser att kommunikationen med kunder är en viktig aspekt för bankerna. Om banken 
inte beaktar betydelsen av denna kommunikation är det lätt att onödiga störningar/problem 
uppstår.  
 
Utifrån de teorier vi tagit upp kan vi se att kommunikation är viktigt för all tjänsteverksamhet 
och Olsen (1992) anser att kommunikationen mellan bank och kund inte är något undantag. 
Med tanke på denna problematik har vi utformat nedanstående syfte och forskningsfrågor.  
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1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur kommunikationen mellan bank och kund ser ut. 
Undersökningen görs både ur kundens och ur bankens perspektiv. För att kunna svara på 
syftet har vi ställt upp följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur kommunicerar banken med kunden vid olika erbjudanden? 
2. Hur vill kunden att kommunikationen med banken ska ske? 
3. Hur ser kommunikationsproblemen ut mellan bank och kund? 
4. Hur vill kunden att banken ska kommunicera vid ett erbjudande? 
 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har fått i uppdrag av Nordea att undersöka hur kommunikationen mellan bank och kund ser 
ut samt vilka problem som upplevs inom denna kommunikation. Uppdraget inriktar sig som 
tidigare nämnts på tre olika grupper. Resultatet av detta uppdrag redovisas i tre separata 
rapporter som till viss del är identiska. Denna rapport behandlar gruppen gymnasieungdomar. 
Detta uppdrag inriktar sig enbart mot privatkunder och utesluter därmed företag, 
organisationer och föreningar. 
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2 Teori 
 
I detta kapitel belyser vi problemområdet utifrån relevanta teorier. Kapitlet är uppdelat 
utifrån våra forskningsfrågor och teoriavsnitten följer samma ordning som forsknings-
frågorna.  
 
 
2.1 Kommunikation vid olika erbjudanden 
 
 
2.1.1 Kommunikationsstrategi 
 
Kotler (2001) menar att företag måste kommunicera med nuvarande kunder likaväl som med 
potentiella kunder, för att visa sina tjänster eller erbjudanden på marknaden. Han beskriver 
olika verktyg som företaget kan använda vid promotion av sina erbjudanden. Dessa verktyg 
delar han upp i fem olika grupper: 
 

• Annonsering – Varje form av icke-personlig betald presentation av idéer, produkter 
och tjänster, där avsändaren kan identifieras. Eftersom annonsering kan se ut på 
många sätt, menar Kotler (2001), att det kan vara svårt att generalisera men tar ändå 
upp ett antal egenskaper som kännetecknar annonsering. Fördelarna anser han vara att 
företaget kan nå många kunder till ett lågt pris per kund, till exempel TV-reklam som 
kan nå ut till en stor publik. Även möjligheten till upprepning av sitt erbjudande 
framhåller Kotler som en viktig fördel. Han menar att annonsering har ett brett 
användningsområde; det kan användas både för att bygga upp ett varumärke och för 
att stimulera kortsiktiga försäljningar. Nackdelar som Kotler nämner med annonsering 
är att det är en icke-personlig kommunikation som inte möjliggör direkt feedback. 
Annonsering saknar även vissa andra möjligheter på grund av envägskommunika-
tionen, nämligen att mottagaren inte känner att han eller hon måste visa uppmärksam-
het samt att det inte finns någon möjlighet till att övertyga tveksamma kunder med 
ytterligare säljargument. 

 
• Personlig försäljning – Detta är en muntlig presentation av ett erbjudande i olika 

sammanhang vars syfte är åstadkomma en försäljning och bygga kundrelationer, 
menar Kotler (2001). Personlig försäljning är en mycket effektiv och trovärdig metod 
och bra när företaget vill bygga långvariga kundrelationer. Vidare menar Kotler att 
närheten till kunden gör att man är flexibel och kan reagera snabbt vid oklarheter. Vid 
personlig försäljning, fortsätter han, känner köparen en större skyldighet att lyssna och 
agera. Den stora nackdelen med personlig försäljning är att det är väldigt dyrt per 
kundkontakt, anser Kotler. Johansson (1997) hävdar att det finns tre egenskaper som 
utmärker personlig försäljning. Dessa är personlig kontakt, fördjupning av relationer 
och snabba reaktioner.  

 
• Sales Promotion (SP) – Denna del inkluderar ett brett utbud av verktyg som till 

exempel kuponger, tävlingar, rabatter och specialerbjudanden. Kotler (2001) anser att 
sales promotion i första hand passar för att skapa stark och snabb respons; det ger 
snabba effekter för företagets försäljning. Dock är sales promotion ofta kortlivade 
åtgärder och dessa passar inte till att bygga långsiktiga relationer avslutar Kotler 
(2001).  

 



Teori 

6 

• Public Relations (PR) – Alla åtgärder som företaget använder sig av för att 
kommunicera till sin målgrupp utan att betala något direkt pris för detta. Kotler (2001) 
menar att PR är mera trovärdigt än reklam och kan vara till exempel en 
uppmärksammad artikel i en tidning där företaget framställs i god dager. En annan 
fördel som Kotler nämner med PR är att man kan nå ut till personer som i vanliga fall 
undviker reklam och försäljare eftersom PR ofta kommer in i personens medvetande 
som nyheter istället för reklam. PR innebär att man bygger goda relationer med 
företagets målgrupp genom att få god publicitet och en god image, menar Kotler. 
Johansson (1997) anser att en positiv egenskap som kännetecknar public relations är 
hög trovärdighet. 

 
• Direktmarknadsföring (DM) – Kotler (2001) betecknar direktmarknadsföring som 

riktad marknadsföring mot individuella kunder för att få omedelbar respons och 
långvariga kundrelationer. Johansson (1997) kategoriserar direktmarknadsföring som 
icke-offentlig, kundorienterad och aktuell. Enligt Tapp (2000) är direktmarknadsföring 
en kommunikationsmetod som baseras på lagrade uppgifter om kunden i 
databaser/register. Han skriver vidare att direktmarknadsföring har ökat på senare tid, 
tack vare den tekniska utvecklingen, billigare datorer och fler välutbildade 
marknadsförare. Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) innebär direkt-
marknadsföring att företaget kommunicerar direkt med identifierade kunder, såväl 
potentiella som befintliga. De menar att genom direktmarknadsföring finns 
möjligheten att kommunicera på ett personligt plan. Blomqvist et al skriver att det 
finns tre olika direktmarknadsföringsverktyg, direktreklam, telemarketing och 
elektroniska media. Enligt dem behöver inte direktmarknadsföringsåtgärderna syfta till 
att få en mätbar respons och/eller en transaktion. Istället kan det primära syftet vara att 
stärka relationen med kunden. 

 
 
2.1.2 Kommunikationskanaler 
 
Kotler (2001) skriver att när ett företag har bestämt sig för vilken kommunikationsstrategi 
man skall använda sig av samt vilket budskap man skall förmedla, måste man välja via vilken 
kommunikationskanal man skall nå ut till kunderna med. När ett företag vill kommunicera 
med kunder, menar Kotler, att man kan dela upp kommunikationskanalerna i två övergripande 
typer, personliga kommunikationskanaler och icke-personliga kommunikationskanaler. 
 
 
2.1.2.1 Personliga kommunikationskanaler 
 
Kotler (2001) skriver att personlig kommunikation är när två eller flera personer 
kommunicerar direkt med varandra. Det kan, enligt honom, ske på flera olika sätt: ansikte mot 
ansikte, via telefon, via e-post eller chatt. En fördel med personlig kommunikation som Kotler 
framhåller är att den möjliggör direkt feedback. Erikson (1998) skriver gällande muntlig 
kommunikation att denna har självklara fördelar när det gäller ömsesidigt tankeutbyte. 
Fördelarna är enligt honom att det finns stora möjligheter till förtydligande, frågor och svar. 
Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) framhåller telemarketing som en viktig del av den 
personliga kommunikationen. Den stora fördelen med telemarketing är att man får respons av 
kunden direkt. Blomqvist et al talar om ingående och utgående telemarketing. Med ingående 
telemarketing är när det skapas förutsättningar för kunden att ringa upp företaget och med 
utgående telemarketing då företaget ringer upp kunden. Larsson (2001) menar att muntlig 
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personlig kommunikation är överlägsen andra kommunikationsmetoder i flera avseenden; 
nackdelen är dock att denna metod är dyr och bara kan nyttjas mot ett mindre antal. Vidare 
skriver han att så fort det rör sig om masskommunikation är det omöjligt med muntlig, 
personlig kontakt.  
 
Ahrnell och Ahrnell (1993) nämner en metod för att ta reda på vad kunderna tycker är bra och 
dåligt och hur företaget kan förbättra sig. Denna metod kallar de kundråd. Företaget tillsätter 
någon eller några på företaget som tar del av vad kunderna tycker och utifrån detta kan 
företaget anpassa sig till kunden och bli mer lyhört. 
 
 
2.1.2.2 Icke-personliga kommunikationskanaler 
 
Icke-personliga kommunikationskanaler är, enligt Kotler (2001), kanaler som förmedlar 
budskap utan personlig kontakt eller möjlighet till direkt feedback. Dessa kanaler påverkar 
konsumenterna direkt, menar Kotler. Men i kontrast till detta blir även konsumenterna 
indirekt påverkade genom att masskommunikation, som det ofta handlar om, skapar mer 
personlig kommunikation i form av samtal och frågor som väcks, fortsätter han. Kotler delar 
upp icke-personliga kommunikationskanaler i några olika delar; tryckta medier, elektroniska 
medier och etermedier. Även Larsson (2001) samt Erikson (1998) nämner dessa olika delar i 
sina böcker.  
 

• Tryckta medier – Larsson (2001) framhåller bredden inom det tryckta produktion-
sområdet och menar att det snart finns trycksaker för varje ändamål. Vidare 
uppmärksammar han att det har spekulerats om att trycksakerna kommer att förlora i 
betydelse som en följd av expansionen av elektronikmedier samt etermedier. Han tror 
dock själv inte att detta är någon större risk, utan menar att trycksaker även i framtiden 
kommer att upplevas som ett naturligt sätt att kommunicera. Med skriftliga kanaler 
avses, enligt Erikson (1998), tryckt information på olika typer av papper eller annat 
material. Larsson (2001) exemplifierar tryckta medier med bland annat kataloger, 
affischer, foldrar, visitkort och klädtryck. Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) 
framhåller direktreklam som en viktig del av de tryckta medierna. De anser att detta är 
det mest kostnadseffektiva och använda sättet att kommunicera med företagets kunder. 
Direktreklam sker oftast genom brev, broschyrer och tidningar av olika slag, säger 
Blomqvist et al. Erikson (1998) betonar att fördelarna med tryckta medier är att 
läsaren kan gå tillbaka i texten och läsa på nytt och därmed minskar risken för 
feltolkningar eller missförstånd. Vidare kan de tryckta medierna nå läsaren på många 
olika platser och informationen kan konsumeras när läsaren själv väljer. Erikson anser 
dock att den stora nackdelen är att möjligheterna till dubbelriktad dialog är 
begränsade. Även Kotler (2001) menar att detta är den stora bristen hos tryckta 
medier. 

