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Förord 

Först och främst vill vi tacka respondenterna i Stockholm och Örebro för att 

de ställde upp i vår undersökning. Utan dem hade resultaten i vår 

undersökning varit omöjliga att ta fram. 

Vi vill även tacka vår handledare Lars Vigerland för alla synpunkter och goda 

råd under uppsatsens gång. 
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Sammanfattning 

 

Titel Relationsmarknadsföring riktat mot Generation Z. 

Kurs/ämne Kandidatuppsats i marknadsföring 15hp hösten 2013 Karlstad 

Universitet 

Författare Robert Gladh & Jenny Nilsson. 

Handledare Lars Vigerland. 

Nyckelord Relationsmarknadsföring, Generation Z, Bankers 

marknadsföringsstrategier  

Syfte Studiens syfte är att få en förståelse kring vilka faktorer inom 

relationsmarknadsföring som Generation Z anser är väsentliga för dem som 

bankkunder och deras syn på bankverksamheternas digitala tjänsteutbud. 

Teori I teorin kapitlet presenteras ett antal olika modeller och teorier. Såsom 

det moderna sättet att utföra banktransaktioner och relationsmarknadsföring 

med fokus servicekvalitet. 

Metod Studien grundas i en kvantitativ undersökningsmetod och insamlingen 

av empirin skedde genom en enkätundersökning. Urvalet togs ut från skolor i 

Stockholm och Örebro. Svaren har sedan sammanställts och analyserats. 

Empiri Enkätundersökning utförda på gymnasieelever födda 1995, en 

urvalsram ur populationen Generation Z. 

Slutsats De slutsatser som kan dras från vår studie och resultat är att 

information leder till bredare kunskap och säkerhet som i sin tur inger tillit till 

banken. Generation Z känner sig bekväma med att använda det digitala 

tjänsteutbudet i den mån som deras bankerfarenheter förmår. Faktorer som 

avgör den uppleva tjänstekvaliteten värdesätts fortfarande av de yngre framtida 

bankkunderna Generation Z vilket medför att 

relationsmarknadsföring fortfarande är gångbar för bankerna. 

  



Abstract 

 

Title Relationship marketing to Generation Z - a successful strategy? 

Level Bachelor thesis in business economics, 15 credits 

Author Jenny Nilsson & Robert Gladh 

Supervisor Lars Vigerland 

Keywords Relationship marketing, Generation Z, Bank marketing 

strategy. 

Aim The aim of the study is to gain an understanding of the factors in the 

relationship marketing as Generation Z considers essential for them as 

bank customers and their view of the banking operations' digital offerings. 

Theory The theory chapter presents a number of different models and 

theories. Such as the modern way to perform banking transactions and 

relationship marketing with focus service quality. 

Method The study was based in a quantitative survey methodology and 

the collection of empirical data was done through a visitor’s survey. The 

respondents were located in schools in Stockholm and Örebro. The 

Responses were then compiled and analyzed. 

Data Survey conducted on high school students born in 1995, a sampling 

from the population Generation Z. 

Conclusion The conclusions that can be drawn from our study and the 

result are that information leads to wider knowledge and confidence, 

which in turn inspires confidence in the bank. Generation Z will feel 

comfortable with using the digital service offering to the extent that their 

banking experiences can. Factors that determine the experience the service 

quality value added remains of the younger future banking customers, 

Generation Z, which means that relationship marketing is still viable for 

the banks. 
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Begreppsförklaring 

 

Relation 

Svenska akademins ordbok beskriver relation som ett förhållande där det 

föreligger ett visst samband i exempelvis ett sammanhang, i ett beroende mellan 

två eller flera föremål (Svenska akademins ordbok 2010). Vi har relationer på 

många sätt. I arbetet, med vänner, familj, till och med till personer vi möter i vår 

vardag skapar vi relationer. Som svenska akademins ordbok förklarar order 

relation så uppstår således ett beroende och utbyte av varandra. 

Generation Z 

Generation Z definieras som ungdomar födda i mitten av eller efter 1990 (Geck 

2006). Följaktligen i samma tid som tjänsteutbudet ökade på Internet under 1990 

talet. Nor Amira Syazwani beskriver Generation Z som medlemmar av de senaste 

nätgenerationerna. Syazwani menar att Generation Z är uppväxt med en livslång 

användning av Internet och snabb kommunikationsteknik är inte längre 

begränsad till en stationär dator. Generation Z bär istället med sig en enhet som 

är kopplad till mobila alternativ. Vilket medför att generationen ständigt är 

uppkopplad och de karaktäriseras av den anledningen av sitt tidiga användande 

av smartphones, laptops och Tv-spel (Syazwani 2012).  
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1. Inledning 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till uppsatsen problem som följs av en 

problemdiskussion. Diskussionen mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar samt ges 

en introduktion till de avgränsningar som gjorts i uppsatsen. Uppsatsens vidare disposition 

redovisas för läsaren. 

1.1 Problembakgrund 

Generellt gäller för marknader att de växer i takt med att de mättas. När utbudet 

är större än efterfrågan medför det att konkurrensen om de lönsamma kunderna 

ökar (Heffernan et al. 2008). Den dynamiska marknadsekonomin förändras 

ständigt vilket medför att den inte alltid är förutsägbar (Gummesson 1995). 

Behov, köpkraft och teknologi på marknaderna ändras och därmed även 

marknadsföringssituationerna.  Datorer kom på allvar på 1970-talet och förde 

med sig ett nytt sätt att kommunicera utöver postens tjänster. I och med 

utvecklingen av Internet under 1990-talet skapade flera företag elektroniska 

marknader och därmed relationer mellan leverantörer och kunden på en ny nivå 

(Gummesson 1995). Denna ökande konkurrens har även kommit att påverka den 

svenska bankverksamheten. 

Historiskt har det svenska bankväsendet verkat i en stabil miljö under en relativt 

lång period, de senaste årtiondena har dock en rad nya aktörer etablerat sig vilket 

lett till ökad konkurrens (Zineldin & Mosad 2005). Det finns fyra 

huvudkategorier av banker på den svenska marknaden: svenska bankaktiebolag, 

utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. Bankaktiebolag och utländska 

filialer har ökat från 42 stycken år 2000 till 66 stycken år 2012. Ökningen av 

utländsk bankverksamhet beror på att det numera är tillåtet för utländska banker 

att etablera sig i Sverige. Detta har lett till att det år 2012 fanns 29 utländska 

banker i Sverige. Ökningen av bankaktiebolag beror till stor del på att 

internetbanker, värdepappersbolag samt kreditmarknadsbolag har etablerat sig 

(Svenska bankföreningen 2013). Samtidigt som antalet aktörer på marknaden har 

ökat har antalet bankkontor mer än halverats de senaste 30 åren, från 4500 till 

drygt 2000 kontor (Petersson 2006). Durkin och Howcraft (2003) menar att det 

kommer bli allt färre bankkontor framöver. På grund av den ökade konkurrensen 

har det blivit allt viktigare för bankverksamheterna att finna nya men framförallt 

behålla befintliga kunder (Grönroos 2008).  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Heffernan,+Troy/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028


 3 

En studie av Goodwin & Gremler (1996) visar att om långvariga och nära 

relationer stärks är möjligheten till fortsatt utbyte större. Utbyten som i sin tur 

generar en betydande kostnadseffektivitet per kund jämfört med att försöka finna 

nya kunder (Goodwin & Gremler 1996). Följaktligen ökar behovet för 

bankverksamheterna att förstå nuvarande och potentiella kunders behov. Att 

sträva efter att skapa långvariga relationer genom att attrahera, upprätthålla och 

främja kundrelationen är en marknadsföringsstrategi som går under namnet 

relationsmarknadsföring (Gumesson 1995). Detta är en strategi som generellt 

utövas av de flesta storbanker idag (Eriksson 2006; Vegholm 2011; Heffernan et 

al. 2008; Durkin och Howcraft 2003). 

De aktuella finansiella produkterna som finns inom bankverksamheten är nästan 

identiska vilket har medfört att strategierna inom relationsmarknadsföring har 

blivit ett viktigt verktyg för bankerna för att säkra fortsatta relationer (Chan & 

Handford 2003; Adamson et al. 2003; Vegholm 2011). Bankverksamheten 

förväntas vara kundcentrerad och interagera med kunden, eftersom bankernas 

handlande påverkar kundens bild av banken och dess produkter. Integreringen 

underlättar för bankverksamheterna att uppfylla kundernas specifika behov. Att 

anpassa sina rutiner och system efter och för sina kunder medför att de blir 

konkurrenskraftiga (Vegholm 2011). Enligt Svenskt kvalitetsindex rapport för 

2013 värderar bankkunderna idag service högt i sin relation med sin bank. 

Tillgänglighet och användarvänlighet är servicefaktorer som intresserar kunderna 

(Svenskt kvalitetsindex 2013). 

Den lönsamma kunden kan bland annat definieras som lönsam genom att hon 

uträttar sina bankärenden själv via bankernas breda tjänsteutbud. De kunder som 

är självgående och interagerar med bankverksamheten genom någon av de 

uppkopplade banktjänsterna tenderar att göra fler aktiva val som leder till affärer 

än spontankunden som kommer in via kontoret (Nilsson 2006). Bankernas 

tjänsteutbud består av telefonbank och de digitala tjänsterna Swish, internetbank 

samt mobilbank. Dessa tjänster medför att kunden kan uträtta sina bankärenden i 

en allt bredare mån via en internetuppkoppling, via ett samtal med en 

banksupport eller via en telefontjänst.  

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning från 2011 använder 99 procent av 

de tillfrågade individerna mellan ålder 16-24 år Internet regelbundet. 

Regelbundenheten definierades som i stort sett varje dag till minst en gång per 

vecka i en tremånadersperiod (Statistiska centralbyrån 2012). Olle Findahl har 

under tolv år intervjuat ett urval av svenska folket om deras internetvanor för att 

kunna följa förändringarna över tid. 2012 presenterade han att tillgången till 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Heffernan,+Troy/$N?accountid=8028
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Internet har ökat för varje år i sjutton års tid, från två procent 1995 till 89 procent 

2012. Användandet har trängt allt längre ner i åldrarna, 2012 använde hälften av 

treåringarna och 40 procent av alla tvååringar (Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

2012). Internet var 2012 den vanligaste kanalen som används för kontakt med 

banken. Andelen personer över 15 år som betalar räkningar via internetbank har 

från 1999 till 2012 ökat med 70 procent (Svenska bankföreningen 2013). Dagens 

smarta mobiltelefoner är utformade att tjänstgöra mer eller mindre som en liten 

dator. I takt med att fler svenskar skaffar sig smarta mobiltelefoner ökar också 

användandet av mobila banktjänster (SvD näringsliv 2013).  

En studie utförd av SBAB med 1046 respondenter visade att endast en av tio i 

åldern 18-29 valde att rådgöra med banken innan bostadsköp. Maria Landeborn, 

privatekonom på SBAB menar att det är en generationsfråga och speglar trenden 

att vi blir alltmer online. Unga människor som tenderar att ha hög teknisk 

kunskap sköter i allt högre grad sina bankärenden på Internet istället för att 

rådfråga banken (SBAB 2013). Bankverksamhetens framtida kunder kommer 

bland annat att innefatta Generation Z, en så kallad “nätgeneration” som växer 

upp i ett samhälle med lättillgänglig uppkoppling. Generation Z utför sina dagliga 

ärenden via Internet på samma självklara sätt som tidigare generationer anammat 

ny teknik vid unga år. 

1.2 Problemdiskussion 

Bankernas primära syfte är att erbjuda kunderna sina finansiella tjänster. Av den 

anledningen är det viktigt att bankpersonalen har goda kunskaper kring 

kundernas behov för att hjälpa dem på bästa sätt utifrån sina finansiella tjänster 

(Eriksson 2006). Som tidigare nämnts menar Vegholm (2011) att interaktion med 

kunden underlättar för bankverksamheten att uppfylla kundens behov. 

Situationer i samhället förändras för kunden och bankpersonalen bör ta lärdom 

av sina kunder (Eriksson 2006), framförallt den kommande Generationen Z som 

är bankverksamhetens framtida kunder. 

Eriksson (2006) beskriver att det hos många kunder finns en önskan om 

individuellt anpassade banklösningar, men eftersom banker har ett så pass stort 

inflytande i samhället har dessa belagts med diverse regleringar. Detta har 

medfört att bankerna befinner sig i ett slags spänningsfält mellan att uppfylla 

kundernas krav men samtidigt göra detta inom ramarna för myndighetens 

regelverk (Eriksson & Yildiz Dag 2006). Eriksson och Yildiz Dag (2006) menar 

att då banker ofta är stora och svårföränderliga organisationer krävs det 
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betydande resurser och ett längre tidsperspektiv för dem att anpassa sig till en 

omvärld i förändring.  

Kunderna är sällan kunskapsstarka inom de finansiella tjänster som 

bankverksamheter erbjuder, därför är det av stor vikt att all personal inom 

bankverksamheten har goda kunskaper om sina finansiella tjänster, samt skapar 

goda kunskaper om kunden, för att skapa hållbara och utvecklande relationer 

(Eriksson 2006). För att attrahera, upprätthålla och stärka relationen mellan 

bankverksamheten och kunden beskriver Zineldin och Mosad (2005) att 

bankverksamheterna bör anstränga sig att möta kundens behov för att utveckla 

en god upplevd kvalitet. Vidare beskriver Zineldin & Mosad (2005) hur viktigt 

det är för bankverksamheter att arbeta med den interna marknadsföringen. 

Författarna beskriver vikten av att se till att all personal är motiverad, förstår 

tjänsteföretagets affärside och har befogenhet att hålla den service som krävs för 

att kundens behov tillfredsställs (Zineldin & Mosad 2005; Grönroos 2008).  

Generation Z är den första generation som vuxit upp med omedelbar tillgång till 

digital information vilket medför att de obehindrat använder digitala tjänster till 

vardags för att tillgodose sina behov. Generation Z integrerar digitala medier och 

tjänster i varje aspekt av deras dagliga liv på ett sätt som tidigare generationer 

aldrig skulle ha tänkt på (Geck 2006). Internet och digital information är den 

stora marknaden i morgon menar Damian och Calvin (2012). Informationen 

flödar fritt och det är viktigt för marknadsförare att förstå de nya 

relationsreglerna samt marknadsföringen mot den nya generationen (Meadows-

Klue 2007). Utmaningen för företagen blir att ständigt hänga med i det nya 

digitaliserade tjänsteutbudet.  

Efter att ha genomsökt litteratur från tidigare forskning har vi konstaterat att 

området relationsmarknadsföring med fokus på Generationen Z i högsta grad är 

outforskat. Däremot förekommer ett flertal vetenskapliga artiklar kring 

relationsmarknadsföring som marknadsföringsstrategi samt ett utbud som 

kopplar ihop relationsmarknadsföring och bankverksamhet.  Vi finner dock 

ingen forskning kring relationsmarknadsföring inom bankverksamheten som 

riktar sig mot Generation Z specifikt. Om bankverksamheten ska attrahera och 

upprätthålla en relation med Generation Z i framtiden frågar vi oss om 

bankverksamheten står inför ett paradigmskifte inom sin nuvarande kärnstrategi, 

relationsmarknadsföring? Strategin bygger idag mestadels på en fysisk kontakt. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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Med hänsyn till den statistik som redovisades i problembakgrunden antar vi att 

parallellt med att Generation Z åldras så ökar användning av Internet och därmed 

ökar även efterfrågan på uppkopplade tjänster. Om användningen av Internet 

fortsätter att öka bland unga människor förmodar vi att en naturlig följd så 

småningom blir att även bankernas digitala tjänsteutbud ökar i användning. Vi 

anser att det kan vara av intresse för bankernas framtida marknadsföringsstrategi 

att se hur stor betydelse befintlig relationsmarknadsföring har på den kommande 

generationen bankkunder som innefattar Generation Z.  

1.3 Frågeställningar 

 Vad anser Generation Z är betydelsefullt inom bankverksamheternas 

arbete med kundrelationer?  

 Hur kan arbetet med kundrelationer vara en fortsatt lönsam 

marknadsföringsstrategi för bankerna mot Generation Z? 

 I vilken mån vill Generation Z använda sig av bankernas digitala 

tjänsteutbud och kommer Generation Z att värdera bankernas digitala 

tjänsteutbud som mer fördelaktig än en fysisk relation? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse kring vilka faktorer inom 

relationsmarknadsföring som Generation Z anser är väsentliga för dem som 

bankkunder. Vi vill även belysa hur Generation Z ser på bankverksamheternas 

digitala tjänsteutbud. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen belyser inte hur relationsmarknadsföringsstrategin tas fram av 

bankerna. Istället koncentrerar sig undersökningen på 

relationsmarknadsföringsstrategin ur ett kundperspektiv inom bankverksamheten 

och hur den kan tänkas komma att påverka den i framtiden allt mer aktiva 

bankkunden, Generationen Z. Undersökningen avgränsas till en urvalsram ur 

populationen Generation Z som utgörs av individer födda 1995. Beslutet kring 

urvalet av individer födda 1995 togs på grund av bekvämlighetsskäl. Vår mening 

var att under varsitt tillfälle samla en så representativ urval för populationen som 

möjligt. Detta ledde till att vi besökte två gymnasieskolor, Jensens Gymnasium 

samt Grillska gymnasiet i våra respektive hemstäder och uppsökte individer 

födda 1995. Vi samlade in 47 stycken enkäter i Örebro samt 60 enkäter i 
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Stockholm. Djupare redogörelse kring utförande samt avgränsningar i urvalet 

återfinns under kapitel 3, Metod. 

1.5.1 Avgränsning i teorin 

Inom relationsmarknadsföring har vi valt att avgränsa oss till aktiviteterna att 

attrahera kunden, att upprätthålla kundrelationen samt att främja kundens behov. 

Inom dessa aktiviteter har vi identifierat relevanta faktorer som syftar till 

respektive aktivitet. Vår teoretiska referensram innehåller därmed teorier och 

faktorer inom relationsmarknadsföring, så som integration mellan tjänsteföretag 

och kund, mervärdeskapande, kundens behov, relations- och samarbetsfördelar, 

upplevd tjänstekvalitet, intern marknadsföring samt kommunikation.  

