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Tack 

 

Författarna till studien önskar rikta ett stort tack till handledare Marie-Ann Karlsson på Örebro 

universitet för sitt engagemang och rådgivning avseende studien. Ett stort tack riktas även till 

Swedbank och Länsförsäkringar för att de via en intervju delade med sig av sin synvinkel. 

Ytterligare ett tack riktas till personer inom Generation Y som besvarat vår enkätundersökning. 
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Abstract 

 

Nowadays we live in a society where we have many opportunities as consumers when choosing a 

bank. As much as 45 percent of the Swedish population has never changed bank. The purpose 

with this essay is to create an understanding and knowledge for which key factors is the most 

important when choosing a bank among Generation Y. The aim is also to find out how banks can 

create customer relationships that increase the Generation Y’s customer loyalty towards them. 

The results of this study can be beneficial for banks because they can identify how to attract 

Generation Y as customers, but also to provide a more detailed insight into how Generation Y 

looks at customer relations. By doing a market survey through questionnaires answered by 

Generation Y and bank interviews, we received the result. The results and conclusions of the 

study is that the three most important key factors when choosing a bank for Generation Y is 

access to online banking, interest rates on mortgages and the competence and efficiency of staff. 

 

The results of the study also shows that banks create customer relationships that increase the 

Generation Y's customer loyalty through direct contact between the bank employee and the 

customer, through personal meetings, telephone contact, and even sometimes by parents. The 

interview with the banks indicated that they valued the personal meeting very high in order to 

establish good customer relations and then also get loyal customers. Generation Y also value the 

relationship, but not necessarily through personal meetings, but rather by other major platforms, 

which also the banks have noticed. 

 

Keywords: Generation Y, Customer loyalty, the customer's choice of bank, Key factors  
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1. Inledning 

 

Vi lever idag i ett samhälle där vi har möjlighet och rätt att som konsument välja vilken bank 

eller vilka banker vi vill använda oss av, vare sig det handlar om lån, placeringar eller andra 

tjänster som banker har att erbjuda. När man ska spara pengar, ta lån eller sätta undan pengar till 

pension är valet av bank viktigt. Hur ser då privatkonsumenterna till deras val av bank? Enligt en 

undersökning som Forex gjort med hjälp av marknadsundersökningsföretaget SIFO visar det sig 

att så mycket som 45 procent av den svenska befolkningen aldrig bytt bank och att 53 procent 

håller sig endast till en enda bank trots att de går miste om en eventuell ränta1. 

 

Många företag har kommit till insikt att deras ekonomiska nytta frambringas av att fler kunder 

införskaffar sig tjänster och produkter inom företaget. Detta grundar sig i teorin om att en kund 

som har mer än ett intresse hos ett företag är mer nöjd, lönsam och stannar som kund längre inom 

ett företag.2 

  

Idag har det blivit allt vanligare att bolag som jobbar med försäkringar utöver dessa tjänster även 

vill kunna erbjuda sina kunder banktjänster. Detta har resulterat i att konkurrensen har blivit 

tuffare då dessa bolag nu konkurrerar på samma marknad och om samma kunder.  

I och med detta har vikten av att marknadsföra sig bra och rätt för kunderna ökat och det är av 

stor vikt för bankerna att veta hur de ska locka till sig nya kunder men även hur det ska jobba 

med en ökad kundlojalitet. 3 

 

1.1 Problembakgrund  

      Det finns tidigare studier inom ämnet faktorer vid val av bank från många olika forskare. En 

forskare vid namn Lewis4 publicerade fyra studier, varav tre studier inriktade sig på 

kundmarknaden studenter och ungdomar. I den här studien redogör man för 14 olika faktorer och 

kriterier medan forskarna Lewis och Bingham5 inte angav ett specifikt antal.  

Trots detta kunde man konstatera att båda studierna hade två starka faktorer som påverkade vid 

valet utav bank, faktorerna var inflytande från föräldrar och geografisk bekvämlighet. 6 

 

En viktig fråga ur ett marknadsföringsperspektiv är huruvida man ska anpassa sitt sätt att nå ut 

med information och marknadsföring  till olika generationer. Om man riktar in sig på en 

                                                
1 Forex bank. Hälften av svenskarna har aldrig bytt bank 2015. https://www.forex.se/Om-

FOREX/Pressrum/Aktuellt/Halften-av-svenskarna-har-aldrig-bytt-bank/ (Hämtad 21016-03-25) 
2 C. Gröönros Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats, 1:a upplagan, Malmö Liber AB, 2002 
3 Ibid. 
4 J,F. Devlin, P.Gerrard. Choice criteria in retail banking: an analysis of trends, International Journal of Bank Marketing. 

2010. Vol. 12. Nr 4. s. 13-27 
5 Ibid.  
6 J,F. Devlin, P.Gerrard. Choice criteria in retail banking: an analysis of trends, International Journal of Bank Marketing. 

2010. Vol. 12. Nr 4. s. 13-27 

https://www.forex.se/Om-FOREX/Pressrum/Aktuellt/Halften-av-svenskarna-har-aldrig-bytt-bank/
https://www.forex.se/Om-FOREX/Pressrum/Aktuellt/Halften-av-svenskarna-har-aldrig-bytt-bank/
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generation kan risken vara att man skrämmer bort andra generationer. Det går även att se 

generationsbaserad marknadsföring som ett sätt att skapa olika slags erbjudanden för olika 

generationer. Där kan man ha olika erbjudanden, men dock se till att ha minst ett erbjudande för 

varje generation, om man har som mål att nå ut till så många kundsegment som möjligt. 7 

 

Ett vanligt fenomen efter krig är så kallade baby boom vilket innebär väldigt många nyfödda barn 

under en kortare tidsperiod. Det var inte ovanlig med fler nyfödda då befolkningen kände att 

osäkerheten minskar i och med det avslutade kriget. Efter andra världskriget skedde en baby 

boom och personer födda mellan andra världskrigets slut och slutet av 1950-talet kallas baby 

boomers. Som konsumenter har de påverkats av sin uppväxt och deras fokus är på samhället och 

inte det egna intresset. De är mycket vanligare att en baby boomer gör ett väl planerat köp en ett 

köp som är baserat på känslor.8 

 

Efter denna generation kom den så kallade Generation X vilket var personer födda mellan tidigt 

60-tal och sent 70-tal. Man menar att Generation Y som kom efter Generation X är personer 

födda mellan sent 1970-tal och mitten av 1990-talet. Som konsumenter är denna generation 

svårare att nå ut till då de är väldigt misstänksamma och ifrågasättande. De har en kritisk 

inställning till marknadsföring vilket gör det tuffare för marknadsförare att nå ut till denna 

generation. 9 

 

Generation Y innebär personer födda mellan sent 70-tal och mitten av 90-talet. Då de är 

uppvuxna med olika tekniska verktyg som underlättar och gör information lättillgängligare är de 

som kunder mer medvetna. De är uppväxta i ett samhälle fullt av olika val vilket gör att 

generationen inte är särskilt lojal. De väljer att vara kund till de företag som har bäst erbjudande 

och pris. 

 

Då Generation Y står inför nya faser i livet, så som investeringar, familjebildande, lägenhet eller 

husköp är denna generation av privatkunder till stort intresse för bankerna. Det är därför till stor 

vikt för bankerna att ha kunskap om denna generation och även identifiera hur man kan attrahera 

generationen. En viktig fråga är hur bankerna kan jobba vidare inom kundlojalitet och hur ska de 

locka över nya kunder inom Generation Y. 10 

 

Situationen på konsumentmarknaden har förändrats längst tiden och är idag en marknad med 

konsumenter som är mer välutbildade och medvetna. Dagens kund är mer medveten om sina 

rättigheter och har bättre och mer lättåtkomliga verktyg för att ta reda på och jämföra 

produktegenskaper, priser och olika erbjudanden.11 

 

 

                                                
7 P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
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1.2 Problemdiskussion  

Som beskrivet i inledningen på denna uppsats är vikten av att marknadsföra på rätt sätt betydande 

för att säkerställa att bankerna når kunderna med det som de anser generera ökad kundlojalitet.  

Bankerna måste veta hur de ska locka till sig nya kunder och vilka nyckelfaktorer som är av vikt 

för kunderna. Eftersom kunderna är olika från individ till individ, kan erbjudandena behöva 

anpassas. Att anpassa erbjudandet efter varje enskild kund, kräver vanligtvis stora resurser. 

Därför blir det av vikt att bryta ner kundgrupperna samt för att kunna kundanpassa efter dem i 

största möjliga mån. Det finns olika sätt att dela upp marknaden, segmentering12. Ovan 

presenterades kortfattat ett sätt att bryta ner kunderna i grupper, generationsmarknadsföring. För 

att sedan kunna anpassa erbjudandet för den kundgrupp, behövs bland annat en fördjupad 

kunskap om vald kundgrupp. Vad tycker vald kundgrupp är viktigt vid val av bank? Vilka är 

nyckelfaktorerna för dem? Detta bör undersökas närmare för att kunna få en mer klar bild, så det 

säkerställs att fokus läggs på att möta det som kunderna faktiskt värderar och inte något som de 

värderar lågt13. Kundlojalitet är ett begrepp som kan omfatta många olika dimensioner och det 

finns ingen exakt definition av vad som precist omfattas14. Det har forskats på Generation Ys 

beteende och vad som är utmärkande för denna kundgrupp och naturligtvis finns det med stor 

sannolikhet ytterligare faktorer som kommer identifieras efter tid. Vald problemformulering i 

denna studie tar fasta i problematiken kring begreppet kundlojalitet och fortsatt identifiering av 

nyckelfaktorer som gäller för Generation Y.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera nyckelfaktorer och ta reda på vilka faktorer som är 

viktigast när Generation Y väljer bank. Resultatet av denna studie kan vara till nytta för bankerna 

då de kan identifiera hur de ska attrahera Generation Y som kunder men även ge en mer ingående 

inblick i hur Generation Y ser på kundrelationer. 

 

 

1.4 Problemformulering  

Vilka är nyckelfaktorerna som påverkar Generation Ys val av bank? 

Hur skapar bankerna kundrelationer som ökar Generation Ys kundlojalitet gentemot dem?  

 

                                                
12 P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
13 B. Asunción, D, M.Josefa, Q. Agustín. A model of customer loyalty in the retail banking market. European Journal of 

Marketing. 2004.Vol. 38, Nr 1. s. 253-275. 
14 M, Söderlund. Measuring customer loyalty with multi-item scales. International Journal of Service Industry Management. 

2006 
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1.5 Avgränsning 

Geografisk avgränsning- har gjorts genom att vi vid bankintervjuerna utfört dem i Svealand. 

Svealand valdes på grund utav att studiens författare hade kontakter inom banksektorn i det 

geografiska läget. I studien utfördes även enkätundersökningar som publicerats på Facebook, ett 

internetforum för socialt nätverkande.  Därav har enkätundersökningen inte avgränsat till en viss 

geografisk plats utan respondenterna kan vara från ett större geografiskt läge. 

  

Empirisk avgränsning- En avgränsning har gjort då endast privatbankkunder inom Generation Y 

undersökts och inte företagsbankkunder inom Generation Y. 

  

Teoretisk avgränsning- Det finns mycket skrivet inom kundrelationer, Generation Y och 

kundlojalitet. Det finns fler intressanta metoder och artiklar som skulle kunna belysas i denna 

studie, men efter litteraturstudier har vi plockat ut de som uppfattas vara mest relevanta för vår 

uppsats.  
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 Nyckelfaktorer vid val av bank  

Studier har tidigare gjort genom åren från platser runt om i världen.  Från många av dessa studier 

kan man se nära samband om vilka nyckelfaktorer som är de mest influerande vid val av bank. 

  

I en studie gjord 1986 av Tan and Chaua15 kunde man se att en stark nyckelfaktor var 

rekommendationer från andra medmänniskor, detta hade enligt denna studie ett stort inflytande 

på kunder vid val av bank. I denna studie använde man sig av 10 faktorer medan man i en studie 

som gjordes 1997 av Gerrard och Cunningham16 använde sig av 22 faktorer. Där visade resultatet 

motsatt effekt, att rekommendationer hade svagt inflytande vid val av bank. Den senare studien 

visade på att de starkaste nyckelfaktorer som influerade var snabb och effektiv service. Man 

menade att dessa resultat visade på en minskad betydelse av rekommendationer, vilket även kan 

bero på andra saker än tiden mellan dessa studier så som olika mätsystem och studietekniker.17 

 

I en studie från år 1982 använde man sig av 14 olika faktorer som bestod av närhet mellan skola 

och bank, föräldrar som använde banken, föräldrar som råder till denna bank, närheten till banken 

från hemmet, gratis gåvor, rekommendationer från vänner, nivå av service som erbjöds och flera 

andra faktorer. Genom denna studie fick man fram resultatet av de tre starkaste nyckelfaktorerna 

då studenterna själva fick välja de tre viktigaste nyckelfaktorerna vid val utav bank. Dessa 

faktorer var geografisk bekvämlighet mellan skola och bank, föräldrarnas användning utav 

banken och föräldrar som rådde sina barn till en specifik bank. När man sedan slog ihop de 

faktorer som hade med föräldrarnas inflytande (3 stycken) att göra så kunde man se att denna 

nyckelfaktor och sammanslagningen av 3 stycken faktorer som handlade om geografisk 

bekvämlighet var de två starkaste nyckelfaktorerna.18 

 

2005 forskade man på kriterier för val av bank där kunderna använder sig av fler än en bank. I 

denna studie använder man sig av 13 olika faktorer, allt från faktorer kopplat till geografisk 

bekvämlighet till rekommendationer, service och bankens öppettider. När man undersökte vilka 

utav nyckelfaktorerna som hade störst inflytande vid val av bank var resultaten väldigt lika när 

det gällde både huvud- och sekundär bank. Att välja en bank nära hemmet, på grund utav av 

familjeinflytande, via rekommendationer från andra och att välja en bank nära sin arbetsplats 

dominerar rankning avseende val av huvud- och sekundär bank.19 

                                                
15 J,F. Devlin, P,Gerrard. Choice criteria in retail banking: an analysis of trends, International Journal of Bank Marketing, 

2010. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 B,R. Lewis. Student Accounts — A Profitable Segment, European Journal of Marketing.1982. Vol. 16. Nr 3. s. 63 - 72 
19 J. Devlin, P. Gerrard. A study of customer choice criteria for multiple bank users, Journal of Retailing and Consumer 

Services. 2005. Vol. 12. Nr 4. s.297-306 

http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/journal/09696989
http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/journal/09696989
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I en tidigare studie från USA använde forskarna20 sig utav 23 olika faktorer där man sedan kunde 

identifiera fyra olika mått av kundnöjdhet vilket var personalrelaterade dimensioner, finansiella 

dimensionen, miljödimensionen och bekvämlighetsdimensionen. 

 

  

Modell 1. 23 olika faktorer som kan påverka bankkunders tillfredsställelse21 

 

Resultatet från studien visade på att den finansiella aspekten inte påverkade valet utav bank lika 

mycket som måtten personal, miljö och bekvämlighet. Forskarna menar att det är av vikt för 

bankerna att inse att de icke-finansiella aspekterna är av stor vikt för kundernas val av bank22 

 

Genom inspiration från tidigare forskning 23 24 har en ny analysmodell utvecklats för 

nyckelfaktorer vid val av bank. Analysmodellen syftar till att ta reda på vilka nyckelfaktorer som 

har störst påverkan vid val av bank inriktat till Generation Y.  