 
• Elektroniska medier – Larsson (2001) hävdar att skriftliga medier i viss mån kommer 

att övergå till elektroniska medier i takt med att allt fler får tillgång till datorer med 
Internetuppkoppling. Han anser dock att det inte är lämpligt att alltför stor del övergår 
till elektroniska medier, utan att företagen bör kombinera skriftliga och elektroniska 
medier. Elektroniska kanaler består, enligt Erikson (1998), av e-post, Internet, telefax 
och talsvar via telefon. Larsson (2001) utvecklar begreppet Internet när han delar upp 
det i de olika delarna; webbplats/hemsida, nyhets- och diskussionsgrupper samt olika 
typer av mötesplatser.  
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Han beskriver utvecklingen av de elektroniska kanalerna som närmast explosions-
artad. För några år sedan var hemsidor på Internet ett relativt okänt fenomen men idag 
menar han att det har blivit en självklar del för de allra flesta företagen. Han påpekar 
att de nya elektroniska kanalerna hjälper oss att komma över barriärer i tid och rum. 
Vidare menar Larsson att människorna numera kan kommunicera var de än befinner 
sig; tillgängligheten till information ökar. Dessutom, förklarar han, finns det nu reellt 
mottagarinriktade medier där användaren själv väljer vilken information han eller hon 
vill ha. Avslutningsvis menar han också att för organisationer och företag är det ett 
snabbt och billigt sätt att kommunicera via elektroniska medier. Erikson (1998) skriver 
att även om tillgängligheten ökar, krävs en viss typ av egen utrustning för att kunna ta 
del av budskapet som kommuniceras. Larsson (2001) säger att forskarna tycks vara 
eniga om att användandet av elektroniska kanaler minskar de sociala och kontextuella 
signalerna, som uppstår vid till exempel. personliga möten.  

 
Edlund, Hedqvist och Holmberg (1989) skriver att med den ökade användningen av de 
elektroniska kanalerna krävs ökad kommunikationssäkerhet. De beskriver kommun-
ikationssäkerheten i två olika delar: 

 
o Se till att den fysiska kommunikationen i form av nätverk och nödvändig 

utrustning alltid fungerar tillfredsställande för användaren. Med detta 
menar de, åtgärder för att undvika avbrott, förseningar och förvräng-
ningar i informationsöverföringen.  

 
o Verka för att inte oauktoriserad personal får möjlighet till att komma åt 

och/eller modifiera information från terminaler och datalinjer.  
 

• Etermedier – TV- och radioreklam har blivit en stor kanal för vissa typer av marknad-
skommunikation och används, enligt Larsson (2001), huvudsakligen för konsument-
produkter. Vidare menar han att lokal radioreklam främst används av lokala organisa-
tioner och butiker. Fördelar med etermedier anser Larsson vara att man når ut till stora 
målgrupper men att det sällan lämpar sig för samhällsinformation eller mer omfattande 
budskap.  

 
 
2.2 Kundens medieval 
 
Larsson (2001) menar att ett allmängiltigt rättesnöre när det gäller att planera information är 
att medierad kommunikation vanligtvis har störst betydelse när ett budskap skall få upp-
märksamhet. Personlig kommunikation anses å andra sidan har större vikt i senare faser när 
budskapet värderas och eventuellt accepteras.  
 
En annan aspekt som Larsson (2001) tar upp är vikten av att kunna förstå hur människor 
fungerar gentemot medier. Sådan förståelse kan man klargöra med hjälp av användnings-
modellen, fortsätter han. Denna modell utgår från att människor har vissa behov som 
tillfredsställs genom att de använder bestämda medier. Han skriver att två antaganden är 
centrala. För det första är användaren aktiv och väljer fritt medier, inte bara massmedier utan 
även andra kanaler för att tillgodose sina informationsbehov. På så sätt menar Larsson att 
användaren avgör om det överhuvudtaget ska ske någon information.  
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För det andra beror resultatet och effekten av en medieanvändning på användarens 
uppfattning av hur viktigt och relevant innehållet i kommunikationen är. Larsson (2001) 
beskriver vidare två variabler hos mottagaren som skapar olika informationspotentialer eller 
strategiska grunder. Dessa variabler är relevans och behov. Han menar att relevans innebär 
den betydelsefullhet som sändaren bedömer att målgruppen tillskriver en fråga. Behovet 
beskriver han som målgruppens efterfrågan på information. Larsson menar att om gruppen 
upplever båda dessa variabler är potentialen hög och då är dess intresse för att ta emot 
information stor. Om detta är fallet kan företaget nå målgruppen även via medier som denna 
grupp inte är van vid. Om dessa variabler inte är uppfyllda krävs att man lägger mer vikt vid 
medieval eftersom målgruppen då blir svårare att nå, fortsätter Larsson.  
 
Strategier som verkligen ser till mottagaren kräver att initiativet finns hos honom eller henne 
och det innebär att dessa inte längre blir mottagare utan deltagare i processen och användare 
av information, skriver Larsson (2001). Detta menar han innebär att företag och 
organisationer måste tillhandahålla service som människor kan utnyttja på egen hand. Denna 
service innebär att de kan skaffa den information och hjälp de efterlyser, menar Larsson. 
 
Larsson (2001) tillägger dock att det i stor utsträckning saknas kommunikationsvetenskapliga 
uppfattningar om hur man kan gå tillväga för att skapa strategier där den andra deltagaren i en 
kommunikationsprocess bestämmer och väljer sin information.   
 
Granström och Gren (1997) har gjort en undersökning avseende hur kunderna i ett service-
företag vill bli kontaktade. De hävdar att kunderna i ett serviceföretag alltid vill ha en 
kommunikation med företaget. De skriver att kunderna uppskattar fördelarna som den 
personliga kommunikationen ger, exempelvis den direkta kontakten och möjligheten till 
direkt respons och feedback från företaget. I kommunikationen med företaget menar de att 
kunden föredrar en kommunikation med personal som är kunnig inom det aktuella området. 
 
Många kunder anser, enligt Granström och Gren (1997), att e-post är en bra kommunikations-
kanal som bör nyttjas i större utsträckning. De skriver att kunderna föredrar meddelanden 
lämnade via e-post före meddelanden lämnade via telefon. Enligt dem tycker kunderna att e-
post är ett bra komplement till personlig kontakt med företaget. Att e-post är en miljövänlig 
kommunikationskanal uppskattas av kunderna, förbrukning av papper och kuvert minskar, 
skriver Granström och Gren. De hävdar att det även finns nackdelar med e-post, de nämner 
bland annat att vissa kunder upplever e-post som opersonligt.  
 
I undersökningen som Granström och Gren (1997) genomfört framkom att vissa kunder har 
önskemål om planerade personliga träffar med syftet att stärka relationen mellan kunden och 
företaget. Undersökningen visar också att kunderna anser att kontakten från serviceföretaget 
bör vara mer systematisk än den är idag, och att företaget bör vara mer aktivt i 
kommunikationen med kunden.  
 
Kunderna uppskattar, enligt Granström och Gren (1997), fördelarna som den personliga 
kommunikationen ger, exempelvis den direkta kontakten och möjligheten till direkt respons 
och feedback från företaget. 
 
2.3 Störningar och problem i kommunikationen 
 
Nilsson och Waldemarson (1990) framhåller att det finns många olika modeller gällande 
kommunikationsprocessen. Ingen av dessa modeller kan beskriva alla väsentliga faktorer och 
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processer som ingår i en kommunikationsprocess. Enligt Nilsson och Waldemarson skulle det 
bli alldeles för svårt att överblicka, och hela syftet med att en modell ska vara enkel skulle 
falla. 
 
Nilsson och Waldemarson menar att kommunikation är en komplex process där många 
svårigheter och problem kan uppstå. All kommunikation måste, enligt Nilsson och 
Waldemarson, börja med att ett syfte uttryckt i form av ett budskap som ska förmedlas. 
 
Under varje element i kommunikationsprocessen finns det en risk för störningar och problem 
som kan förvränga innebörden av meddelandet och resultera i att mottagaren erhåller ett 
meddelande med en annan betydelse än avsändaren tänkt sig, menar Kotler (2001). Störningar 
kan uppstå när avsändaren kodar sitt meddelande, när avsändaren väljer kanal, när mottagaren 
tolkar meddelandet och om ingen respons eller feedback följer, säger Kotler. 
 
Nilsson och Waldemarson (1990) skriver att i kommunikationen mellan två parter är det lätt 
att budskapet faller sönder, på vägen från ett medvetande till ett annat. Vidare menar Nilsson 
och Waldemarson att språket är mångtydigt och man uppfattar saker olika från person till 
person. Normalt uppfattar man störningar som konflikter mellan människor men så är inte 
alltid fallet, enligt Nilsson och Waldemarson. Robbins (1993) menar att kommunikation är en 
process och störningar uppstår när avvikelser eller blockeringar i processen sker. Störningar är 
allt som läggs till eller dras ifrån budskapet och som inte ingår i sändarens avsikter, skriver 
Nilsson och Waldemarson (1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1 Kommunikationsmodellen. Från Marketing management (s 551), av P. Kotler, 2000. 
 
 
Håwestam och Willberg (2000) hänvisar till Dahlkwist (1994) som hävdar att många stör-
ningar är gemensamma för samtliga element i kommunikationsprocessen. Håwestam och 
Willberg menar vidare att ofullständiga budskap utelämnar information som mottagaren är i 
behov av för att kunna tolka budskapet korrekt. Ibland sänds inte budskapet över huvud taget, 
men vid dessa tillfällen förväntas mottagaren ändå kunna förstå, skriver Håwestam och 
Willberg. Användandet av oklara ord som till exempel ”nog” eller ”man” kan förvränga 
meddelandet eller feltolkas, och bör därför undvikas, enligt Håwestam och Willberg. De 
menar att dessa ord är av en dunkel och generaliserande karaktär. 
 

Avsändare Kodning  
 
 

Kanal

Meddelande 
Tolkning Mottagare

Feedback Respons 

Störningar
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Robbins (1993) menar att det inom de flesta av elementen i kommunikationsprocessen finns 
risk att störningar kan uppstå, och det påverkar möjligheten att kommunicera på ett bra sätt. 
Robbins fortsätter och skriver att det är störningarna inom elementen som förklarar varför ett 
meddelande sällan tas emot av mottagaren på samma sätt som avsändaren tänkt sig. 
Budskapet i sig kan utgöra en störning, menar Robbins.  
 
Robbins (1993) hävdar att ett illa valt symbolspråk eller oklarhet i budskapets innehåll är 
vanliga problemområden. Han menar att kanalen kan förstöra en hel kommunikation om det 
är ”fel” kanal vald för situationen eller om störningsnivån är alltför hög. Enligt Robbins är 
mottagaren den sista störningskällan. Han säger att mottagaren kan tolka budskapet 
annorlunda än vad avsändaren tänkt sig på grund av mottagarens fördomar, kunskaper, 
iakttagelseförmåga och uppmärksamhet. Håwestam och Willberg (2000) hänvisar till Robbins 
(1996) där han ordar om att selektiv uppfattning är hur vi tolkar budskapet. Håwestam och 
Willberg skriver vidare om att den selektiva uppfattningen beror på våra behov, vår 
motivation, våra erfarenheter, vår bakgrund och våra mål. Mottagarens intressen och 
förväntningar återspeglas i tolkningen av budskapet, enligt Håwestam och Willberg. Vidare 
menar de att våra känslor för stunden också påverkar tolkningen.  
 