Vår teoretiska referensram innefattar även tidigare forskning inom tekniska 

kunskaper, förståelse för bankernas finansiella tjänster, generationerna innan 

Generation Z, användning av internetbanken, samt frekvens av 

internetanvändning för att dra slutsatser kring relationsmarknadsföring och 

Generation Z:s användning av digitala tjänster.  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Nedan presenteras uppsatsens upplägg samt syftet med respektive kapitel. 

Kapitel 2 Teoretisk referensram:  

I detta kapitel presenteras relevanta teorier, artiklar, tidigare forskning samt 

litteratur som ligger till grund för metodutformningen samt analysen av 

empirin. 

 

Kapitel 3 Metod: 

I detta kapitel beskrivs hur studien gjort och hur uppsatsen formats. Kapitlet 

innehåller motivering till val av metod och vetenskapligt synsätt, motivering 

till undersökningsdesignen, förklaring kring urvalsprocessen, för– och 

nackdelar med valen, beskrivning av pilotstudien och vad det gav, beskrivning 

kring hantering av bortfall, forskningsetik, undersökningens reliabilitet och 

validitet samt hur den insamlade data har bearbetats. 
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Kapitel 4 Resultat: 

I detta kapitel redovisas resultatet från den insamlande data i diagram och 

frekvenstabeller tillsammans med en förklarande text. Kapitlet syftar till att 

enkelt överblicka resultatet från empirin. 

Kapitel 5 Analys: 

I detta kapitel redovisas en analys av resultatet som satts i jämförelse med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet syftar till att redovisa skillnader och likheter 

från tidigare forskning och teorier tillsammans med relevanta korstabeller och 

korrelationstabeller.  

Kapitel 6 Slutsats: 

I detta kapitel sammanfattas huvudpunkterna av analysen och frågeställningarna 

samt syftet besvaras. Studiens resultat jämförs med de teorier och tidigare 

forskning som berörts. Uppsatsen ursprungliga problem ställs emot det svar vi 

erhållit ur uppsatsens studie. Kapitlet innehåller även författarnas egna slutsatser 

utifrån de svar som forskningen byggts på. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redovisa relevanta teorier samt artiklar inom 

relationsmarknadsföring och kommunikation. Likaså redovisas artiklar och tidigare forskning 

kring relationsmarknadsföring inom bankverksamheter samt tidigare forskning kring 

teknikens roll för bankverksamheterna, som utgjort stöd för vår uppsats. 

2.1 Relationsmarknadsföring  

Begreppet relationsmarknadsföring aktualiserades i empirin under 1980-talet trots 

att det som företeelse existerat sedan innan. Relationsmarknadsföring är en 

utveckling av, och en motsats till, transaktionsmarknadsföring. 

Transaktionsmarknadsföring är det tidigare synsättet inom marknadsföring där 

fokus kretsade kring försäljning som enbart utgick från fyra stycken P, nämligen 

price, place, product och promotion (Edvardsson 1998, s. 237). Inom 

relationsmarknadsföring ligger fokus numera på en kunskapsprocess där strategin 

är att medvetet behandla kunderna på ett sådant sätt att långvariga relationer 

skapas och upprätthålls, detta genom att behovsanpassa erbjudandet och skapa 

mervärde för befintliga samt nyvunna kunder (Kotler 1999; Grönroos 2008; 

Gummesson 1995). En relationsorienterad syn på marknadsföring innebär ett 

långsiktigt tidsperspektiv. Priskänsligheten kan av den anledningen vara lägre hos 

kunden då relationen i sig utgör ett mervärde för kunden (Kotler 1999).  Det är 

alltså i interaktionen med kunden som kundens uppfattning om värdet sker. 

Relationsperspektivets fokus är att möjliggöra värdet istället för att distribuera 

värdet, det vill säga att företagets fokus inte ligger på att övertala kunden om ett 

visst alternativ utan istället gemensamt skapa en lösning som uppfyller kundens 

behov eller löser de problem som kunden följaktligen värdesätter (Grönroos 

2008).  

Relationsmarknadsföring kan delas in i aktiviteter som syftar till att attrahera, 

upprätthålla och främja kundrelationen (Echeverri & Edvardsson 2012). Kundens 

behov utgör grunden för all marknadsföring (Gummesson 1995). För att 

tillfredsställa kundens behov måste dessa först förstås och identifieras (Grönroos 

2008). Grundstenen är att kunden och tjänsteleverantören interagerar, vilket 

syftar till att skapa mervärde för kunden (Gummesson 1995; Grönroos 2008).  I 

mötet mellan tjänsteleverantören och kunden skapas en process där en relation 

kan byggas. Anser kunden att denna process är givande finns det en god grund 

för tjänsteföretaget att bygga vidare och skapa en relation. Om inte interaktionen 

är till kundens belåtenhet kommer kunden vända sig till en annan 

tjänsteleverantör. En relation är ingen given förutsättning för lojalitet gentemot 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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tjänsteleverantören från kundens sida, men relationsskapandet och 

upprätthållandet i sig är oftast lönsamt för tjänsteleverantören som 

marknadsföringsstrategi (Grönroos 2008). 

2.2 Relationsmarknadsföringens bidrag  

Kunden agerar i egenskap av en resurs, som tillsammans med företaget kan skapa 

förutsättningar för att lösa problem samt uppfylla de behov som i sin tur 

värdesätts av kunden. Långvariga och nära relationer har större möjlighet att leda 

till fortsatt utbyte, vilket stärker relationen samt bidrar till kundens syn på 

kvalitén. Kan företaget anpassa sig och förstå kundens behov medför det att 

företaget har färre reklamationer, vilket är kostnadseffektivt och skapar en 

kundlojalitet. En effekt av lojaliteten är att den säkrar framtida intäkter och 

minskar därmed också marknadsföringskostnader (Andersson et al. 2013; 

Petersen & Rajan 1994; Gummesson 1995).   

Det är ingen självklarhet att en relation är bestående bara för att den skapats, det 

krävs utveckling och förbättring för att upprätthålla relationen (Gummesson 

1995). Det är svårt att utveckla en mätmetod som visar hur en relation etableras, 

dock bör relationsskapande eftersträvas då det innebär en win-win situation för 

både tjänsteleverantören och konsumenten. Samarbete har blivit ett viktigt bidrag 

till relationsmarknadsföringen. Leverantörer, kunder och andra är inte företagets 

motparter, snarare medparter. Fokus ligger i att arbeta med kunden snarare än 

emot kunden (Gummesson 1995).   

Genom att ingå en relation och interagera med tjänsteföretaget kan kunden på ett 

mer effektivt sätt uppnå sina egna mål. Relationsfördelarna ur kundens perspektiv 

är bland annat: 

 Säkerhet som skapar en minskad oro hos kunden och därmed tillit till 

tjänsteleverantören.  

 Sociala fördelar såsom när kunden blir igenkänd av personal samt särskilda 

fördelar, till exempel tilläggstjänster eller förmånliga priser, prioriteras 

högt av kunden. 

 Särskilda förmåner kan vara i form av en kontaktperson som medför en 

bindning mellan kund och tjänsteleverantör som skapar ett mervärde hos 

kunden (Grönroos 2008).  

 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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2.3 Relationsmarknadsföring genom erbjudanden mot den yngre 
generationen 

En studie utförd på konsumenter mellan 18-24 år påvisar att majoriteten av 

respondenterna inte ansåg att kuponger och erbjudanden på nätet förbättrade 

deras förbindelse med företaget som skickade ut dessa. Studiens resultat påvisade 

att de unga konsumenterna var likgiltiga till att erbjudandet skulle ge dem en 

bättre bild av företaget. Den unga generationens mål var inte att knyta kontakter 

eller vara lojala mot företaget och varumärket, utan det tydligaste incitamentet i 

denna studie kring kuponger och erbjudanden var ekonomiskt. Slutsatsen var att 

denna form av relationsmarknadsföring medför svårigheter att upprätthålla 

relationer med kunder som tillhör en priskänslig målgrupp (Ballard et al. 2013).  

2.4 Passiv eller aktiv relation 

Det är inte alla kunder som är intresserade av att skapa relationer med 

tjänsteleverantören. Detta avgörs av om kunden är relationsinriktad eller 

transaktionsinriktad. En transaktionsinriktad kund söker lösningar på sina behov 

till en rimlig kostnad och uppskattar inte att tjänsteleverantören kontaktar dem. 

En relationsinriktad kund värdesätter integration med tjänsteleverantören. Den 

relationsinriktade kunden kan vara passiv eller aktiv. För att hänsyn ska tas till 

detta kan företagen välja att tydliggöra information om hur företaget bäst 

kontaktas. Detta ger den aktiva relationsinriktade kunden möjlighet att återkoppla 

och integrera med företaget i syfte att få ut ytterligare värde, och den passiva 

relationsinriktade kunden nöjer sig med vetskapen om att möjligheten att 

kontakta företaget finns. Även om denna möjlighet sällan utnyttjas så vill den 

passiva relationsinriktade kunden känna trygghet att ha möjligheten, vilket ger 

denna kundtyp ett mervärde (Grönroos 2008). 

2.5 Upplevd kvalitet 

Trots att det personliga mötet spelar en central roll vid skapandet av en 

tjänsteprocess har det riktats lite uppmärksamhet kring dess samspel. Med 

tjänsteprocess menas den rad av aktiviteter mellan kund och personal i vilken 

tjänster kommer till (Echeverri och Edvardsson 2012). Det samspel som sker 

mellan parterna, som benämns sanningens ögonblick, innebär att skapa 

förutsättningar för kunden att uppleva kvalitet (Echeverri och Edvardsson 2012). 

Grönroos (2008) menar att kvalitet är en subjektiv upplevelse. Kvaliteten upplevs 

som god när kundens erfarenhet av kvaliteten motsvarar kundens förväntningar 

på kvaliteten. Uppfattningar kring kvalitet är dynamiska, det vill säga att de 

präglas av upplevelser i den enskilda situationen, vilket kontinuerligt formar och 
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omformar imagen som kunden förknippar med företaget. Kundens uppfattning 

om kvaliteten i en specifik situation färgar sedan dennes förväntningar på 

upplevelsen av nästa situation i en tjänsteprocess. Därför är det av vikt att 

kartlägga sina tjänsteprocesser som sedan kan analyseras för att vidareutvecklas. 

För att säkerställa att kvalitetsupplevelsen ständigt är god så underlättar en 

kartläggning av de olika processer som en kund möter hos tjänsteleverantören. 

Eftersom dålig kvalitetsupplevelse alltid påverkar framtida kvalitetsupplevelser 

negativt är det viktigt för tjänsteleverantören att överblicka sin process. Att 

kartlägga sin tjänsteprocess bidrar till att visa vilka akter som medför ökad risk att 

relationer bryts och vilka som är mindre avgörande för fortsatta relationer 

(Grönroos 2008).  

Forskning har bidragit till lärdomar kring god kvalitetshantering. Grönroos 

(2008) presenterar några av dem så här: 

 Kvalitet är det som kunder upplever. Det vill säga att kvalitet inte är 

något som ledningen i ett tjänsteföretag kan bestämma eller fastställa, 

utan det baseras på kundens behov, önskemål och förväntningar 

grundat i kundens subjektiva upplevelse.  

 Kvaliteten kan inte skiljas från serviceprocessen. Kunden deltar aktivt i 

processen med tjänsteleverantören vilket också är en del av kundens 

upplevelse. Detta kan ur ett konkurrensperspektiv ses som viktigare än 

den tekniska kvaliteten i tjänsten.   

 Kvaliteten produceras lokalt i mötet med tjänsteleverantören i 

sanningens ögonblick, vilket således avgör en stor del av kundens 

upplevda värde. Därför är det grundläggande att den personal som 

kunden möter bedriver och är delaktig i kvalitetsstyrningen av tjänsten. 

Kvalitetsstyrningen kan bland annat innefatta intern marknadsföring 

med syfte att förmå alla parter i företaget att ansvara för relationen till 

kunderna.  

 Alla i tjänsteprocessen bidrar till kundens kvalitetsupplevelse. Även 

t.ex. Backoffice-personal och stödpersonal är ansvariga för kundens 

upplevda kvalitet i slutändan. Det medför att alla anställda bidrar till 

kvalitetsarbetet.  
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 Kunden är medproducent vilket gör att kunden ska ses som en 

medproducerande resurs. Ibland måste kunden därför informeras om 

vad som krävs av dem och motiveras till att handla därefter (Grönroos 

2008). 

2.6 Kommunikation 

Tjänsteföretag bör eftersträva ett dialoginriktat angreppssätt vid kommunikation 

med kunden. En ömsesidig kunskap om kundens behov växer fram, vilken 

behövs för att stödja kunden i tjänsteprocessen (Grönroos 2008). Det första 

mötet benämns planerad kommunikation. Här möts kunden och företagets 

personal genom en planerad kommunikation såsom reklamannonser eller 

säljförhandlingar. När kommunikationen löper vidare interagerar personal och 

kund i system eller varor. Om tillräckligt stöd ges till kunden uppstår en kontakt 

som går utöver den planerade kommunikationens budskap. Företagets produkt 

och servicebudskap binds ihop med den planerade kommunikationen vilket är 

det första steget mot en dialog. När tiden och dialogen fortlöper genom en 

tvåvägskommunikation kan den ses som relationsinriktad. Resultatet blir att det 

uppstår ett förtroende mellan kunden och personalen. Så länge relationen 

uppfattas som ärlig, rättvis och stödjande är sannolikheten stor att relationen 

fortsätter, skriver Grönroos (2008).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1: Relationskommunikation, tolkning av Grönroos (2008 s. 308). 

 

2.6.1 Kommunikation via hemsidor 

Tre forskare vid ett Universitetet i Makedonien har studerat 

relationsmarknadsföring på Internet ur ett kundperspektiv (Patsioura et al. 2011). 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de föredrog interaktiva och 
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http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Patsioura,+Fotini/$N?accountid=8028
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internetbaserade kommunikationskanaler, såsom online-formulär och 

realtidskommunikation, framför traditionella åtgärder som telefon och mail för 

att kommunicera med de anställda på företaget. Kommunikationsmotiven från 

respondenterna var främst i syfte att få information om produkten eller för att 

kommunicera sin fråga eller åsikt via hemsidan. Resultatet bekräftade att det 

främsta målet för hemsidorna var förmågan att fungera som ett 

marknadsföringsverktyg som kan återge värdefull återkoppling till kunden 

(Patsioura et al. 2011).  

2.7 Banken och relationsmarknadsföring  

Det som från början har avsett ett transaktionsutbyte utan förtroende i 

bankverksamheten har i nutid utvecklats till att skapa relationer i flera steg. 

Relationen till kunden stärks genom att bankverksamheten löpande skapar ett 

mervärde för kunden som förbättrar kundens ekonomi. För att skydda och 

behålla sitt värde, behöver bankverksamheten hantera, skapa och förbättra 

långsiktiga kundrelationer (Zineldin & Mosad, 2005). I Zineldin och Mosads 

(2005) studie om dessa relationer visade det sig att ett av de viktigaste 

kvalitetskriterierna för kunderna i deras bankrelation var servicekvaliteten, som 

innefattade faktorer som tillförlitlighet och lyhördhet från bankverksamhetens 

sida. Detta menar författarna betyder att bankverksamheten inte behöver 

investera i traditionell reklam som har mindre påverkan på kunden.  

Bankverksamheten ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom en 

kontinuerlig relation. Ett vanligt transaktionsutbyte kan lätt imiteras av 

konkurrenter, medan ett relationsutbyte som baseras på ett längre emotionellt 

utbyte inte är lika enkelt att imitera (Eriksson 2006).  

2.7.1 Teknisk kunskap och användning av Internetbanken 

Studier kring konsumenters kunskapsutveckling inom Internetbanken påvisar att 

konsumenter upplever sig ha ökad tillgång till banken tack vare Internetbanken 

(Nilsson 2006). Konsumenterna kan besöka banken när de vill via 

Internettjänster och slipper stå i kö på kontoren. Respondenterna ansåg även att 

de fick en bättre överblick över sina likvider samt affärer i Internetbanken. 

Undersökningen visade att flera konsumenter ansåg att Internetbanken var 

komplicerad men det övervägdes av användbarheten som den trots allt 

genererade (Nilsson 2006). De konsumenter som hade en begränsad kunskap 

kring teknologi tenderade att vara mer osäkra vid användandet av Internettjänster 

jämfört med dem som ansåg sig ha en bredare teknisk kunskap. Var 

konsumenten osäker sökte den inte heller upp information själv utan förutsatte 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Patsioura,+Fotini/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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att banken skulle ge dem information. De konsumenterna med bredare tekniska 

kunskaper var mer säkra i sin Internetanvändning och därmed mer benägna till 

att söka upp information själva via Internetbanken och önskade ingen mer 

information från bankerna. Konsumenter med begränsade tekniska kunskaper 

använde inte Internetbanken mer än någon gång per månad, vilket ledde till 

att kunskapsinlärningen gick långsamt. Konsumenter med omfattande teknisk 

kunskap använde Internetbanken i större utsträckning vilket därmed ledde till 

ytterligare kunskaper. En ökad teknisk kunskap ökar således användande av 

flera tjänster inom Internetbanken, vilket medför att flera affärer utförs den 

vägen (Nilsson 2006). Konsumenterna i undersökningen kategoriserades efter 

ålder, och den yngsta respondenten var 24 år (Nilsson 2006). 