                                                
20 L. A. Manrai. A. K. Manrai. A field study of customers’ switching behavior for bank services. Journal of Retailing and 

Consumer Services. 2007. Vol. 14. Nr 3. S.208-215 
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23  L. A. Manrai. A. K. Manrai. A field study of customers’ switching behavior for bank services. Journal of Retailing and 

Consumer Services. 2007. Vol. 14. Nr 3. S.208-215 
24 B,R. Lewis. Student Accounts — A Profitable Segment, European Journal of Marketing.1982. Vol. 16. Nr 3. s. 63 - 72 
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Modell 2. Beskrivningsmodell av nyckelfaktorer  

 

Modellen består av fyra huvudkategorier vilka är bekvämlighet, familj och vänners inflytande, 

finansiell påverkan och service. De fyra huvudkategorierna i modellen har alla fyra 

underkategorier vilket gör att beskrivningsmodellen består av 16 olika nyckelfaktorer. 

Kategorierna bekvämlighet och familj och vänners inflytande är två av huvudkategorierna som 

man i tidigare forskning sett har varit de starkaste nyckelfaktorer vid val av bank för den yngre 

generationen.25  Kategorierna finansiell påverkan och service är två huvudkategorier som är 

relevanta i denna modell då de båda kategorierna är faktorer som skulle kunna påverka vid val av 

bank. Syftet med denna beskrivningsmodell är få fram och jämföra vilka nyckelfaktorer samt 

vilken huvudkategori som har störst inverkan vid val av bank.  

 

2.2 Generationsmarknadsföring  

Massmarknadsföring är ett tillvägagångssätt att marknadsföra sig på som innebär att man tittar på 

kundernas likheter. Genom massmarknadsföring erbjuder man samma erbjudande till hela 

kundmarknaden och idag har den sortens marknadsföring ifrågasatts mer och mer då det är svårt 

att ge ett och samma erbjudande till hela marknaden som eventuellt ska passa alla kunder. Med 

differentierad marknadsföring designar man olika erbjudanden efter olika kundsegment. Tidigare 

i denna studie har generationsmarknadsföring diskuterats och frågan är om man vid 

generationsbaserad marknadsföring lockar till sig generationer eller skrämmer bort andra.  Det 

man kan konstatera är att i vissa situationer är det lämpligt att designa sina erbjudanden för olika 

                                                
25 B,R. Lewis. Student Accounts — A Profitable Segment, European Journal of Marketing.1982. Vol. 16. Nr 3. s. 63 - 72 
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generationsgrupper, precis som när man designar olika erbjudanden för barnfamiljer, par, singlar, 

yrkesgrupper mm.26 

 

2.2.1 Tidigare generationer 

Personer födda efter andra världskrigets slut och slutet av 1950-talet kallas baby boomers av den 

orsaken att det skedde en baby boom direkt efter kriget. I takt med detta skedde det även stora 

förändringar på den ekonomiska sidan vilket präglar baby boomers uppväxt. 27De flesta baby 

boomers idag är pensionärer men i denna generation finns det även många som planerar att 

fortsätta jobba efter pensionen. Denna generation är påverkad av sin uppväxt och sätter mer värde 

på samhället, familjen och hälsan.28 Som konsumenter är det vanligt att de gör planerade köp och 

impulsköp är något som sällan förekommer. Baby boomers har inga problem att betala mer för en 

produkt med bättre egenskaper och värde.  

 

Personer födda mellan tidigt 60-tal och sent 70-tal kom att kallas Generation X. 29Den här 

generationen kännetecknas genom deras gemensamma erfarenhet och uppfattas ofta som 

deprimerade vilket är raka motsatsen till de positiva baby boomers. I livet är de i en fas då de vill 

ha ett balanserat liv där jobb och familj är i fokus.30 Som konsumenter är Generation X svårare 

att nå ut till då de ofta är väldigt kritiska gällande reklam. Där av blir det svårare och viktigare för 

marknadsförare att tänka igenom noggrant hur det ska nå generationen. Som konsumenter är de 

noggranna och kritiska vid val av produkt innan de köper produkten i fråga.31  

 

2.2.2 Generation Y 

Det finns många olika teorier om under vilken tidsperiod Generation Y är födda. Enligt Phil 32 är 

Generation Y personer som är födda mellan åren 1980-2000 medan vissa andra vetenskapsmän 

menar att tidsperioden för Generation Ys födsel är mellan 1977 och 1995. I studien har vi valt att 

utgå från att Generation Y innebär personer födda mellan 1977 och 1995, det vill säga personer 

mellan åldern 39 och 21. Det är inte enbart tidsperioden för denna generation där åsikterna delar 

sig utan denna generation av människor har många olika definitioner där man även kallar 

Generation Y för ”echo boomers”, ”millenials” och internet generationen33. I tidigare studier har 

man jämfört Generation Y med andra generationer så som Generation X och Baby Boomers och 

det har visats att Generation Y är mer tekniskt kunniga då de är uppväxta med datorer, mobiler 

och andra tekniska uppfinningar. Man menar även att Generation Y förutom deras tekniska 

kunskap har lättare att göra många saker samtidigt, är mer anpassningsbara och självsäkra34. 

                                                
26 P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
27  Ibid. 
28 K, C.Williams, Marketing to the Generations. Journal of Behevioral Studies in Business. 2011 
29P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
30 K, C.Williams, Marketing to the Generations. Journal of Behevioral Studies in Business. 2011 
31P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
32 E.Pihl. Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter. Karlstad: TUK Förlag, 2011 
33A, M. Broadbridge,  G, A. Maxwwll, S, M. Ogde. Experiences, perceptions and expectations of retail employment for 

Generation Y.  International Journal of Career Management. 2007. Vol. 12, Nr 6, s. 523 - 544  
34 S.Terjesen, S.Vinnicombe, C.Freeman. Attracting Generation Y graduates. Organisational attributes, likelihood to apply 

and sex differences. Career Development International, 2007. Vol. 12 Nr. 6. s. 504-522. 

http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcm
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Personer tillhörande Generation Y är som konsumenter mer medvetna om produkter, pris och 

olika slags erbjudande då de är uppvuxna med tekniska verktyg som gör att informationen är mer 

lättillgänglig. Förutom deras medvetenhet så är de som kunder inte särskilt lojala, deras uppväxt 

präglas av ett konsumeringssamhälle fullt av val och möjligheter.35 

 

2.3 Kundlojalitet 

 

Kundlojalitet anses vara en av de primära faktorerna för ett framgångsrikt företag. Trots att 

kundlojalitet har undersökts noga, har inte en exakt definition av vad en lojal kund är 

framkommit.  Är en bankkund lojal för att denne haft samma bank hela livet, eller är en 

bankkund lojal för att denne rekommenderar sin bank till andra personer?36 

 

De flesta banker erbjuder idag liknande tjänster och produkter och det är hög konkurrens om 

kunderna. Traditionellt sett har banker varit produktorienterade, men idag är det av vikt att vara 

kundorienterade, då man konkurrerar med service. Om banken får sin produkt eller tjänst att 

upplevas vara av högre kvalité, kan detta skapa ett värde för kunden vilket kan bidra till att 

kunden blir lojal37.   

 

      För att kunna undersöka kundlojalitet måste det först förtydligas vad kundlojalitet är. Det är av 

vikt att definiera lojalitet för att om forskare använder begreppet på olika sätt blir det svårt att 

jämföra resonemang samt resultat från olika studier. Detta kan innebära feltolkningar. Det finns 

som sagt olika uppfattningar om vad innebörden av att vara lojal betyder i 

marknadsföringssammanhang. Redan under 1920-talet beskrev Copeland i en artikel i den första 

årgången av Harward Business Review något som många idag skulle benämna som  lojalitet: 

“When the consumer approaches the purchase of an article in his attitude of mind, he accepts no 

substitute unless it is an emerency”. Copeland själv beskrev det hela som “consumer 

insistance”38. I forskning kring kundlojalitet som publicerats kan man urskilja två 

huvudinriktningar avseende begreppets innebörd. En del forskare ser lojalitet som ett beteende 

medan andra ser det som ett attitydliknande mentalt tillstånd hos kunden. Det finns även forskare 

som ser lojalitet som en kombination av attityder och beteenden39.  

 

Lojalitet som ett mentalt tillstånd som leder till ett visst beteende är det synsätt som inom 

forskarvärlden vunnit störst gehör. Detta perspektiv är dock inte helt problemfritt. Det kan vara 

problematiskt att beakta lojalitet som ett renodlat psykologiskt eller mentalt begrepp, på grund 

utav att det inte särskiljer sig särskilt mycket från attityder. Om det är så att lojalitet beaktas som 

                                                
35P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
36 K.Fanat, J.Svedberg, K. Loret  The road toward loyalty: A costumer perspective of loyalty in the banking sector 
37B. Asunción, D, M.Josefa, Q. Agustín. A model of customer loyalty in the retail banking market. European Journal of 

Marketing. 2004.Vol. 38, Nr 1. s. 253-275. 

A, M. Broadbridge,  G, A. Maxwwll, S, M. Ogde. Experiences, perceptions and expectations of retail employment for 

Generation Y.  International Journal of Career Management. 2007. Vol. 12, Nr 6, s. 523 - 544  
38 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 23 
39 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 23-25 

http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcm
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ett attitydliknande, mentalt fenomen innebär det också att det faktiska beteendet inte alls utgör en 

del av fenomenet. De gör en särskild poäng av att det är relativa attityder som är intressanta, det 

vill säga inte bara vad man tycker om en tjänsteleverantör eller produkt, utan också hur man 

värderar den i förhållande till vad konkurrenterna erbjuder. Om en konsument har en mycket 

positiv attityd till flera konkurrerande märken kan det innebära att den relativa attityden för varje 

märke är låg40.  

 

Dick och Basus lojalitetsindelning41 

 

Beteendemässig lojalitet 
 

     Låg Hög 

Relativ attityd Hög Latent lojalitet Sann lojalitet 

   Låg Ingen lojalitet Falsk lojalitet 

 

Det finns forskare som anser att lojalitet inte kan ses som enbart ett beteende. En lösning på 

definitionsfrågan är att se lojaliteten som styrkan i sambandet mellan relativa attityder och 

beteenden. Fördjupning inom kundlojalitet är av stor vikt för många företag. En lojal kund blir 

mindre priskänslig samt mindre mottaglig för konkurrenters erbjudanden42.  

 

Kundlojalitet är som beskrivet ovan ett komplext begrepp att definiera.  En kund kan uttrycka sin 

lojalitet på många olika sätt. Att vid en undersökning av kundlojalitet beakta både attityder och 

beteende samt ta hänsyn kan vara fördelaktigt, då det ringar in kundlojalitetens olika 

dimensioner43.  

 

 

2.3.1 Lojala kunder och icke-lojala kunder 

Det finns motsättningar avseende om det finns lojala kunder eller inte. Eftersom lojalitet är svårt 

att definiera kan det finnas uppfattningar om att det inte finns lojala kunder. En naturlig 

gränsdragning mellan vad som är en lojal kund och vad som inte är en lojal kund kan vara svår att 

hitta. En kund kan uppvisa ett lojalt beteende men beteende är inte nödvändigtvis konstant. Ett 

argument är att den enkla dikotomin ”kunden är lojal eller inte lojal” inte kan inte byggas på 

teoretiska grunder eller på entydig faktiska observationer av konsumenterna. Om utgångspunkten 

för vad en lojal kund är väldigt snäv, så kan kunder som passar in i detta uppfattas vara lojala. 

Därav skulle det kunna uppfattas att det finns lojala kunder, om utgångspunkten är tydlig44.  

 

                                                
40 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 24-30 
41 Ibid.  
42 Ibid. 
43 M, Söderlund. Measuring customer loyalty with multi-item scales. International Journal of Service Industry Management. 

2006 
44 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 41-42 
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2.4 Kundrelationer 

För att bygga långsiktiga kundrelationer behöver kundvärde och överlägsen kundtillfredsställelse 

skapas. En nöjd kund är i allmänhet mer lojal och ger det säljande företaget en större del av sin 

köpkraft. Kunder som finner värde i sin relation till företaget kan även representera företaget 

försäljningsmässigt45. 

Ett stort utbud i på marknaden har bidragit till att kundlojaliteten över tiden har minskat. 

Kundvärde skapas i bedömningen av skillnaden mellan vad ett erbjudande ger och kostar jämfört 

med vad konkurrenten erbjuder. “Costumer relationship management”, CRM, är en central 

ingrediens i dagens marknadsföringssynsätt. Ett CRM-system används för att hantera en 

övergripande process för att bygga och utveckla kundrelationer genom att leverera bättre 

kundvärde och tillfredsställelse än företagets konkurrenter46.  

 

Värdering av kundrelationer har ständigt diskuterats. Att utgå från det som är bäst för kunden 

utvecklar relationen mellan kunden och försäljaren. Vid fall där kundrelationen inte värderas 

finns det stor risk att missnöje uppstår hos kunden. Om detta sker i större omfattning, kan det 

skada försäljarens rykte och position på marknaden. Efter andra världskriget ökade drastiskt 

kundernas efterfrågan hos juvelerare i Amerika. Branschen hade tidigare präglats av att relationen 

var i fokus, som byggdes via personliga möten där det ofta även uppkom situationer för 

merförsäljning. En del juvelerare valde, för att möta den ökande efterfrågan, att sluta fokusera på 

kundrelationen och inte erbjuda kundservice utan istället lägga dessa resurser på att kunna 

leverera lägre priser och rabatter. Detta var framgångsrikt under en period, men därefter följde 

bekymmer. Andra aktörer på marknaden, så som vanliga affärer, började också erbjuda dessa 

produkter till lågt pris. Kunderna erbjöds inget extra från juveleraren servicemässigt och kunde 

därav inte se nyttan av att besöka en juvelerare för sitt inköp då produkterna fanns tillgängliga på 

andra ställen. En effekt av detta var sedan att juvelerarna började inse vikten av kundrelationer 

igen och att bygga dem via personliga möten. Branschen förändrades ännu en gång47. För att 

skapa ett värde för kunden, är relationen betydande vilken stärks genom flera olika faktorer. 

Betydelsen av att möta kunden i ett fysiskt möte och erbjuda personlig service, kan anses vara en 

betydande faktor för en stärkt kundrelation som i sin led kan betyda ökad lojalitet. 48 

2.5 Summering -val av teoretisk referensram  

Valet av den teoretiska referensramen består av beskrivningsmodellen av nyckelfaktorer och en 

modell för en skala avseende lojalitetsstyrkan. För att identifiera nyckelfaktorerna används en 

nedan presenterad beskrivningsmodell. Utifrån denna ska tre nyckelfaktorer identifieras vid val 

av bank. Kundlojalitet kommer mätas genom en modell där en skala från ett till sju indikerar 

lojalitetsstyrkan. Sammanfattningsvis kommer modellerna används för att kunna besvara 

frågeställningen som tidigare presenterats, ”Vilka är nyckelfaktorerna som påverkar Generation 

Ys val av bank?” och ”Hur skapar bankerna kundrelationer som ökar Generation Ys kundlojalitet 

                                                
45 R Oliver “Whence consumer loyalty? Special issue 1999.” Journal of Marketing, 63-4 
46 P, Kotler m.fl. Marknadsförings-teori, strategi och praktik. Upplaga 13 Pearson, 2013 s.20-21 

 
48 M, D. Roman. What you should know about “consumerism”Journal of Small Business Management, 1972. Vol. 10. Nr. 7. 

s. 20-22 
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gentemot dem? ”. Det kommer ske genom att identifiera vilka av nyckelfaktorerna i 

beskrivningsmodellen som är av störst vikt via en enkätundersökning. Hur bankerna skapar 

kundlojalitet kommer identifieras via semistrukturerade intervjuer med banker. En indikation på 

kundlojalitet hos Generation Y ämnar även fångas upp via enkätundersökningar.  