Ord betyder olika för olika individer och faktorer som påverkar detta är, enligt Håwestam och 
Willberg (2000), till exempel ålder, kulturell bakgrund och utbildningsnivå. De anser att även 
om vi talar samma språk, kan betydelsen vara felaktig och överföringen av förståelse vara 
bristfällig.  
 
Nilsson och Waldemarson (1990) skriver att det finns två typer av störningar, dels av fysisk, 
dels av psykologisk karaktär. Den fysiska störningen kan, enligt Nilsson och Waldemarson, 
vara till exempel om sändaren eller mottagaren är alkoholpåverkad. Den psykologiska 
störningen är bland annat det psykologiska försvar som finns hos både sändaren och 
mottagaren; det kan även vara fördomar och misstänksamhet, menar de. Dessa typer av 
störningar kan med hjälp av träning och kunskaper inom kommunikation reduceras, hävdar 
Nilsson och Waldemarson.  
 
Nilsson och Waldemarson tar upp ett par exempel på hur man kan hantera och mildra effekten 
av störningar.  
 

• Fokusera på vad den andre förstått, inte på vad som sagts. Man måste förstå den 
andres förståelse för att få en effektiv kommunikation. 

 
• För att kunna handskas med oklarheter, konflikter och problem är det viktigt att det 

finns en öppenhet i kommunikationen. 
 
• Man bör i sin kommunikation vara beskrivande istället för värderande, dömande och 

analyserande för att motverka ett defensivt klimat.    
 
• Man ska söka klargörande i kommunikationen, det vill säga att man specificerar och 

konkretiserar innebörden i budskapet. Detta sker enklast genom feedback. 
 
2.3.1 Kommunikationsproblem i banker 
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Enligt en undersökning utförd av Olsen (1992) finns det flera olika problem som kan uppstå i 
kommunikationen mellan bank och kund. Han listar ett par exempel på problem som 
bankkunder upplevt.  
 
Den automatiska telefonupplysningen fungerade ej (störning i kommunikationskanalen) 
Kunden informerades inte om bankens låneuppläggningsuppgifter 
Kunden fick inte svar på skriftligt klagomål (brist på feedback) 
Bankchefen var ointresserad av att lyssna på kundens klagomål 
Kunden fick ringa banken 4-5 gånger innan hon fick svar (störning i kommunikationskanalen)
Bankmannen talade enbart till kvinnans man, och aldrig till henne 
 
Figur 2:2 Modifierad modell av exempel på kvalitetsproblem (kritiska moment som bankkunder upplevt). 

Från Kvalitet i banktjänster – privatkunders upplevda problem med banktjänster – en studie med hjälp av 
kritsik-händelse-metoden (s 175), av M. Olsen, 1992. 

 
 
Vidare delar Olsen upp kundupplevda problem i olika segment av vilka två kan relateras till 
kommunikationsproblem: kommunikation och samordning mellan banker samt masskommun-
ikation och profilåtgärder. Exempel på kommunikations- och samordningsproblem mellan 
banker kan, enligt Olsen, vara: 
 

• Personalen på bankkontoret kunde inte kontrollera om det fanns täckning för kundens 
check, efter en viss tidpunkt, eftersom det inte var kundens ordinarie filial. 

 
• Kundens bankbok var fullskriven, men på filialen kunde personalen inte ge henne en 

ny, eftersom den behövde en annan filials stämpel. 
 
• Kundens bankärende kunde inte utföras på just det aktuella kontoret. 

 
 
Exempel på problem vid masskommunikation och profilåtgärder kan, enligt Olsen, vara: 
 

• Kunden missuppfattade budskapet i bankens reklam, och upplevde sig lurad. 
 

• Annons förlöjligade bankkunder. 
 
 
Olsen (1992) delar upp anledningen till vad de kundupplevda problemen kan bero på i tre 
olika kategorier. Först nämner han banken där han menar att institutionen och personalen 
ingår. Som andra anledning nämner han kunden och som tredje och sista anledning anger han 
omgivningsfaktorer och externa faktorer. Enligt Olsen kan man tillskriva banken den 
dominerande andelen av de kundupplevda problemen. 
 
 
 
 
 
2.4 Delar som kommuniceras i ett erbjudande 
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Flodhammar, Bäckman, Gustafsson, Hedberg och Nielsen (1989) menar att för att företaget 
ska kunna ha en bra kommunikation med kunden, måste den ske på kundens villkor och 
företaget måste lägga sig på kundens nivå. 
 
Med hjälp av en teori som Flodhammar et al benämner som EFI-analysen illustrerar de hur 
företaget ska gå tillväga i kommunikationen med kunden. EFI-analysen är, enligt Flodhammar 
et al, en argumentationsanalys som hjälper till att finna det kommunikationsbudskap företaget 
ska föra ut till de olika målgrupperna på marknaden. Vid utformandet av en EFI-analys menar 
de att man först ska lista produktens tekniska grundegenskaper. Varje produktegenskap 
översätts sedan till produktfördelar. Flodhammar et al poängterar att varje egenskap kan ha 
flera fördelar. Dessa fördelar omvandlar man i sista steget av analysen till vad de innebär för 
användaren, skriver Flodhammar et al. De tre nivåernas begynnelsebokstäver bildar 
tillsammans namnet EFI (Egenskap, Fördel och Innebörd). 
 
Egenskap Fördel Innebörd 

 
Lägre ränta Lägre kostnad per månad Mer pengar över 

 
 
Figur 2:3 Modifierad modell av EFI-analysen. Från Industriell marknadsföring – marknadsundersökning, 

reklam, försäljning och planering (s 113), av Å. Flodhammar, B. Bäckman, C. Gustafsson, T. Hedberg, T. 
Nielsen, 1989. 

 
 
Flodhammar et al (1989) säger att i det praktiska analysarbetet slår man ofta ihop nivåerna 
fördel och innebörd. De menar att skillnaden mellan de två nivåerna inte har någon egentlig 
betydelse; det viktiga är att komma åt användarnivån, det vill säga innebörden. Det är först då 
man kan bedöma konkurrenskraften i sitt erbjudande, fortsätter Flodhammar et al. Vidare 
menar de att det är på innebördsnivån som argumenten man ska bygga marknadsföringen på 
finns. En skicklig säljare argumenterar på den nivån, kunderna förstår snabbare och går vidare 
i köpprocessen, enligt Flodhammar et al. Kunderna blir också nöjdare även efter leveransen, 
eftersom både säljare och köpare fattat beslut på bättre underlag.  
 
Flodhammar et al åsyftar på att en försäljare som väljer att argumentera på egenskapsnivån 
förmodligen lyckas bättre på kort sikt. På längre sikt kan dock denna typ av försäljning vålla 
svårigheter, när missnöjda användare och kunniga köpare börjar ställa följdfrågor för att få 
klart för sig vad egenskaperna innebär, enligt Flodhammar et al. Vidare menar de att om 
försäljaren inte klarar av att översätta egenskaperna till innebörd riskerar han att förlora 
kunden. 
 
 
2.4.1 EFI-analys vid tjänster 
 
EFI-analysens tankesätt går att applicera lika bra på tjänster som på varor. Flodhammar et al 
menar att i en EFI-analys gällande tjänster kan man för att underlätta förståelsen byta ut ordet 
egenskaper mot ordet argument. Vid personlig försäljning bör säljaren rikta in sig mot de 
argument som bäst förklarar det kunden vill veta, man ska lägga sig på kundens nivå, hävdar 
Flodhammar et al. De skriver vidare att vid envägskommunikation mot en större massa gäller 
det att framhäva ”rätt” argument för att budskapet ska bli intressant för så stor del av mål-
gruppen som möjligt. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vår undersökning har genomförts. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av vår litteraturstudie. Därefter beskrivs valet forskningsstrategi samt hur vi gått 
till väga vid vår datainsamlingsmetod. Det lämnas även en beskrivning av vår analysmetod. 
Sist behandlas olika metodproblem vi stött på under vårt arbete. 
 
 
3.1 Litteratursökning 
 
Vi började med att söka teorier som var relevanta för vårt syfte och vår undersökning. Dessa 
teorier sökte vi i böcker samt artiklar. För att hitta lämplig litteratur tog vi hjälp av tidigare 
arbeten som behandlat liknande ämnen och vi utgick även från kurslitteratur som vi använt 
inom marknadsföringskurserna. För att söka vetenskapliga artiklar använde vi oss av 
databaser på Internet som till exempel Emerald, ERIC – Ebsco, Affärsdata, Helecon, Econlit 
med flera. Sökord som vi använde oss av där var bland annat: Kommunikation, banker, 
kommunikationskanaler, kommunikationsstrategier, EFI, Promotion mix, communication, 
banks, communicationmodel, media choice, communication problems och media channels.  
 
Vissa av våra forskningsfrågor var betydligt enklare att hitta relevant teori till än andra och 
detta avspeglar sig i teorikapitlet. En brist med litteraturen i detta arbete är att vi inte lyckades 
hitta speciellt många vetenskapliga artiklar som kunde belysa någon av delarna i teorin 
ytterligare. Trots åtskilliga försök till att hitta relevanta artiklar lämnas denna rapport med få 
sådana litterära bidrag.  
 
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
Fallstudiestrategin kännetecknas enligt Denscombe av att sökarljuset inriktas mot enskilda 
enheter istället för ett brett spektrum, det vill säga den raka motsatsen till det tillväga-
gångssättet som används vid masstudier. Han menar att målsättningen med en fallstudie är att 
belysa det generella genom att se på det enskilda. Att belysa saker på djupet samt att studera 
saker i detalj är fördelar som Denscombe poängterar i jämförelse med en massundersökning. 
Vidare påpekar han att fallstudiens verkliga värde ligger i att den erbjuder en möjlighet att 
förklara varför vissa resultat kan uppstå, istället för att bara ta reda på vilka dessa resultat är. 
Ytterligare en styrka med fallstudier som Denscombe framhåller är att den tillåter och upp-
muntrar forskaren att använda sig av en rad olika källor, olika typer av data och olika typer av 
forskningsmetoder. 
 
Eftersom vi undersökte hur kommunikationen mellan bank och kund fungerar, vilket är en 
relativt komplicerad process, var vi tvungna att på ett djupare sätt undersöka kundernas upp-
levelse av bankernas kommunikation samt bankernas upplevelse av kommunikationen med 
kunderna. Därför ansåg vi att en fallstudie lämpade sig bäst som forskningsstrategi för vår 
undersökning.  
 