2.7.2. Tidigare generationers användning av Internetbanken 

Tidigare forskning utförd av Heaney (2007) kring Generation X och Y:s 

användning av Internetbanker, visar att skillnader mellan de två generationerna 

innan Generation Z förekommer. Generation X är personer födda mellan 1965- 

1977 och Generation Y mellan 1977 och 1995 enligt Heaney (2007). Generation 

Y förklaras som den generationen som i högre grad använder teknik och beskrivs 

som notoriskt ombytliga konsumenter som söker snabba förändringar (Heaney 

2007). Heaneys forskning visar att Generation Y använder Internetbanken oftare, 

utför fler bankärenden via Internetbanken och har en långt mer utvecklad 

Internetvana än Generation X. Studien visar en generell uppfattning bland båda 

generationerna. Internetbankanvändare från Generation X och Y uppfattar 

tjänstekvaliteten hos sin bank som högre än dem inom Generation X och Y som 

inte använder Internetbanken. De flesta respondenternas främsta skäl till 

användandet av Internetbanken var att det är effektivt, snabb och minskar 

kostnader för annars avgiftsbelagda tjänster (Heaney 2007).  

 2.7.3 Upplevd relevans av finansiella tjänster 

Det är oftast svårt för kunden att förstå sig på finansiella tjänster, därför är det 

viktigt för kunden att känna ett förtroende till sin bankkontakt. Förtroendet 

handlar om att bankpersonalen ska uppfattas som trovärdig, objektiv och kunnig 

inom området. Generellt inträffar trovärdighetsproblem på grund av 

allmänhetens bristande kunskaper kring finansiella tjänster och leverantörernas 

bristande förståelse för detta. För att den finansiella marknaden ska fungera krävs 

att kund och tjänsteleverantör gemensamt bearbetar information om tjänsterna 

på marknaden (Eriksson & Tapper Hoël 2006).  
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2.7.4. Konsumenternas finansiella kunskaper 

För att upprätthålla kundrelationerna och tillgodose kundens behov måste 

bankverksamheten förstå sig på kunden, vilket i sin tur ökar försäljning samt 

konkurrenskraften genom att en relationsbindning uppstår. Användandet av 

bankverksamheternas mer komplicerade finansiella tjänster såsom aktie och 

fondköp, som sker via Internetbanken, utförs av dem med stora finansiella 

erfarenheter. En ökad kunskap leder till ökad försäljning, vilket är avgörande för 

att bankverksamheten ska kunna tillhandahålla lämplig information och 

rådgivning till kunderna. Bristande kunskaper kring de finansiella tjänsterna kan 

leda till olämpliga och därmed skadliga val av kunderna, som i sin tur leder till ett 

minskat förtroende för bankverksamheten. Kan bankverksamheterna erbjuda 

bättre information, vilket skapar större förståelse hos kunden, så ökar chansen att 

kundens behov tillfredsställs (Eriksson & Nilsson, 2006). 

2.8 Intern marknadsföring  

Relationsmarknadsföring är i hög grad beroende av personalens attityder, 

engagemang och prestationer gentemot kunderna. Målet med den interna 

marknadsföringen är att styra och motivera medarbetarna till att följa 

verksamhetens affärsidé och bli kundinriktade. Om personalen inte känner sig 

motiverade eller inte tar sitt serviceansvar på allvar, misslyckas strategin. 

(Grönroos 2008). Relationsmarknadsföringen bygger av den orsaken i stort på en 

välfungerande och kontinuerlig intern marknadsföring. Detta innebär att hela 

organisationen motiveras och har befogenhet att hålla den service som krävs för 

att tillfredsställa kundens behov (Fielding & Mosad 2005). 

2.9 Teknikens roll för bankverksamheten 

Ny teknik har möjliggjort för många kunder att snabbt och enkelt nå sina 

tjänsteföretag. Internet har gjort tjänster mer lättillgängliga, vilket gör att 

kunderna bör utbildas och motiveras till att använda webbplatser (Grönroos 

2008). Det är viktigt att IT-lösningen och interaktionen över Internet får stöd i 

den verkliga interaktionen mellan kund och tjänsteleverantören (Grönroos 2008). 

IT-situationen skiljer sig markant från det traditionella servicemötet då det sker 

externt, bortom tjänsteleverantörens direkta närvaro. Kunden är utelämnad till 

webbsidans kommunikativa logik, vilken i bästa fall hjälper denne att betjäna sig 

själv (Echeverri & Edvardsson 2012).  

Självservice syftar till tjänster där kunden till stor del uträttar tjänsten själv, därför 

är det av stor betydelse att webbsidan eller automaten är utformad på ett 
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begripligt vis (Echeverri & Edvardsson 2012). Ur en kommunikativ synvinkel är 

det ytterst viktigt att analysera de situationer där kunden själv är utelämnad att 

ensam hantera den service denne är ute efter. (Echeverri och Edvardsson 2012).  
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3. Metodval och metoddiskussion 

Detta kapitel redovisas de valda tillvägagångssätten som avser att besvara uppsatsens 

problemformulering. I kapitlet görs en beskrivning av motivering till val av metod och 

vetenskapligt synsätt, motivering till undersökningsdesignen, förklaring kring undersökningens 

reliabilitet och validitet, urvalsprocessen samt reflektioner vid insamling av empirin. I kapitlet 

följer löpande diskussion gällande fördelar och nackdelar kring varje metodval. 

 
3.1 Vetenskapligt synsätt och analys av teorin 

Vi har använt oss av en deduktiv ansats och har därmed ett teoretiskt perspektiv 

utifrån hur vi insamlat vår teoretiska referensram. Det innebär att vi utgått från 

den teoretiska referensramen när vi utformat vår enkät. Den deduktiva ansatsen 

ligger till grund för hur och varför vi erhåller våra slutsatser (Bryman & Bell 

2005). Genom att härleda empirin till den teoretiska referensramen ämnar vi att 

beskriva frågeställningen i vår uppsats. 

3.1.1 För- och nackdelar med en deduktiv ansats 

Fördelarna med en deduktiv ansats är att studien byggs på redan existerande 

kunskap vilket medför att studien påverkas mindre av forskaren samt att det 

möjliggöra för utveckling av teorierna. Forskningen följer en tydlig och logisk 

ordningsföljd (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002).  

Nackdelen med en deduktiv ansats kan vara att en omedveten selektiv insamling 

av befintliga teorier sker, dvs. att vi letar efter information som omedvetet stödjer 

vår teoretiska utgångspunkt. Detta medför i sin tur att både den interna 

reliabiliteten och validiteten kan komma att ifrågasättas. Vi är väl medvetna om 

att selektering av teori sker utifrån vårt eget omdöme, dock är detta oundvikligt 

då forskare alltid företar en avgränsning av information, vare sig det sker 

medvetet eller omedvetet (Jacobsen 2002). En annan nackdel med en deduktiv 

ansats är att det grundläggande lärandet redan har gjorts i förväg. Vår 

utgångspunkt och mening i denna uppsats är att utgå från befintliga teorier för att 

uppsatsen stegrande ska utvecklas. Vi vill utveckla teorierna genom att bekräfta 

eller dementera dem i relation till våra frågeställningar.  

3.2 Undersökningsmetod      

För att behandla den sociala verkligheten vid undersökningar används statistiska 

metoder. Jacobsen (2002) menar att uppläggningen av undersökningen ska göras 

utefter det som passar bäst till problemställningen och syftet med 
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undersökningen. Vi har därför valt att använda oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod som utgörs av en enkät. Metodvalets grundtanke kom sig av 

att problemställningen är av sådan typ att vi ville ha möjlighet att urskilja 

gemensamma allmänna uppfattningar i vårt urval. Vi utgick från populationen 

Generation Z och var därmed inte intresserad av den enskilda individens åsikt 

(Jacobsen 2002). Av den anledningen anser vi att en kvantitativ 

undersökningsmetod passar vårt syfte och kan besvara våra frågeställningar kring 

Generation Z:s åsikter.  

3.2.1 För - och nackdelar med en kvantitativ undersökningsmetod 

Fördelarna med en kvantitativ metod är att större svarsandel erhålls som kan 

möjliggöra vårt motiv att undersöka åsikterna hos en population. Forskaren 

skapar även en förståelse för det sociala fenomenet vid en kvantitativ metod 

(Jacobsen 2002). Vår mening är att i den mån det är möjligt förhålla oss objektiva 

till teorierna samt utformningen av mätmetoden. Att välja en kvantitativ metod 

underlättar och möjliggör för replikering av studien som i sin tur höjder studiens 

reliabilitet (Bryman & Bell 2005). Nackdelen med den kvantitativa metoden är att 

den genom enkät och slutna frågor inte ger ett djup i undersökningen (Jacobsen 

2006; Bryman & Bell 2005).  

3.3 Undersökningens utformning 

Undersökningen har en extensiv utformning, vilket innebär att den undersöker 

många enheter i flera sammanhang med färre variabler. En extensiv utformning 

ökar sannolikheten att kunna beskriva fenomen som omfattar hela populationen 

(Jacobsen 2002). 

3.3.1 Tvärsnittsansats 

Vi har valt en enkätundersökning som omfattar en tvärsnittsansats (Bryman & 

Bell 2005). En tvärsnittsansats innebär att vi studerar verkligheten vid en bestämd 

tidpunkt på ett urval individer för att sedan dra slutsatser för större grupper eller 

hela marknadssegment. Fördelarna med denna typ av ansats är att den ger 

möjlighet att dra allmänna slutsatser av svaren till hela urvalsramen som vi ämnar 

undersöka, samt att den är användbar när slutsatserna är menade att vara 

beskrivande för urvalet (Bryman & Bell 2005; Jacobsen 2002). Vi vill belysa 

Generation Z:s åsikter för att beskriva vilka faktorer som Generation Z anser är 

väsentliga inom relationsmarknadsföring.  
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3.3.2 Enkätundersökning 

Data samlades in via en strukturerad enkät (se bilaga 1). Enkäten utformades 

utifrån de tre aktiviteterna att attrahera kunden, upprätthålla samt främja 

relationen. Till aktiviteterna togs relevanta faktorer ut från den teoretiska 

referensramen, detta för att enkäten ska ha stöd i de teorier och den vetenskap 

som finns inom området idag. Utifrån en enkät är det enklare att kartlägga 

variationer och uppmärksamma mönster i svaren, vilket lämpar sig då vi ämnar 

undersöka åsikter hos vår urvalsram (Bryman & Bell 2005).  

3.3.3 För och nackdelar med enkätundersökning 

De främsta fördelarna med att använda enkätundersökning som 

undersökningsmetod är att det är kostnadseffektiv, smidigt att utföra och 

samtidigt menar vi att svarsandelen blir högre då vi närvarar på plats vid 

respektive undersökningstillfället. Bryman och Bell (2005) beskriver att den 

huvudsakliga anledningen till varför det är viktigt att mäta i kvantitativa 

undersökningar är för att vi genom mätningar kan beskriva skillnader mellan 

människor, vilket underlättar för att upptäcka tydliga variationer.  

Nackdelarna med en enkätundersökning är att då respondenterna är anonyma ges 

ingen möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. En enkät passar inte alla 

respondenter då de kan ha läs och skrivsvårigheter. Ytterligare en nackdel är att 

respondenterna kan se samtliga enkätfrågor direkt och därav formar sitt svar efter 

ett mönster istället för vad de verkligen anser (Bryman & Bell 2005). Vi är 

medvetna om dessa risker med den kvantitativa metoden. Vi avsåg att vid 

undersökningstillfället beskriva syftet med undersökningen så tydligt som möjligt 

för respondenterna för att förbättra reliabiliteten.  

3.3.4  Utformning av mått för begreppen 

Enkäten utelämnade variabeln ålder, då vi har en specificerad urvalsram på 

artonåringar. Tyngdpunkten vid utformningen av frågorna utgick från påståenden 

som är typiska för relationsmarknadsföring samt frågor kring 

Internetanvändning, detta för att få en förståelse för respondenternas uppfattning 

kring begreppen. En del begrepp inom området kan vara abstrakta och svåra att 

mäta vilket gör att de måste brytas ned och konkretiseras till en lättuppfattad 

fråga, därför valde vi att framställa svarsalternativen via en skala.  

Det finns fyra olika typer av mätskalor för variabler; ordinalskala, nominalskala, 

intervallskala samt kvotskala. I denna studie har vi valt att använda en 
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ordinalskala för utformningen av svarsalternativen till enkäten. Ordinalskala 

används ofta när syftet är att mäta respondenternas attityder till ett visst fenomen, 

det vill säga om de håller med, delvis håller med eller inte alls håller med gällande 

en fråga (Ejlertsson, 2005). Eftersom respondenterna kan uppfatta frågorna olika 

lämpar sig en åsiktsskala bäst (Christiansen et al. 2001). Att valet föll på denna typ 

av skala beror på att vårt syfte ämnade undersöka åsikter som kan rangordnas 

men där avståndet mellan varje steg är psykologiskt. 

Ordinalskalan utformades efter Likertskalan och är därmed en femgradig skala 

(Bryman & Bell 2005). Till skillnad från enkla "ja/nej"-frågor ger likertskalan oss 

möjlighet att upptäcka åsiktsgrader vilket lämpar sig för att enklare identifiera de 

områden som vi ämnar med vår undersökning (surveymonkey.com). I linje med 

Bryman och Bell (2005) anser Ejlertsson (2005) att vid mätning med Likertskalan 

så bör skalan utformas med minst fem men samtidigt färre än sju valmöjligheter. 

Fördelen med lågt antal svarsalternativ är att det är lättare att urskilja 

svarsmönster, vilket dessutom minskar risken för att svaren överlappar varandra 

(Trost 2007). Vi vill undvika att en stor skala medför slumpmässiga val från 

respondenternas sida. Syftet med en ordinalskala är att den möjliggör analysering 

av data. Vi kan uttala oss om vilka som har mer av en egenskap än andra men 

inte hur mycket de har. Vi kan få fram lägesmått såsom median och typvärde. 

Medianen ger ett korrekt mittenvärde och ger oss en överblick av det centrerade 

värdet i varje åsikt. Typvärdet visa det mest förekommande värdet vilket är 

intressant vid mätning av åsikter. Analysen kan presenteras i lämpliga tabeller 

eller diagram (Jacobsen 2002; Lovås 2006). Ordinalskalan möjliggjorde för oss att 

ta fram korrelationsmått genom Spearmans rho för att urskilja samband mellan 

olika variabler. Värdet är antingen negativ eller positivt mellan 0 +/- 1 och under 

+/- 0.3 är korrelationen svag, +/- 0.3 till +/- 0.5 medelstark och över +/- 0.5 

visas en stark korrelation (Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2005) 

Jacobsen (2002) menar att åsikters intensitet mäts genom påståenden. Av den 

orsaken väljer vi att utforma frågorna som påståenden med svarsalternativ från A 

till E, där A= Håller helt och hållet med, B = Håller delvis med, C = Har ingen 

åsikt, D = Tar delvis avstånd från, E = Tar helt och hållet avstånd. (Se Bilaga 1). 

Trost (2007) menar att det råder delade meningar om att använda sig av ett “vet 

ej/har ingen åsikt”-alternativ. Ges inget sådant alternativ riskerar respondenterna 

att tvingas välja en ståndpunkt som denne kanske inte står för. Risken med att ge 

ett sådant alternativ är istället att respondenten ges möjlighet att undvika att svara 

av rena bekvämlighetsskäl. Vi har trots detta valt att använda oss av en bipolär 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
https://sv.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
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skala som innefattar ett “har ingen åsikt”-alternativ. Vi vill att möjligheten till att 

svara ”har ingen åsikt” ska finnas för respondenterna, då deras bankerfarenheter 

kan vara begränsade.  

För att bibehålla högsta möjliga reliabilitet har negationer, svåra ord och 

ordvändningar undvikits i möjligaste mån i frågeställningarna, detta för att minska 

risken för att frågorna missuppfattas. Trost (2007) varnar för alltför stort bruk av 

sammanställningar som består av frågeställningar med liknande svarsalternativ 

med risk för att respondenterna tröttas ut och svarar på måfå, alternativt kryssar i 

“vet ej/Har ingen åsikt”. För att undvika uttröttning menar Trost (2007) att det 

är klokt att dela satserna med hjälp av extra utrymme mellan varje sats, 

uppställningen ser därmed inte lika kompakt och besvärlig ut.  

3.3.5 Frågeutformning  

Fråga 1-3 syftar till allmänna frågor som menar att vi ska få en överblick av vårt 

urvals intresse kring sin ekonomi som kan vara av betydelse för undersökningens 

resultat. Fråga 1 innehåller endast två dikotoma kategorier, vilket kön 

respondenterna tillhör (Bryman & Bell 2005). Fråga 2-17 är som motiverat efter 

ordinalskala och enligt Likertskalan.  

Fråga 4 med följdfrågor är kopplad till delen attrahera från 

relationsmarknadsföringsteorierna där syftet är att belysa faktorer som enligt 

teorin attraherar relationen till kunden. 

Fråga 5-13 är kopplade till delen att upprätthålla relationen med kunden och även 

frågor kring kommunikation från vår teoretiska referensram. Syftet är att belysa 

faktorer som enligt teorin upprätthåller relationen till kunden. 

Fråga 14-15 är kopplade till delen att främja relationen med kunden och 

utformade efter relationsmarknadsföringsteorierna. Syftet är att belysa faktorer 

som enligt teorin främjar relationen med kunden.  

Fråga 16-17 är utformade efter en nominalskala då det inte går att rangordnas 

utan snarare kategoriseras (Bryman & Bell 2005).  Frågorna avser att spegla 

respondenternas Internetvanor.  

Fråga 18-20 är återigen av typen ordinalskala och avser att spegla vad 

respondenten anser om bankernas digitala tjänsteutbud idag och om de helst 

väljer att utföra sina bankärenden via någon av bankverksamheternas digitala 

tjänster. Vår mening är att utifrån data vi erhållit vid frågorna som syftar till 

relationsmarknadsföringsteorierna analysera om de knyter an till respondenternas 
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Internetvanor. Vi vill skapa en förståelse för om det finns koppling till attityden 

kring Internetanvändandet och faktorerna inom relationsmarknadsföring.  

Fråga 21 är utformad efter en ordinalskala och syftar att belysa urvalets åsikter 

kring användandet av bankverksamheternas digitala och fysiska tjänsteutbud. 

Detta för att belysa vid vilka bankärenden som respondenterna selekterar det 

digitala eller fysiska tillvägagångssättet.  