 

2.5.1 Summering nyckelfaktorer 

 

 

Modell 2. Beskrivningsmodell av nyckelfaktorer. 

 

Beskrivningsmodellen av nyckelfaktorerna syftar till att få en tydligare bild av nyckelfaktorer vid 

val av bank och presenteras i det tidigare kapitlet teoretisk referensram. Modellen utgörs av de 

fyra olika huvudkategorierna bekvämlighet, familj och vänners inflytande, finansiell påverkan 

och service. Vardera huvudkategori består av 4 olika nyckelfaktorer som tillhör samma 

huvudkategori. Tillsammans består analysmodellen av 16 olika nyckelfaktorer. 

 

Genom att mäta vilka nyckelfaktorer som är viktigast vid val av bank och hur viktiga varje 

nyckelfaktor är individuellt kan man genom denna beskrivningsmodell se vilken huvudkategori 

som visar sig vara av störst vikt. Under varje huvudkategori knyts 4 nyckelfaktorer vardera, 

vilket gör att dessa fyra kan summeras under vald huvudkategori. På så sätt kan man använda 

denna beskrivningsmodell för att klarlägga vilka nyckelfaktorer och vilken huvudkategori som är 

viktigast vid Generation Ys val av bank. 

  

Önskan med modellen är att få fram de viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank, den 

viktigaste huvudkategorin vid val av bank och vilken huvudkategori som påverkar byte av bank. 
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Vår förhoppning är att kunna få fram ett resultat där vi kan jämföra dessa nyckelfaktorer och 

huvudkategoriers påverkan.  

 

 

2.5.2 Summering kundlojalitet och kundrelationer 

Att bygga kundrelationer och därmed skapa lojala kunder är av stor vikt för aktörer på 

marknaden. Problematiken ligger i svårigheten av att definiera vad en lojal kund är samt 

utmaningen i att veta vad som värderas högt i kundrelationen hos kunderna man önskar bygga 

starka relationer med. Aktörerna vill säkerställa att de lägger rätt fokus på rätt faktorer, som är av 

betydelse för lojaliteten och relationen. Som beskrivits ovan, finns det även en delad bild av om 

det finns lojala kunder eller inte. Vare sig det finns lojala kunder eller inte, så finns det en 

betydelse av att kunna mäta relationer och lojalitet. I den här studien är utgångspunkten att 

identifiera Generation Ys lojalitet och syn på kundrelationer genom ett mätverktyg som 

presenterats ovan samt vidare i kapitlet metod vilket mäter lojaliteten som kvoten mellan ett 

attitydsmått och beteendemått på en sjugradig skala. Måttet syftat att kombinera beteenden och 

attityder, dock ej i den här studien med genom att mäta inköpsandelar. En starkt lojal kund 

resulterar i ett lågt indexvärde. En icke starkt lojal kund resulterar i ett högt indexvärde49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
49 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 30-34 
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3 Metod 

 

Syftet med den här studien om Generation Y och dess val av bank är att identifiera vilka faktorer 

som är viktigast när Generation Y väljer bank. Ambitionen är också att få en inblick i hur 

generationen ser på kundrelationer. Detta ämnas nås genom att besvara vald frågeställning ”Vilka 

är nyckelfaktorerna som påverkar Generation Ys val av bank?” samt ”Hur skapar bankerna 

kundrelationer som ökar Generation Ys kundlojalitet gentemot dem?”. Ett tillvägagångsätt blir av 

stor vikt för att nå syftet. Detta görs genom att välja en metod. Syftet med en studie kan rent 

generellt sett uppnås på flera olika sätt, med olika metoder.  

 

Det är av stor vikt att visa metodvetenhet vid val av tillvägagångssätt. Medvetenhet ska finnas 

både vid val av metod och praktiskt tillvägagångssätt samt vid kombinationen av 

databearbetningsmetoder och insamlingsmetoder. Detta för att säkerställa att syftet uppnås till 

den grad det är möjligt. Metodmedvetenhet kan brytas ner i tre olika nivåer, metodiken, metoden 

och praktiskt tillvägagångssätt. Metodiken ses som en övergripande nivå avseende 

undersökningsdesignen där metoderna och relationerna mellan dessa fastställs. Metoden kan 

bland annat vara enkätundersökningar och simulering. Relationen mellan simulering och enkäter 

kan vara att simuleringen bygger på data som utvanns ur enkätundersökningen. I det praktiska 

tillvägagångssättet skildras just tillvägagångssättet vid användandet av vald metod.  Det kan 

exempelvis vara en beskrivning av vald respondentgrupp50. 

3.1 Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier 

Det finns olika former av studier. När en grundläggande förståelse försöks skapas eftersom det 

finns lite kunskap inom området, använder man sig av explorativa studier. Där är syftet att 

undersöka valt område. Deskriptiva studier används istället när det redan finns en del kunskap 

avseende området och målet är att beskriva detta. Explanativa studier används vid sökandet av 

djupare förståelse då man både vill beskriva och förklara. Om önskan istället är att ge vägledning 

och föreslå åtgärder, användes normativa studier. Då finns det redan kunskap och förståelse inom 

valt forskningsområde51.  

 

Den här studien utförs utifrån ett explanativt sätt, då syftet är att söka djupare förståelse samt 

både beskriva och förklara.  

3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativa studier används ofta med syfte att skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne. 

Semistrukturerade intervjuer och öppna enkäter används ofta inom kvalitativ metod. Enkäter med 

slutna svar används däremot ofta i kvantitativa metoder. Kvantitativ metod omfattar information 

som kan värderas eller mätas numeriskt. Utgångspunkten i den här studien är att använda sig av 

                                                
50 M, Björklund. U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

57-58 
51 ibid. s.58 
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semistrukturerade intervjuer riktade till marknadsansvarig på valda banker samt enkäter med 

slutna svar riktade till Generation Y. Ambitionen är att resultatet av dessa ska vara grunden till att 

besvara studiens frågeställning. Som stöd under de semistrukturerade intervjuerna används en 

intervjumanual för att säkerställa att intervjun täcker de områden som fastslagits varit viktiga att 

få med52. Det finns en debatt som rör i vilken utsträckning man kan använda sig av traditionella 

kvantitativa metoder tillsammans med kvalitativa metoder för insamling samt analys av 

information till ett projekt. I forskning om metod har det betonats att det inte behöver vara 

konstigt att blanda kvalitativa och kvantitativa metoder. Det handlar istället om en form av 

triangulering som förbättrar både reliabiliteten och validiteten i den undersökning som utförts53. 

Genom att använda sig av semistrukturerade metoder och enkäter med slutna svar så omfattas 

undersökningen av både kvalitativa metoder och kvantitativa metoder, en blandning.  

3.3 Kvalitativ intervju 

I en kvalitativ intervju får de personer som intervjuas samma instruktioner vid intervjun. 

Informationen kommer dock med stor sannolikhet uppfattas mycket olika utifrån de olika 

personerna. En fråga kanske inte har samma innebörd, beroende på vem du intervjuar. Det är av 

vikt att beakta att den stora flexibilitet som finns i kvalitativa intervjuer ur vissa aspekter kan vara 

problematisk. Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att undersöknings-situationen liknar en 

vardaglig situation. Detta innebär att intervjuaren utövar mindre styrning vad gäller samtalets 

utveckling. Intervjuaren ger endast de teoretiska ramarna, men måste samtidigt säkerställa att 

denne får svar på de frågor som önskas belysas. Utgångspunkten är ofta att ta reda på hur en viss 

samhällsföreteelse tar form, för att kunna förstå eller beskriva det som sker. I vissa fall kan 

intervjuaren efter en intervju upptäcka att denne saknar viss information eller vill klargöra viss 

information. Då är den kvalitativa metoden så pass flexibel att möjligheten ofta finns att gå 

tillbaka till personen man intervjuat och klargöra detta. När man istället i den kvantitativa 

metoden använder sig av enkätundersökningar, finns inte samma möjlighet54. 

 

I en kvalitativ intervju används inte ett standardiserat frågeformulär. Istället skapas en manual 

eller handledning till intervjun. Handledningen behöver inte följas till punkt och pricka, men det 

är av stor vikt att intervjun täcker de områden som handledningen omfattar55.  

 

3.3.1 Val av bank kvalitativ intervju 

 

 

De två olika bankerna intervjuerna utförts på är Länsförsäkringar och Swedbank. Vi kommer 

utgå från dessa två olika banker då vi vill få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt vilket vi 

tror kan skapas genom att vi har en bredd av banker. Att ha mer än två banker skulle visserligen 

                                                
52 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. Upplaga 2.18 Studentlitteratur, 2012 s. 

100 
53 S, Merriam.  Fallstudien om forskningsmetod. Upplaga 1.22 Studentlitteratur, 2011 s. 18 
54 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2.18 Upplaga, Studentlitteratur AB, 

2012 s. 99-100 
55 ibid.  
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ge större bredd, men vi har valt att begränsa oss till dessa för att få både bredd och djup. 

Enkätundersökningen som också utförts riktas till Generation Y. Målet var att få in minst 100 st 

enkätsvar, vilket bedöms vara ett tillräckligt stort underlag. Målet nåddes då enkätsvaren uppgick 

till 127 st.  

 

3.3.2 Urval kvalitativ intervju 

 

 

Urvalet av undersökningspersoner i en undersökning är en avgörande faktor. Om man får fel 

personer i sitt urval kan det leda till att undersökningen blir värdelös i relation till den 

utgångspunkt som fanns vid början av studien. Vid kvalitativa intervjuer sker oftast inte urvalet 

slumpmässigt. Urvalet görs systematiskt utifrån vissa förutbestämda kriterier. Dessa kriterier är 

strategiskt och teoretiskt definierade. För att kunna göra ett sådant urval krävs kunskap om den 

grupp som ska väljas. För att öka värdet på intervjun är det viktigt att respondenten har rikligt 

med kunskaper om det som ska undersökas. Det finns dock en risk när respondenten har mycket 

kunskap om området, nämligen att de genom sin medvetenhet friserar verkligheten och uppfattas 

som övertygande. Trots denna risk är det värdefullt med dessa intervjuer så länge det finns en 

medvetenhet om risken. Vidare är det av vikt att respondenten har en villighet att delta i 

undersökningen och en god förmåga att uttrycka sig.56  

 

I den här studien förbereddes noggrant urvalsprocessen. Av vikt var att personerna på de två olika 

bankerna arbetade med privatkunder för att försöka säkerställa att de har den kunskapen som 

krävs för att besvara frågorna. Önskvärt var även att de hade liknande roll på bankerna, kriterier 

som uppfylldes i studien. Dessa kriterier uppfylldes genom att det vid första kontaktillfället 

efterfrågades personer att intervjua som fyllde upp dessa kriterier. Vid kontakten med Swedbank 

fyllde den första kontaktpersonen inte upp dessa kriterier och hänvisade därav vidare inom 

organisationen. Personerna som intervjuades hade identisk titel, däremot kan det vara så att 

organisationerna skiljer sig åt då det är två olika företag vilket kan tänkas innebära skillnader i 

roller. Denna faktor kan vara av vikt att beakta vid analysen. 

 

I början av studien gjordes även ett urval av vilka banker som skulle kontaktas. Först inhämtades 

information om bankerna via deras hemsidor om deras värdegrund och historia. Swedbank, 

Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank kontaktades, för att ingångar fanns på dessa banker 

via kontaktpersoner till författarna av denna studie samt för att de är banker som varit verksamma 

under flera år och därav kunnat erfara förändringen på marknaden sedan kundgruppen Generation 

Y börjat använda sig av banktjänster. Handelsbanken hade tyvärr ingen möjlighet att erbjuda 

intervju och därav återstod endast Länsförsäkringar Bank och Swedbank.  

 

                                                
56 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2.18 Upplaga, Studentlitteratur AB, 
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3.3.3 Bortfall kvalitativ intervju 

Vid kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade finns det risk att intervjuaren inte får svar på 

de frågor som de ämnar få svar på, då intervjun inte är styrd med fasta frågor. En möjlighet att 

reducera bortfall finns genom att kontakta respondenten vid ett senare tillfälle och komplettera 

frågor om någon information fattades eller var otydlig57.  

 

I den här studien fanns inget bortfall i det avseende att någon av de utvalda respondenterna inte 

besvarade intervjufrågorna och ingen komplettering behövde göras. Det fanns inte heller något 

bortfall avseende att någon av intervjuerna uteblev.  

 

 

3.3.4 Operationalisering avseende frågeställning kvalitativ intervju 

Det primära valet avseende intervju med bankerna var att det skulle ske genom ett fysiskt möte. 

Av vikt var även att personerna som vi intervjuade på bankerna hade likartad roll på bankerna för 

att ha likartad inblick. Samma intervjumanual var grund till samtliga intervjuer. 

Målet med intervjuerna var att få en uppfattning om ifall banken uppfattar skillnader mellan 

Generation Y och övriga generationer. Vi vill även få en uppfattning om hur de hanterar 

eventuella skillnader. Tidsåtgången för att utföra själva intervjun estimerades ta 30-40 minuter. 

Personerna på bankerna kontaktades både via telefon samt mail innan vår intervju, där de fick en 

likartad förklaring av vad syftet var med vår studie och de fick instruktioner om vad samtalet 

skulle beröra. Intervjufrågor skickades inte ut innan då detta varit en semistrukturerad intervju 

där ämnet är av större betydelse än själva frågorna.  

 

Den första bankintervjun hölls den 13 maj med en anställd på Swedbank och tog 40 minuter. 

Intervjun hölls via ett fysiskt möte. Intervjun sammanställdes sedan till bilaga två. 

Sammanställningen godkändes av den anställda på Swedbank innan den fastslogs, för att 

säkerställa att svaren uppfattats korrekt och inte feltolkats. Intervjun spelades in, för att underlätta 

att all information fångades upp.  

 

Den andra bankintervjun hölls den 22 maj med en anställd på Länsförsäkringar. Kravet enligt 

Länsförsäkringar var en telefonkontakt där frågorna diskuterades och därefter fick de själva 

skriva ihop svaren på frågorna. De hade inte möjlighet att ta emot ett besök på kontoret vid det 

tillfället.  

 

Gemensamt för de båda bankerna, var att de personer som intervjuades hade en likartad roll 

vilket nämnts tidigare. 
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3.3.5 Intervjumanual och motivering till frågor kvalitativ intervju 

-      Marknadsför ni er olika mot olika generationsgrupper? Kan ni utveckla hur? Här ges 

respondenten möjlighet att berätta om hur de marknadsför sig och de olika sätten. I vissa fall 

arbetar banker med pensionärsrabatter, studentrabatter och andra förmåner. Dessa förslag 

kommer inte att presenteras för respondenten, utan den får möjlighet att besvara frågan fritt för 

att undvika att frågan blir vinklad. Segmentering inom marknadsföring är inte ovanligt och målet 

med frågan är att stämma av om marknadsföringen på banken anpassas efter generationerna. 