 
 
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
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Gällande intervjuer skriver Denscombe (2000) att det avgörande valet huruvida man ska 
använda sig av denna typ av datainsamlingsmetod beror på främst en orsak. Han menar att det 
beror på om man ska samla mer ytlig information från ett stort antal människor eller samla 
mer detaljerad information från ett mindre antal. I det senare fallet passar intervjuer bättre. 
Denscombe menar att när forskaren bestämt sig för att använda intervjuer innebär det att han 
eller hon anser att undersökningen tjänar på att få in material från färre informanter men som 
ger mer djupgående insikter i ämnet.  
 
Denscombe (2000) delar in intervjuer i två delar; personlig intervju och gruppintervju. Den 
personliga intervjun är den vanligaste typen skriver han och den innebär att det är ett möte 
mellan forskaren och en informant i taget. Den personliga intervjun kan, enligt Denscombe, 
ha olika grad av strukturering. Han beskriver tre olika struktureringsnivåer; strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid den semistrukturerade intervjun menar 
han att forskaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras. Intervjuaren är dock flexibel och respondenten ges möjlighet att utveckla sina tankar 
och synpunkter fortsätter han.  
 
Gruppintervjuer beskriver han som ett möte mellan forskaren och en intervjugrupp. Fokus-
grupper som är en typ av gruppintervju beskriver Denscombe som en grupp människor, ofta 
mellan sex och nio, som har sammanförts av en utbildad moderator (forskaren) för att 
undersöka åsikter, attityder, känslor och/eller idéer inom det aktuella ämnesområdet. Han 
menar att fokusgrupper sätter ett större värde på gruppens kollektiva synpunkt än att bara 
samla in enskilda synpunkter från gruppmedlemmarna. Denna form av intervjuer anses i 
allmänhet lämpliga när det gäller att utforska attityder och åsikter inom ämnen som inte är 
känsliga eller kontroversiella fortsätter han. Fördelar som Denscombe framhåller är att fokus-
grupper kan stimulera till att de som blir intervjuade bidrar med mer information än vad de 
skulle ha gjort vid en vanlig, personlig intervju. Han anser även att fokusgrupper kan leda till 
insikter som inte skulle ha framkommit om inte den relativt informella samtalskaraktären 
hade funnits.  
 
Vi valde att använda oss av fokusgrupper eftersom vi ämnade undersöka åsikter, attityder och 
känslor inom kommunikationen mellan banker och deras kunder. Fokusgrupper som intervju-
metod valde vi att använda oss av när vi undersökte kommunikationen med banken ur 
kundens synvinkel. Vi ansåg att en fokusgrupp kunde ge bättre respons än enskilda intervjuer 
eftersom uppfattningar hos enskilda respondenter kunde i en fokusgrupp leda till associationer 
och reaktioner hos andra och på så sätt fick vi mer uttömmande svar på diskussionsfrågorna. 
Innan fokusgruppsundersökningen utfördes granskades frågeställningarna av våra kollegor. 
 
För att få bankernas syn på kommunikationen använde vi oss av personliga intervjuer. 
Eftersom bankerna skulle ges möjlighet att utveckla sina tankar och synpunkter gällande 
kommunikation användes den semistrukturerade intervjuformen vid mötet. Personliga 
intervjuer med banken ansåg vi vara lämpligt eftersom vi var ute efter att få detaljerad infor-
mation om deras uppfattning angående kommunikationen med kunderna. 
 
 
 
 
3.3.1 Tillvägagångssätt vid den empiriska studien 
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För att undersöka hur bankerna kommunicerar med sina kunder och med potentiella kunder 
vid olika erbjudanden gjorde vi en intervju med Fred Gustafsson som är chef för privat-
marknaden vid Nordeas kontor i Skellefteå. Vi tog även kontakt med Fredrik Beck vid 
Nordeas huvudkontor i Stockholm och bad honom svara på frågorna i ämnet. 
 
Den andra delen i studien, det vill säga att undersöka kundernas syn på kommunikationen 
genomförde vi som tidigare nämnt, genom att använda oss av en fokusgrupp. Urvalet skedde 
genom att vi först valde vilken gymnasieskola i Skellefteå vi skulle besöka. Vi bestämde oss 
på förhand att fokusgruppen skulle väljas ut i en avgångsklass för att eleverna i den årskursen 
är myndiga, vilket vi anser ökar chansen till att de haft kontakt med en bank. Väl där 
kontaktade vi en lärare som informerade sin klass om att en fokusgrupp en vecka senare 
skulle plockas ihop. Vi valde ut åtta respondenter som sa sig ha haft kontakt med någon bank, 
eftersom vi ansåg att ungdomar utan tidigare bankkontakt inte skulle tillföra studien något. På 
grund av omständigheter utanför vår kontroll slumpade det sig så att fokusgruppen endast 
bestod av tjejer. Anledningen till detta var att klassen som tidigare valts ut visade sig för 
dagen bara innehålla kvinnliga elever. Orsaken till detta var att klassen ägnade sig åt muntliga 
redovisningar och alla manliga elever hade redovisat lektionen innan, därför behagade de inte 
dyka upp, de skolkade. 
 
Under fokusgruppsintervjun lade vi fram frågeställningar för gruppen att diskutera. Förutom 
att vi antecknade och skrev ned det som sades, spelades också intervjun in på band. Vi 
försökte hålla oss så passiva som möjligt under diskussionen och lät respondenterna fundera 
fritt kring ämnena. Vid något enstaka tillfälle var vi tvungna att styra in dem på rätt spår igen, 
men överlag höll de diskussionen på en bra nivå. 
 
 
3.4 Analysmetod 
  
Efter att intervjuerna med Gustafsson och Beck var genomförda satte vi oss ner och 
sammanställde dessa. Därefter genomförde och sammanställde vi fokusgruppen. När detta var 
gjort analyserade vi vår empiri och jämförde den med de teorier vi behandlat. Vi försökte se 
vad det fanns för likheter och skillnader på teorin och den empiri vi samlat in. För att göra 
arbetet logiskt och överskådligt använde vi oss av samma struktur i teorin, empirin och 
analysen, det vill säga konsekvent rubriksättning och samma ordningsföljd i alla kapitlen.   
 
 
3.5 Metodproblem 
 
Denscombe (2000) menar att det kan vara svårt att generalisera utifrån en fallstudie eftersom 
studiens omfång begränsas till ett eller ett fåtal fall. Vi är medvetna om denna brist och inser 
att generella slutsatser kanske inte kan dras i speciellt stor utsträckning. Men resultatet i denna 
fallstudie bör ändå kunna betraktas som en fingervisning trots att studien är unik. Fallet ingick 
nämligen i en bredare kategori och representerade följaktligen en del av den grupp vi ämnade 
undersöka. 
 
Gällande gruppintervjuer uppmärksammar Denscombe (2000) vissa problem som kan uppstå 
vid denna typ av intervjuer. Han menar att det finns risk för att dominanta personer tar över 
diskussionen och att han eller hon tvingar de andra att hålla med om dennes åsikt. En annan 
liknande fara anser han vara att när gruppmedlemmar märker att deras uppfattningar strider 
mot gruppens allmänna åsikter, kan de vara benägna att tona ner sina synpunkter en aning.  
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Denscombe skriver även att det kan finnas personer som är känsliga för att avslöja sina tankar 
när det gäller känsliga, personliga eller politiska frågor i andras sällskap. Vi är även medvetna 
om dessa aspekter och arbetade därför aktivt för att se till att alla kom till tals i fokusgruppen 
samt att vi framhöll värdet av alla åsikter. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skriver att ett besvärligt problem i allt utrednings-
arbete är hur man skall överföra teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till 
empiriska observationer. De menar att två viktiga begrepp i detta sammanhang är validitet och 
reliabilitet. 
 
 
3.5.1 Validitet 
 
Denscombe (2000) skriver att validitet i stora drag innebär att data och metoder är riktiga. 
Han menar att validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoder som man 
använder sig av anses exakta, riktiga och träffsäkra. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
definierar validitet som mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta. 
Lundahl och Skärvad (1992) menar att validitet kan definieras som frånvaro av systematiska 
mätfel. De delar upp validiteten i två delar inre validitet och yttre validitet. Inre validitet 
handlar, enligt Lundahl och Skärvad, om mätinstrumentets förmåga och om det mäter rätt 
saker. De menar att det är sällan möjligt att uppnå hundraprocentig inre validitet.  
 
Tyvärr slumpade det sig så att samtliga respondenter i fokusgruppen var tjejer och det är inte 
bra för reliabiliteten. Detta var inget vi kunde råda över eftersom klassen som tidigare valts ut, 
denna dag bara bestod av kvinnliga elever på grund av att alla manliga elever som skulle 
närvara skolkade. För att höja validiteten i vårt arbete har vi valt att studera teorier som är 
relevanta för vårt ämnesval och utifrån dessa inriktat oss på vissa delar av dessa teorier som 
passar till våra forskningsfrågor. Frågorna och ämnesvalen som vi valt att använda oss av har 
granskats av utomstående innan vi träffade fokusgruppen och genomförde studien, även detta 
för att höja validiteten i vår undersökning.  
 
 
3.5.2 Reliabilitet 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser att reliabilitet innebär huruvida ett mät-
instrument ger tillförlitliga och stabila svar. De menar att för att en metod eller ett angrepps-
sätt skall ha hög reliabilitet skall den vara oberoende av vilken undersökare som utför 
undersökningen samt oberoende av vilka undersökta enheter som ingår. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul menar dock att vikten av reliabilitet beror på i vilken grad av general-
isering man eftersträvar. Lundahl och Skärvad (1992) menar att reliabilitet avser frånvaron av 
slumpmässiga mätfel. Även de menar att god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen 
inte påverkas av den som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. 
 
För att höja reliabiliteten i vår undersökning förklarade vi frågorna och syftet med vår 
undersökning utförligt vid intervjutillfället, detta gjordes för att förebygga missuppfattningar 
och missförstånd. För att inte missa något väsentligt användes bandspelare vid intervjuerna 
samt att båda författarna gjorde minnesanteckningar som stöd till bandupptagningen. För att 
ytterligare höja vår reliabilitet försökte vi vid intervjutillfället att undvika ledande frågor samt 
att påverka respondenternas svar. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel behandlas själva undersökningen. Forskningsfrågorna tas upp i den ordning de 
är ställda. 
 
Empirin baseras på en fokusgrupp bestående av gymnasieelever från sista året på 
ekonomprogrammet vid Anderstorpsskolan i Skellefteå samt en intervju med Fred Gustafsson 
(Skellefteåkontoret, Nordea) och en med Fredrik Beck (Nordeas huvudkontor, Stockholm). 
 
 
4.1 Kommunikationsstrategier och kommunikationskanaler 
 
Nordea anser att det är viktigt att kommunicera med kunden. Fred Gustafsson säger att det är 
av stor betydelse att anpassa sin kommunikation utifrån vem man kommunicerar med. Nordea 
har de senaste åren försökt att inrikta sig mer på olika kundgrupper och specificera kommun-
ikationen för att endast nå ut till de kunder som ”erbjudandet” angår. Gustafsson påpekar att 
Nordea tidigare använde sig av en bredare kommunikation och marknadsföring, det vill säga, 
opersonlig masskommunikation som inte är inriktad mot någon särskild målgrupp. 
 