3.4 Pilotstudie 

Efter att ha fått synpunkter från vår handledare kring enkätutformningen valde vi 

att testa den genom en pilotstudie innan den slutliga undersökningen gjordes. 

Detta för att säkerställa att frågorna var enkla att förstå och inte oklara på något 

vis. Syftet var också att se hur ordningsföljden av frågorna uppfattades och om 

den därmed var i behov av ändring (Bryman & Bell 2005). Ändringar gjordes 

såsom förenkling av meningar samt sammanslagning av alltför lika 

frågeställningar. 

3.5 Val av plats 

Istället för att skicka ut en webbenkät eller en postenkät valde vi att fysiskt 

närvara vid utdelningen av enkäten. Att motivera respondenterna att besvara 

enkäten via ett brev kräver en annan utformning för att fånga intresset via det 

egna valet. Risken vid en post eller webbenkät är att bortfallet blir stort när 

respondenterna själva tar ställning till sitt deltagande. Att dela ut enkäten på plats 

i gruppen medför att bortfallet blir mindre vilket leder till större chans att 

generera allmänna uppfattningar (Bryman & Bell 2005).  

Enkäten utfördes i en sådan kallad gruppenkät på Jensen Gymnasium Norra i 

Stockholm och Grillska Gymnasiet i Örebro under v.50 2013. De båda skolorna 

är friskolor som befinner sig centralt belägna i de båda städerna. Att valet föll på 

just dessa beror skolor beror på att vi ansåg dem avspegla typiska medelskolor 

som inte representerades av en viss samhällsklass. Att de båda gymnasieskolorna 

utgörs av friskolor anser vi inte påverka resultatet då andelen fria gymnasieskolor 

ökat och idag utgör 38,7 procent av Sveriges gymnasieskolor (Friskolornas 

riksförbund 2013). Vidare diskussion kring urvalen se rubrik 3.6, Urval. 

 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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3.5.1 För- och nackdelar med valet av plats 

Fördelar vid en gruppenkät i form av högre svarsfrekvens samt att vi genom vår 

närvaro kan besvara eventuella frågor på plats, överväger nackdelar som 

intervjueffekter i vårt val av metod.  

Nackdelen med en gruppenkät kan tänkas vara att respondenterna känner sig 

stressade av vår närvaro. Detta kan liknas med de intervjueffekter som Jacobsen 

(2002) menar påverkar alla deltagare som närvarar vid samtal med varandra. Det 

är viktigt att respondenterna känner en trygghet och tillit till intervjuaren eller i 

vårt fall, för oss som närvarar vid en gruppenkäten (Jacobsen 2002). 

För att undvika intervjueffekter inledde vi i samspel med lärarna med ”småprat” 

till eleverna för att mjuka upp stämningen. Syftet med studien och vikten av att 

svara så sannhetsenligt som möjligt tydliggjordes. Vi förklarade hur eleverna 

skulle välja det mest passande alternativet som de ansåg passade in i med deras 

åsikt. Vi uppmuntrade även eleverna till att ställa frågor när det inte förstod, 

vilket resulterade i att ett par frågor kring frågeställningarna togs upp. Vi tror att 

tydliggörande och uppmaningen till att ställa frågor vid oklarheter har stärkt vår 

studies reliabilitet.   

3.6 Urval 

Statistiska urval sker genom användandet av antingen sannolikhetsurval eller icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval tillämpas då sannolikheten att bli utvald är 

känd och större än noll. Icke sannolikhetsurval innebär istället att inte alla i 

populationen har chans att delta i undersökningen. Risken med denna typ av 

undersökningar är att de kan få ett systematiskt snett urval, det vill säga att 

relevanta grupper kan komma att missas (Jacobsen 2002). Vårt val av 

bekvämlighetsurval är en typ av icke sannolikhetsurval och dessa kan i sin tur 

delas in i två typer, svaga och starka bekvämlighetsurval. De svaga innebär att 

forskarna valt respondenter av anledningen att de är lättillgängliga. Starkt 

bekvämlighetsurval innebär istället att valet av respondenter sker på grund av 

deras direkta kopplingar till undersökningssyftet (Deacon & Golding 1999). 

Detta innebär att vårt urval är ett icke-sannolikhetsurval av typen starkt 

bekvämlighetsurval. Motivet är återigen tidsbrist vilket försvårar att få med hela 

urvalsramen (Jacobsen 2002). Det är sällan så att en hel population går att 

undersöka genom en enkätundersökning (Bryman & Bell 2005).  

Vår population omfattar Generation Z som följde Generation Y. Generation Y 

inkluderar individer födda på 1980-talet och fram till den nya Generationen Z 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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som är födda 1995 och framåt (Geck 2006). Vilket inkluderar populationen 

individer födda från 1995 och fram till nutid. Vi väljer en urvalsram inom 

Generation Z som vi anser är representativ för populationen och syftet är att ge 

oss information om helheten, det vill säga den grupp individer inom 

populationen Generation Z som representerar en urvalsram som vi anser har 

relevans till undersökningens syfte (Bryman & Bell 2005). Följaktligen ser vi i 

denna studie vår urvalsram som individer födda 1995 som det relevanta urvalet 

att undersöka då de troligtvis har eller kommer att ha kontakt med 

bankverksamheten inom den närmsta tiden. Urvalsramens mening är att så gott 

som likställas med hela populationen (Jacobsen 2002) och väljs på grund av deras 

koppling till undersökningssyftet (Deacon & Golding 1999).  

Från urvalsramen som representerar en del av population valde vi ut två 

gymnasieklasser som utgör vårt urval (Bryman & Bell 2005). Ur Urvalet, som 

skedde utifrån de två gymnasieskolor Jensen Gymnasium Norra i Stockholm och 

Grillska Gymnasiet i Örebro, valdes tredje års elever ut från olika program. Dessa 

elever är födda 1995 och valdes ut utifrån vilka som var på plats och som vi hade 

möjlighet att besöka när vi var på de respektive skolorna.  

 

3.6.1 Avgränsning i urvalet 

Populationen Generation Z avgränsas till Sverige samt till Mellansverige. I en 

undersökning gjord av Cint/snabbasvar.se på uppdrag av SBAB, påvisas 

skillnader i norra och mellersta Sverige i hur frekvent kunder har kontakt och 

rådgör med sina banker vid bostadsköp. Denna undersökning indikerar på 

skillnader i norra och mellersta Sverige. För att vi ska kunna få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt i förhållande till vårt urval väljer vi därför att avgränsa oss till 

ett urval i mellan Sverige. Då vi begränsat oss till en undersökningspopulation 

som valt att fortsätta studera efter avklarad grundskola vilket 99 procent av 

ungdomarna gör, innebär detta att vi går miste om den sista procenten som ej 

valt att studera vidare på gymnasiet. Vi är väl medvetna om att individerna i vår 

undersökning endast representerar 99 procent av den totala målgruppen. Vi anser 

inte att resultatet påverkas nämnvärt av detta eftersom dessa ändå utgör så stor 

andel av den totala åldersgruppen, vi vill ändå belysa att 1 procent av Generation 

Z inte väljer att påbörja en gymnasieutbildning och att dessa därför ej tas hänsyn 

till i denna studie (Skolverket 2012). 
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3.7 Bortfall 

Jacobson (2002) nämner ett antal svagheter med platsundersökning som kan leda 

till ett snett urval. Den första är att kontakt skapas med de som faktiskt kommer 

till platsen där undersökningen äger rum. I vårt fall sker denna i ett klassrum vid 

en frivillig sekundärutbildning. Detta medför att de som inte valt att fortsätta sina 

studier efter avslutad primärutbildning inte kommer ha chans att medverka i vår 

studie. Ytterligare en nackdel som Jacobson (2002) nämner är att respondenter 

ofta har svårt att fylla i formulär på främmande platser. I vårt fall befinner sig 

respondenterna i ett klassrum och då tid finns avsatt för vår enkätundersökning 

anser vi att motiven till eventuella nekande svar är små.  

Är andelen besvarande enkäter över 85 procent innebär det ett utmärkt resultat. 

70-85 procent anses som bra, 60-70 procent acceptabelt, 50-60 procent knappt 

godkänt och under 50 procent som oacceptabelt (Bryman & Bell 2005). Då 

enkäten är ställd till de respondenter som vid det aktuella tillfället befinner sig på 

platsen så använder vi oss av en så kallad gruppenkät. Det medför att det 

bortfallet som vanligtvis uppstår vid utskickade enkäter uteblir vid vår metod, 

vilket i sin tur betyder hög svarsprocent. Dock finns det risk att det sker ett 

partiellt bortfall, det vill säga att svaret på en fråga uteblir medvetet eller 

omedvetet från respondentens sida. Vårt ställningstagande till detta partiella 

bortfall är att de besvarade delarna används och resterande redovisas som 

partiellt bortfall. Vid förekomst av dubbla svar har vi valt att helt bortse från 

denna fråga då vår objektivitet annars kan komma att ifrågasättas. Då enkäten är 

anonym finns det ingen chans att kontakta respondenten för komplettering.  

3.8 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitlighet i en undersökning går under begreppet reliabilitet. Syftet är att 

resultatet från en undersökning ska efterlikna och bli densamma om 

undersökningen upprepas eller genomförs på nytt (Bryman & Bell 2005). 

Undersökningens mått samt mätningar ska vara så stabila och hållbara över tid 

för att anses pålitliga (Bryman & Bell 2005). Validitet står för att undersökningens 

resultat är relevant. Om de slutsatser som åstadkommit av undersökningen 

hänger ihop eller inte (Bryman & Bell). För att påvisa vår strävan efter en hög 

reliabilitet och validitet har vi tydligt beskrivit alla beslut genom metod kapitlet.  

3.9 Etik 

För att säkerhetsställa ärliga svar ville vi erbjuda anonymitet, frivillighet samt 

meddela att deras deltagande behandlas konfidentiellt. Godkännande för 
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undersökningen söktes hos rektor men även aktuell lärare för klassen. Ett 

ytterligare mål för vår enkätstudie var att hålla oss till en god forskningssed, detta 

genom att ge respondenterna möjlighet av avstå undersökningen.  

3.10 Bearbetning av data 

3.10.1 Urvalen i Örebro vs. Stockholm 

Vår utgångspunk från studiens var att visade resultatet inga markanta skillnader 

hur respondenterna svarat mellan Örebro och Stockholm, ansåg vi oss fått ett 

representativt urval för vår urvalsram. Skulle skillnader urskiljts ansåg vi att 

resultaten borde redovisas separat för de båda städerna samt att en slutdiskussion 

för vidare forskning förts, med förslag på urval eller forskning kring anledningen 

till skillnaderna. 

Resultatet mellan urvalen i Örebro samt Stockholm påvisade inga markanta 

skillnader. Vi anser därför att resultatet är representativ till vår urvalsram, 

individer födda 1995, som utgör en del av populationen för Generation Z. Vårt 

resultat utgår således från de totala svaren av de båda städerna. Då vår studie 

visade likheter i de båda städerna Stockholm och Örebro höjer det reliabiliteten i 

vår studie.  

Vi är medvetna om att resultatet i vår undersökning ej går att avspegla till hela 

populationen Generation Z, detta på grund av att vi har gjort ett mindre urval 

och avgränsat oss till en urvalsram inom populationen som medför att det inte är 

möjligt att generalisera till hela populationen. Vi vill ändock kunna se allmänna 

uppfattningar samt se de mest förekommande svaren för att kunna dra slutsatser 

från vårt urval. Vi väljer därför att använda oss av begreppet “Generation Z” 

genom uppsatsen då vi anser vårt urval som representativt för urvalsramen. Då 

enkätundersökningen av praktiska skäl utfördes på två olika orter föll valet på att 

inleda enkäten med en könsfråga. Denna fråga förekommer endast för att kunna 

se att urvalet på de två undersökningsplatserna skulle vara jämförbara och 

representativa för urvalsramen. I den fortsatta studien kommer könsvariabeln ej 

att analyseras vidare. 

3.10.2 SPSS 

Bearbetningen av data från enkätundersökningen gjordes i SPSS, ett 

datorprogram som är väl lämpat för statistisk analys av data. Enkäterna gavs ett 

numeriskt id innan de lades in i programmet, detta för att göra det möjligt att 



 28 

återkomma och kontrollera enkäterna vid behov. För att sammanställa data från 

enkäten kodades varje enkätfråga numeriskt i stegrande följd för våra frågor.  

När inmatningen av data var färdigställd granskades resultaten med hjälp av de 

funktioner som finns i SPSS.  Vi kunde få fram typvärden samt median ur SPSS 

för att lättare överblicka de mest förekommande värdena och mittenvärdena. Vi 

använde oss av frekvenstabeller och korstabeller för att kunna se svarsfrekvens 

och samband mellan frågor. Då data är av typen ordinalskala togs 

korrelationsmått fram genom Spearmans rho, som syftade till att visa samband 

mellan våra variabler (Jacobsen 2002). 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat vi erhållit av vår urvalsgrupp genom vår 

enkätundersökning som syftar till att belysa vilka faktorer inom relationsmarknadsföring som 

Generation Z anser är väsentliga för dem som bankkunder, samt deras syn på bankernas 

digitala tjänsteutbud.  

4.1 Resultat av enkätundersökningen 

Resultaten som presenteras nedan bygger endast på svaren från de fullständigt 

ifyllda enkäterna. Av de 107 stycken enkäter som distribuerades var 99 av dessa 

helt fullständiga och resterande 8 ifyllda dubbelt. Vi har valt att räkna med de 

korrekt ifyllda frågorna och utelämna frågor som har besvarats dubbelt. Dessa 

redovisas som bortfall under de berörda frågorna. Svarsfrekvensen från de 

fullständiga enkäterna är således 92,5 procent vilket är i enlighet med var Bryman 

och Bell (2005) anser som ett utmärkt resultat. 

Inom relationsmarknadsföringsstrategin använde vi oss av tre aktiviteter som 

utgjorde utgångspunkterna för enkäten. Dessa tre aktiviteter var att attrahera 

kunden, upprätthålla relationen och främja relationen. 

Nedan kommer resultatet av respektive fråga inom varje aktivitet att redovisas 

löpande med en analys i form av stapeldiagram och frekvenstabeller. Syftet är 

skapa en enkel översikt för respektive frågas resultat och typvärde (Bryman & 

Bell 2005). Median presenteras i bilaga 2. 
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4.2 Enkätempiri i stapeldiagram 

Tabell 1: Kön 

Tabellen visar könsfördelningen bland respondenterna i undersökningen. 

Andelen kvinnor som deltog i undersökningen utgjorde 54 procent jämfört med 

männen som utgjorde en andel på 46 procent.  

 

Tabell 2: Privatekonomi 

Tabellen visar respondenternas ställning till frågan:  

Jag anser att det är viktigt att ha koll på min ekonomi. Som tabellen visar ansåg samtliga 

respondenter att det är viktigt att ha en bra överblick över sin egen ekonomi. 
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Tabell 1 

Fråga 2 Andel (Antal) 

Håller helt med 95  % (102) 

Håller delvis med 5  % (5) 

Har ingen åsikt 0  % (0) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 

 

Fråga 1 Andel (Antal) 

Man 46  % (49) 

Kvinna 54  % (58) 
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Tabell 3: visar respondenternas ställning till frågan:  

Jag är intresserad av ekonomi och finansiering (såsom sparande, hushållsekonomi, aktier, 

fonder). Intresset för ekonomi är som synes högt bland respondenterna, 27 

procent av respondenterna höll helt med och 52 procent höll delvis med. 10 

procent ansåg att de inte hade någon åsikt till frågan. Ser vi till de som delvis tog 

avstånd eller helt tog avstånd så utgör de 10 procent av totala andelen 

respondenter. 

Attrahera kunden 

Tabell 4: utgjordes av tre delfrågor och redovisas därför i en a), b) och c)-del 

 

Tabell 4 a) visar respondenternas ställning till frågan: Jag anser att det är viktigt 

med fysiska bankkontor. 45 procent av respondenterna höll helt med i frågan och 

37 procent höll med delvis. Den resterande andelen på 18 procent hade ingen 

åsikt. 

Tabell 4 b) visar  
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Tabell 4 a) Fråga 4 a) Andel (Antal) 

Håller helt med 45 % (48) 

Håller delvis med 37 % (40) 

Har ingen åsikt 18 % (19) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 3 Fråga 3 Andel (Antal) 

Håller helt med 27 % (29) 

Håller delvis med 52 % (56) 

Har ingen åsikt 10 % (11) 

Tar delvis avstånd ifrån 9 % (10) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 1 % (1) 

Bortfall 0 % (0) 
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respondenternas ställning till frågan: 

 Jag anser att det är viktigt med goda öppettider. Sammanfattar vi andelen 

respondenter som helt eller delvis höll med så utgör de totalt 95 procent. 4 

procent av respondenterna hade ingen åsikt till frågan. I frågan redovisas även ett 

bortfall på en procent vilket i detta fall utgjordes av en respondent. 

 

Tabell 4 c) visar respondenternas ställning till frågan:  

Jag anser att det är viktigt med utskick från min bank (som reklam och erbjudanden). 24 

procent av respondenterna höll helt med i frågan och 48 procent höll med delvis. 

25 % hade ingen åsikt och resterande 3 procent tog delvis avstånd från till frågan. 

 

 

 

Upprätthålla relationen 
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Tabell 4 c) Fråga 4 c) Andel (Antal) 

Håller helt med 24 % (26) 

Håller delvis med 48 % (51) 

Har ingen åsikt 25 % (27) 

Tar delvis avstånd ifrån 3 % (3) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 4 b) Fråga 4 b) Andel (Antal) 

Håller helt med 59 % (63) 

Håller delvis med 36 % (39) 

Har ingen åsikt 4 % (4) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 1 %(1) 
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Tabell 5: visar respondenternas ställning till frågan:  

Det är viktigt att min bank anpassar sitt utbud efter mina behov som kund. 99 procent av 

respondenterna höll med helt (76 procent) eller höll med delvis (23 procent). Den 

resterande andelen på en procent som utgjordes av en respondent hade ingen 

åsikt. 