Fokus läggs på Generation Y.  

 

 

 

-     Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna avseende kundens val av bank? 

Respondenten får även i detta fall berätta fritt om vilka faktorer som de tror spelar störst roll. I 

enkätundersökningen som är riktad till Generation Y kommer en motsvarande fråga ställas 

utifrån deras synvinkel. Dessa två svar kommer sedan att analyseras mot varandra, för att 

undersöka vilka synergier som finns.  

 

-     Är det någon skillnad på dessa tre faktorer jämfört mellan de olika generationerna? Fokus 

läggs på Generation Y. I den här frågan kommer en följdfråga ställas kring Generation Y för att 

få en fördjupning. Resultatet kommer sedan kunna analyseras utifrån frågan om generationerna i 

helhet samt svar från enkätundersökningen som är riktad till Generation Y. Frågan är av vikt för 

att få en uppfattning om bankens syn på vad som är viktigt hos Generation Y.  

 

-     Skiljer sig utformningen av kundmöten åt beroende på generationsgrupper?  Hur? 

Här ges respondenten möjlighet att berätta om hur deras kundmöten är upplagda samt vilka olika 

inriktningar man kan tänkas ha, fokus läggs på Generation Y. Frågan ska indikera på om de 

anpassar sina erbjudanden just till Generation Y. Det kan kopplas ihop med i vilken grad banken 

använder sig av generationssegmentering.  

 

-     Hur konkurrerar ni gentemot andra banker då ni ska förvärva kunder som hör till 

Generation Y? Frågan ställs för att validera på vilket sätt de arbetar aktivt att nå kundgruppen 

Generation Y.  

 

- Kan ni beskriva vad ni anser vara en lojal kund? 

 Här ges respondenten möjlighet att berätta om vad de anser vara en lojal kund och dess resultat 

kan jämföras med Generation Ys uppfattning om vad en lojal kund är.  

 

-     Hur jobbar ni med att behålla kunder och hur jobbar ni med kundlojalitet? 

      Syftet med frågan är att undersöka om bankerna använder sig av lojalitetsprogram i någon 

omfattning samt utformningen av dessa.  

 

-    Ser marknadsförings och informationskanalerna olika ut beroende på generationsgrupp? 

      Frågan ställs för att undersöka om bankerna riktar sin marknadsföring olika beroende på vilken 

generation de önskar nå. Frågan syftar även på att ge en indikation på huruvida bankerna lägger 
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fokus på att använda olika marknadsföringsinformationskanaler utifrån olika generationsgrupper 

eller om de snarare använder sig av en bred informationskanal.  

 

-     I vilken generation tror ni det är störst risk att man byter bank? 

Här ges respondenten möjlighet att besvara vad dennes uppfattning är. I enkätundersökningen 

ställd till Generation Y ställs frågan om de hittills bytt bank. När en kund håller sig till en bank 

och inte ämnar byta bank kan det anses det vara ett mått på lojalitet.  

 

-     Tror ni att det är vanligt att era kunder inom Generation Y har fler banker? Varför ? 

      Denna fråga ställs för att undersöka respondentens uppfattning om  kunderna har fler banker och 

orsaken kring detta. Frågan kommer kunna analyseras utifrån svaret i enkätundersökningarna 

ställd till Generation Y, där syftet är att jämföra båda parters uppfattning och hitta gemensamma 

nämnare.  

 

 

3.12.1 Metodkritik kvalitativ intervju 

 

Verkligheten består av flerfaldiga uppsättningar av mentala konstruktioner som har tillverkats av 

människor. Människor har dessa konstruktioner i sitt medvetande. Att bedöma validiteten i en 

undersökning är beroende av att forskaren har förmåga att visa att denne har återgivit dessa 

multipla konstruktioner på ett riktigt sätt. I kvalitativa intervjuer är vanligtvis perspektivet av 

större intresse än själva sanningen i sig. För att säkerställa validiteten kan triangulering användas, 

dvs information söks från flera olika håll58. I den här studien, har triangulering används genom att 

fler än en bank intervjuats. Kritik kan riktas mot studien eftersom det endast är två banker som 

intervjuas. Utgångspunkten var att utföra tre bankintervjuer, men omständigheter påverkade att 

detta ej blev fallet. Eftersom bankintervjuerna inte hade lika mycket fokus som enkäterna, 

uppfattas detta dock inte påverka resultatet negativt i någon större utsträckning. Det kan även 

vara viktigt att lyfta upp metoden kvalitativ intervju avseende metodkritik. Som beskrivs tidigare 

finns det risk för att resultatet av intervjun ej speglar verkligheten, då respondenterna kan tänkas 

väva in personliga uppfattningar. Ytterligare kritik att belysa, är att intervjuerna på 

Länsförsäkringar och Swedbank inte utförts på identiskt sätt, då Länsförsäkringar önskade skriva 

ner svaren på frågorna själva. Frågorna presenterades först vid ett telefonsamtal och diskuterades 

övergripande, för att säkerställa att respondenten uppfattat det hela korrekt. Trots denna åtgärd, 

bedöms det att detta kan inverka till en lägre validitet. En avvägning gjordes för att utesluta 

intervjun på Länsförsäkringar på grund av detta, dock sågs fördelarna med att få två olika bankers 

perspektiv väga tyngre.  

 

                                                
58  S, Merriam.  Fallstudien om forskningsmetod. Upplaga 1.22 Studentlitteratur, 2011 s. 177-180 
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3.4 Kvantitativ enkätundersökning 

Utöver intervjuerna har också metoden enkätundersökning används för datainsamling. Vid en 

enkätundersökning fylls frågeformuläret i på egen hand. Det finns därmed inte någon löpande 

direktkontakt med de som skapat enkätundersökningen under besvarandet av frågeformuläret. 

Vid enkätundersökningar är avsändaren av enkäterna beroende av mottagarens välvilja avseende 

att besvara enkäterna. Detta för att få in svar. Skulle enkäten vara ostrukturerad, otydlig eller 

oseriöst utformad, minskar chansen för att mottagaren besvarar enkäten. Det är av vikt att 

utforma enkäten så att mottagaren blir motiverad till att besvara frågorna. Det finns flera faktorer 

som påverkar motivationen hos mottagaren, exempelvis valt språkbruk samt löfte om anonymitet 

för sanningsenliga svar59. 

  

Vid utformning av ett frågeformulär är det av vikt att en avvägning görs mellan avsändarens 

behov av information och mängden tid samt engagemang hos mottagaren. Självfallet varierar 

detta, men en generell avvägning bör göras. I fall där frågeformulär är väldigt omfattande, ökar 

vanligtvis bortfallet. Frågeformulärets ordningsföljd har också betydelse. De inledande frågorna 

bör vara neutrala, för att sedan följas av mer kontroversiella frågor som exempelvis rör 

värderingar. De avslutande frågorna bör också vara neutrala, för att neutralisera eventuella 

spänningar som uppstått i samband med svarstillfället. 

Svaret på vissa frågor kommer påverkas av det sammanhang som frågan finns i. Frågor kring 

värderingar fungerar som ledande frågor. Hur dessa styrs kommer dock påverkas av 

formuleringen av frågan. Frågornas följd är också av betydelse. Ett frågeformulär måste därav 

struktureras så att det stämmer överens så bra som möjligt med den teoretiska utgångspunkten 

och resonemangen som skapat grunden till frågeställningen. Ett frågeformulär kan innehålla 

frågor som besvaras med olika svarsalternativ. Betydande i dessa fall, är att alternativen som ges 

är fullständiga för att minimera svarsbortfallet60   

 

3.4.1 Urval kvantitativ enkätundersökning 

 

Urvalet i en enkätundersökning är av stor vikt. Urvalet ger bara giltig information om det som 

avses mätas mäts. I en undersökning blir det ofta två olika verkligheter som möts. Frågor kan 

tolkas olika beroende på vilken verklighetsuppfattning personen som besvarar har. Detta kan 

också variera utifrån yrke, erfarenheter och ålder. I en enkätundersökning finns ett avstånd mellan 

de som skapat undersökningen och de som undersöks, därav kan inte reaktioner och övrigt 

uppfattas. När all information samlats in, finns det risk att den tolkas utifrån forskarens 

verklighetsuppfattning. Det är en risk att forskaren tolkar mer i den insamlade informationen än 

vad det finns grund för. Det är alltså av vikt att betona att det finns en osäkerhet kopplat till 

kvantitativa undersökningar61.   

 

                                                
59 S, Merriam.  Fallstudien om forskningsmetod. Upplaga 1.22 Studentlitteratur, 2011 s. 172-174 
60 Ibid. s. 172-180 
61 Ibid. s. 156-157 
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För att säkerställa urvalet avseende enkätundersökningarna, infördes en kontrollfråga för att se att 

de tillhörde målgruppen. Om respondenten inte tillhörde målgruppen, gick inte enkäten att 

fullfölja. Detta kan tänkas påverka att en effekt av att problem med urval uteblev. Det finns dock 

också en risk att de som besvarat enkäten inte svarat sanningsenligt avseende om de tillhör 

målgruppen vilket skulle kunna påverka studien. Det fanns dock ingen motivation till att utföra 

enkätundersökningen trots att man inte tillhör målgruppen, så som utlottning av pris till de som 

besvarat enkäten. Detta kan dock inte säkerställa att det inte finns någon som besvarat frågan som 

inte tillhör målgruppen ändå.  

3.4.2 Bortfall kvantitativa enkätundersökningar 

Det finns flera olika risker vid enkätundersökningar som att man får ett snedvridet resultat och 

stort bortfall. När man får ett bortfall menas det generellt sätt att det finns en avsaknad av värden 

på en eller flera variabler som ska inhämtas i en undersökning. Om alla värden saknas för en 

objektobservation är det fråga om ett objektbortfall. Detta kan exempelvis vara en arbetsplats. 

Om endast vissa värden saknas, handlar det istället om ett partiellt bortfall.  

Bortfallsreducering är ett viktigt kvalitetsmått på grund utav att bortfallsfrekvensen är en 

kvalitetsindikator. Det kan finnas många olika anledningar till bortfall. Att undersöka vald metod 

noggrant och hur bortfall spelar in i vald metod, för att sedan försöka sätta in åtgärder för att 

minimera bortfallet är av vikt. Vid bortfall, är det viktigt att redovisa detta. En 

bortfallsredovisning kan bestå av objektbortfallets storlek relaterat till urvalet, omfattningen av 

partiellt bortfall för viktiga variabler och redovisningsgrupper, orsaken till bortfall, bedömning av 

bortfallets effekt, åtgärder som satts in för att minska bortfallet samt metoder för 

bortfallskompensation62. Om man har ett högt partiellt bortfall, kan det indikera på att det kan ha 

varit något fel på ställd fråga. Frågan kanske inte varit tillräckligt tydlig, vilket kan innebära att 

personen som besvarar enkäten inte förstår frågan. Partiellt bortfall orsakas av uppgiftslämnaren, 

dock handlar det ofta om ett samspel. Uppgiftslämnaren kan ha kryssat i flera svarsalternativ där 

endast ett ska lämnas, eller glömt besvara en fråga. Uppgiftslämnaren kanske också ej besvarar 

en fråga, för att den upplevs vara känslig. Partiellt bortfall ökar skevheten och variansen. Detta 

kan leda till en försvårad estimering av utfallet och även en ökad osäkerhet i analysen63.  

 

Vid valet av enkätundersökningar användes Survey Monkey64 där en funktion fanns för att 

säkerställa att de som besvarade enkäten inte kunde hoppa över frågor eller besvara fler/färre 

alternativ än vad som instruerats. Det gav en effekt av att inga frågor från enkätundersökningarna 

drabbades av bortfall. Vid en undersökning är det, som beskrivits ovan, viktiga att sätta in 

åtgärder för att minimera bortfallet. Funktionen som användes i systemet gav önskad effekt. En 

annan typ av bortfall, att personen som besvarar enkäten inte förstår frågan, kan däremot inte 

säkerställas. Samtliga medverkande i enkätundersökningen har besvarat samtliga frågor, men 

huruvida de förstått eller uppfattat varje fråga korrekt är dock en faktor som kan spela in.  

 

                                                
62 Scb.http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2000i02_br_x97%C3%96p9701.pdf (Hämtad 2016-03-16) 
63 ibid 
64 SurveyMonkey. https://sv.surveymonkey.com/mp/aboutus/ (hämtad 2016-03-16) 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2000i02_br_x97%C3%96p9701.pdf
https://sv.surveymonkey.com/mp/aboutus/
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3.4.3 Operationalisering avseende kvantitativa enkätfrågor 

Nedan presenteras motivering till valda enkätfrågor. Enkätfrågorna ämnar undersöka 

respondentens kundlojalitet utifrån beteende. En del av enkätfrågorna kommer även att behandla 

området attityder. Enkäten omfattar kontrollfrågor för att öka validiteten, frågor om 

nyckelfaktorer och frågor om attityder och beteende avseende kundlojalitet.  Ordningsföljden på 

enkäten följer genom att först ta upp nyckelfaktorer och sedan kundlojalitet. Det bedöms inte vara 

någon fråga som är känsligare än de andra, därav är ordningsföljden inte baserad på detta. 

Enkäten är inte heller utformad så att det särskiljs mellan åldrarna inom Generation Y. 

Åldersspannet i Generation Y är relativt stort och det skulle kunna finnas olikheter inom 

åldersspannet, men en avgränsning har gjort så att detta inte undersöks djupare. Det finns även en 

risk av att enkäten främst besvaras av ett visst åldersspann inom Generation Y, vilket kan minska 

spridningen och påverka svaret. Detta är en faktor som det finns en medvetenhet om, men i 

uppsatsen tas endast hänsyn till hela Generation Y  utan indelningar. Detta på grund utav att 

avgränsning behövs, då det annars skulle kunna bli för omfattande data att analysera och syftet är 

att se Generation Y som en helhet.  

 

Vid enkätundersökningen kunde respondenten vid vissa frågor välja flera svar avseende 

nyckelfaktorer vid val av bank. När de sexton olika faktorerna presenterades, gavs respondenten 

tre olika svarsalternativ. När endast fyra faktorer gavs, ur nyckelgrupperna, gavs respondenten ett 

alternativ. Motiveringen till att inte ha tre olika alternativ när frågor ställdes om nyckelgrupperna, 

var att svaret skulle kunna bli svårt att tolka, då respondenten kunnat välja mer än 50 %. Utifrån 

detta skulle det bli svårt att tolka materialet65. 

 

 

 

Kontrollfråga 

 

-Är du född mellan 1977-1995? 

Frågan ställs för att kontrollera att enkäten besvaras av en person som tillhör Generation Y. Detta 

för att säkerställa att vi når rätt målgrupp och därmed validerar vårt utfall.  

 

Frågor avseende nyckelfaktorer 

Följande frågor berör nyckelfaktorer och utgår ifrån analysmodellen för Generation Y. Frågorna 

förankras i någon av de fyra olika nyckelfaktorerna, bekvämlighet, familj/vänners inflytande, 

finansiell påverkan samt service.  

 

-Vilka tre faktorer är viktigast vid val av bank? 