• Annonsering sker efter en i förväg fastställd strategi och medieplan, säger Fredrik 
Beck. Gustafsson menar att annonsering används både för att synas och marknadsföra 
namnet, skapa ett medvetande. Vidare säger han att annonsering även används i syfte 
att locka till sig enskilda kunder och få direkt respons. Nordea marknadsför centrala 
erbjudanden genom rikstäckande tv och radio. Vid lokala erbjudanden används dock 
inte dessa medier i lika stor omfattning, utan istället marknadsför lokalkontoret 
Nordea genom annonser i lokaltidningar, affischering på bussar och dylikt. Nordea i 
Skellefteå har i princip varje dag i två års tid haft en annons i tidningen Norra Väster-
botten. Annonsen innehåller alltid ett erbjudande men det huvudsakliga syftet är, 
enligt Gustafsson, att skapa ett medvetande hos kunden och påminna allmänheten om 
Nordea som varumärke. Han menar att ett problem med denna form av kommun-
ikation kan vara att det är svårt att mäta hur stor genomslagskraft en annons av det 
slaget har. Gustafsson påpekar samtidigt att vid de enstaka tillfällen Nordea inte haft 
annonsen i tidningen har flera kunder reagerat och undrat varför inte annonsen är med. 
Vid annonser i lokaltidningen tar de även tillfället i akt att profilera personalen och 
göra det hela lite mer personligt. Detta görs genom att bilder på personalen är med i 
annonsen. Gustafsson menar att genom denna form av profilering skapas ett 
förtroende och en ”igenkännandefaktor” vilket är viktigt för en ort av Skellefteås 
storlek. 

 
• Personlig försäljning sker på ett antal olika sätt. Förutom direkta möten i bankkontoret 

sker vissa kontakter via telefon. Gustafsson förklarar att Nordea i Skellefteå har vissa 
förmånskunder som de kommunicerar extra mycket med. En förmån dessa kunder har 
är att de själva får välja på vilket sätt de vill bli kontaktade av banken. För att bli 
förmånskund, krävs att man antingen sparar relativt stora summor i banken eller att 
man har lån som är av betydande storlek. Post är fortfarande den mest frekvent valda 
kommunikationskanalen hos förmånskunderna, men kommunikation över Internet och 
telefon ökar stadigt. Motiveringen till att inte alla Nordeakunder har denna valfrihet är, 
enligt Gustafsson, att det skulle bli en alltför dyr och tidskrävande process. Vidare 
säger Gustafsson att Nordea försöker hålla en kontinuerlig kontakt med ”viktiga” 
kunder. Denna kontakt sker främst via telefon och syftet med detta är att skapa ett 
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förtroende och en proaktivitet. Fred Gustafsson fortsätter att förklara Nordeas 
personliga försäljning. Han säger att de även kommunicerar med potentiella kunder 
och då främst genom post. Gäller det ”viktiga” och kapitalstarka potentiella kunder, 
sker kommunikationen via personliga telefonsamtal. Beck förklarar att personlig 
försäljning sker på kontoren i olika omfattning med stöd av centralt framtagna tryck-
saker, främst broschyrer men också affischer.  

 
 

• Sales Promotion är en kommunikationsstrategi som Nordea använder sig av. Fredrik 
Beck säger att Nordea ibland anordnar centrala aktiviteter. Han nämner bland annat 
arbetsmarknadsdagar, då Nordea marknadsförs både som arbetsgivare och tjänste-
leverantör. Beck poängterar att syftet med dessa aktiviteter sällan enbart är försälj-
ningsinriktat, utan har ofta huvudfokus på en roligare aktivitet. 2003 medverkade 
Nordea som partner i Campus Ski Week i Åre, för tredje året i rad. Där handlar det 
inte alls om att skapa försäljning utan om att ge studenterna en innehållsrik och rolig 
vecka. Bland annat genom tävlingar i backen och på After Ski:n. Fred Gustafsson, 
Skellefteåkontoret, säger att Nordea även arbetar lokalt med Sales Promotion. De går 
ut till föreningar, arbetsplatser, skolor med mera, för att nå ut med sina erbjudanden 
och få snabb feedback och respons. Ytterligare en åtgärd som lokalkontoren använder 
sig av, som man kan koppla till Sales Promotion, är deras samarbete med olika 
studentkårer i landet, säger Beck. Bland annat delar Nordea ut ett pris för bästa 
uppsats till en student på Luleå tekniska universitet. 

 
 

• Direktmarknadsföring är i mångt och mycket väldigt likt personlig försäljning. Här 
använder sig Nordea av riktad reklam mot enskilda kunder med erbjudanden som är 
anpassade speciellt för individen. Syftet med Nordeas direktmarknadsföring är, enligt 
Gustafsson, att skapa långvariga relationer men även att, som vi tidigare nämnt, skapa 
en mer personlig atmosfär som nästan kan liknas vid en kompisrelation. Gustafsson 
säger att direktmarknadsföringen givetvis även förs i lönsamhetssyfte. 

 
 
Public Relations är inget Nordea jobbar aktivt med. Gustafsson säger att Nordea strävar efter 
att allt större del av kommunikationen med kunden ska ske genom Internet, och då framförallt 
att få kunderna att använda den personliga portalen på bankens hemsida. Han ser flera 
fördelar med denna kommunikationskanal. Först och främst är kanalen kostnadseffektiv, 
utgifter för porton och papper försvinner. Vidare förklarar Gustafsson att banken tjänar tid på 
att kunden själv sköter sina ärenden, utan direkt kontakt med banken.       
 
 
4.2 Kundens medieval 
 
Respondenterna i fokusgruppen var till en början helt eniga om genom vilken kommunik-
ationskanal de nås lättast. Post var det första som nämndes, men efter en längre diskussion 
kom det fram att telefon nog var den bästa kanalen för att nå fram till dem, det vill säga den 
kanal de lättast nås genom. De anser dock att kontakt via telefon kunde upplevas störande och 
att man på grund av detta har en negativ inställning redan från start och att man i många fall 
inte lyssnar på vad som sägs; ”Man vill helst bara avsluta samtalet direkt”. Att annonsera på 
”Internetbanken” anser eleverna inte vara någon idé, ingen av dem hade någonsin läst ett 
erbjudande/meddelande när de varit in på sitt konto, mest beroende på att de inte ens reagerat 
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på att erbjudanden finns där. Om banken däremot kontaktar dem genom en annan kanal och 
där berättar om att det finns erbjudanden på hemsidan som skulle kunna intressera dem, säger 
de att de mycket väl skulle kunna tänka sig att gå in på sidan och kolla igenom dem. 
 
På frågan om hur de helst vill bli kontaktade av banken var enigheten total. Post är den kanal 
som ungdomarna vill bli kontaktade genom. De menar att de föredrar post framför andra 
kanaler eftersom de öppnar all post och sedan själva kan välja att läsa informationen/erbjud-
andet i brevet. Är det något komplicerat eller personligt erbjudande anser respondenterna att 
telefon kan vara en bra kanal eller att informationen de får via post innehåller ett telefon-
nummer att ringa eller namnet på en person de kan kontakta. Vid enkla erbjudanden var det 
däremot ingen tvekan om att post är kanalen framför andra. En annan sak som kom upp var 
att de tyckte det var underligt att de aldrig får erbjudanden från andra banker än sin egen. Bara 
en av respondenterna hade någon gång bytt bank och det berodde enbart på att föräldrarna 
gjorde det. De ser ingen anledning till att byta bank eftersom de aldrig fått erbjudanden från 
andra banker, och därför inte vet om det är någon skillnad mellan de olika bankerna och i 
sådana fall vad. 
 
Den totala enigheten bestod när det gällde frågan om hur de själva ville kontakta banken. När 
det gäller andra bankärenden än att betala räkningar och utföra överföringar mellan konton 
väljer ungdomarna, i så stor utsträckning som möjligt, att besöka bankkontoret. Räkningar och 
överföringar sköter de flesta respondenterna över Internet. Telefon har enligt dem inte så stor 
betydelse eftersom eleverna anser sig för okunniga i de flesta bankärenden för att bara ringa 
till banken. De känner sig tryggare vid personlig ”ansikte mot ansikte” kontakt och anser att 
det är lättare att ta till sig vad som sägs. 
 
Närheten till bankkontoret värdesätter eleverna högt. Eftersom de inte gärna ringer till banken 
anser de att det är viktigt att ett bankkontor i det absoluta närområdet finns att tillgå. På grund 
av att ungdomarna föredrar att besöka ett bankkontor oberoende av ärende är de kritiska till 
kontorens öppettider. De anser att om man har ett jobb eller en lång skoldag så hinner man 
inte besöka banken annat än på lunchen och då är det ofta väldigt långa köer.  
 
 
4.3 Kommunikationsproblem 
 
 
4.3.1 Ur bankens perspektiv 
 
Fred Gustafsson upplever inte att det finns några större problem i kommunikationen med 
kunden. Han nämner dock att vissa kunders långa avstånd till det lokala kontoret kan leda till 
svårigheter i kommunikationen. Detta beror på att Nordeas Skellefteåkontor har ett stort upp-
tagningsområde, som sträcker sig från Lövånger i söder, till Byske i norr och Malå i väster. 
Tidigare då Nordea inte inriktade sig lika mycket på riktad kommunikation, utan istället 
använde sig av massutskick infann sig ibland problem, menar Gustafsson. Vissa kunder kunde 
bli irriterade då de fick mycket irrelevant och för dem ointressant information om banken. 
Numera anser Gustafsson inte att detta är ett problem längre, detta tack vare att kommun-
ikationen är mer riktad. 
 
För att undvika problem i kommunikationen har Nordea ett centralt telefonnummer dit alla 
som ringer Nordea hamnar. När kunden ringer kommer de till ett kundcenter där de kan få 
direkt hjälp med bankärenden. Är det något lokalt kontor kunden vill ha kontakt med, kopplas 
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de dit. På det centrala telefonnumret finns även möjlighet att boka möte med en personlig 
bankman på önskat lokalkontor. 
 
 
4.3.2 Ur kundens perspektiv 
 
Ett problem som ungdomarna upplevt är att köerna till kassorna på banken ibland är väldigt 
långa. Detta problem är enligt dem störst under lunchtid och då främst till insättnings- och 
uttagskassan. Ungdomarna tycker däremot inte att problemet varken är särskilt stort eller 
speciellt störande. Ett annat problem som ungdomarna tog upp var osäkerheten med 
Internetbanken, vid ett flertal tillfällen har hemsidan inte varit tillgänglig eller hakat upp sig 
när de varit inne på den. De tycker även att det känns otryggt att hantera pengar via nätet. De 
menar att om man för över pengar till ett annat konto känns det som om man lätt kan göra fel 
och skicka pengar till fel konto.  
 
Ett problem som framkom under diskussionen var att en bank inte har något direktnummer till 
det lokala bankkontoret, utan man måste kopplas via en central växel. Detta tycker 
respondenterna är dåligt, de vill inte gärna ringa till banken under dessa premisser. 
 