 

Tabell 6: visar respondenternas ställning till frågan: 

Jag vill känna mig delaktig i mina möten med banken om beslut som rör min ekonomi. I 

undersökningen framgår det tydligt att viljan att vara delaktig är hög, 90 procent 

höll med helt medan resterade 10 procent höll med delvis.  

 

Främja relationen 
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Tabell 6 Fråga 6 Andel (Antal) 

Håller helt med 90 % (96) 

Håller delvis med 10 % (11) 

Har ingen åsikt 0 % (0) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 5 
Fråga 5 Andel (Antal) 

Håller helt med 76 % (81) 

Håller delvis med 23 % (25) 

Har ingen åsikt 1 % (1) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 7: utgörs av fyra delfrågor och redovisas i en a), b), c) och d)-del 

Tabell 7 a) visar respondenternas ställning till frågan:  

För att känna mig delaktig i mina möten med banken kring beslut som rör min ekonomi, vill 

jag helst närvara fysiskt. Andelen som höll med helt och delvis höll med utgjordes 

av 83 procent. 7 procent av respondenterna hade inget åsikt till frågan. Andelen 

som tog delvis avstånd eller helt tog avstånd utgjordes av 9 procent. Resterande 

procentenhet utgjordes av ett bortfall på en respondent. 

Tabell 7 b) visar respondenternas ställning till frågan:  

För att känna mig delaktig i mina möten med banken kring beslut som rör min ekonomi, vill 

jag helst närvara via en digital tjänst. Svaret är något mer jämnfördelat än fråga 7 a). 

36 procent höll med helt medan 26 procent höll med delvis. Andelen som ej hade 

någon åsikt utgjordes av en desto större del, 19 procent kunde inte ta ställning till 

frågan. Andelen som tog delvis eller helt avstånd utgjordes av 17 procent. 

Tabell 7 c) visar respondenternas ställning till 

frågan:  
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Tabell 7 b) Fråga 7 b) Andel (Antal) 

Håller helt med 36 % (39) 

Håller delvis med 26 % (28) 

Har ingen åsikt 19 % (20) 

Tar delvis avstånd ifrån 10 % (11) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 7 % (7) 

Bortfall 2 % (2) 
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Tabell 7 a) Fråga 7 a) Andel (Antal) 

Håller helt med 55 % (59) 

Håller delvis med 28 % (30) 

Har ingen åsikt 7 % (8) 

Tar delvis avstånd ifrån 3 % (3) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 6 % (6) 

Bortfall 1 % (1) 
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För att känna mig delaktig i mina möten med banken kring beslut som rör min ekonomi, vill 

jag helst närvara telefon. Respondenterna hade delade meningar kring närvaro via 

telefon och fördelningen föreföll att vara väldigt jämn. Andelen som höll med 

helt och delvis höll med utgjordes av 50 procent medan andelen som delvis tog 

avstånd eller helt tog avstånd utgjordes av 43 procent. Fördelningen var alltså 

relativt jämn. Varannan respondent kan alltså tänka sig att delta via telefon och 

samtidigt känna sig delaktig i beslut som rör dem. 

 

Tabell 7 d) visar respondenternas ställning till frågan:  

För att känna mig delaktig i mina möten med banken kring beslut som rör min ekonomi vill 

jag helst närvara mail. Andelen som delvis tog avstånd eller helt tog avstånd var 

störst, 53 procent av respondenterna föredrar att inte närvara via mail när det 

kommer till frågor som rör deras ekonomi. Mindre än en tredjedel, 31 procent av 

respondenterna kunde tänka sig att närvara via mail. 

Andelen som inte hade någon åsikt till frågan utgjordes av 13 procent.  

Tabell 8: visar respondenternas ställning till frågan:  
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Tabell 7 d) 
Fråga 7 d) Andel (Antal) 

Håller helt med 7  % (8) 

Håller delvis med 24 % (26) 

Har ingen åsikt 13 % (14) 

Tar delvis avstånd ifrån 14 % (15) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 39 % (42) 

Bortfall 2 % (2) 

 

Fråga 7 c) Andel (Antal) 

Håller helt med 22 % (24) 

Håller delvis med 28 % (30) 

Har ingen åsikt 6 % (6) 

Tar delvis avstånd ifrån 27 % (29) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 16 % (17) 

Bortfall 1 % (1) 
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Jag vill bli informerad av min bank om vad som krävs av mig som kund för att nå mina 

ekonomiska mål. En majoritet på 80 procent vill bli informerade om vad som krävs 

av dem som kund för att uppnå sina ekonomiska mål. Endast 14 procent tog 

delvis eller helt avstånd till frågan.  

  

Tabell 9: visar respondenternas ställning till 

frågan: 

 Jag anser mig förstå bankernas finansiella tjänster (såsom sparformer, placeringar, pensioner, 

lån, osv.). En majoritet på 58 procent anser att de helt eller delvis förstår sig på de 

finansiella tjänster som bankverksamheten idag erbjuder. 27 procent tar delvis 

avstånd till frågan och anser alltså att de tjänster som idag erbjuds inte är helt 

självklara.  

   

 

Tabell 10 visar respondenternas ställning till frågan:  
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Tabell 9 
Fråga 9 Andel (Antal) 

Håller helt med 36 % (39) 

Håller delvis med 22 % (24) 

Har ingen åsikt 14 % (15) 

Tar delvis avstånd ifrån 27 % (29) 

 Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 8 
Fråga 8 Andel (Antal) 

Håller helt med 66 % (71) 

 Håller delvis med 14 % (15) 

Har ingen åsikt 6 % (6) 

Tar delvis avstånd ifrån 9 % (10) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 5 % (5) 

Bortfall 0 % (0) 
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Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella tjänster på ett enklare sätt. I 

motsats till föregående fråga önskar en majoritet på 83 procent att bankerna 

förklarade sina tjänster på ett mer lättbegripligt sätt. 17 procent av 

respondenterna hade inte åsikt till frågan. 

 

Tabell 11: utgjordes av fem delfrågor och redovisas i en a), b), c), d) och e)-del 

Tabell 11 a) visar respondenternas ställning till frågan: 

 Jag anser det viktigt: att känna tillit till min bank. 99 procent ansåg helt eller delvis att 

det är viktigt att känna tillit till banken. Den resterande procentenheten utgjordes 

av bortfall. 

 

 

Tabell 11 b) visar respondenternas ställning till frågan:  
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Tabell 11 a) Fråga 11 a) Andel (Antal) 

Håller helt med 86 % (92) 

Håller delvis med 13 % (14) 

Har ingen åsikt 0 % (0) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 1 % (1) 
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Tabell 10 
Fråga 10 Andel (Antal) 

Håller helt med 48 % (51) 

Håller delvis med 35 % (27) 

Har ingen åsikt 17 % (18) 

Tar delvis avstånd ifrån 1 % (1) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Jag anser det viktigt: att bli igenkänd på banken. Största svarsandelen, 37 procent 

utgjordes av de respondenter som inte hade någon åsikt till frågan. 19 procent av 

respondenterna höll helt med i frågan medan 29 procent höll med delvis. 

 

 

Tabell 11 c) visar respondenternas ställning till frågan:  

Jag anser det viktigt: att ha tillgång till en personlig rådgivare. Av de tillfrågade 

respondenterna är det 68 procent som helt håller med om att det är viktigt att ha 

tillgång till en personlig rådgivare. 28 procent håller delvis med om frågan. En 

klar majoritet av respondenterna visar alltså att de värderar tillgång till en 

personlig rådgivare.  
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Tabell 11 c) Fråga 11 c) Andel (Antal) 

Håller helt med 68 % (73) 

Håller delvis med 28 % (30) 

Har ingen åsikt 1 % (1) 

Tar delvis avstånd ifrån 1 % (1) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 1 % (1) 

Bortfall 0 % (1) 
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Tabell 11 b) Fråga  11 b) Andel (Antal) 

Håller helt med 19 % (20) 

Håller delvis med 29 % (31) 

Har ingen åsikt 37 % (40) 

Tar delvis avstånd ifrån 7 % (8) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 7 % (7) 

Bortfall 1 % (1) 
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Tabell 11 d) visar respondenternas ställning till frågan: 

 Jag anser det viktigt: att banken har ett utbud av skräddarsydda lösningar. 46 procent av 

respondenterna höll helt med vilket utgör frågans typvärde, 40 procent höll delvis 

med om att det är viktigt med skräddarsydda lösningar. Majoriteten av 

urvalsgruppen välkomnar alltså möjligheten till skräddarsydda banklösningar. En 

svarsandel på 13 procent har ingen åsikt till frågan 

 

Tabell 11 e) visar respondenternas ställning till frågan: 

Tabell 11 e) Jag anser det viktigt: att banken har tilläggstjänster så som 

internetbank, mobilbank och internetsupport. 
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Tabell 11 e) 
Fråga 11 e) Andel (Antal) 

Håller helt med 67 % (72) 

Håller delvis med 29 % (31) 

 Har ingen åsikt 3 % (3) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 11 d) Fråga 11 d) Andel (Antal) 

Håller helt med 46 % (49) 

Håller delvis med 40 % (43) 

Har ingen åsikt 13 % (14) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 1 % (1) 
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Tabell 12 visar respondenternas ställning till frågan:  

Jag anser att kontaktvägarna till banken ska vara enkla att hitta på deras webbsida. 

Resultatet visar att 97 procent anser att det vara väsentligt att hitta kontaktvägar 

på bankens hemsida vilket tyder på att de värdesätter möjlighet att ta kontakt 

med banken utan att behöva leta efter kommunikationsvägar. Endast 3 procent 

av respondenterna har ingen åsikt till frågan. 

Tabell 13. Jag kan tänka mig att acceptera något högre avgifter om banken erbjuder service 

och tjänster som inte erbjuds hos konkurrerande banker. Majoriteten av respondenterna 

håller helt eller delvis med om att de skulle kunna tänka sig något högre avgifter 

om det erbjuds unik service. Ingen respondent tog helt avstånd till frågan, 

däremot tog 16 procent delvis avstånd till frågan. 

 

Tabell 14. För mig är det viktigt att få ett bra bemötande av bankens personal oavsett i vilket 
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Tabell 14 
Fråga 14 Andel (Antal) 

Håller helt med 72 % (77) 

Håller delvis med 17 % (18) 

Har ingen åsikt 11 % (12) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 13 Fråga 13 Andel (Antal) 

Håller helt med 34 % (36) 

Håller delvis med 27 % (29) 

Har ingen åsikt 23 % (25) 

Tar delvis avstånd ifrån 16 % (17) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0)  
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Tabell 12 Fråga 12 Andel (Antal) 

Håller helt med 71 % (76) 

Håller delvis med 26 % (28) 

Har ingen åsikt 3 % (3) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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ärende jag besöker banken. Av urvalsgruppen var det 72 procent som helt höll med 

till frågan och 17 procent höll med delvis vilket tyder på att de värdesätter ett bra 

bemötande oavsett i vilket ärende de besöker banken i.  

 

Tabell 15. Ett bra bemötande från bankens personal skapar en bättre upplevelse av banken. 

Precis som föregående fråga visar urvalsgruppen att bemötande är viktigt. 

Typvärdet håller helt med utgjordes av 83 procent av respondenternas val, 13 

procent valde alternativet håller delvis med. 

 

 

 

Tabell 16. Avseende daglig datoranvändning anser jag mina tekniska kunskaper:  

50 procent av urvalsgruppen ansåg sina tekniska kunskaper kring datorer som 

mycket goda, 36 procent ansåg kunskaperna som goda. Endast 15 procent ansåg 

att de varken hade bra eller dåliga kunskaper kring datoranvändning. Majoriteten 

av urvalsgruppen visade att de besitter goda kunskaper kring datoranvändning 

vilket gör att förutsättningarna för att uträtta ärenden via Internet är goda. 
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Tabell 16 
Fråga 16 Andel (Antal) 

Mycket goda 50 % (53) 

Goda 36 % (38) 

Varken bra eller dåliga 15 % (16) 

Svaga 0 % (0) 

Obefintliga 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 15 
Fråga 15 Andel (Antal) 

Håller helt med 83 % (89) 

Håller delvis med 13 % (14) 

Har ingen åsikt 3 % (3) 

Tar delvis avstånd ifrån 0 % (0) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 0 % (0) 

Bortfall 1 % (1) 
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Tabell 17 utgjordes av tre delfrågor och redovisas i en a), b) och c)-del 

Tabell 17 a) visar respondenternas ställning till frågan: 

 Hur ofta använder du Internet? Tabellen visar att 99 procent av respondenterna 

använder Internet varje dag, den resterande procentenheten använder Internet 

någon dag i veckan. Det högfrekventa användandet kan vara en förklaring till de 

höga tekniska kunskaper respondenterna ansåg att de besatt i tabell 16.  

Tabell 17 b) visar respondenternas ställning till frågan: 

Hur ofta använder du mobilbank? 31 procent av respondenterna svarade att de 

använder mobilbanken dagligen medan 34 procent använde den några dagar i 

veckan. 20 procent svarade att de använder den mer sporadisk, allt från någon 

gång i månaden till någon gång per år. 15 procent av respondenterna avgav att de 

inte använder mobilbank. 
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Tabell 17 b) 

Fråga 17 b) Andel (Antal) 

Varje dag 31 % (33) 

Några dagar i veckan 34 % (36) 

Några dagar i månaden 15 % (16) 

Någon gång per år 5 % (5) 

Aldrig 15 % (16) 

Bortfall 1 % (1) 
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Tabell 17 a) Fråga 17 a) Andel (Antal) 

Varje dag 99 % (106) 

Några dagar i veckan 1 % (1) 

Några dagar i månaden 0 % (0) 

Någon gång per år 0 % (0) 

Aldrig 0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 17 c) visar respondenternas ställning till frågan:  

Hur ofta använder du Internetbank? Svarsfördelningen är precis som i tabell 17 

b) något utspridd. 19 procent använder Internetbanken dagligen medan 43 

procent som också utgör frågans typvärde använder Internetbanken ett par 

gånger i veckan.  

Tabell 18. Anser du att bankens 

digitala tjänsteutbud så som mobilbank, internetbank och internetsupport motsvarar utbudet 

som du får på ett bankkontor?  54 procent av respondenterna höll delvis med, vilket 

utgör typvärdet, 16 procent höll helt med i frågan. 17 procent hade ingen åsikt 

medan 11 procent helt och hållet tog avstånd till frågan. Av resultatet att döma 

avspeglar det digitala tjänsteutbudet idag inte fullt ut 

det fysiska. Fråga 19 Andel 

(Antal) 

Håller helt med 32 % (30) 

Håller delvis med 28 % (30) 

Har ingen åsikt 20 % (21) 

Tar delvis avstånd ifrån 21 % (22)  

Tar helt och hållet 

avstånd ifrån 

0 % (0) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 18 Fråga 18 Andel (Antal) 

Håller helt med 16 % (17) 

Håller delvis med 54 % (58) 

Har ingen åsikt 17 % (18) 

Tar delvis avstånd ifrån 1 % (1) 

Tar helt och hållet avstånd ifrån 11 % (12) 

Bortfall 0 % (0) 

 

Fråga 17 c) Andel (Antal) 

Varje dag 19 % (20) 

Några dagar i veckan 43 % (46) 

Några dagar i månaden 28 % (30) 

Någon gång per år 5 % (5) 

Aldrig 6 % (6) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 19 Jag vill utföra bankärenden via det digitala tjänsteutbudet* hellre än att besöka 

banken fysiskt? *mobilbank, internetbank och internetsupport 

Svarsfördelningen är som synes väldigt jämnt fördelad över de första fyra 

svarsalternativen. 50 procent svarade att de helt eller delvis hellre skulle utföra 

sina ärenden via det digitala tjänsteutbudet än att göra ett fysiskt besök. 20 

procent ansåg att de inte hade någon åsikt till frågan. 21 procent tog delvis 

avstånd till frågan och vill hellre besöka banken fysiskt. 

  

 

Tabell 20 utgjordes av fyra delfrågor och redovisas i en a), b), c) och d)-del 

Tabell 20 a) visar respondenternas åsikter till frågan: 

Hur de helst vill kommunicera med deras bank vid allmänna frågor. En svag majoritet på 

39 procent svarade att de föredrar att kommunicera via Internetbanken. 32 

procent skulle föredra att uträtta ärendet via direktchatt. 16 procent svarade 

istället att de helst kommunicerar via telefon när det har allmänna frågor. 

Tabell 20 b) visar 

respondenternas åsikter till frågan:  

Hur de helst vill kommunicera med banken när de ska ansöka om lån. Typvärdet för 

frågan var fysisk kontakt och utgjordes av 87 procent av respondenterna. 12 

procent föredrar att söka lån via internetbanken medan resterande procentenhet 

vill söka lån via telefonbanken.  
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Tabell 20 a) 
Fråga 20 a) Andel (Antal) 

Internetbank 39 % (42) 

Direktchatt 32 % (34) 

Telefon 16 % (17) 

Mail 6 % (6) 

Fysisk kontakt 7 % (8) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 20 c) visar respondenternas åsikt till frågan:  

Hur de helst vill kommunicera med banken när de ska spara i/köpa/sälja 

försäkringar/fonder/aktier. Precis som i föregående fråga utgörs typvärdet av fysisk 

kontakt, 58 procent valde detta alternativ.  18 procent skulle välja att uträtta 

denna typ av ärenden via Internetbank, 15 procent via telefon. 6 procent hade 

föredraget att uträtta ärendet via direktchatt och 3 procent via mail. 