Även avseende den här frågan kommer respondenten få välja vissa alternativ.  Här ges dock 

möjligheten att rangordna alternativen, för att det ska ge en indikation på vad respondenten tycker 

är av ytterst vikt. Följande val kommer finnas; Att banken finns i närheten samt tillgängliga 

                                                
65 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2.18 Upplaga, Studentlitteratur AB, 

2012 s. 150-158 
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öppettider, att familj och vänner är kund hos banken, att banken erbjuder en förmånlig ränta, 

bankens service. 

 

-Om du har bytt bank, vad var orsaken?  

Detta är en följdfråga till frågan avseende om respondenten någon gång bytt bank. Avseende 

denna fråga kommer också olika alternativ kunna väljas. Följande val kommer finnas; dålig 

tillgänglighet, familj och vänner rekommenderade inte banken, banken erbjöd inte en förmånlig 

ränta, dålig service av bankpersonal, ej tillfredsställande internetbank, har ej bytt bank.  

 

-Vilka faktor skulle kunna få dig att byta bank?  

Alternativ presenteras för respondenten och en rangordningsmöjlighet kommer att finnas. 

Följande val kommer finnas; dåliga öppettider, banken ligger långt bort, familj och/eller vänner 

är missnöjda med banken, lägre ränta än någon annan bank, ej tillfredsställande kompetens hos 

bankpersonal, ej tillförlitlig bankpersonal, ej tillfredsställande internetbank.  

 

 

-Har du samma bank som dina föräldrar? 

Här ges svarsalternativ, ja, nej, vet ej. Frågan ämnar kontrollera faktorn om att samma bank väljs 

som föräldrarna.  

 

-Det är viktigare med bankens digitala tjänster och bank-app än att banken finns nära att 

besöka! 

Här får respondenten möjlighet att välja om de instämmer eller om de inte instämmer på en 

sjugradig skala. Här mäts respondentens uppfattning  kring om det är viktigast med lokal närhet 

eller digital tillgänglighet.  

 

Frågor avseende kundlojalitet 

Vid mätning av kundlojalitet beaktas attityder, beteenden eller en kombination av dessa två 

faktorer. Utifrån den teoretiska referensramen ämnar de första enkätfrågorna som följer 

undersöka både attityder och beteende för att få in flera olika dimensioner. Därefter undersöks 

respondenternas syn på vad de avser vara en lojal kund samt vad de avser vara en icke-lojal kund. 

Dessa frågor utgår ifrån respondentens attityd om hur de nås, vilket i vissa fall kan skilja sig från 

deras beteende.  

 

-Det finns en fördel för mig med att vara en lojal bankkund! 

Här får respondenten möjlighet att välja följande alternativ; instämmer, instämmer delvis, 

instämmer inte alls. Här mäts respondentens attityd på en skala.  

 

-Jag jämför bankers erbjudanden minst varje år, för att säkerställa att jag har den bästa 

banken! 

Här får respondenten möjlighet att välja om de instämmer eller om de inte instämmer på en 

sjugradig skala. Här mäts respondentens beteende. Lojala kunder har en tendens att inte jämföra 

erbjudanden från konkurrenter. Frågans svar kan indikera på utsträckningen av lojalitet hos 

respondenterna.  
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-Det finns en fördel med att ha flera banker! 

Här får respondenten möjlighet att välja om de instämmer eller om de inte instämmer på en 

sjugradig skala. Här mäts respondentens attityd.  

 

 

Har du fler banker än en? 

Det har tidigare lyfts upp en frågeställning kring om en kund kan vara lojal om den har mer än en 

bank och uppfattningarna kring detta är delade. Frågan ämnar undersöka respondenternas 

beteenden avseende lojalitet, om man håller sig till en bank eller inte. 

 

-Vad anser du vara en lojal bank kund? 

Frågan ämnar fånga in respondentens uppfattning om vad en lojal bankkund är. Detta är av vikt 

för att få en uppfattning om hur de ser på lojalitet och fånga in dess attityd till vad lojalitet är. Här 

presenteras olika alternativ och respondenten har möjlighet att välja två olika alternativ. Följande 

val kommer finnas; att man aldrig bytt bank, att man planerar att vara kvar som bankkund, att 

man pratar gott om banken till andra, att man har en positiv attityd till banken, att man fixar nya 

kunder till banken, att man besöker banken ofta och är delaktig, att man bara har den banken, att 

man om man har flera banker tycker bäst om den banken och valet annat.  

 

-Vad anser du vara en icke lojal bankkund? 

Här presenteras olika alternativ och respondenten har möjlighet att välja ett alternativ. Frågan 

ämnar undersöka respondentens attityder till sin egen lojalitet avseende banker. Följande val 

kommer finnas; att man har flera banker, att man byter bank ofta, att man pratar negativt till 

andra om banken, att man har en negativ attityd till banken.  

 

 

 

3.4.4 Studiens kvantitativa enkätundersökning 

 

Det finns flera olika sätt att gå tillväga när man gör en kvantitativ undersökning. Olika tekniker 

för att samla in information kan vara observationer, enkäter, experiment och källanalys. 

Gemensamt för dessa olika tekniker är att planeringen och upplägget ska vara helt klart innan 

insamlingen av informationen påbörjas. Variablerna struktureras, problemavgränsningen är tydlig 

och de möjliga utfallen är givna. Ett gediget grundarbete förenklar bearbetningen som sedan ska 

utföras66. Den kvantitativa enkätundersökningen har riktats till Generation Y. Enkäten besvaras 

på internet. Webb-enkäten publiceras på Facebook som är en social nätverkstjänst. Nackdelen 

med enkätundersökningen är avsaknaden av möjligheten att ställa följdfrågor. Enkäten skapades i 

ett system som heter Survey Monkey. Survey Monkey är ett webbaserat system där man kan 

skapa enkäter och följa upp utfall. Systemet används av företag, akademiska institutioner och 

                                                
66  I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2.18 Upplaga, Studentlitteratur AB, 

2012 s. 150-158 
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olika organisationer67. Innan studiens enkätundersökning publicerades testades den av några 

slumpmässigt utvalda individer för att säkerställa att den inte uppfattades vara för tidskrävande, 

vilket annars skulle öka bortfallet. Enkäten besvarades på ca 3-4 minuter, vilket bedöms vara en 

rimlig tid. För att minska bortfallet programmerades enkäten på så vis att frågor inte kunde 

lämnas obesvarade. En risk som kan tänkas ökas, när man har en sådan funktion, är dock att man 

får ett bortfall då vissa individer på grund utav detta låter bli att besvara enkäten, då alla steg 

måste fullföljas. En annan risk är att de besvarar frågan utan att förstå den, för att komma vidare 

och slutföra enkäten vilket bidrar till ett missvisande svar. Aspekterna har beaktats vid valet. 

Trots risken med att svarsfrekvensen kan minska på grund utav detta, bedöms det att det är av 

ännu större vikt att de svar som inkommer är fullständiga.  

 

Enkätfrågor kopplas till beteende genom att det undersöks om respondenten uppvisar ett beteende 

avseende lojalitet eller om den uppvisar en attityd avseende lojalitet. Måttet som används syftar 

till att kombinera beteenden och attityder, dock ej i den här studien med genom att mäta 

inköpsandelar. Detta görs via en sjugradigskala som presenterats tidigare, vilken även syns 

nedan. 

 

 

Lojal           Icke Lojal 

    X          

 

Modell 3: Kvot beteende och attityd. Källa: Söderlund68 

 

En starkt lojal kund resulterar i ett lågt indexvärde. En icke starkt lojal kund resulterar i ett högt 

indexvärde69. Utifrån frågorna räknas ett kvotvärde fram och respondenten placeras på skalan70. 

Placeringen på skalan tyder på om respondenten placeras närmre hög lojalitet eller låg lojalitet. 

Vid en placering på mitten av skalan kommer det tolkas som att respondenten är i ett neutralt läge 

mellan lojalitet och icke lojalitet, dock ingen nollpunkt. När skalor används som urskiljer avstånd 

handlar det om intervallskalor. Intervallskalor har ingen absolut nollpunkt. Det som värderas är 

istället avstånden mellan enheterna71.  

 

 

3.12.2 Metodkritik kvantitativ enkätundersökning 

 

                                                
67 SurveyMonkey. https://sv.surveymonkey.com/mp/aboutus/ (hämtad 2016-03-16) 
68 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 30-34 
69 Ibid. s. 30-34 
70 Ibid. s. 34 
71 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. Upplaga 2.18 Studentlitteratur, 2012 s. 

170-171 

https://sv.surveymonkey.com/mp/aboutus/
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Validiteten i kvantitativa enkätundersökningen är av stor betydelse. Det är av vikt att stämma av 

att det som avses mätas verkligen mäts72. För att stärka validiteten i studien, användes en 

kontrollfråga för att stämma av att respondenterna tillhörde den generation som avsågs mätas. 

Kvantitativa enkätundersökningar utförs vanligtvis utan forskarens kontakt, då en enkät fylls i. 

Kritik avseende kvantitativ metod är att det kan finnas en risk avseende att respondenten besvarar 

frågan felaktigt på grund utav misstolkningar eller att respondenten ej besvara frågan 

överhuvudtaget. Utöver detta kan även information gås miste om, som enklare hade framkommit 

vid en kvalitativ intervju. I den här studien, användes en kontrollfråga för att säkerställa att 

respondenten tillhör Generation Y. För att tillhöra Generation Y är födelseåret från 1977-199573. 

Det skiljer därmed 18 år. Det fanns ingen fråga i enkätundersökningen som kontrollerade vilket 

år respondenten var född inom denna tidperiod. Därav finns det inte heller någon uppfattning om 

det är så att respondenterna är jämt fördelade mellan åren, eller om enkäten främst besvarades av 

personer inom Generation Y som var födda inom ett visst årtal. Resultatet skulle därmed kunna 

spegla en viss del av Generation Y, än hela generationen. I den teoretiska referensramen har inte 

Generation Y brutits ned, utan hela Generation Y har undersökts. Gemensamma drag för hela 

Generation Y har lyfts upp, även om det skulle kunna finnas skillnader inom generationen. Därav 

bedöms denna faktor vara viktig, men inte påverka resultatet negativt i en större bemärkelse, då 

fokus varit på Generation Y i sin helhet.  

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Litteraturstudier 

För att få en uppfattning om vilken forskning som redan fanns på valt studieområde inleddes 

studien med litteraturstider. Facklitteratur och artiklar avseende Generation Y och kundlojalitet 

granskades. Tillgången till artiklar fanns via Örebro Universitetsbiblioteks sökmotor. Styrkan 

med litteraturstudier är att det under relativt kort tid är möjligt att ta del av mycket information. 

Ytterligare fördelar är att det kan hjälpa till att kartlägga existerande kunskap inom valt område 

vilket sedan kan användas för att bygga en teoretisk referensram. Nackdelen med metoden är 

dock att informationen oftast är sekundärdata. Det kan vara så att det inte är tydligt vilka metoder 

som använts för att samla informationen och vad syftet varit. Det är därmed viktigt att granska 

informationen noggrant och ifrågasätta informationen som bearbetas74.  

3.6 Databehandlingsmetod 

Det finns flera olika sätt att bearbeta och analyser data som samlats in. En utgångspunkt att ha 

med sig är syftet med analysen. Ska olika variabler eller lösningsförslag jämföras? Ska samband 

mellan olika variabler sökas? Är det förändringar i variabler under tid som är väsentliga? Ska 

                                                
72 M, Björklund. U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

59-60 
73 A, M. Broadbridge,  G, A. Maxwwll, S, M. Ogde. Experiences, perceptions and expectations of retail employment for 

Generation Y.  International Journal of Career Management. 2007. Vol. 12, Nr 6, s. 523 - 544 
74 M, Björklund.U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 70 

http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcm
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fördelar och nackdelar avseende två olika lösningar analyseras?  Tre olika metoder som är 

vanliga vid bearbetning är modellering, statistiskt bearbetning och utnyttjande av analysmodell.  

Vid statistisk bearbetning används vanligtvis ett dataprogram. Där kan funktioner som 

sambandsanalyser användas. Informationen som hämtats in i dataprogrammet ska bearbetas 

statistiskt för att sedan få fram ny information. Vid användning av modellering bearbetas istället 

informationen i speciella databehandlingsprogram för modellering. Genom detta kan olika 

scenarier tas fram. I fall då analysmodeller används, kan det gå till på lite olika sätt. 

Analysmodeller kan utvecklas av författarna eller så kan man använda sig av befintliga modeller. 

En analysmodell kan även skapas i form av en  beskrivningsmodell. Denna tas fram i samband 

med informationsinsamlingen. Variablerna är ofta samma, men i en analysmodell är det viktigt 

att relatera dessa till varandra. Målet med analysmodeller är att strukturera och värdera material 

som sedan läggs fram i analyskapitlet75.  

 

3.7 Analysmetod 

Två modeller har används för att analysera resultatet från enkätundersökningarna, en avseende 

nyckelfaktorer och en avseende kundlojalitet. Underlaget från de kvalitativa intervjuerna har 

sammanställts och sammanfattas. De kvalitativa intervjuerna har inte haft lika betydande roll som 

enkäterna, utan har varit med för att få bankernas uppfattning vid analysen. Utfallet av 

enkätundersökningarna och bankernas svar jämförs, med stöd från vald teori.  

3.12.1 Validitet, objektivitet och reliabilitet  

 

I en studie bör dessa tre aspekter beaktas. Det kan ses som ett mått på studiens trovärdighet. 

Validiteten avser ge en indikation på i vilken utsträckning det som avses mäta verkligen mäts. 

Objektiviteten ska ge en uppfattning om i vilken utsträckning studien påverkas av egna 

värderingar. Reliabiliteten indikerar om granden av tillförlitlighet i avseende valda 

mätinstrument. En undersökning som görs med samma mätinstrument på samma område vid ett 

annat tillfälle, bör vid hög reliabilitet visa samma eller närliggande resultat. I en studie är det 

viktigt att försöka uppnå en så hög validitet, objektivitet och reliabilitet som möjligt76.  

 

I studien om Generation Y och kundlojalitet undersökt flera olika aspekter. Bland annat utförs en 

enkätundersökning samt en semistrukturerad intervju. För att ha en hög validitet avseende 

enkäten så kommer frågorna inte vara vinklade. Reliabiliteten i enkäten kommer att stärkas 

genom att kontrollfrågor ställs i enkäten, där samma aspekt blir undersökt ännu en gång. 

Objektiviteten i studien kommer stärkas genom att tydligt motivera de val som görs i studien för 

att läsaren ska kunna ta ställning till studiens resultat77. 

                                                
75 M, Björklund.U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

71-74 
76 M, Björklund. U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

59-60 
77 M, Björklund.U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

57-64 
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3.12.1 Intervallskalor 

 

När en variabel urskiljer avstånd handlar det om intervallskalor. En intervallskala har ingen 

nollpunkt. Det meningsfulla med denna mät nivå är att undersöka avstånden mellan enheternas 

värde78. I enkätundersökningen används intervallskalor på vissa frågor, från skala ett till sju. Att 

skalan går från ett till sju är för att den tar fasta i en modell som utgår från kvoten mellan 

beteendemått och attitydsmått. Ett motsvarar ”instämmer helt” och sju motsvarar ”instämmer inte 

alls”79. Som benämnts har intervallskalor ingen nollpunkt. I studien ses mittpunkten mellan ett 

och sju som ett neutralt läge, då det inte kan anses vara en nollpunkt.  