Ytterligare ett problem som uppstått och upprört respondenterna är att de känner sig sämre 
bemötta på grund av att de är unga. En av deltagarna i fokusgruppen tog upp ett exempel om 
när hon skulle skaffa ett kontokort i sin bank. Hon gick in på banken och väl där möttes hon 
av en nedlåtande anställd i kassan. Eftersom detta var ett av hennes första bankbesök och hon 
inte var insatt i hur det går till när man ansöker om ett kontokort hade hon många frågor. Den 
anställde dumförklarade henne helt och verkade inte tro att hon förstod någonting. Han kom 
dessutom med felaktiga uppgifter om att hon var tvungen att öppna ett nytt konto för att 
kunna använda sig av ett kontokort. 
 
Rent allmänt känner ungdomarna att personalen ibland uppträder nonchalant och överlägset 
gentemot dem.  
 
Anledningen till många av kommunikationsproblemen tror ungdomarna beror på under-
bemanning, för dåliga öppettider och i vissa fall andra kunder. För att komma till rätta med 
problemen tycker ungdomarna att banken framförallt bör göra något åt sina öppettider. De bör 
också göra utskick till gymnasieungdomar om banktjänster som kan vara aktuella för en 
person i den åldern. Som det är nu anser eleverna att informationen som går ut är bristfällig 
och det är en av anledningarna till att de alltid vill besöka bankkontoret istället för att 
exempelvis ringa. Om de fick mer information tror de också att de skulle ha ”mer kött på 
benen” när de är dags för dem att börja nyttja bankens tjänster ”Om man får mer information 
om till exempel bankkort innan man går och skaffar det, så skulle man inte behöva ställa så 
många frågor”, säger en av ungdomarna. 
 
 
4.4 EFI analys 
 
Ungdomarna i fokusgruppen tycker att det ibland kan vara svårt att förstå bankens 
erbjudanden. ”Man fattar ungefär vad det går ut på, men man kanske inte förstår helheten”, 
som en av eleverna uttryckte det.  
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Vi la fram ett egenkonstruerat EFI-exempel på ett erbjudande om ett bolån för att försöka 
luska ut vad ungdomarna helst vill veta. 
 
Egenskap : 5 % ränta på bolånet. 
Fördel : 1 % lägre ränta än förr. 
Innebörd : 300 kr mer att röra sig med i månaden. 
 
Respondenterna var först inne på att de nog ville veta ”hårda fakta” i första hand, alltså 
egenskapen. Efter diskussion kom det dock fram att det egentligen var innebörden de först 
och främst ville veta men att egenskapen också borde framgå någonstans i erbjudandet. Om 
man skulle tänka sig det givna exemplet som en affisch så skulle de vilja ha innebörden i stor 
text och egenskapen under i lite mindre text.  
 
Vi la också fram ett exempel på ett erbjudande om månadssparande som Nordea tagit fram. 
 
 

 
 
 
På frågan om det här var ett bra sätt att marknadsföra sitt erbjudande svarade de att det var en 
bra idé i sak men att tidsperioden på tio år kändes lite för avlägsen, ”det går inte att tänka att 
om jag sparar in ett biobesök i månaden så har jag en jordenruntresa om tio år” De ansåg att 
det hade varit bättre med en kortare tidsperiod på en tre eller fyra år, men de gillade helt klart 
idén med att konkretisera erbjudandet och gå ut med innebörden. 
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5 Analys 
 
I Detta kapitel jämför vi teori och empiri. 
 
 
5.1 En jämförelse av kommunikationskanaler och strategier, i teori och i 
verklighet 
 
  
5.1.1 Kommunikationsstrategier och kanaler 
 
 

• Annonsering: Kotler (2001) menar att varje form av icke-personlig betald 
presentation av idéer, produkter och tjänster, där avsändaren kan identifieras kan 
klassas som annonsering. Fördelarna anser han vara att företaget kan nå många kunder 
till ett lågt pris per kund. Även möjligheten till upprepning av sitt erbjudande 
framhåller Kotler som en viktig fördel. Han menar att annonsering har ett brett 
användningsområde, det kan användas både för att bygga upp ett varumärke och för 
att stimulera kortsiktiga försäljningar. Nackdelar som Kotler nämner med annonsering 
är att det är en icke-personlig kommunikation som inte möjliggör direkt feedback. 
Nordea använder annonsering både för att synas och för att marknadsföra namnet. 
Gustafsson vid Nordeakontoret i Skellefteå hävdar att de använder sig av annonsering 
i syfte att locka till sig enskilda kunder och skapa direkt respons till skillnad från vad 
Kotler säger om att annonsering inte möjliggör direkt feedback. Nordea nyttjar 
annonsering till att nå många kunder genom rikstäckande tv- och radioreklam. 

 
 

• Personlig försäljning: Personlig försäljning är en muntlig presentation av ett 
erbjudande i olika sammanhang vars syfte är åstadkomma en försäljning och bygga 
kundrelationer, menar Kotler (2001). Personlig försäljning är en mycket effektiv och 
trovärdig metod och bra när företaget vill bygga långvariga kundrelationer. Närheten 
till kunden gör att man är flexibel och kan reagera snabbt vid oklarheter. Den stora 
nackdelen med personlig försäljning är att det är väldigt dyrt per kundkontakt, anser 
Kotler. Nordea bedriver personlig försäljning på ett antal olika sätt. De har vissa 
förmånskunder som de kommunicerar extra mycket med för att bygga starkare 
relationer. Vidare jobbar Nordea med personlig försäljning för att locka till sig 
potentiella storkunder. Nordea arbetar också med annonsering för att på så sätt stödja 
den personliga försäljningen. De enskilda kontorens personliga försäljning stärks av 
centralt framtagna trycksaker som exempelvis affischer. 

 
 

• Sales Promotion: Denna del inkluderar ett brett utbud av verktyg som t.ex. kuponger, 
tävlingar, rabatter och specialerbjudanden. Kotler (2001) anser att sales promotion i 
första hand passar för att skapa stark och snabb respons, det ger snabba effekter för 
företagets försäljning. Sales promotion är ofta kortlivade åtgärder och dessa passar 
inte till att bygga långsiktiga relationer avslutar Kotler (2001). Nordea anordnar 
centrala aktiviteter som exempelvis arbetsmarknadsdagar där de marknadsför sig som 
både arbetsgivare och tjänsteleverantör. Till skillnad från Kotlers teori om att Sales 
Promotion ska ge snabba effekter för försäljningen anser Nordea att försäljningen inte 
alltid är det viktigaste utan istället ligger fokus på att skapa en rolig aktivitet. Bland 
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annat har Nordea varit med om att arrangera Campus Ski Week i Åre de tre senaste 
åren. Lokalt jobbar Nordea med Sales Promotion genom att gå ut till arbetsplatser, 
skolor med mera för att vissa upp sig och sina erbjudanden. På detta sätt skapas 
möjligheter till snabb respons och feedback precis som teorin säger. 

 
 

• Public Relations: Kotler (2001) menar att alla åtgärder som företaget använder sig av 
för att kommunicera till sin målgrupp utan att betala något direkt pris för kan klassas 
som Public Relations. Kotler anser att Public Relations är mera trovärdigt än reklam. 
En annan fördel som Kotler nämner med Public Relations är att man kan nå ut till 
personer som i vanliga fall undviker reklam. Public Relations innebär att man bygger 
goda relationer med företagets målgrupp genom att få god publicitet och en god 
image, menar Kotler. Nordea jobbar inte aktivt med Public Relations eftersom det inte 
är något de själva kan råda över i så stor utsträckning.  

 
 

• Direktmarknadsföring: Kotler (2001) betecknar direktmarknadsföring som riktad 
marknadsföring mot individuella kunder för att få omedelbar respons och långvariga 
kundrelationer. Blomqvist et al (1993) menar att genom direktmarknadsföring finns 
möjligheten att kommunicera på ett personligt plan. Enligt dem behöver inte direkt-
marknadsföringsåtgärderna syfta till att få en mätbar respons och/eller en transaktion. 
Istället kan det primära syftet vara att stärka relationen med kunden. Nordea använder 
sig av direktmarknadsföring vid personliga kontakter och precis som teorin anger 
använder de den för att skapa långvariga relationer. Nordeas direktmarknadsföring är 
individuellt anpassad för den enskilda kunden och nyttjas dels för att skapa en bättre 
relation till kunden vilket överensstämmer med teorin, och dels för att främja 
”försäljning”. 

 
 
Larsson (2001) hävdar att skriftliga medier kommer att i viss mån övergå till elektroniska 
medier i takt med att allt fler får tillgång till datorer med Internetuppkoppling. Vidare menar 
han också att för organisationer och företag är det ett snabbt och billigt sätt att kommunicera. 
Nordea användning av elektroniska medier stämmer väl överens med teorin. De strävar i allt 
större utsträckning efter att kommunikationen med kunden ska ske över Internet, och då fram-
förallt att få kunderna att använda den personliga portalen på bankens hemsida. Nordea anser 
att kanalen är kostnadseffektiv, de menar också att banken tjänar tid på att kunden själv sköter 
sina ärenden, utan direkt kontakt med banken.  
 
 
5.2 Kundens medieval 
 
Larsson (2001) menar att det finns två centrala antaganden angående kundens medieval. För 
det första är användaren aktiv och väljer fritt medier, inte bara massmedier utan även andra 
kanaler för att tillgodose sina informationsbehov. För det andra beror resultatet och effekten 
av en medieanvändning på användarens uppfattning av hur viktigt och relevant innehållet i 
kommunikationen är. Om respondenterna i fokusgruppen själva skulle få välja vilken 
kommunikationskanal de helst vill bli kontaktade via faller valet på post.  
På frågan om hur de lättast kontaktas svarade de att telefonen var det bästa verktyget, men det 
sättet att kontaktas upplever de oftast som påträngande och störande, och de påstår sig inta en 



Analys 

25 

negativ inställning redan från start. Om däremot meddelandet är komplicerat eller personligt 
kan telefon vara en lämplig kanal. 
 
När kunden själv ska kontakta banken har vår undersökning visat att gymnasieeleverna alltid 
väljer den personliga kontakten och går in till banken. Räkningar och överföringar sköter de 
flesta respondenterna över Internet. Telefon har enligt dem inte så stor betydelse eftersom 
eleverna anser sig för okunniga i de flesta bankärenden för att bara ringa in till banken.  
 
 
5.3 Störningar och problem i kommunikationen 
 
Kotler (2001) menar att det under varje steg i kommunikationsprocessen finns en risk för 
störningar och problem som kan förvränga innebörden av meddelandet och resultera i att mot-
tagaren erhåller ett meddelande med en annan betydelse än avsändaren tänkt sig. Störningar 
kan uppstå när avsändaren kodar sitt meddelande, när avsändaren väljer kanal, när mottagaren 
tolkar meddelandet och om ingen respons eller feedback följer, säger Kotler. 
 