 

Tabell 20 d) visar respondenternas åsikt till frågan:  

Hur de helst vill kommunicera med deras bank vid kort och kontoärenden. Här var 

åsikterna mer jämnt fördelade, 35 procent föredrar att kommunicera via fysiskt 

besök när det gäller kort och kontofrågor. 27 procent föredrog att kommunicera 

via Internetbanken. 21 procent av respondenterna angav att de skulle föredra att 

kommunicera via telefon 
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Tabell 20 b) 

Fråga 20 c) Andel (Antal) 

Internetbank 18 % (19) 

Direktchatt 6 % (6) 

Telefon 15 % (16) 

Mail 3 % (3) 

Fysisk kontakt 58 % (62) 

Bortfall 1 % (1) 

 

Fråga 20 b) Andel (Antal) 

Internetbank 12 % (13) 

Direktchatt 0 % (0) 

Telefon 1 % (1) 

Mail 0 % (0) 

Fysisk kontakt 87 % (93) 

Bortfall 0 % (0) 
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Tabell 20 d) Fråga 20 d) Andel (Antal) 

Internetbank 27 % (29) 

Direktchatt 16 % (17) 

Telefon 21 % (23) 

Mail 0 % (0) 

Fysisk kontakt 35 % (37) 

Bortfall 1 % (1) 
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5. Resultatanalys 

Detta kapitel presenterar den analys som gjorts av den insamlade empirin. Vi använder oss 

utav vår teoretiska referensram och ställer den mot den insamlade empirin för att upptäcka 

samband.  

5.1 Analys av enkätempirin 

Efter en närmare studie av den insamlade empirins resultat, såsom median, 

typvärde och de diagram samt tabeller som tagits fram, följer här en analys och 

diskussion. 

Resultat som tagits fram genom Spearmans rho redovisas löpande i analysen. 

Samband visas när korrelationen är mellan -1 till +1. Ju närmre talet 1 

korrelationsmåttet är desto starkare samband (Jacobsen 2002). Korstabellerna 

syftar till att överblicka sambanden mellan de två variablerna som studeras 

(Bryman & Bell 2005). 

 

5.1.1 Attrahera kunden 

Zineldin & Mosad (2005) menar att bankverksamheterna inte behöver investera i 

traditionell reklam. De menar att reklam påverkar kunden i lägre grad då de hellre 

vill känna tillit och lyhördhet i sin relation till banken. Dessa kvalitetskriterier 

förstärks genom att bankerna löpande skapar värde för kunden genom att 

förbättra dennes ekonomi (Zineldin & Mosad 2005). Ballard et al. (2013) menar 

att den yngre generationen oftast av åldersskäl är en priskänslig grupp som väljer 

att integrera med ett företag via deras erbjudanden endast på grund av 

ekonomiska skäl. Studien visade att ungdomar var likgiltiga till att erbjudanden 

skulle ge dem en bättre bild av företaget och därmed att skapa långsiktiga 

relationer och lojalitet (Ballard et al. 2013). 

Vår undersökning visade däremot i motsats till Zineldin & Mosad (2005) 

forskning att 24 procent håller helt och hållet med och 48 procent håller delvis 

med om att det var viktigt med utskick såsom reklam och erbjudanden från sin bank. 

Resultatet kan tolkas som om vårt urval antingen värdesätter reklam och 

erbjudanden på grund av sin ålder och därmed lägre inkomst eller att de 

värdesätter reklam som är en planerad kommunikationsstrategi från bankernas sida. 

Majoriteten av respondenterna ansåg likaledes att det är viktigt med goda öppettider 

på bankerna (59 procent höll helt och hållet med och 36 procent höll delvis med. 

Se resultatdiagram i kapitel 4). Vi kan genom dessa resultat tolka det som att 

respondenterna vill ha möjlighet till att föra dialoger med sin bank samt 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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värdesätter kommunikation som är planerad från banken via reklam eller 

erbjudanden då de även värdesatte goda öppettider hos fysiska bankkontor. Goda 

öppettider anser vi kan skapa en kontakt utöver den planerade kommunikationen 

och möjliggöra för vidare dialog för bankverksamheterna. Grönroos (2008) menar 

att tvåvägskommunikationen mellan bankerna och kunden kan resultera i en 

högre interaktion som i sin tur medför förtroende inför banken och kan leda till 

en relationsinriktad kommunikation.  

Majoriteten av respondenterna ansåg förutom goda öppettider att det är viktigt 

med fysiska kontor, vilket visar att de värdesätter möjligheten att 

tvåvägskommunikationen kan ske öga mot öga. Samspelet som sker mellan kund 

och tjänsteleverantör vid tvåvägskommunikationen i “sanningens ögonblick” 

skapar förutsättningarna för kundens upplevda kvalitet (Echeverri & Edvardsson 

2012; Grönroos 2008). Av den anledningen anser vi att bankerna bör vara 

försedda med goda öppettider till sina bankkontor för att attrahera nya och 

befintliga kunder som möjliggör att tvåvägskommunikationer skapas och leder vidare 

till en högre interaktion som eventuellt resulterar i en relationsinriktad 

kommunikation som Grönroos relationskommunikationsmodell visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1: Relationskommunikation, tolkning av Grönroos (2008 s. 308). 

 

5.1.2 Upprätthålla relationen 

76 procent av våra respondenter höll helt och hållet med och 23 procent höll 

delvis med om vikten av att deras bank anpassar sitt utbud efter deras behov. Att 

anpassa utbudet efter kundens behov är en aktivitet inom 

relationsmarknadsföring som upprätthåller och främjar relationen (Echeverri & 

Edvardsson 2012; Grönroos 2005; Gummesson 1995; Kotler 1999; Zineldin & 

Mosad, 2005; Vegholm 2011; Chan & Handford 2003; Adamson et al. 2003), 
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http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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vilket i sin tur gynnar bankverksamheterna (Andersson et al. 2013; Petersen & 

Rajan 1994; Gummesson 1995, Grönroos 2005). 

Heaney (2007) menar att Generation Y stegrande har utvecklat sina 

Internetvanor jämfört med Generation X. Vår undersökning visar att 99 procent 

av de respondenter som svarat på enkäten använder Internet varje dag. 

Respondenternas frekventa Internetanvändning medför att bankerna kan erbjuda 

ett mervärde genom sina digitala tjänster. Som Gummesson (1995), Grönroos (2008) 

och Vegholm (2011) beskriver möjliggörs ett mervärde för kunden när denne 

interagerar med tjänsteleveransen som får chans att anpassa sig efter kundens 

behov. Internetanvändning är en allmän aktivitet bland Generation Z som vi ser 

speglar deras åsikter och värderingar i enkätundersökningen. 

 Bankkunder med en bred och omfattande teknisk kunskap är generellt tryggare i att 

använda bankernas Internetbank menar Nilsson (2006). I vår undersökning 

konstaterades detta samband då 70 procent av de respondenter som ansåg sig ha 

goda eller mycket goda tekniska kunskaper avseende daglig datoranvändning och 

som samtidigt ansåg sig ha ett ekonomiskt och finansiellt intresse. Samt 53 procent av 

dem med mycket goda eller goda tekniska kunskaper använder också 

Internetbanken dagligen eller flera dagar i veckan. Utöver frågan kring 

ekonomiskt intresse ansåg totalt 85 procent att de hade goda eller mycket goda 

tekniska kunskaper (se resultatdiagram i kapitel 4). 
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16. Avseende daglig datoranvändning anser jag mina tekniska kunskaper:  

Count   
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19 9 1 29 

Håller delvis med 26 21 9 56 

Har ingen åsikt 4 4 3 11 

Tar delvis avstånd 
ifrån 

3 4 3 10 

Tar helt och håller 
avstånd 

1 0 0 1 

Total 53 38 16 107 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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Resultatet stärker vårt antagande om att Generation Z har en utvecklad teknisk 

kunskap som medför att de obekymrat använder digitala tjänster till vardags för 

att tillgodose sina behov. Genom vårt resultat menar vi, i linje med Nilsson 

(2006) och SBAB:s (2013) studie att vår urvalsram torde vara bekväma med att 

integrera via Internet och därmed bekväma med att använda bankernas digitala 

tjänsteutbud. Trygghet medför användning av det digitala tjänsteutbudet. 

Respondenterna ansåg det viktig att bankerna tillhandahåller digitala tjänster 

(67 procent höll helt med och 29 procent höll delvis med om att det är viktigt att 

banken har tilläggstjänster som Internetbank, mobilbank, Internetsupport.          

Se resultatdiagram i kapitel 4).  

Nilsson (2006) menar att bankkunder med en bred teknisk kunskap är mer 

benägna att göra finansiella affärer via Internetbanken som i sin tur skapar lönsamhet 

för bankverksamheterna.  

Generation Z gynnas av att bankverksamheterna anpassar sig efter deras behov 

såsom användning av Internetbanken, vilket styrks ur vår undersökning där mer 

än hälften av respondenterna använder Internetbanken och mobilbanken minst 

en gång i veckan (19 procent använder Internetbanken varje dag och 43 procent 

några dagar i veckan). 63 procent använder mobilbanken varje dag och 14 

procent några dagar i veckan). 79 procent av dem som höll helt och hållet med 

eller höll delvis med om att de ansåg sig ha ett ekonomiskt intresse använde också 

Internetbanken dagligen eller flera dagar i veckan.  

16. Avseende daglig datoranvändning anser jag mina tekniska kunskaper: * 17. Hur ofta använder du: 
Internetbank 

Count   

 

17. Hur ofta använder du: Internetbank 

Total 
Varje 
dag 

Några dagar 
i veckan 

Några dagar 
i månaden 

Någon gång 
per år Aldrig 

16. Avseende daglig 
datoranvändning 
anser jag mina 
tekniska kunskaper: 

Mycket goda 14 21 14 1 3 53 

Goda 6 16 11 2 3 38 

Varken bra 
eller dåliga 

0 9 5 2 0 16 

Total 20 46 30 5 6 107 
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Spearmans rho visade en medelkorrelation på 0,356 mellan de med ekonomisk 

och finansiellt intresse och de som använde Internetbanken dagligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet torde tyda på att Generation Z värdesätter 

relationsmarknadsföringsstrategin då de, som Vegholm (2011) beskriver, kan 

integrera med bankverksamheten via Internet med hjälp av flera kanaler och därmed 

tillgodose ett av deras behov som bankkunder. 

 

Likväl är det viktigt att bankkunden förstår de finansiella tjänsterna. Eriksson & 

Nilsson (2006) beskriver att bankkunder med finansiella kunskaper utför fler 

komplicerade finansiella tjänster via Internetbanken vilket genererar fler affärer 

och därmed lönsamhet för bankverksamheten. Eriksson och Tapper Hoël (2006) 

beskriver att det oftast är svårt för kunderna att förstå sig på finansiella tjänster, 

vilket medför att de enkelt tappar förtroendet för sin bankman/bankkvinna när 

deras kunskaper inom området brister. För att kunderna ska känna förtroende till 

sin bankman/bankkvinna bör bankpersonalen tillsammans med kunden bearbeta 

informationen kring de finansiella tjänsterna (Eriksson & Tapper Hoël 2006).  

3. Jag är intresserad av ekonomi och finansiering (så som sparande, hushållsekonomi, aktier, 
fonder). * 17. Hur ofta använder du: Internet. 

Count   

 

17. Hur ofta använder du: Internet 

Total Varje dag 
Några dagar i 

veckan 

3. Jag är intresserad av 
ekonomi och 
finansiering (så som 
sparande, 
hushållsekonomi, aktier, 
fonder). 

Håller helt och hållet 
med 

29 0 29 

Håller delvis med 56 0 56 

Har ingen åsikt 11 0 11 

Tar delvis avstånd ifrån 9 1 10 

Tar helt och hållet 
avstånd 

1 0 1 

Total 106 1 107 

Spearman's rho 

3. Jag är intresserad av ekonomi 
och finansiering (så som 

sparande, hushållsekonomi, 
aktier, fonder). 

17. Hur ofta 
använder du: 
Internetbank 

3. Jag är intresserad av 
ekonomi och finansiering 
(så som sparande, 
hushållsekonomi, aktier, 
fonder). 

Pearson 
Correlation 

1 ,356** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 107 107 

17. Hur ofta använder du: 
Internetbank 

Pearson 
Correlation 

,356** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Vår undersökning visade i en korstabell att av de som ansåg sig ha ett ekonomiskt 

intresse så tog även 22 procent av dem delvis avstånd från att de ansåg sig förstå 

bankernas finansiella tjänster. I frågan om dem ansåg sig förstå bankernas finansiella 

tjänster utan ett samband till ett ekonomiskt intresse svarade 27 procent att de 

delvis tog avstånd från att de förstod bankernas finansiella tjänster. 58 procent 

ansåg att de förstod bankernas finansiella tjänster. 

För att upprätthålla relationen till kunderna och tillgodose deras behov behöver 

bankverksamheterna förstå sig på kundernas finansiella kunskapsnivå menar 

Eriksson och Nilsson (2006).  

Vårt resultat visar att 83 procent höll helt och hållet eller delvis med om att 

bankerna bör förklara sina finansiella tjänster bättre (se resultatdiagram i kapitel 4). 47 

procent av de som ansåg sig förstå bankernas finansiella tjänster höll ändock 

delvis eller helt och hållet med om att bankerna bör förklara sina finansiella 

tjänster på ett enklare sätt.  

3. Jag är intresserad av ekonomi och finansiering (så som sparande, hushållsekonomi, aktier, 
fonder). * 9. Jag anser mig förstå bankernas finansiella tjänster (såsom sparformer, placeringar, 

pensioner, lån, osv).   Crosstabulation 
Count   

 

9. Jag anser mig förstå bankernas finansiella tjänster (såsom 
sparformer, placeringar, pensioner, lån, osv). 

Total 

Håller helt 
och hållet 

med 
Håller delvis 

med 
Har ingen 

åsikt 
Tar delvis 

avstånd ifrån 

3. Jag är 
intresserad av 
ekonomi och 
finansiering (så 
som sparande, 
hushållsekonomi
, aktier, fonder). 

Håller helt och 
hållet med 

20 4 0 5 29 

Håller delvis 
med 

17 13 8 18 56 

Har ingen åsikt 1 3 5 2 11 

Tar delvis 
avstånd ifrån 

1 4 1 4 10 

Tar helt och 
hållet avstånd 

0 0 1 0 1 

Total 39 24 15 29 107 
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Spearsman rho visade en svag negativ korrelation (-0,261). De som svarade att de 

tog avstånd från påståendet att de förstår sig på bankernas finansiella tjänster 

svarade att de höll helt och hållet eller delvis med om önskan att bankerna kunder 

förklara sina finansiella tjänster på ett enklare sätt.  
 

Spearman's rho 

9. Jag anser mig förstå 
bankernas finansiella 

tjänster (såsom 
sparformer, placeringar, 

pensioner, lån, osv). 

10. Jag önskar 
att bankerna 

kunde förklara 
sina finansiella 
tjänster på ett 
enklare sätt. 

 9. Jag anser mig förstå bankernas 
finansiella tjänster (såsom sparformer, 
placeringar, pensioner, lån, osv). 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,261** 

Sig. (2-tailed) . ,007 

N 107 107 

10. Jag önskar att bankerna kunde förklara 
sina finansiella tjänster på ett enklare sätt. 

Correlation 
Coefficient 

-,261** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007 . 

N 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Spearsman rho visade också att de som svarade att de tog avstånd från påståendet 

att de förstår sig på bankernas finansiella tjänster svarade att de ansåg det viktig 

med tillit till banken (-0,288). 

 

 

9. Jag anser mig förstå bankernas finansiella tjänster (såsom sparformer, placeringar, pensioner, 
lån, osv).   * 10. Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella tjänster på ett enklare 

sätt. Crosstabulation 

Count   

 

10. Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella 
tjänster på ett enklare sätt. 

Total 
Håller helt och 

hållet med 
Håller delvis 

med 
Har ingen 

åsikt 
Tar delvis 

avstånd ifrån 

9. Jag anser mig 
förstå bankernas 
finansiella 
tjänster (såsom 
sparformer, 
placeringar, 
pensioner, lån, 
osv). 

Håller helt 
och hållet 
med 

14 14 11 0 39 

Håller 
delvis med 

9 13 1 1 24 

Har ingen 
åsikt 

10 0 5 0 15 

Tar delvis 
avstånd 
ifrån 

18 10 1 0 29 

Total 51 37 18 1 107 



 54 

 

Korstabellen visade att 63 procent av dem som ansåg att de ville bli informerade av 

sin bank vad som krävdes av dem för att nå sina ekonomiska mål höll även med om 

att bankerna bör förklara sina finansiella tjänster på ett enklare sätt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet bekräftar teoriernas synpunkter. Vi menar att en ökad kunskap bland 

kunderna leder till ökad försäljning vilket är avgörande för att bankernas 

rådgivning och för att kunna tillhandahålla korrekt information till kunderna. 

Förstår kunderna de finansiella tjänsterna så ökar chansen att de använder dem, 

digitalt eller via bankkontoret, samt att det ökar chansen att tillfredsställa 

kundernas behov (Eriksson & Nilsson 2006). Vilket i sin tur skapar säkerhet och 

därmed tillit till banken (Grönroos 2008). 

 

Spearman's rho 

9. Jag anser mig förstå 
bankernas finansiella 

tjänster (såsom 
sparformer, placeringar, 

pensioner, lån, osv.). 

11. Jag anser det 
viktigt: att känna 
tillit till min bank 

 9. Jag anser mig förstå bankernas finansiella 
tjänster (såsom sparformer, placeringar, 
pensioner, lån, osv.). 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,288** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 107 106 

11. Jag anser det viktigt: att känna tillit till 
min bank 

Correlation 
Coefficient -,288** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
8. Jag vill bli informerad av min bank om vad som krävs av mig som kund för att nå mina 

ekonomiska mål.  * 10. Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella tjänster på ett 
enklare sätt. Crosstabulation 

Count   

 

10. Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella 
tjänster på ett enklare sätt. 

Total 

Håller helt 
och hållet 

med 
Håller delvis 

med 
Har ingen 

åsikt 
Tar delvis 

avstånd ifrån 

8. Jag vill bli 
informerad av 
min bank om 
vad som krävs 
av mig som 
kund för att nå 
mina 
ekonomiska mål. 

Håller helt och 
hållet med 

27 29 14 1 71 

Håller delvis 
med 

7 4 4 0 15 

Har ingen åsikt 2 4 0 0 6 

Tar delvis 
avstånd ifrån 

10 0 0 0 10 

Tar helt och 
hållet avstånd 

5 0 0 0 5 

Total 51 37 18 1 107 
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Tillförlitlighet och lyhördhet från bankverksamheternas sida är den viktigaste 

aktiviteten i relationsmarknadsföring enligt Zineldin & Mosad (2005). Grönroos 

(2008) menar att säkerhet skapar en minskad oro hos kunden och därmed tillit till 

tjänsteföretaget. Kunden ska tillsammans med företaget skapa en lösning som 

uppfyller kundens behov eller löser problem som kunden följaktligen värdesätter. 