3.7.1 Att mäta kundlojalitet 

Fördjupning inom kundlojalitet är av stor vikt för många företag. För att ta reda på om ett 

företags kunder är lojala behövs ett bra sätt att mäta kundlojalitet. 

Måtten kan delas upp i tre olika kategorier, baserat på attityder, baserat på beteende och 

kombinerade mått. Ett sätt att mäta kundlojalitet är att mäta hur stor andel av de totala inköpen 

inom en viss kategori som utgörs av en viss produkt. Detta utgår ifrån kundens beteende. Här 

undersöks fördelningen mellan inköpsandelar mellan företag och märken. Mått baserade på 

beteenden är att föredra när man är intresserad av att titta på lojalitet i form av beteende. 

I mått baserade på attityder är inköpsintentioner och preferenser av stor vikt. Ett sätt att mäta 

detta är att undersöka återköpsintentionen80. En fråga kan ställas där syftet är att få fram hur ofta 

kunden tänkt sig handla på ett visst ställe med en skala som går från ”väldigt ofta” till ”inte alls”. 

Dessa mått har varit populära eftersom de avspeglar kundernas inställning till framtida beteenden, 

vilket för många företag är mer intressant än kundernas historiska beteenden. Av vikt är dock att 

betona att sambandet mellan intentioner och faktiskt beteende inte nödvändigtvis är starkt. 

 

I de flesta studierna används mått baserade på beteenden eller attityder. Det finns dock mått som 

kombinerar både beteenden och attityder. År 1999 presenterade ett mått som mäter lojaliteten 

som kvoten mellan ett attitydsmått och beteendemått81. Attityden mäts genom ett index på ett 

antal påståenden. Kunden får uppge om denne instämmer eller inte instämmer avseende 

påståendet på en skala från ett till sju.  Påståenden utgår ifrån attityd (en attityd man har) eller ett 

beteende (något man gör) . Ett exempel skulle kunna vara följande påståenden: ” Jag anser mig 

vara en lojal bankkund till Swedbank” och ”Om en diskussion om banker uppkommer med mina 

vänner berättar jag att jag rekommenderar att vara bankkund hos Swedbank”.  Utifrån vilket mått 

kunden uppger beräknas ett lojalitetsbetyg fram. 82 Nedan följer ett exempel på en modell av hur 

det skulle kunna se ut då en kund besvarat detta.  

 

                                                
78 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2.18 Upplaga, Studentlitteratur AB, 

2012 s. 170-171 
79 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 33-34 
80 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 30-32 
81 M, P. Pritchard, M, E. Howard, R, Dennis. Analyzing the commitment-loyalty link in service context. Journal of the 

Academy of Marketing Science. 1999. Vol. 27, Nr 3, s.333-348 
82 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 30-34 
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” Jag anser mig vara en lojal bankkund till Swedbank”  (attitydsmått) 

Instämmer                                                                              Instämmer inte 

X           

  

”Om en diskussion om banker uppkommer med mina vänner berättar jag att jag rekommenderar 

att vara bankkund hos Swedbank” (beteendemått) 

Instämmer                                                                                Instämmer inte 

      X     

  

I exemplet har dessa två frågor besvarats på den sjugradiga skalan. Attitydsmåttet hamnar på 

siffran ett och beteendemåttet hamnar på siffra 4. Ett lågt index visar på högre lojalitet. Detta ger 

ett mått på 4+1=5. Lägsta lojalitetsindex är 7+7=14. Högsta lojalitetsmått är 1+1=2. Observera att 

frågeställningen bör vara mer omfattande än två frågor för att ge en mer rättvisande indikation 

om lojalitet.  

 

Lojal           Ej lojal 

    X          

 

3.8  Alternativ metod   

Syftet med en studie kan rent uppnås på olika sätt genom användandet av olika metoder83. Istället 

för att ha semistrukturerade intervjuer med banker, kunde valet ha varit att ha semistrukturerade 

intervjuer med bankkunder inom Generation Y. För att utföra detta och för att ha en bredd av 

intervjuer, hade mer tid behövt avsättas. Metoden valdes inte, då det uppskattades att det fanns en 

större möjlighet att nå fler personer inom Generation Y via kvantitativa enkätundersökningar.  

 

3.9  Metodkritik Generation Y eller teknologi? 

 

Det som kännetecknar en generation är ofta ett signifikant beteende. Det kan vara av vikt att 

reflektera över om generationen har ett visst beteende därför att de är födda ett visst årtal eller om 

det är andra faktorer som spelar in. Är en generation mer försiktig och sparsam för att de är födda 

ett visst årtal, eller har det något att göra med att generationen levt under krigstider med 

ransonering? Är en generation mer plikttrogen än en annan eller är det för att det inte funnits lika 

mycket lättillgängliga valmöjligheter inom arbetslivet för den generationen?  

  

                                                
83 M, Björklund.U, Persson. Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera. Upplaga 1.11 Studentlitteratur, 2012. s. 

57-58 



 35 

Om Generation X hade växt upp med IT sedan barnsben, hade de då haft liknande karaktärsdrag 

som Generation Y? Eller har de fått de karaktärsdragen rent biologiskt för att de är födda mellan 

specifika årtal? I studien är utgångsfaktorn Generation Y som ibland kallas för 

internetgenerationen då de är uppväxta med olika IT-produkter som t.ex. datorer84.  

  

Med utgångspunkt från detta, skulle studien snarare kunna varit en granskning av personer födda 

under den här perioden då internet blev tillgängligt för allmänheten snarare än en granskning av 

Generation Y. Bankernas situation kan också ha förändrat mycket under de senaste åren då den 

digitala teknologin utvecklats kraftigt. Den teknologiska utvecklingen kan eventuellt vara den 

gemensamma parametern som påverkat både Generation Y och bankerna.  

 

 

  

                                                
84 E.Pihl. Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter. Karlstad: TUK Förlag, 2011 
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4 Resultat  

 

4.1 Företagsbeskrivning av valda banker 

I företagsbeskrivningen introducerar vi de två olika företagen där intervjuerna genomförts.  

Bankernas bakgrund och inriktning skiljer sig av förklarliga skäl åt.  

 

Det första bolaget inom Länsförsäkringar bildades år 1801. Idag finns det 23 självständiga bolag 

inom Länsförsäkringar. Bankaktiebolaget grundades 1996 och dess bankverksamhet bedrivs 

endast i Sverige. Banken beskriver att målet är att med låg risk ha en fortsatt god tillväxt i volym 

och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och 

försäkring hos Länsförsäkringar. Koncernen har ca 6000 anställda varav ca 1500 anställda arbetar 

med banktjänster85.  

 

Swedbank bildades år 1820 i Göteborg. Swedbank bedriver bankverksamhet i Sverige, Estland, 

Lettland och Litauen Det är 13542 anställda och det finns 275 kontor i Sverige. Swedbank 

beskriver att de genom uthållig lönsamhet skapar förutsättningar för att tillgodose sina kunders 

behov av konkurrenskraftiga banktjänster såväl på kort sikt som på lång sikt. Deras strategi syftar 

till att skapa hållbart mervärde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhälle86. 

 

4.2 Intervjusvar från bankerna  

Semistrukturerade intervjuer har genomförts på Swedbank och Länsförsäkringar för att få deras 

bild av hur de jobbar med Generation Y idag. 

 

Svaren från bankerna som behandlade anpassad markansföring för Generation Y hade många 

gemensamma nämnare. Från de semistrukturerade intervjuarna kunde man utläsa att bankerna 

fått förståelse för att det krävs olika slags marknadsföringsätt då både sociala medier och den 

digital marknadsföring fått större betydelse. Länsförsäkringar använder sig av olika 

marknadsföringsätt för att nå ut till alla kunder, dessa är dock inte riktade mot specifika 

kundgrupper tillskillnad mot Swedbank som nyligen började använda sig av mikrosegmentering 

vilket fokuserar mycket på olika beteendemönster. De båda bankerna är överens om vad som 

anses vara en lojal kund.  

 

En lojal bankkund är en kund som inte byter bank så fort en annan bank har mer förmånliga 

erbjudanden så som exempelvis lägre ränta. En lojal bankkund enligt bankerna innebär att man 

har en bra och stabil relation som sträcker sig över lång tid, en långsiktig relation utvecklas 

                                                
85 Länsförsäkringar. http://www.lansforsakringar.se/bergslagen/om-oss/ (hämtad 2016-03-24) 

86 Swedbank. https://www.swedbank.se/om-swedbank/ (hämtad 2016-03-24) 
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genom att de aktuella bankerna gör ett bra jobb och även erbjuder sina kunder konkurrensmässiga 

produkter och tjänster.  

 

Båda bankerna är överens om att den yngre generationen är den som är mest benägen att byta 

bank på grund av att denna kundgrupp är mer rörlig och använder den utvecklade tekniken som 

de är uppväxta med. Därför är det, förutom att locka nya kunder, väldigt viktigt att upprätthålla 

en bra kundlojalitet för att behålla så många kunder i den gruppen som möjligt. 

 

Kundlojalitet enligt Länsförsäkringar innebär en bra kundvård vilket medför att banken behöver 

ha återkoppling från kunderna, och att de kan erbjuda bra villkor till kunderna. Något som 

understryks är att Länsförsäkringar är kundägda och kunderna kan i och med detta vara med och 

påverka. Swedbank har inget lojalitetsprogram men fokuserar på relationen mellan kund och 

bank, då de menar att det är detta som skiljer bankerna åt. Genom att ha en bra relation och tillit 

mellan kunderna och banken så kan banken känna sig tryggare i att kunden i fråga vänder sig till 

banken om de behöver hjälp eller har frågor. Något som hjälper till att bygga upp kundlojaliteten 

är att bankens tjänster är fungerande och väl utvecklade, som exempelvis mobilbanken där man 

kan se sitt saldo via mobiltelefonen. 

 

Intervjuerna knyts ihop av syftet i denna studie som bygger på att ta reda på de tre viktigaste 

nyckelfaktorerna då Generation Y ska välja bank. Detta är till nytta för bankerna när de ska 

attrahera Generation Y och få en inblick i deras syn på kundrelationer.  

 

Enligt Länsförsäkringar är de tre viktigaste nyckelfaktorerna service, tillgänglighet och trygghet. 

Detta tydliggörs av att Länsförsäkringar har ”allt” samlat under ett och samma tak så som 

banktjänster, försäkringar och fastighetsförmedling. Utöver detta är Länsförsäkringar kundägda 

vilket kan göra att kunderna känner sig mer nöjda och trygga med sin bank då den utvecklats av 

likasinnade.  

 

Swedbank menar att de tre viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank är enkelhet, att föräldrarna 

valt banken och ränta vid husköp. För att bemöta enkelheten och tillgängligheten som kunderna 

vill åt har man på Swedbank börjat ha mer personal i banken tillgängliga för att kunna bemöta de 

mer spontana kunderna. 
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4.3 Enkätsvar från Generation Y  

För att ge en tydlig och lättöverskådlig överblick presenteras resultatet i form av diagram och 

datatabeller. De frågor som är kopplade till kundlojalitet och kundnöjdhet besvaras via en 

sjugradig skala medan frågor rörande nyckelfaktorer besvaras genom flervals svar (undantag för 

kontrollfrågor).  

 

Kontrollfrågor och bakgrundsbildande frågor presenteras först i kapitlet för att bekräfta att 

studien funnit respondenter i det segment som sökts för ändamålet. Resultatet visar att alla 127 

personer som besvarat enkäten är inom den sökta målgruppen för generation Y. Minst 100 svar 

önskades inhämtas till den här studien, därav nåddes målet.  

 

 

4.3.1 Har du flera banker än en? 

 

 

 
 

Resultatet visar att 47,24 % har fler än en bank medan 52,76% av de besvarande har en bank.  
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4.3.2 Har du samma bank som dina föräldrar? 

 

 
 

Resultatet visar att 58,27 % har samma bank som sina föräldrar medan 37,01% inte har samma 

bank som sina föräldrar och 4,72 % har svarat att de inte vet. 
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4.3.3 Vilka faktorer tycker du är viktigast vid val av bank? Välj tre alternativ. 

 

 

 
 

Resultatet visar att de tre viktigaste nyckelfaktorerna för Generation Y är tillgång till 

internetbank, ränta på bolån och personalens kompetens och effektivitet. 
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4.3.4 Vad skulle kunna få dig att byta bank? Välj ett alternativ. 

 

 
 

Resultatet visar att huvudorsaken till att man skulle byta bank är att man inte är tillfredsställd 

med servicen hos banken (bankpersonal, internetbank). Att banken ligger för långt bort eller/och 

har dåliga öppettider fick 0,79%.  
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4.3.5 Om du bytt bank, vad var orsaken? Välj ett alternativ. 

 

 
 

Resultatet visar att huvudorsaken till att man har bytt bank är att man inte är tillfredsställd med 

servicen hos banken (bankpersonal, internetbank). Men det största resultatet visar att 66,93% 

aldrig bytt bank. 
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4.3.6 Vad anser du vara en lojal bankkund? Välj tre alternativ. 

 

 

 

Resultatet visar att de tre alternativen om vad man tycker är en lojal bankkund är att man planerar 

att vara kvar som bankkund, att man har en positiv attityd till banken och att man pratar gott om 

banken till andra. Att man besöker banken ofta och är delaktig, var den faktorn som fick lägst 

poäng, med 3,94%.  
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4.3.7 Vad anser du vara en icke lojal bankkund? Välj ett alternativ. 

 

 
 

Resultatet visar att 45,67% anser att en icke lojal bankkund är en person som byter bank ofta. Att 

prata negativt om banken anses 30,71% av de besvarande vara ett icke lojalt beteende. Negativ 

attityd till banken kommer på näst sista plats med 18,9%. Minst röster fick faktorn ”att man har 

flera banker” med 4,72 %.  
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4.3.8 Det är viktigare med bankens digitala tjänster och bank-app än att banken 

finns nära att besöka. 

 

 
 

Svaren är indelade i en skala från 1= Instämmer helt, till 7= Instämmer inte alls.   

 

53 stycken vilket är 41,73% har svarat att de instämmer helt gällande frågan om det är viktigare 

med bankens digitala tjänster och bank-APP än att banken finns nära att besöka. Det viktade 

genomsnittet är 2.37. 

 

4.3.9 Det finns en fördel för mig med att vara en lojal bankkund! 

 

 
  

Svaren är indelade i en skala från 1= Instämmer helt, till 7= Instämmer inte alls.   

 

36 stycken vilket är 28,35% har svarat en 4 gällande frågan om det finns en fördel för mig med 

att vara en lojal bankkund. Det viktade genomsnittet är 3,80. 

 

 

4.3.10  Jag jämför bankens erbjudanden minst varje år, för att säkerställa att jag 

har den bästa banken! 

 

 
 

Svaren är indelade i en skala från 1= Instämmer helt, till 7= Instämmer inte alls.   

 

 

68 stycken vilket är 53,54% har svarat att de inte instämmer alls gällande frågan om man jämför 

bankers erbjudanden minst varje år för att säkerställa att jag har den bästa banken. Det viktade 

genomsnittet är 5.85. 
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4.3.11  Det finns en fördel för mig med att ha flera banker! 

 

 
 

Svaren är indelade i en skala från 1= Instämmer helt, till 7= Instämmer inte alls.   