Olsen (1992) tar upp ett antal exempel på kommunikationsproblem rörande bankväsendet. 
Bland annat skriver han om bankmannen som enbart talade till kvinnans man, och aldrig till 
henne. Detta exempel kan man jämföra med det en av respondenterna i fokusgruppen 
berättade om. Hon gick in på banken och väl där möttes hon av en nedlåtande anställd i 
kassan. Eftersom detta var ett av hennes första bankbesök och hon inte var insatt i hur det går 
till när man ansöker om ett kontokort hade hon många frågor. Den anställde dumförklarade 
henne helt och verkade inte tro att hon förstod någonting. Han kom dessutom med felaktiga 
uppgifter om att hon var tvungen att öppna ett nytt konto för att kunna använda sig av ett 
kontokort. 
 
Olsen tar upp ett par kommunikationsproblem via telefon som man lätt kan härleda till ett av 
problemen som kom fram under vår undersökning. Problemen Olsen tar upp är; Kunden fick 
ringa banken 4-5 gånger innan hon fick svar och den automatiska telefonupplysningen 
fungerade ej. Problemet som ventilerades i vår fokusgrupp var att det lokala bankkontoret inte 
har något eget nummer utan kunden var tvungen att ringa en central växel för att sedan 
kopplas vidare. 
 
Ett annat problem vi stötte på var att ungdomarna kände att de inte fått tillräckligt med 
information innan de blev myndiga och det var dags för deras första ”riktiga” bankkontakt. I 
det här fallet ligger problemet i kommunikationen hos avsändaren som inte sänt något 
meddelande. 
 
 
5.4 Hur kunden vill att banken ska kommunicera vid ett erbjudande 
 
Flodhammar, Bäckman, Gustafsson, Hedberg och Nielsen (1989) menar att för att företaget 
ska kunna ha en bra kommunikation med kunden, måste den ske på kunden villkor och 
företaget måste lägga sig på kundens nivå.  I vår undersökning kom det fram att bankerna inte 
alltid uppfyller detta. Ungdomarna i fokusgruppen tycker att det ibland kan vara svårt att 
förstå bankens erbjudanden. ”Man fattar ungefär vad det går ut på, men man kanske inte 
förstår helheten”, som en av eleverna uttryckte det.  
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Flodhammar et al (1989) har tagit fram en modell över vad företag ska fokusera på i sin mark-
nadsföring. Denna modell kallar de EFI-analys. E:et står för egenskap, F:et för fördel och I:et 
för Innebörd. Flodhammar et al menar att man alltid ska gå ut med innebörden dels för att det 
är vad kunden vill höra och dels för att kunna bedöma konkurrenskraften i sitt erbjudande. 
 
För fokusgruppen la vi fram ett EFI-exempel på ett erbjudande om ett bolån för att försöka ta 
reda på vad ungdomarna ville veta.   
 
Egenskap : 5 % ränta på bolånet. 
Fördel : 1% lägre ränta än förr. 
Innebörd : 300kr mer att röra sig med i månaden. 
 
Respondenterna var först inne på att de nog ville veta ”hårda fakta” i första hand, alltså 
egenskapen. Efter diskussion kom det dock fram att det egentligen var innebörden de först 
och främst ville veta men att egenskapen också borde framgå någonstans i erbjudandet. Om 
man skulle tänka sig det givna exemplet som en affisch så skulle de vilja ha innebörden i stor 
text och egenskapen under i lite mindre text. Teorin överensstämmer alltså till stor del med 
vad ungdomarna vill att banken ska gå ut med i sina erbjudanden. 
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6. Diskussion 
 
Här kommer vi att diskutera våra slutsatser kring resultatet och försöka besvara vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. Vi kommer att ta fram ett teoretiskt och praktiskt bidrag, vilka 
generaliseringsmöjligheter som finns samt ge förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
 
6.1 Svar på forskningsfrågor 
 
Vårt syfte är att undersöka hur kommunikationen mellan bank och kund ser ut. Under-
sökningen kommer att vara både ur kundens och ur bankens perspektiv. För att kunna svara 
på syftet har vi ställt upp följande forskningsfrågor: 
 

1.   Hur kommunicerar banken med kunden vid olika erbjudanden? 
2. Hur vill kunden att kommunikationen med banken ska ske? 
3. Hur ser kommunikationsproblemen ut mellan bank och kund? 
4. Hur vill kunden att banken ska kommunicera vid ett erbjudande? 

 
 
6.1.1 Hur kommunicerar banken med kunden vid olika erbjudanden? 
 
Banken marknadsför centrala erbjudanden genom rikstäckande TV och radio. Att de på det 
lokala planet inte använder sig av dessa är givetvis klokt. Vi anser att det skulle vara ett 
resursslöseri att göra så. Lokalt använder de istället sig av lokaltidningar, affischering och 
dylikt vilket vi tycker är bra. När de annonserar i lokaltidningen använder de sig av bilder på 
personalen i anslutning till de erbjudanden de saluför. Vi hävdar att banken gör helt rätt i att 
göra på det sättet. Det skapar en ”igenkännandefaktor” hos kunden som vi anser är väldigt 
viktig på en förhållandevis liten ort som Skellefteå. Vi tror inte det skulle fungera lika bra på 
en större ort som till exempel Stockholm. Vi tror att detta annonsknep skapar ett större 
förtroende för banken och en säkerhetskänsla hos kunden. 
 
Det faktum att banken har ett förmånssystem där flera kunder premieras och får chansen att 
kommunicera på ett personligare plan med banken lovordar vi. Däremot kan vi tycka att det 
vore bra om alla kunder kunde få detta exklusiva bemötande. Som det är nu är det ganska 
många som är förmånskunder och vi förstår att resurserna kanske inte räcker till för att ge alla 
kunder denna typ av service.  Det är inte heller säkert att alla kunden efterfrågar just denna 
tjänst. Att banken håller kontakt med ”viktiga” potentiella kunder verkar vettigt. Det är alltid 
bra med kapitalstarka och inflytelserika personer som kunder i banken.  
  
Vad gäller Sales Promotion anser vi att det gäller för banken att visa upp sig och sina 
produkter så ofta och så mycket det bara är möjligt. Banken jobbar med centrala aktiviteter 
som exempelvis Campus Ski Week i Åre och det är givetvis bra. Vi menar att banken borde 
jobba ännu mer med sponsring och liknande Sales Promotion aktiviteter. Att förknippas med 
ett positivt evenemang kan, enligt oss, vara ett av de bästa sätten att få fäste i kunden 
medvetande. Banken jobbar även lokalt med Sales Promotion. På det lokala planet visar vår 
undersökning att de har en hel del att jobba vad gäller att informera om deras tjänster på 
skolor. Respondenterna i vår fokusgrupp kände att de inte fått tillräckligt med information om 
vilka banktjänster som finns tillgängliga och hur dessa fungerar.  
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Banken använder sig av riktad reklam mot enskilda kunder med individuellt anpassade 
erbjudanden. Det tycker vi är ett utomordentligt initiativ, bara man använder rätt kanal för att 
förmedla erbjudandet. Vår undersökning visar att post alltid är den bäst lämpade kanalen att 
kontakta kunder genom. Att gå ut med skräddarsydda erbjudanden/meddelanden till kunden 
via hemsidan har i vår undersökning visat vara meningslöst eftersom kunderna inte läser dessa 
erbjudanden. Direktmarknadsföring jobbar banken med för att skapa långvariga relationer och 
det menar vi är väldigt bra. Vi tror att det idag är viktigare än tidigare för banker att skapa bra 
relationer och därigenom få trogna kunder. Det har nog idag blivit svårare att göra just detta 
eftersom man i dagens IT-samhälle lättare kan jämföra olika alternativ och valmöjligheter. 
Därför tror vi att det är oerhört betydelsefullt att man jobbar på just detta sätt med direkt-
marknadsföring. 
 
Gustafsson säger att banken jobbar med att allt större del av kommunikationen med kunden 
ska ske över Internet, och då framförallt att få kunderna att använda den personliga portalen 
på bankens hemsida. Detta ser vi som en naturlig utveckling som nog är oundviklig. Vår 
undersökning visar på att många kunder tycker att det känns osäkert att använda Internet för 
bankaffärer därför bör nog banken ha detta i åtanke och informera om säkerheten och dylikt. 
Att sköta sina bankaffärer över nätet är kostnadseffektivt och tidsbesparande för både banken 
och kunden. På grund av detta tror vi att denna kanal kommer att bli vanligare och vanligare 
och i sinom tid ta över nästan helt. 
 
 
6.1.2 Hur vill kunden att kommunikationen med banken ska ske? 
 
När ungdomarna själva får välja vilken kanal de vill kontaktas av banken genom, blev svaret 
genast post. Vi anser att banken ska gå ut till ungdomarna med ordentlig information via post 
innan de blivit myndiga för att de ska veta vad de får tillgång till för banktjänster i och med att 
de fyller 18 år. Telefon anser ungdomarna vara en störande kanal att kontaktas via. Denna 
kanal ska enligt ungdomarna endast användas vid personlig, viktig information. Annonsering 
över nätet är enligt våra respondenter i stort sett fruktlöst. Många av ungdomarna använder 
Internet till att betala sina räkningar men ingen av dem har någonsin läst om något erbjudande 
från banken. Detta talar, enligt vårt sätt att se det, sitt tydliga språk, banken bör koncentrera 
sig på marknadsföring via post. Där kan de i sin tur förmedla att det finns erbjudanden som de 
kan läsa mer om på nätet. Ungdomarna i fråga visste inte ens om att det förekom erbjudanden 
på hemsidan. 
 
När ungdomarna svarade på hur de lättast nås av banken svarade de efter många om och men 
att telefon var den kanal där de är lättast anträffbara, men som vi tidigare är detta ingen kanal 
som uppskattas av respondenterna om det inte gäller något väldigt viktigt och personligt. Vi 
ser därför ingen anledning till varför banken ska använda sig av denna kanal i kontakten med 
ungdomar. Banken borde tänka på att gå ut med information även till ungdomar som är 
kunder i andra banker. Vår undersökning visar att ungdomarna inte uppfattat att någon bank 
verkar gå ut med information som särskilt riktar sig till dem. Här tror vi att den bank som 
börjar med att skicka ut information, inte bara till sina egna kunder utan också till andra ung-
domar, har stor chans att knyta nya kunder till sig. Vi tror att det i detta stadium vore lättast att 
”fånga” kunderna och knyta dem till en viss bank; de har ännu inte tagit några stora lån eller 
dylikt och har nog därför inte något som binder dem till en viss bank. 
  
På frågan om hur ungdomarna själva vill kontakta banken svarade de unisont att gå in till 
banken var det enda sätt de kunde tänka sig, eftersom de känner sig så osäkra. Ungdomarna 
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valde därför personlig kontakt, ansikte mot ansikte, istället för exempelvis telefon. Eftersom 
banken strävar efter att kunderna i så stor utsträckning som möjligt ska sköta sina 
bankärenden utanför ”kontorets väggar”, måste de återigen tänka över sina information-
srutiner. Vi tror, med stöd av vår undersökning, att om ungdomarna hade haft större kunskap 
hade de inte behövt besöka kontoret i lika stor utsträckning. Eftersom ungdomarna känner en 
osäkerhet i sin bankkontakt och vill ha ett personligt bemötande förstår vi deras angelägenhet 
angående närheten till bankkontoret. Ungdomarna anser att öppettiderna i dag är alltför dåliga 
och det håller vi med om. Bankerna borde nog, om det finns ekonomiskt underlag, till 
exempel ha öppet någon helgdag eller någon kväll i veckan. 
 