Teorierna säger att genom att bankverksamheterna förbättrar kundens ekonomi, 

skapas löpande ett värde och mening för kunden (Zineldin & Mosad, 2005). Då 

kunden ska ses som en medproducent måste denne ibland informeras om vad som 

krävs av dem och motivera till att handla därefter enligt Grönroos (2008). 

Vår undersökning stärker Zineldin och Mosad (2005) studie, då alla 

respondenterna ansåg det viktigt att känna tillit till sin bank. Via Spearmans rho 

ser vi en medelstark korrelation (0,488) mellan de som ansåg att de vill ha 

information från sin bank om vad som krävs av dem som kund för att nå sina 

ekonomiska mål och frågan där majoriteten ansåg det viktigt att känna tillit till sin 

bank.  
 

Spearman's rho 

8. Jag vill bli 
informerad av 
min bank om 
vad som krävs 

av mig som 
kund för att nå 

mina 
ekonomiska mål. 

11. Jag anser det 
viktigt: att känna 

tillit till min 
bank 

 8. Jag vill bli informerad av min bank om 
vad som krävs av mig som kund för att nå 
mina ekonomiska mål. 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,488** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 106 

11. Jag anser det viktigt: att känna tillit till 
min bank 

Correlation 
Coefficient 

,488** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

I linje med Grönroos (2008) visar det att respondenterna anser det viktigt att bli 

informerade från banken vad som krävs av dem för att känna sig säkra och ha 

tillit till banken. 66 procent av våra respondenter höll helt och hållet med och 14 

procent höll delvis med om att de ville blir informerade om vad som krävs av 

dem som kunder för att nå sina ekonomiska mål, vilket stärker teorierna. 

Nästintill alla (90 procent) ville även känna sig delaktiga i mötet med sin bank om 

beslut som rörde deras ekonomi (se resultatdiagram i kapitel 4). Information och 

delaktighet förefaller vara fundamentala faktorer inom relationsmarknadsföring 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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som värdesätts av respondenterna i sin relation med banken, vilket därmed 

skapar tillit till banken. 

Vidare i vår undersökning visas att 55 procent höll helt och hållet med och 28 

procent höll delvis med vid frågan om de helst ville närvara fysiskt för att känna 

sig delaktiga i mötet med banken kring beslut som rör deras ekonomi. Vid frågan 

om de ville närvara digitalt höll 36 procent helt och hållet med och 22 procent höll 

delvis med. Närvara via telefon höll 22 procent helt och hållet med och 28 procent 

höll delvis med. Vid frågan om att helst närvara via mail tog majoriteten, 39 

procent helt och hållet avstånd från påståendet (se resultatdiagram i kapitel 4).  

Patsioura et al. (2011) studie visade att respondenterna fördrog interaktiva och 

Internetbaserade kommunikationskanaler såsom online formulär eller 

realtidskommunikation som chatt funktioner framför traditionella kanaler som 

telefon och mail. Främsta syftet var att få information om produkter eller att 

kommunicera med en fråga eller åsikt via hemsidan (Patsioura et al. 2011). 

Enligt vårt resultat stämmer detta överens med vår studie kring vår urvalsrams 

åsikter. 39 procent ville helst kommunicera med banken via Internet och 32 

procent via direktchatt när de har allmänna frågor, vilket stärker Patsioura et al. 

(2011) forskning. Spearsman Rho visade en negativ korrelation där de som ansåg 

sig ha ett ekonomiskt och finansiellt intresse inte vill närvara via telefon eller mail 

för att känna sig delaktiga i mötet med banken.  

 

 

Spearman's rho 

3. Jag är 
intresserad av 
ekonomi och 

finansiering (så 
som sparande, 

hushållsekonomi, 
aktier, fonder). 

7. För att känna 
mig delaktig i 

mina möten med 
banken kring 

beslut som rör 
min ekonomi, vill 
jag helst närvara 

via telefon 

 3. Jag är intresserad av ekonomi och 
finansiering (så som sparande, 
hushållsekonomi, aktier, fonder). 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,355** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 106 

7. För att känna mig delaktig i mina möten 
med banken kring beslut som rör min 
ekonomi, vill jag helst närvara via telefon 

Correlation 
Coefficient 

-,355** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Patsioura,+Fotini/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Patsioura,+Fotini/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Patsioura,+Fotini/$N?accountid=8028
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Däremot visade undersökningen att majoriteten hellre kommunicerar med sin 

bank via fysisk kontakt såsom bankkontor när de ska ansöka om lån, spara 

i/köpa/sälja försäkringar/fonder/aktier samt vid kort och kontoärenden (se diagram 

kapitel 4). 

Spearmans Rho visade att de som hade allmänna frågor eller frågor kring kort 

och kontoärenden helst ville kommunicera med banken via Internet och 

mobilbank.  
 

Spearman's rho 
20. Jag vill helst 
kommunicera 
med min bank 
via: När jag har 
allmänna frågor 

20. Jag vill 
helst 

kommunicera 
med min bank 

via: Ska 
ansöka om lån 

20. Jag vill 
helst 

kommunicera 
med min bank 

via: Spara 
i/köpa/sälja 

försäkringar/f
onder/aktier 

20. Jag vill 
helst 

kommunicera 
med min 
bank via: 

Rörande kort 
och 

kontoärenden 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Jag vill helst 
kommunicera med min 
bank via: När jag har 
allmänna frågor 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,015 -,177 ,533** 

Sig. (2-tailed) . ,880 ,070 ,000 

N 107 107 106 106 

20. Jag vill helst 
kommunicera med min 
bank via: Ska ansöka 
om lån 

Correlation 
Coefficient 

,015 1,000 ,120 -,025 

Sig. (2-tailed) ,880 . ,220 ,797 

N 107 107 106 106 

20. Jag vill helst 
kommunicera med min 
bank via: Spara 
i/köpa/sälja 
försäkringar/fonder/ak
tier 

Correlation 
Coefficient 

-,177 ,120 1,000 ,057 

Sig. (2-tailed) ,070 ,220 . ,561 

N 
106 106 106 105 

20. Jag vill helst 
kommunicera med min 
bank via: Rörande kort 
och kontoärenden 

Correlation 
Coefficient 

,533** -,025 ,057 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,797 ,561 . 

N 106 106 105 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Även dessa resultat visar att respondenterna helst vill kommunicera fysiskt, precis 

som frågorna kring hur respondenterna helst vill närvara för att känna sig 

delaktiga i mötet med banken vid beslut kring deras ekonomi. Att närvara via en 

digital tjänst var dock inte långt ifrån men var ändå inte det främsta valet för 

majoriteten. Endast vid allmänna frågor valdes Internet som det främsta 

tillvägagångssättet att kommunicera med banken. Det kan tänkas att vår 

urvalsram återigen har mindre bankerfarenhet vilket medför att de har svårt att 

föreställa sig andra sätt än de traditionella kommunikationskanalerna så som 

fysisk kontakt via bankkontor. Utan bankerfarenhet skapas en kunskapsbrist som 

kan medföra osäkerhet, detta i linje med det Nilsson (2006) beskriver i sin studie 

kring teknisk kunskap och Internetanvändning att konsumenter med begränsad 
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teknisk kunskap tenderar att vara osäkra. Osäkerheten ingav inget engagemang 

att uppsöka information själv kring Internetbanken, utan konsumenterna med 

den bristande tekniska kunskapen förutsatte att banken skulle ge dem 

information. Vi kan urskilja liknande mönster bland de respondenter som svarat 

att de hellre kommunicerar med banken fysiskt då vi tolkar det som att möjlig 

kunskapsbrist bidrar till dessa svar.  

Enligt Grönroos (2008) kan en relationsinriktad kund vara aktiv eller passiv. 

Företagen borde därför tydliggöra hur de främst kontaktas. Den aktiva kunden vill 

återkoppla och integrera med förtaget för att få ytterligare värde och den passiva 

kunden vill ha möjligheten att kunna återkoppla och integrera med företaget. 

Vetskapen om att möjligheten finns räcker för den passiva relationsinriktade 

kunden. Echeverri & Edvardsson (2012) menar att då kunden själv till stor del 

uträttar tjänsterna själva via en digital tjänst är det av stor betydelse att webbsidan 

är utformad på ett begripligt sätt.  

Vår undersökning bekräftar då majoriteten höll helt och hållet med om att 

bankens kontaktväg ska vara enkla att hitta via deras hemsida (se resultatdiagram i 

kapitel 4). 

Oavsett om vår urvalsram är en passiv eller aktiv relationsinriktad kund menar vi 

att de vill kunna integrera eller bara ha möjligheten till att integrera med banken. 

Möjligheten till kontakt och interaktion avgörs därför av hur tydliga kontaktvägarna är 

via bankernas hemsidor.  

Sociala fördelar såsom förmånliga priser anses stå i högt värde hos kunden 

(Grönroos 2008). Enligt Kotler (1999) kan priskänsligheten vara lägre hos 

kunden när kunden känner ett mervärde av relationen. Ballard et al. (2013) menar 

att den yngre generationen väljer att integrera med ett företag via deras 

erbjudanden endast på grund av ekonomiska skäl och menar att den yngre 

generationen är likgiltiga till att erbjudanden skulle ge dem en bättre bild av 

företaget och därmed skapar långsiktiga relationer och lojalitet (Ballard et al. 

2013).  

Majoriteten i vår undersökning höll helt och hållet med eller delvis med i frågan 

om det kunde acceptera något högre avgift om banken erbjuder service och tjänster 

som inte erbjuds hos konkurrerande banker, vilket visar att respondenterna 

värdesätter viss service och tjänster som inte finns hos andra banker. Resultatet 

påvisar att Generation Z är relationsinriktade och värdesätter service och 

interaktion med banken istället för att söka lösningar på sitt behov så billigt som 
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möjligt (Grönroos 2008). Trots det svarade ändå 24 procent att de inte hade 

någon åsikt i frågan. 16 procent tog delvis avstånd från frågan (se resultatdiagram 

i kapitel 4). En förklarande faktor till att 24 procent inte hade någon åsikt kan 

vara att respondenterna har brist på bankerfarenhet och ansåg det svårt att 

besvara frågan utan erfarenhet kring priser i bankernas tjänsteutbud. Eller i likhet 

med Ballars et al. (2013) studie ansåg respondenterna sig priskänsliga på grund av 

sin ringa ålder.  

Även Sociala fördelar såsom att bli igenkänd av personal samt tilläggstjänster 

värderas också högt av kunden (Grönroos 2008). En egen kontaktperson ses som 

en förmån och skapar oftast därmed en bindning mellan kund och 

tjänsteleverantören som upprätthåller relationen (Grönroos 2008). 

Resultatet från undersökningen visar att majoriteten av respondenterna håller helt 

och hållet med eller håller delvis med om vikten av att bli igenkänd på banken 

samt att det är viktigt att ha tillgång till en personlig rådgivare. Dock var typvärde 

från de svarande att de inte hade någon åsikt i frågan kring vikten av att bli 

igenkänd på banken (se resultatdiagram i kapitel 4). Urvalets vaga 

bankerfarenheter tror vi förklarar anledningen till att “har ingen åsikt” blev det 

mest förekommande svaret i frågan. Spearmans rho visar en negativ korrelation (-

0,354) vilket visar att de som ej hade någon åsikt kring vikten av att bli igenkänd 

på banken ansåg ändå att det var viktigt med tillit till sin bank.  
 

Spearman's rho 11. Jag anser det 
viktigt: att känna 
tillit till min bank 

11. Jag anser det 
viktigt: att bli 
igenkänd på 

banken 

 11. Jag anser det viktigt: att känna tillit till 
min bank 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,354** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 106 105 

11. Jag anser det viktigt: att bli igenkänd på 
banken 

Correlation 
Coefficient 

-,354** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 105 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

Däremot visar Spearsman Rho en medelstark positiv korrelation (0,413) mellan de 

som ansåg det viktigt att bli igenkänd på banken av dess personal kunde också tänka 

sig betala en högre avgift om banken erbjuder service och tjänster som inte erbjuds hos 

konkurrenterna. 
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Resultatet går i linje med Grönroos uppfattning, att en kontaktperson ses som en 

förmån vilket visar att respondenterna därmed kan tänka sig betala mer för den 

förmånen att ha en personligbankman/bankkvinna jämfört med banker som ej 

erbjuder förmånen. 

 

5.1.3 Främja relationen 

Som Grönroos (2008) och Echeverri och Edvardsson (2012) beskriver är det i 

sanningens ögonblick personalen har chans att bedriva en kvalitetsstyrning av 

kundens upplevda kvalitet av tjänsten. Därför är det viktigt att alla i 

bankverksamheten arbetar aktivt för och är medvetna om kunden. Alla anställda 

bidrar till kundens kvalitetsupplevelse och kvaliteten kan inte skiljas från 

serviceprocessen (Grönroos 2008). Majoriteten av våra respondenter höll helt och 

hållet med om vikten av ett bra bemötande från bankpersonalen samt att ett bra 

bemötande skapar en bättre upplevelse av banken vilket är i linje med teorierna (se 

resultatdiagram i kapitel 4). Detta stärks även av Spearmans rho som visar en 

0,598 korrelation mellan variablerna bra bemötande och bra upplevelse av 

banken.  

 

 

 

 

 

Spearman's rho 

13. Jag kan tänkta mig att 
acceptera något högre 
avgifter om banken 
erbjuder service och 

tjänster som inte erbjuds 
hos konkurrerande 

banker. 

11. Jag anser det 
viktigt: att bli 
igenkänd på 

banken 

 13. Jag kan tänkta mig att acceptera något 
högre avgifter om banken erbjuder service 
och tjänster som inte erbjuds hos 
konkurrerande banker. 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,413** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 106 

11. Jag anser det viktigt: att bli igenkänd på 
banken 

Correlation 
Coefficient 

,413** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 106 106 



 61 

 

Spearman's rho 

14. För mig är det 
viktigt att få ett bra 

bemötande av bankens 
personal oavsett i 
vilket ärende jag 
besöker banken. 

15. Ett bra 
bemötande från 

bankens 
personal skapar 

en bättre 
upplevelse av 

banken. 

 14. För mig är det viktigt att få ett bra 
bemötande av bankens personal oavsett i 
vilket ärende jag besöker banken. 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,598** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 106 

15. Ett bra bemötande från bankens 
personal skapar en bättre upplevelse av 
banken. 

Correlation 
Coefficient 

,598** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Även en positiv korrelation på 0,565 mellan ett bra bemötande från bankpersonalen 

och tillit till sin bank. Sambanden bekräftar teorierna kring vikten av ett bra 

bemötande har för kvalitetsupplevelse hos kunden. 

 

 

  

Spearman's rho 11. Jag anser det viktigt: 
att känna tillit till min 

bank 

15. Ett bra 
bemötande från 

bankens personal 
skapar en bättre 
upplevelse av 

banken. 

 11. Jag anser det viktigt: att känna tillit till 
min bank 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,565** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 106 105 

15. Ett bra bemötande från bankens 
personal skapar en bättre upplevelse av 
banken. 

Correlation 
Coefficient 

,565** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 105 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6. Slutsats  

I detta kapitel sammanfattas huvudpunkterna ur analysen och frågeställningarna samt besvaras 

uppsatsens syfte. Undersökningens resultat jämförs med det problem som inledningsvis förts i 

uppsatsen samt förslag till vidare forskning och diskussion kring studiens begränsningar förs. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med vår studie var att få en förståelse kring vilka faktorer inom 

relationsmarknadsföring som Generation Z anser är väsentliga för dem som 

bankkunder. Vi vill även belysa hur Generation Z ser på bankverksamheternas 

digitala tjänsteutbud. För att besvara syftet togs tre frågeställningar fram. Vi 

kommer löpande redovisa svar på frågeställningarna som vi fått genom vår 

teoretiska referensram samt den insamlande empirin. 

 

6.1.1 Frågeställning 1 

Vad anser Generation Z är betydelsefullt inom bankverksamheternas 

relationsmarknadsföringsstrategi? 

 

Resultatet från vår studie visade att attraherande aktiviteter som goda öppettider 

och fysiska kontor var betydelsefulla för Generation Z. Vilket möjliggör 

interaktion med bankverksamheten genom tvåvägskommunikation. Faktorer som 

upprätthåller relationen och som främst var av betydelse för vårt urval var 

behovsanpassning såsom digitala tjänster, att bankerna förklarar sina finansiella 

tjänster enklare, att känna tillit och säkerhet till sin bank, delaktighet kring beslut 

som rör deras ekonomi, förmåner som kontaktperson på banken, tydliga 

kontaktvägar samt kommunicera med banken via Internet vid allmänna frågor 

eller fysiska kontoret vid komplicerade frågor. De faktorer som främjar relationen 

och som vårt urval ansåg betydelsefulla var ett bra bemötande av bankpersonalen 

och tillit. 
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6.1.2 Frågeställning 2 

Hur kan relationsmarknadsföring vara en fortsatt lönsam marknadsföringsstrategi 

för bankerna mot Generation Z? 

 

Vi kan till följd av analysen se att en win-win situation uppstår om bankerna 

anpassar sig efter de behov och aktiviteter inom 

relationsmarknadsföringsstrategierna som vår urvalsram värdesätter. Resultatet 

från vår studie visar att vår urvalsram anser att de allra flesta av de klassiska 

faktorerna ur aktiviteterna (attrahera, upprätthålla och främja) inom 

relationsmarknadsföring är betydelsefulla, vilket visar att strategin fortfarande är 

funktionell och lönsam mot Generations Z.  

 

6.1.3 Frågeställning 3 

I vilken mån vill Generation Z använda sig av bankernas digitala tjänsteutbud och 

kommer Generation Z värdera bankernas digitala tjänsteutbud som mer 

fördelaktig än en fysisk relation? 