 

26 stycken vilket är 20,47% har svarat att de inte alls instämmer gällande frågan om det finns en 

fördel för mig att ha flera banker. Det viktade genomsnittet är 4,19. 
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5 Analys 

 

5.1 Analys nyckelfaktorer  

5.1.1 De tre viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank 

De tre viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank från Generation Ys perspektiv visade sig vara 

tillgång till internetbank, ränta på bolån och personalens kompetens och effektivitet. Som tidigare 

diskuterats är Generation Y personer som är uppväxta med olika tekniska verktyg som gör det mer 

lättåtkomligt att nå information och fakta87. Det är därför inte så överraskande att svarsfrekvensen 

för tillgång till internetbank landade på 66,14% vilket är 84 stycken röster och den högsta 

svarsfrekvensen gällande val av bank.  

 

 
Modell 3. Beskrivningsmodell av nyckelfaktorer 
 

När man slår ihop och sammanställer nyckelfaktorerna till de fyra olika huvudkategorierna från 

beskrivningsmodellen av nyckelfaktorer med bekvämlighet, familj och vänners inflytande, 

finansiell åverkan och service ser man att resultatet visar att huvudkategorin service hade störst 

inverkan på val av bank från Generation Ys perspektiv med 167 av 381 stycken röster.  

 

                                                
87 S.Terjesen, S.Vinnicombe, C.Freeman. Attracting Generation Y graduates. Organisational attributes, likelihood to apply and 

sex differences. Career Development International, 2007. Vol. 12 Nr. 6. s. 504-522. 
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Forskaren B.R. Lewis 88gjorde en studie med studenter år 1982 som tog fram de tre viktigaste 

nyckelfaktorerna vid val av bank då studenterna själva fick välja. Dessa tre blev då geografisk 

bekvämlighet, föräldrars användning av bank och föräldrar som rekommenderade en specifik 

bank. 89 I vår studie var inte ingen av dessa tre med som de tre viktigaste nyckelfaktorerna vid val 

av bank. Huvudkategorin bekvämlighet som innefattar olika geografiska bekvämligheter är den 

huvudkategorin som enligt vår studie är minst viktig. En orsak till resultatskillnaden mellan 

undersökningen som gjordes 1982 och den här studiens resultat kan vara att den tidigare 

undersökningen idag är 34 år gammal och att Generation Y har haft tillgång till fler tekniska 

verktyg vilket skulle kunna motsvara dåtidens geografiska bekvämlighet och tillgänglighet.  

 

I intervjun med Länsförsäkringar 90svarade respondenten att de tre ledorden som kan sammanfatta 

de viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank var service, tillgänglighet och trygghet. Från 

resultatet i vår studie var huvudkategorin service den som hade störst inverkan på Generation Ys 

val. Tillgänglighet är något som betonas som en betydande nyckelfaktor av respondenten från 

Länsförsäkringar, detta skulle kunna kopplas till den stora betydelsen för Generation Y att ha en 

tillgänglig internetbank då de ska välja bank.  

 

Resultatet från en tidigare studie visar att den finansiella aspekten inte påverkade valet utav bank 

lika mycket som måtten personal, miljö och bekvämlighet.91 Medan vår studie pekar på att 

huvudkategorin finansiell påverkan är den huvudkategorin som är näst viktigast av de fyra möjliga 

med 102 av 381 stycken röster. 

 

5.1.2 Byte av bank 

Resultatet på frågan avseende om man bytt bank och vad orsaken varit visade att 66,93 % inte 

bytt bank. Enligt en tidigare studie gjord av Forex bank kunde man konstatera att 45 % av den 

svenska befolkningen aldrig bytt bank. Om man granskar orsaker till byte av bank så har dålig 

service fått 16,54 % vilket är den största orsaken till byte av bank (förutom de som svarat att de 

aldrig bytt bank). Man kan se ett tydligt samband mellan fråga 3 angående byte av bank till fråga 

4 som har som syfte att ta reda på vad som skulle kunna få en person att byta bank. Sambandet 

som framkommer ur resultatet är att den största anledningen till byte av bank är otillfredsställelse 

av servicen vilket även var svaret på den tidigare frågan om byte av bank (bortsett från de som 

aldrig bytt bank).  

 

I en tidigare studie från USA undersökte forskarna faktorer till val av bank och använde sig av en 

modell där man kunde identifiera fyra mått av kundnöjdhet. Från resultatet av denna studie 

menade forskarna att det var viktigt för bankerna att inse att de icke-finansiella aspekterna är av 

                                                
88  B,R. Lewis. Student Accounts — A Profitable Segment, European Journal of Marketing.1982. Vol. 16. Nr 3. s. 63 - 72 
89 Ibid. 
90 Se bilaga 2. 
91 L. A. Manrai. A. K. Manrai. A field study of customers’ switching behavior for bank services. Journal of Retailing and 

Consumer Services. 2007. Vol. 14. Nr 3. S.208-215 
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stor vikt för kundernas val av bank så som personal och service.92 Däremot så visar vår studie att 

resultatet beträffande orsak att man eventuellt skulle byta bank, förutom ej tillfredställande 

service på 47,24%, är att man får lägre ränta på annan bank. Hela 46,46 % svarar att det är den 

viktigaste anledningen till att byta bank. 

5.2 Analys kundlojalitet 

Frågorna i enkäten ställdes med avsikt att mäta lojalitet utifrån beteenden och attityder. Första 

frågan berörde attityder och behandlande om det fanns en fördel att vara en lojal bankkund. Det 

viktade genomsnittet blev 3,8. Därefter ställdes en fråga som berörde beteende. Det undersöktes 

om Generation Y jämför bankers erbjudande minst varje år. Resultatet blev ett viktat genomsnitt 

på 5,85. Nästkommande fråga behandlade området attityder, där frågan ställdes om det fanns en 

fördel med att ha flera banker. Viktat genomsnitt för den frågan blev 4,19.  

Utifrån analysmodellen i teorikapitlet kan dessa svar placeras på en skala som avser indikera 

graden av lojalitet. I skalan används heltal och därav avrundas talen till 4+6+4= 14. 

Placeringen på skalan tyder på att Generation Y utifrån dessa frågor placeras sig på den lägre 

delen av skalan avseende lojalitet. Att hamna på mittpunkten av en intervallskala innebär inte att 

det är en nollnivå, utan avstånden mellan enheterna är det meningsfulla att mäta93. På skalan är 

Generation Y på 14. Det innebär att avståndet är närmre icke lojal än lojal. Fler faktorer kan spela 

in, för att kunna avgöra om Generation Y är lojala eller inte, därav bör skalan beaktas med 

försiktighet och för stora slutsatser inte dras. Skalan visar dock att utifrån svaren Generation Y 

lämnat via enkätundersökningen gör så att de hamnar på den lägre delen av skalan, närmre icke 

lojalitet.  

 

Lojal                   Icke Lojal 

             X        

 

I den teoretiska referensramen behandlas faktorn att en lojal kund inte är lika priskänslig och 

påverkbar av andra leverantörer94. Detta kopplas till ett beteende, att man ständigt letar efter 

bättre erbjudanden hos andra leverantörer för att säkerställa att man som konsument har det bästa 

erbjudandet. Enkätundersökningen tyder på att Generation Y inte aktivt utvärderar sin bank varje 

år, vilket teoretiskt kan tyda på ett lojalt beteende. På lojalitetsskalan hamnar dock som nämnts 

tidigare Generation Y betydligt lägre ner. Detta kan vara en aspekt att beakta.  

 

I enkäten undersöktes även Generation Ys uppfattning om vad som är en lojal bankkund. De 

uppmanades välja tre alternativ. Av största vikt var att man planerar att vara kvar som bankkund. 

Av näst största vikt var att man har en positiv attityd till banken och därefter att man pratar gott 

om banken till andra. Det första och andra påståendet är attitydsmått medan det sista påståendet 

är ett beteendemått. Att besöka banken ofta och vara delaktig var den faktor som värderades lägst 

                                                
92 L. A. Manrai. A. K. Manrai. A field study of customers’ switching behavior for bank services. Journal of Retailing and 

Consumer Services. 2007. Vol. 14. Nr 3. S.208-215 

93 I, Holme, B, Krogn. Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. Upplaga 2.18 Studentlitteratur, 2012 s. 

171 
94 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 30-32 
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av Generation Y enligt enkätundersökning. Tidigare forskning har visat att en stark relation är 

betydande för att skapa ett värde för kunden, vilket kan leda till lojalitet. Ett sätt är att möta 

kunden i ett fysiskt möte och erbjuda personlig service, för en stärkt kundrelation som i sitt led 

kan betyda ökad lojalitet95. Swedbank har märkt av att kunder som tillhörde Generation Y inte 

värderade bankmöten i samma utsträckning som de tidigare generationerna. Internetbanken har 

allt större betydelse för denna målgrupp. För att skapa goda kundrelationer, värderar Swedbank 

sina kundmöten96. Därav uppfattade de en utmaning, i att nå sina kunder inom Generation Y och 

skapa goda relationer med dem, då de inte besöker sitt lokala bankkontor i samma utsträckning. 

Banken såg också en fördel avseende bankmötenas innehåll, om mötena när de inträffar var mer 

anpassade efter Generation Y. Detta skulle kunna locka dem. De ser även en ökning av spontan 

bankkontakt, via möten eller internet/telefon. Detta försöker de möta genom att ha mer av sin 

personal på o-bokad tid, så de kan hantera spontana förfrågningar. Swedbank betonade vikten av 

att Generation Y servas snabbt, då detta enligt deras uppfattning är betydelsefullt för dem97.  

 

En faktor, att man bara har en bank, värderades inte heller högt utan hamnade på en 

mittenplacering. Utifrån detta kan det tydas att Generation Y inte värderar att ha en bank som 

likställt med att vara en lojal kund. Historiskt sett har lojalitet setts som att kunden endast väljer 

en leverantör. Under de senaste åren har det dock diskuterats om det är möjligt att vara lojal trots 

att man använder sig av flera aktörer och om det finns lojala kunder överhuvudtaget98. Utifrån 

den aspekten, finns det en indikation på att Generation Y möjligtvis inte beaktar en lojal kund 

såsom en kund som endast handlar av en aktör. Enkätundersökningen visar också på att 47,24 % 

av Generation Y har fler än en bank. Det har beskrivits att Generation Y som kunder inte särskilt 

lojala eftersom deras uppväxt präglas av ett konsumeringssamhälle där det ständigt finns olika val 

och möjligheter99. Länsförsäkringar kommenterar att de upplever att det finns många kunder som 

har fler banker. Det kan vara så att kunden har en huvudbank men vissa produkter på andra 

håll100.  Under intervjun med Swedbank101, lyfte respondenten upp problematiken kring att 

Generation Y inte verkade tycka att det var något problem med att ha flera banker.  I intervjun 

med Swedbank framkom det att de tror att Generation Y har flera banker. En anledning skulle 

enligt dem kunna vara för att de är väldigt lätt att skaffa nya banker nu förtiden med Mobilt 

BankID. De betonar även att de ser en fara med det framöver, att kunden kommer ha svårt att få 

en bra överblick då det inte finns någon som har en helhetsbild förutom kunden. Då kanske inte 

kunden kan få tillräckligt väl anpassade råd av exempelvis sin bank102. Att inte ha fler banker och 

samla sina affärer hos en bank, är något som Swedbank värderar, ”En lojal bankkund är en kund 

som har alla sina ”affärer” hos oss”. Det gäller sitt sparande, lån, försäkringar och pension. En 

lojal bankkund är en kund som inte bara väljer bank där hen för tillfället får lägsta ränta när det 

gäller sina lån. Går man efter det kommer man få byta bank flera gånger i livet. När en kund hör 

av sig till oss och vill veta vilken som är den lägsta räntan hen kan få på lån och vi känner att det 

                                                
95 M, D. Roman. What you should know about “consumerism”Journal of Small Business Management, 1972. Vol. 10. Nr. 7.   
96 Se bilaga 2. 
97 Bilaga 1 
98 M, Söderlund. I huvudet på kunden. Upplaga 1:1 Liber Ekonomi, 2000 s. 41-42 
99 P.Kotler, G.Armstrong, A. Parment. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Pearson, 2012 
100 Se bilaga 1. 
101 Se bilaga 2. 
102 Se bilaga 2 
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är en kund som bara är ute efter det och då kan det hända att vi tackar nej till den affären. Vi vill 

ha kunder som vi kan bygga relationer med långsiktigt och där det är fler faktorer än räntan som 

är viktig. Sedan vill vi också förstås ge våra bra kunder bra räntevillkor. Vi har större möjligheter 

att ge en bra ränta desto mer affärer som kunder har hos oss. En lojal bankkund är inte en person 

som bara gör allt som vi säger utan en lojal bankkund är en person som vi bygger långsiktig 

relation tillsammans med.”103  

Enkätundersökningen visade, som nämnts, att 47,24 % av de tillfrågade hade mer än en bank och 

4,72 % av de respondenterna tycker faktorn ”att man har flera banker” tyder på att man är en icke 

lojal kund.  

 

I enkäten undersöktes också Generation Ys uppfattning om vad som är en icke lojal bankkund. 

De uppmanades välja ett alternativ. Utifrån de valmöjligheter som fanns uppfattade Generation Y 

kunder som byter banker ofta vara mest illojala. I denna enkätfråga värderades faktorn att man 

har flera banker inte som lika lojalt. 

 

5.3 Analys kontrollfråga 

I enkätundersökningen fanns två kontrollfrågor. En av dem fanns för att säkerställa att 

respondenterna som besvarade enkätundersökningen var från Generation Y. I studien undersöks 

Generation Y vilka omfattar personer födda mellan 1977-1995104. Resultatet visar på att 100 % 

av personerna som besvarat enkätundersökningen tillhör den generationen. Den andra 

kontrollfrågan ämnade kontrollera om Generation Y hade samma bank som sina föräldrar. Av 

respondenterna hade 58,27% samma bank som sina föräldrar. Värt att notera är att 4,72% ej 

visste om de hade samma bank som sina föräldrar.  I intervjun med Swedbank betonade de att de 

tror att föräldrarna spelar stor roll vid val av bank105. Detta kan kontrolleras mot frågan om vilka 

faktorer som Generation Y tycker är viktigast vid val av bank. Att föräldrarna hade samma bank 

var en av de viktigaste faktorerna för 12,6% av respondenterna. Utifrån sexton alternativ hamnar 

den faktorn på plats nio. Vid frågan om vilken faktor som skulle kunna få respondenten att byta 

bank hamnade familj och vänners missnöje med banken på plats tre av fyra, med 5,51%. Orsaken 

undersöktes även för de respondenter som bytt bank och där var faktorn att familjen och vänner 

inte rekommenderade banken på plats fem av fem, med 1.57%. Värt att notera är att 66,93 % av 

Generation Y aldrig bytt bank.  

 

 

 

 

 

                                                
103 Se bilaga 2. 
104 A, M. Broadbridge,  G, A. Maxwwll, S, M. Ogde. Experiences, perceptions and expectations of retail employment for 

Generation Y.  International Journal of Career Management. 2007. Vol. 12, Nr 6, s. 523 - 544 
105 Bilaga 1 

http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcm
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6 Slutsats 

 

Utgångspunkten i den här studien var att besvara två frågor, vilka nyckelfaktorer som påverkar 

Generation Ys val av bank utifrån kundlojalitet samt hur bankerna skapar kundrelationer som 

ökar Generation Ys kundlojalitet gentemot dem. För att kunna besvara dessa frågor inhämtades 

och analyserades information via litteratur, tidigare forskning, kvantitativa enkätundersökningar 

och kvalitativa intervjuer.  