 
6.1.3 Hur ser kommunikationsproblemen ut mellan bank och kund? 
 
Banken upplever egentligen inga större kommunikationsproblem i kontakten med kunden, 
utöver de långa avstånd mellan bankkontor och kund som kan förekomma på vissa platser. 
Banken har etablerat en central telefonväxel i Stockholm och hoppas på det sättet undvika 
många problem som kan förekomma i kontakten med kunden. Får man inte tillräcklig hjälp 
där eller om man söker något/någon på lokalkontoret kan man bli kopplad dit. Detta är inte 
särskilt uppskattat. En av respondenterna i fokusgruppen valde att istället för att ringa, besöka 
kontoret just på grund av att man inte kunde ringa direkt till det lokala kontoret. Vi anser att 
även om det kan vara en bra idé med en central telefonväxel som har utbildad personal att ta 
hand om de flesta frågor, borde alltid möjligheten att kunna nå det lokala kontoret direkt 
finnas. 
 
Ett annat problem respondenterna upplevt var att det ibland är väldigt långa köer. Detta 
problem skulle kunna avhjälpas med längre alternativt bättre anpassade öppettider. Som vi 
tidigare nämnt skulle banken, om det är ekonomiskt genomförbart, kunna ha kvälls- eller 
helgöppet. Ytterligare ett problem som vi berört tidigare är osäkerheten som respondenterna 
känner kring att sköta sina bankaffärer över Internet. Vid ett flertal tillfällen har ungdomarna 
varit med om att hemsidan har hakat upp sig eller legat nere när de ska till att använda 
tjänsten. Vi anser att banken borde gå ut med säkerhetsinformation angående deras Internet-
tjänster. Vidare tycker vi att man borde ha någon form av backup till hemsidan, så man alltid 
kan komma åt tjänsten. Respondenterna känner också en osäkerhetskänsla vid transaktioner 
över nätet till privatkontonummer. Här tycker vi att, om det är juridiskt möjligt, kunden borde 
se och kunna bekräfta vems konto det är när man skrivit in kontonumret. Som det är nu 
skriver man bara in ett kontonummer och får därefter själv fylla i namnet på konto-
innehavaren och man har ingen möjlighet att kontrollera om det stämmer. 
 
Flera av ungdomarna i fokusgruppen har upplevt att de blivit sämre bemötta än andra kunder 
och enligt deras sätt att se på saken beror det på att de är ungdomar. Vi tycker att om detta 
stämmer, kan vara ett ganska allvarligt problem. Här får nog bankerna, i sådana fall, ta och 
tänka igenom sin framtoning gentemot ungdomar. I de flesta fall har ungdomarna blivit bra 
bemötta men att det överhuvudtaget förekommer är illavarslande. Det kan vara blivande 
storkunder som bankerna negligerar och de kanske sedermera byter bank. Vi anser att 
bankerna bör prata med sin personal och uppmärksamma hur ungdomarna upplever detta 
problem.  
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6.1.4 Hur vill kunden att banken ska kommunicera vid ett erbjudande? 
 
Respondenterna i fokusgruppen anser sig ibland ha svårt att förstå helheten i bankens 
erbjudande. Därför borde nog bankerna kanske lägga sig på en något enklare nivå, åtminstone 
i kontakten med ungdomar. 
 
När det gäller vad ungdomarna tycker att banken ska gå ut med, i ett EFI-analys perspektiv, 
var de eniga om att innebörden var det viktigaste. De anser att innebörden bör vara det som 
framhävs mest men att egenskapen, ”hårda fakta”, också bör framgå i erbjudandet. Eftersom 
detta sätt att marknadsföra sig uppskattas av gymnasieeleverna anser vi att det är just 
innebörden som banken bör ”trycka på” i sina erbjudanden. Bankens erbjudande om att börja 
månadsspara fick mycket positiv respons hos respondenterna. I det erbjudandet går de ut med 
både innebörd och egenskap och fler liknande erbjudanden borde, enligt oss, tas fram. 
 
 
6.2 Återkoppling till syftet 
 
Möjligheterna att generalisera är begränsade på grund av att vår undersökning dels grundar 
sig på endast en bank, dels på att ”kunderna” består av en fokusgrupp med åtta respondenter i 
gymnasieålder.   
 
Kommunikationen mellan bank och kund sker på många olika sätt. Banken kontaktar främst 
kunden genom post. Vissa kunder håller de en kontinuerlig kontakt med, och där är kontakten 
lite personligare, ofta via telefon. När kunden ska kontakta banken väljer de helst att besöka 
sitt bankkontor.  Kunden vill bli kontaktad främst via post men kan i speciella fall tänka sig 
att banken kontaktar dem över telefon. Utifrån kundens synsätt går banken ibland ut med för 
komplicerade erbjudanden som kan vara svåra att förstå. Vår undersökning visar att problem 
som kan uppstå i kommunikationen bland annat är dåligt bemötande från personalens sida och 
problem med hemsidan.  
 
 
6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Det teoretiska bidraget av denna uppsats består av en utveckling av EFI-analysen, en 
fördjupning i kundens medieval och en bild av hur kommunikationen mellan bank och kund 
fungerar. EFI-analysen har testats på en fokusgrupp och till viss del bekräftats men vissa av-
vikelser från teorin förekommer. Respondenterna menar att de inte bara vill veta innebörden 
av ett erbjudande utan också egenskapen. Vi har påvisat en skillnad i hur banken vill att 
kunden ska kontakta dem och i hur kunden i själva verket vill kontakta banken. Banken 
strävar efter att kunden i större och större utsträckning ska använda sig av Internet i sina 
bankkontakter medan kunden fortfarande vill besöka bankkontoret för att uträtta sina ärenden. 
Vi har bidragit med en bild av hur kommunikationen mellan bank och kund ser ut som vi inte 
hittat i någon annan litteratur. 
 
Det praktiska bidraget består av många saker, det mesta nämnt redan i svaret på forsknings-
frågorna. Där har vi bland annat tagit upp att banken måste tänka på att bemöta alla kunder 
med respekt. Om banken ska fortsätta sin satsning på Internet så måste de informera mer och 
minska osäkerhetskänslorna hos kunderna. Bankerna bör jobba mer med att gå ut med 
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innebörden i sina erbjudanden men också tänka på att ha kvar egenskapen i erbjudandet. 
Bankerna ska fortsätta på den utstakade vägen med att använda post för att nå ut med 
meddelande till sina kunder. 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara både intressant och nyttigt att utforska och bygga ut EFI-analys-
begreppet mer. Vi hittade väldigt lite om just detta i litteraturen men vi känner att det kan vara 
ett viktigt verktyg i marknadsföringen för företag som bör undersökas ytterligare. Ett annat 
område som vi anser skulle må bra av att undersökas ytterligare är kundens medieval. Vi 
tycker det vore intressant att få veta mer om hur kunden vill bli kontaktad och hur kunden vill 
kontakta företag och om det är någon större skillnad på kundens och företagens syn på detta. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka och som 
skulle vara intressant att ta reda på i förhållandet mellan bank och kund. 
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Intervjuguide till intervju med Fred Gustafsson, Nordeas 
Skellefteåkontor och Fredrik Beck, Nordeas huvudkontor i 
Stockholm 
 
 
Hur kommunicerar banken med kunden vid olika erbjudanden?  
 

- Vilken kommunikationsstrategi använder sig banken av vid olika erbjudanden? 
 
- När och varför(i vilket syfte) använder banken de olika strategierna? 

 
- Används olika kommunikationsstrategier till olika målgrupper? 

(Kommunikationsstrategierna: Annonsering, personlig försäljning, sales promotion 
och public relations) 
 

- Vilka kommunikationskanaler använder sig banken av för att kommunicera olika 
erbjudanden? 
(Kommunikationskanaler: E-post, vanlig post, telefon, fax, hemsida, tryckta medier, 
tv- radioreklam, ansikte mot ansikte med mera) 
 

- När använder ni er av personlig försäljning och vilka kanaler används? 
 
- När använder ni er icke-personlig försäljning och vilka kanaler används? 

 
     
Hur ser kommunikationsproblemen ut mellan bank och kund?  
 

- Har ni upplevt problem i kommunikationen med kunden? 
 
- I sådana fall vilka är dessa problem och hur gestaltar sig dessa? 

 
- Vad anser ni dessa problem beror på?  

 
- Vad anser ni man kan göra för att åtgärda dessa problem? 

 
- Om ni inte upplevt några problem, vilka problem tror ni kan förekomma? 

 
 



Bilaga 1 

 

Underlag för diskussion i fokusgruppen 
 
 
Hur vill kunden att kommunikationen med banken ska ske? 
 

- Genom vilken kommunikationskanal når banken dig bäst när de ska kommunicera ett 
erbjudande? 

  
- Hur vill du helst bli nådd? 

 
- Vill du bli nådd på olika sätt (via olika kanaler) vid olika erbjudanden? 

Erbjudanden:  Möjlighet till kontoutdrag via SMS. 
  Första hemlånet (bostadslån) 

  Sparande/placering   
 
- Vilken kommunikationskanal vill du använda när du kontaktar banken? 

(Kommunikationskanaler: E-post, vanlig post, telefon, fax, hemsida, tryckta medier, 
tv- radioreklam, ansikte mot ansikte med mera) 
 

- Vill du använda olika kommunikationskanaler beroende på vilket ärende du har i 
banken? 
 

- Hur påverkar bankens öppettider/tillgänglighet kommunikationen? 
• Bankkontorens öppettider 
• Närhet till bankkontor 
• Möjligheter att kontakta banken på annat sätt (telefon, e-post med mera) 

     
- Hur viktigt är det att det finns ett bankkontor att gå till? 
 
- Går det lika bra att sköta bankärenden via telefon/Internet? 

 
 
Hur ser kommunikationsproblemen ut mellan bank och kund? 
 

- Har ni upplevt problem i kommunikationen med banken/kunden? 
(Exempel på problem: Telefonköer, Hemsidan ligger nere, Personalens bemötande: 
lyssnar inte/bryr sig inte) 
 

- I sådana fall, vilka är dessa problem? 
 

- Vad anser ni dessa problem beror på?  
 

- Vad anser ni man kan göra för att åtgärda dessa problem? 
 

- Om ni inte upplevt några problem, vilka problem tror ni kan förekomma för 
gymnasieungdomar i kontakten med banken? 
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Hur uppfattar kunden bankens erbjudanden? 
 

- Förstår ni bankens erbjudanden? 
(Exempel på erbjudanden: Extra förmånligt bolån med fast ränta i 2,5 år) 
 

- Vad vill ni helst att banken ska gå ut med? Egenskap, fördel eller innebörd (är det 
olika vid olika erbjudanden?) 

 
- Kommunicerar banken på rätt nivå? 
 

 
 
 