 

Trots att vår studie bekräftar den befintliga statistiken kring ungdomars ökande 

Internetanvändning och därmed ökat användande av bankernas digitala 

tjänsteutbud, så visar vårt resultat att vår urvalsram hellre kommunicerar med 

bankkontoren fysiskt vid mer komplicerade bankärenden. 

Generation Z vill använda sig av bankernas digitala tjänsteutbud vid uträttande av 

allmänna frågor. Vid uträttandet av mer avancerade frågor såsom bolån. 

sparande, värdepappershandel samt konto- och kortärenden föredrog de att 

kommunicera via det fysiska bankkontoret. 

Generation Z värdesätter i dagsläget bankernas digitala tjänsteutbud och dess 

tillgänglighet men för att attrahera kunderna till de mer avancerade tjänsterna 

kommer det behöva läggas större vikt vid att skapa servicekvalitet uppbyggt kring 

tillförlitlighet och kundservice med fokus på att skapa förståelse för tjänsterna. 

Detta då majoriteten önskade att bankerna kunde förklara sina tjänster på ett 

enklare sätt. 
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6.2 Slutdiskussion 

Här beskrivs och sammanfattas huvudpunkterna ur analysen. En diskussion förs 

kring det resultat som analyserats och kring uppsatsens problem som 

inledningsvis förts i uppsatsen. 

Uppsatsen inleddes med problematisering kring bankernas ökade konkurrens och 

om Internetanvändning skulle medföra ett paradigmskifte i deras nuvarande 

kärnstrategi kring relationsmarknadsföring emot den i framtiden allt mer aktiva 

bankkunden, Generations Z. En generation som växt upp i ett ständigt 

uppkopplat samhälle. Samtidigt som Internetbank och telefonbank gjort stora 

kliv framåt sett både till utbud och användarvänlighet har en utfasning av de 

svenska bankkontoren tagit fart. Trots att antalet bankkontor mer än halverats 

under en 30-årsperiod har möjligheterna att uträtta bankärenden snarare 

förbättrats.  

Vår studie visar att Generation Z är frekventa användare av både mobilbank och 

Internetbank. Majoriteten använder mobilbanken dagligen. Damian och Calvin 

(2012) menar att Internet och digital information är den stora marknaden i 

morgon. Det är viktigt för marknadsförare att förstå de nya relationsreglerna mot 

en ny generation menar Meadows-Klue (2007).  

Zineldin och Mosads (2005) studie visar istället att de viktigaste 

kvalitetskriterierna för kunderna i deras bankrelationer var servicekvaliteten som 

innefattade faktorer som tillförlitlighet och lyhördhet från bankernas sida. I linje 

med Zineldin och Mosad (2005) visade vår studie att Generation Z värdesätter 

tillit i samband med att få ett bra bemötande från bank personalen när de besöker 

kontoren fysiskt. Resultatet visar att trots ständig uppkoppling och möjligheten 

till att utföra bankärenden via bankernas digitala tjänsteutbud, föredrar och 

värdesätter Generations Z till stor del fortfarande fysiska kontor och möjligheten 

att interagera med bankpersonalen vid speciella ärenden. 

Vår studie visar i linje med Damian och Calvin (2012) att respondenterna 

föredrog att kommunicera med banken genom digitala tjänster vid allmänna frågor. 

Däremot när det kom till mer avancerade frågor såsom låneansökningar, sparande, 

värdepappershandel samt konto och kortärenden föredrog respondenterna att 

kommunicera via det fysiska kontoret. De komplicerade bankärendena medför en 

osäkerhet. Precis som Eriksson & Tapper Hoëls (2006) studie visade ansåg 

Generations Z att bankerna bör förklara sina finansiella tjänster på ett enklare sätt. För 

att skydda och behålla sitt kundmervärde behöver bankverksamheterna kunna 
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hantera, skapa och förbättra långsiktiga kundrelationer (Zineldin & Mosad, 

2005) 

Följaktligen torde bankerna tillgodose Generation Z med enklare information kring 

sina finansiella tjänster. För att relationsmarknadsföring skall vara en fortsatt 

lönsam marknadsföringsstrategi för bankerna anser vi att de måste anpassa sig för 

att fylla en eventuell kunskapslucka bland de allt mer aktiva bankkunderna, 

Generation Z. Bankerna torde vara väl införstådda i hur de aktivt ska arbeta med 

att nå ut och informera Generation Z med förenklad information kring deras 

finansiella tjänster. Lyckas bankerna med att förenkla informationen kring sina 

finansiella tjänster möjliggör det för en bredare kunskap hos Generation Z, som i 

sin tur leder till att de känner en säkerhet. Säkerhet skapar minskad oro hos 

kunden och därmed tillit till tjänsteleverantören (Grönroos 2008; Zineldin & 

Mosad 2005). Säkerhet och tillit tenderar enligt Eriksson och Nilsson (2006) till 

fler utförd finansiella affärer via bankernas digitala tjänster. Vilket vi ser är en 

lönsam marknadsföringsstrategi för bankerna . 

Genom vårt resultat anser vi som Kotler (1999) och Grönroos (2008) att faktorer 

såsom god service medför god upplevd tjänstekvalitet och därmed långsiktiga och 

lönsamma relationer. Tillhandahåller bankerna goda öppettider som medför goda 

kommunikationsmöjligheter via bankkontoren som samtidigt ger ett bra bemötande från 

bankpersonal oavsett i vilket ärende Generation Z avser medför även det god 

upplevd tjänstekvalitet. Tydligt beskrivna kontaktvägar via bankernas hemsidor 

underlättar för Generation Z att integrera med banken. Dessa faktorer skapar 

tillsammans betydelse och en god upplevd kvalitet för Generation Z. Vilket kan leda 

till långvariga relationer som är svårimiterade för konkurrenterna (Eriksson 

2006). Konkurrenskraften i sin tur innebär större chans för bankerna att säkra 

framtida intäkter (Anderson et al. 2013; Petersen & Rajan 1994; Gummesson 

1995). 

Vår studie visade att igenkänning inte var en betydelsefull faktor inom 

relationsmarknadsföring för vår urvalsram som Grönroos (2008) menar är en 

social förmån. Däremot är tillit en fundamental social faktor som Generation Z 

värdesätter. Vår studie visar i linje med Grönroos (2008), att en kontaktperson ses 

som en betydelsefull förmån och service som respondenterna kan tänka sig betala 

mer för jämfört med banker som ej tillhandahåller samma förmåner. 

Kan bankerna som Grönroos (2008) samt Zineldin och Mosad (2005) menar, för 

en välfungerade och kontinuerlig intern marknadsföring som motiverar hela 

organisationen till att möta Generation Z:s behov och anpassa sig därefter, menar 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Droulers,+Marcelle/$N?accountid=8028
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också vi att relationsmarknadsföring kommer vara en fortsatt lönsam 

marknadsföringsstrategi för bankerna mot Generation Z.  

 

6.2 Studiens begränsningar 

Da   detta utgjorde vår första uppsats på kandidatnivå är vi väl medvetna om att 

våra erfarenheter är begränsade. Vi insåg i efterhand och under arbetets gång att 

en metodologisk triangulering möjligen varit en god ide för att stärka studiens 

resultat. Genom att inte endast dokumentera vår studie genom en kvantitativ 

undersökning, utan även komplettera med en kvalitativ undersökningsmetod 

hade vi haft möjlighet att stärka studiens resultat. Detta hade kunnat medföra ett 

vidare perspektiv i visa frågeställningar där svaren kunnat utvecklas. 

Då urvalsgruppen är relativt ung och dessutom studerar kan deras erfarenheter 

kring bankärenden vara begränsade, vilket möjligen skulle kunnat resultera i 

bristfälliga svar. Trots den möjliga faktorn kring bristande bankerfarenhet har 

resultatet visat på samband och likheter i urvalets svar, vilket vi menar stärker vår 

studies trovärdighet och validitet. Vi har dock varit försiktiga med att dra 

slutsatser utifrån respondenternas åsikter även om det i flera frågor varit 

homogena resultat. 

 

 6.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning vore det intressant att följa upp Generation Z vid ett senare 

tillfälle där de tänkbart samlat på sig större bankerfarenhet än när studien första 

gången genomfördes. 

I och med den studie vi fann av SBAB som visade att skillnader i norra och 

mellersta Sverige hur frekvent kunderna hade kontakt med sin bank, vore en 

större studie av Generation Z i hela Sverige intressant. Uppfatta vilka faktorer 

som avgjorde skillnaderna samt likheterna i svaren från Generation Z i Sverige. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Det finns idag bristande kunskaper om den unga 

generationens attityder och värderingar i tjänstemötet meden 

bankverksamhet. Vi är två studenter som skriver vår C-

uppsats vid Karlstads universitet och vi behöver Din hjälp för 

vår undersökning kring fenomenet. 

 
 
 
1.  Kön      
    

 
Man ⏭ Kvinna  ⏭ 
 

 
 
2. Jag anser att det är viktigt att ha koll på min ekonomi 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 
 
 
 

Ungdomars åsikter 
kring relationer med 
bankverksamhet och 

Internetvanor 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Var vänlig markera din åsikt genom att kryssa i den ruta till det svarsalternativ som stämmer bäst 

överens med din uppfattning enligt svarsalternativen som ges vid respektive fråga. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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3. Jag är intresserad av ekonomi och finansiering (såsom sparande, 
hushållsekonomi, aktier, fonder). 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

4. Jag anser att det är viktigt med: 
 
   

 Håller 
helt och 

hållet 
med 

Håller 
delvis 
med 

Har ingen 
åsikt 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

 

 

fysiska 
bankkontor 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

goda öppettider ⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

utskick* från min 
bank 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

⏭ 

 

*Erbjudanden & information  
 

 

 

 
 
5. Det är viktigt att min bank anpassar sitt utbud efter mina behov som 
kund. 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 
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6. Jag vill känna mig delaktig i mina möten med banken om beslut som rör 
min ekonomi. 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 
 
 
7. För att känna mig delaktig i mina möten med banken kring beslut som 
rör min ekonomi, vill jag helst närvara: 
 

 
 

 Håller helt 
och hållet 

med 

Håller 
delvis med 

Har ingen 
åsikt 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

fysiskt       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

via en digital 
tjänst* 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

via telefon       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

via mail       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

*Internetbank, mobilbank eller direktchatt.  
 

 

 

 

 

 

8. Jag vill bli informerad av min bank om vad som krävs av mig som kund 
för att nå mina ekonomiska mål. 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 
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9. Jag anser mig förstå bankernas finansiella tjänster (såsom sparformer, 
placeringar, pensioner, lån, osv).   
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 
10. Jag önskar att bankerna kunde förklara sina finansiella tjänster på ett 
enklare sätt. 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 

 

11. Jag anser det viktigt:  
 

 Håller helt 
och hållet 

med 

Håller 
delvis 
med 

Har ingen 
åsikt 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

att känna tillit till min 
bank 
 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

att bli igenkänd på 
banken 
 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

att ha tillgång till en 
personlig rådgivare  
 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

att banken har ett utbud 
av skräddarsydda 
lösningar 
 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

att banken har 
tilläggstjänster* 
 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

*Internetbank, mobilbank, Internetsupport 
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12. Jag anser att kontaktvägarna till banken ska vara enkla att hitta på 
deras webbsida. 
 

 

1 Håller helt och hållet med ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 
13. Jag kan tänkta mig att acceptera något högre avgifter om banken 
erbjuder service och tjänster som inte erbjuds hos konkurrerande banker. 
 

 

1 Håller helt och hållet med  ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från  ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

     
  

 
 
14. För mig är det viktigt att få ett bra bemötande av bankens personal 
oavsett i vilket ärende jag besöker banken. 
 

 

1 Håller helt och hållet med  ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från  ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 

 

 

 

15. Ett bra bemötande från bankens personal skapar en bättre upplevelse 
av banken.  
 

 

1 Håller helt och hållet med  ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från  ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 
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16. Avseende daglig datoranvändning anser jag mina tekniska kunskaper: 
 

1 Mycket goda   ⏭ 

2 Goda    ⏭ 

3 Varken bra eller dåliga ⏭ 

4 Svaga     ⏭ 

5 Obefintliga    ⏭ 

 

 

 

 

 

17. Hur ofta använder du: 

 

 

 

Varje 
dag 

Några 
dagar i 
veckan 

Några 
dagar i 

månaden 

Någon 
gång per 

år 

Aldrig 

Internet       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

Mobilbank       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

Internetbank       ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

      ⏭ 

 

       ⏭ 

 

 

 

 

18. Anser du att bankens digitala tjänsteutbud* motsvarar utbudet som du 
får på ett bankkontor?  
*mobilbank, Internetbank, Internetsupport 
 
 

1 Håller helt och hållet med  ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från  ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 
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19. Jag vill utföra bankärenden via det digitala tjänsteutbudet* hellre än att 
besöka banken fysiskt?  
*mobilbank, Internetbank, Internetsupport 
 
 

1 Håller helt och hållet med  ⏭ 

2 Håller delvis med  ⏭ 

3 Har ingen åsikt  ⏭ 

4 Tar delvis avstånd från  ⏭ 

5 Tar helt och hållet avstånd  ⏭ 

 
 
 
20. Jag vill helst kommunicera med min bank via: 

 
 
 
 
 
*Direktchatt via facebook eller en kundsupportchatt,via  
hemsidan/Internetbank/mobilbank 
 

  

 Internet/ 
mobilbank 

Direktchatt
* 

Telefon Mail Fysisk 
kontakt 

När jag har 
allmänna frågor 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 

Ska ansöka om 
lån 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 

Spara i/köpa/sälja 
försäkringar/fonde
r/aktier 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 

Rörande kort och 
kontoärenden  

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 
 

⏭ 

Tack för ditt bidrag! 
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Bilaga 2 

 
Tabell 1: Nedan presenteras studiens median vilket ger oss en överblick av det centrerade 

värdet i varje åsikt.  Median från Likertskalan som kodats från 0-4 där 0= ”håller med helt och 

hållet med”, 1= ”Håller delvid med”, 2= ”Har ingen åsikt”, 3= ”Tar delvis avstånd”,  4= ”Tar helt 

och hållet avstånd”. 

 

Fråga Median 

2. Viktigt att ha koll på min ekonomi 0  Håller helt och hållet med  

 
3. Ekonomiskt och finansiellt intresse 

 
1  Håller delvid med 

4. A) Vikigt med fysiska kontor 1  Håller delvis med 

    B) Vikigt med goda öppettider 0  Håller helt och hållet med 

    C) Viktigt med utskick från min bank 1  Håller delvis med 

5. Viktigt att banken behovsanpassar 0  Håller helt och hållet med 

6.   Delaktighet i mötet som rör min ekonomi 0  Håller helt och hållet med 

7. A) För delaktighet närvara fysiskt 0  Håller helt och hållet med 

    B) För delaktighet närvara digitalt  1  Håller delvis med 

    C) För delaktighet närvara via telefon 1  Håller delvis med 

    D) För delaktighet närvara via mail  3  Tar delvis avstånd från 

8. Informerad av bank för att nå ekonomiska mål 0  Håller helt och hållet med 

9. Förstår bankens finansiella tjänster 1  Håller delvis med 

10. Önskar enklare förklaring av finansiella tjänster 1  Håller delvis med 

11. A) Viktigt med tillit till min bank 0  Håller helt och hållet med 

      B) Viktigt att bli igenkänd på min bank 2  Har ingen åsikt 

     C) Viktigt att ha tillgång till personlig rådgivare 0  Håller helt och hållet med 

     D) Viktigt med skräddarsydda lösningar 1  Håller delvis med 

     E) Viktigt med tilläggstjänster 0  Håller helt och hållet med 

12. Enkla att hitta kontaktvägar via bankens webbsida 0  Håller helt och hållet med 
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13. Acceptera något högre avgift vid service och tjänster 
som inte erbjuds hos konkurrenter 

1  Håller delvis med 

14. Bra bemötande av bankpersonalen oavsett mitt 
ärende 

0  Håller helt och hållet med 

15. ett bra bemötande skapar en bättre upplevelse av 
banken 

0  Håller helt och hållet med 

18. Bankens digitala tjänsteutbud motsvarar ett 
bankkonors utbud 

1  Håller delvis med 

19. Utföra bankärenden via det digitala tjänsteutbud 
heller än fysiska kontoret 

1  Håller delvis med 

 

 

Tabell 2: Nedan presenteras studiens median vilket ger oss en överblick av det centrerade 

värdet i varje åsikt.  Median från Likertskalan som kodats från 0-2där 0= ”Mycket goda”, 1= 

”Goda”, 2= ”varken bra eller dåliga” 

Fråga Median 

16. Teknisk kunskap avseende daglig datoranvändning 0  Mycket goda  
 

Tabell 3: Nedan presenteras studiens median vilket ger oss en överblick av det centrerade 

värdet i varje åsikt.  Median från Likertskalan som kodats från 0-4 där 0= ”Varje dag”, 1= ” Några 

dagar i veckan”, 2= ”Några dagar i månaden”, 3=”Någon gång per år”, 4= ”Aldrig” 

Fråga Median 

17. A) Hur ofta använder du Internet? 0  Varje dag 

      B) Hur ofta använder du Mobilbank? 1  Några dagar i veckan 

     C) Hur ofta använder du Internetbank? 1  Några dagar i veckan 

 
Tabell 4: Nedan presenteras studiens median vilket ger oss en överblick av det centrerade 

värdet i varje åsikt.  Median från Likertskalan som kodats från 0-4 där 0= ”Internet/mobilbank”, 1= 

” Direktchatt”, 2= ”Telefon”, 3=”Mail”, 4= ”Fysisk kontakt” 

Fråga Median 

20. A) Kommunicerar helst vid allmänna frågor  1  Direkt chatt 

      B) Kommunicerar helst vid låneansökan 4  Fysisk kontakt 

      C) Kommunicerar helst vid Spara i/köpa/sälja 
försäkringar/fonder/aktier 

4  Fysisk kontakt 

     D) Kommunicerar helst vid kort och kontoärenden 4 Fysisk kontakt 
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