 

Vilka är nyckelfaktorerna som påverkar Generation Ys val av bank? 

 

I denna uppsats har vi studerat vilka nyckelfaktorer som påverkar Generation Ys val av bank. När 

Generation Y ska välja bank kan man enligt vår studie konstatera att de 3 viktigaste 

nyckelfaktorerna är tillgång till internetbank, ränta på bolån och personalens kompetens och 

effektivitet. Detta baseras på en enkät som 127 personer inom Generation Y svarat på 

Tidigare forskning som presenterats i denna uppsats om de tre viktigaste nyckelfaktorerna är inte 

entydig med de resultat som vi fått fram genom vår enkätundersökning.  

 

 

* Som tidigare diskuterats är denna studie från 1982 vilket kan peka på att dåtidens geografiska 

bekvämlighet kan ha ändrats och kan delvis ha ersatts med tillgången till banken via internet.  

 

Som tabellen visa skiljer sig resultatet åt och det man kan fastställa är att resultatet från denna 

studie jämfört med tidigare forskare inte visar på några tydliga samband. Orsaken till detta kan 

ligga i både tidsavvikelser och undersökningsmetod vilket inte kan fastställas i denna studie. 

 

Det finns stora likheter mellan svaren från intervjuerna med bankerna och de resultat som 

framkommit i enkätundersökningen i denna uppsats. Svaren från intervjun med Swedbank och 

resultatet av enkätstudien i uppsatsen stämmer väl överens. 

 

Detta kan indikera att bankerna visar en god kännedom om Generation Ys behov och åsikter. 

Från intervjuerna med bankerna och de resultat som framkommit genom enkätstudien kan ett 
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tydliga samband ses. Det finns en punkt där svaren mellan intervjun med Länsförsäkringar och 

resultatet från enkäten skiljer sig åt. Enligt enkätresultatet är ränta på bolån är en av de tre 

viktigaste nyckelfaktorerna vid val av bank, vilket Länsförsäkringar inte håller med om. 

 

 

Det starka sambandet mellan resultatet från den här studien jämfört med bankrespondenternas 

svar kan påvisa tidens roll, då intervjuerna genomförts i aktuell tid. 

 

Resultatet som framkom av studien där 127 personer från Generation Y svarande var att 84 

stycken menade att tillgång till internetbank var den viktigaste faktorerna, följt av ränta på bolån 

med 59 stycken svar och personalens kompetens samt effektivitet med 55 stycken svar.  

 

Hur skapar bankerna kundrelationer som ökar Generation Ys kundlojalitet gentemot dem? 

 

Bankerna skapar kundrelationer som ökar Generation Ys kundlojalitet genom direkt kontakt 

mellan bankanställd och kunden, via personliga möten, telefonkontakt och även ibland via 

föräldrar. Intervjun med bankerna tydde på att de värderade det personliga mötet väldigt högt för 

att skapa goda kundrelationer och i nästa led få lojala kunder. Bankerna värderade lojala kunder. 

De uppfattade inte heller att Generation Y var en särskilt lojal generation överlag. 

Länsförsäkringar kommenterade att de ser en lojal kund som en som stannar hos dem och är en 

god ambassadör. Det framgår inte om Länsförsäkringar anser att en lojalkund är en kund som 

bara har en bank. Enkätundersökningen av Geneneration Y visade på att de tycker att en illojal 

kund är en som byter bank ofta, vilket skulle kunna resultera i att de anser att en lojal kund inte 

byter bank ofta. Dock såg de inte några större hinder med att ha fler banker. Undersökningen 

visade också på att Generation Y anser att en lojal kund planerar att vara kvar som bankkund, 

vilket stämmer överens med Länsförsäkringars uppfattning. Att ha en positiv attityd till banken 

och att man pratar gott om banken, värderas också högt avseende om man är en lojal kund enligt 

enkätundersökningen av Generation Y. Detta skulle också kunna kopplas ihop med Swedbanks 

uppfattning om att en lojal kund är en god ambassadör.  

 

Vid bankintervjun betonade både Länsförsäkringar och Swedbank att de bygger kundrelationer 

som ökar kundlojalitet via starka relationer genom lokal närvaro. I enkätundersökningen visade 

det på att Generation Y inte värderade lokal närvaro och bankens fysiska kontor särskilt högt. 

Enligt bankerna är det ofta vid lokal närvaro och möten vid deras fysiska kontor som starka 

relationer byggs. Av vikt att betona, var att Generation Y värderar en hög service, vilken också 

skapas via relationer. Swedbank betonade dock att de ser att Generation Y värderar fysiska möten 

lägre än tidigare generationer. Intressant att betona, är att detta inte nödvändigtvis innebär att 

Generation Y inte värderar relationer, då de värderar service. Bankerna och Generation Y, kanske 

bara har olika syn på vilken plattform som ska användas vid utvecklande av kundrelationer. 

Däremot, kan det tyda på att relationen är väldigt viktig för båda parter.  
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7 Förslag till vidare forskning 

Generation Y avser personer som är födda mellan 1977-1995. Det kan tyckas vara en relativt 

stort spann och möjligtvis finns det skillnader som är väsentliga inom gruppen. Förslag till vidare 

forskning är att bryta ner segmentet Generation Y ytterligare utifrån ålder och analysera deras syn 

på kundrelationer och nyckelfaktorer vid val av bank, med syftet att till större grad kunna 

skräddarsy erbjudanden som passar de olika grupperna inom Generation Y.  

Ytterligare förslag till fortsatt vidare forskning är att göra en fördjupning inom skapandet av 

starka kundrelationer avseende banker och Generation Y. I studien framkom det att bankerna 

värderar det personliga mötet som en plattform där relationer byggs. Generation Y värderar också 

relationer, men de värderade inte att besöka banken i stor utsträckning. Bankerna har noterat detta 

och ser det som en utmaning, då de ser betydelsen av att hitta andra vägar för att nå Generation 

Y. Detta leder till att det skulle kunna vara av intresse, att fortsätta forska på vilka plattformar 

som Generation Y värderar för relationsbyggandet samt hur bankerna skulle kunna utforma sin 

verksamhet för att möta detta. Gemensamt för bankerna och Generation Y är att relationen är 

viktigt, därav kan det vara av intresse att identifiera alternativa plattformar för relationsbyggande.   
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Bilaga 1  
 

Intervju med anställd  som innehar chefsposition inom Länsförsäkringar  

2016-05-22 Kl. 14.00-14.30 

 

- Marknadsför ni er olika mot olika generationsgrupper? Kan ni utveckla hur? Vi 

marknadsför oss både genom digital marknadsföring, sociala medier och print.  Däremot så har vi 

inte någon speciell marknadsföring specifikt mot vissa kundgrupper.  

- Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna avseende kundens val av bank?  

 Service, tillgänglighet och trygghet tror jag är de tre ledorden man kan sammanfatta på de tre 

viktigaste faktorerna. 

 

För Länsförsäkringar är en faktor viktig att vi är kundägda, vilket många kunder uppskattar 

mycket, vilket vi även ser som en stor styrka. Vi är lokala och tillgängliga nära kunden och 

självklart med prisvärda produkter.  Vi har allt samlat under samma tak, både bank, försäkringar 

och fastighetsförmedling vilket gör att vi kan erbjuda det mesta kunden behöver.  

 

 

- Är det någon skillnad på dessa tre faktorer jämfört mellan de olika generationerna? 

Fokus läggs på Generation Y 

Generation Y kommer troligtvis i kontakt med oss genom våra digitala kanaler, och sociala 

medier i första hand. Oftast kanske första boendet leder till att man söker runt och letar efter en 

bra aktör som kan erbjuda mycket på en gång. Att då kunna erbjuda både bank och försäkringar, 

samtidigt som man haft kontakt med vår fastighetsförmedling vid bostadsaffären är en styrka för 

oss.     

 

Skiljer sig utformningen av kundmöten åt beroende på generationsgrupper?  Hur? 

Själva upplägget i kundmötet är nog inte i sig någon skillnad, sedan kan det säkerligen vara en 

viss skillnad på mötet med en ung kund eller en äldre kund språkmässigt, man träffar kunden på 

kundens vis.  Det är många facktermer som man behöver förklara och att prata enkelt och som vi 

säger på ”länsförsäkringska” så kunden förstår, är självklart viktigt.  

 

 

Hur konkurrerar ni gentemot andra banker då ni ska förvärva kunder som hör till 

Generation Y? 

Precis som ovan svar så är det många faktorer som gör att en kund väljer oss som bank jämfört 

med andra banker. Många gånger så är det inte så stor skillnad mellan bankernas produkter, här 

har vi en stor möjlighet i hur vi hanterar kunden vid besöket hos oss. Hur lyckas vi förmedla vår 

förträfflighet med helheten och vårt produktutbud är avgörande.  
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Vi tror att vi även behöver ha ett väl utvecklat digitalt erbjudande i kombination med lokal 

närvaro. Vår mobila tjänst är viktig. Nyligen fick vår app vid mobilgalan i början av året, pris för 

bästa mobilbank.  Den digitala kontakten med våra kunder är en framgångsfaktor, så alla kanaler, 

oavsett mobil, dator eller surfplatta är i en ständig process att utveckla. 

 

Det spelar dock ingen roll hur bra du blir på digital kommunikation, om du inte kan ta hand om 

kunden vid ett fysiskt möte, då människor blir kunder i vår bank oftast vid ett fysiskt möte 

 

 

- Kan ni beskriva vad ni anser vara en lojal kund?  

En lojal kund stannar hos oss för att vi gör ett bra jobb och erbjuder konkurrensmässiga produkter 

över tid. Kundvård är en viktig faktor, den måste vi sköta på bästa sätt, kunden förväntar sig en 

kontakt från oss.  En lojal kund är även en god ambassadör för oss. 

 

- Hur jobbar ni med att behålla kunder och hur jobbar ni med kundlojalitet?  

Kundvård är en viktig faktor. Att återkoppla till kunden är viktigt. Kundlojalitet betyder delvis att 

kunden erbjuds bra villkor utifrån vad kunden har för engagemang hos oss. Eftersom vi är 

kundägda är våra kunder våra ägare, och kan därmed vara med och påverka då vi är deras enda 

uppdragsgivare.  

 

- Ser marknadsföring och informationskanalerna olika ut beroende på generationsgrupp? 

Olika generationer använder olika kanaler och tar till sig information på olika sätt. T ex vanlig 

printreklam läses säkert av en mer mogen generation, medans de yngre använder sig av t ex 

Facebook och andra sociala kanaler för att hitta information.  

 

- I vilken generation tror ni det är störst risk att man byter bank?  

Den yngre generationen är mycket mer rörlig idag och kan tänka sig att byta bank oftare än om 

man jämför längre tillbaks i tiden. Idag är man mer generellt benägen att vara flyttbar, även på 

andra områden än just bara bank.  

 

- Tror ni att det är vanligt att era kunder inom Generation Y har fler banker? Varför? 

Vi ser att det finns många kunder som har fler banker. Sedan kan det ju oftast så att kunden har 

en huvudbank men vissa produkter på andra håll.    
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Bilaga 2 
 

Intervju med anställd som innehar chefsposition inom Swedbank  

2016-05-13 Kl. 11-11,40 

 

-Marknadsför ni er olika mot olika generationsgrupper? Hur? 

Detta har ganska nyligen ändras, förut har man använt sig av en speciell segmentering där 

inkomsten styr samt hur mycket man har i lån och sparande. Nu har det införts något som kallas 

mikrosegmentering där beteendemönster är av stor vikt och där är det mer indelat ur sådana 

faktorer. Det är något som är i sin lida, så vi har inte sett någon effekt ännu. Förut hade 

bankkontoret en starkare position, man bokade in sina möten. Vi ser att de den yngre 

generationen har ett annat tänk kring sin ekonomi. Väldigt många använder ju mobilen idag. Det 

är viktigt att tänka på hur vi ska nå våra kunder som aldrig kommer in till kontoret. Vår nya 

mikrosegmentering kommer hjälpa oss få ut budskapen till de olika grupperna. Idag är 

sparafrågan den stora stötestenen, hur får man den yngre generationen att värdera sparandet. 

Vi har dock också centrala erbjudanden som studenterbjudanden, så det finns viss paketering för 

att kunna attrahera. Detta märks inte av lika mycket lokalt. 

 

-Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna avseende kundens val av bank? 

För den yngre generationen skulle jag säga: 

Att föräldrarna har valt banken, bra ränta vid husköp och enkelheten. Avseende enkelheten 

handlar det om vart man får enklast hjälp. Det ska vara minsta möjliga motstånd, dvs så lätt som 

möjligt och det ska gå snabbt. För att vi ska kunna möta flexibiliteten som kunderna önskar, 

försöker vi på Swedbank tänka på att ha mer personal som är obokade, för att de ska kunna 

bemöta de spontana kunderna. Vi tror att detta är något som kommer öka framöver. 

 

För den äldre generationen uppfattar vi att de värderar relationen väldigt högt, kanske starkare än 

den yngre relationen. På det viset kan kanske de är mer trogna. 

 

-Är det någon skillnad på dessa tre faktorer jämfört mellan de olika generationerna? 

Som nämndes tidigare, är föräldrarnas val av bank av större vikt för den yngre generationen. 

 

-Skiljer sig utformningen av kundmöten åt beroende på generationsgrupper? Hur? Hur ser 

det ut avseende generation Y? 

Det skiljer sig inte åt idag, men det skulle kunna vara en fördel om det gjorde det. Det är viktigt 

att stämma av vad kunden vill ha information om, så man inte informerar om något 

som inte är av intresse för den, speciellt med tanke på att den yngre generationen kanske inte har 

möjlighet att avsätta lika mycket tid till mötet. Bankmöten med de äldre kunderna brukar 

tidsmässigt ta lite längre tid, då de generellt sätt avsätter mer tid för sina bankärenden. 

 

-Hur konkurrerar ni gentemot andra banker då ni ska förvärva kunder som hör till 
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generation Y? 

Idag kan man inte förvänta sig att möta den yngre generationen på samma sätt, så vi måste tänka i 

nytt. Jag tror att man kan konkurrera genom att bygga en bra relation med föräldrarna, för att de 

ofta påverkar sina barn. Detta på grund utav att det är svårt att nå den yngre generationen direkt, 

då de inte kommer in på banken på samma vis. En fördel är vårt samarbete med Fastighetsbyrån, 

där möts man via sitt husköp. Vi upplever inte att den yngre generationen har samma intresse 

som den äldre generationen, av att se om sig och se kring sig. Vi har en väldigt viktigt roll på 

banken med att hjälpa den yngre generationen. Det är en utmaning att komma i kontakt med den 

yngre generationen och få dem att lyssna på budskapet. 

 

 

- Kan ni beskriva vad ni anser vara en lojal kund?  

En lojal bankkund är en kund som har alla sina ”affärer” hos oss. Det gäller sitt sparande, lån, 

försäkringar och pension. En lojal bankkund är en kund som inte bara väljer bank där hen för 

tillfället får lägsta ränta när det gäller sina lån. Går man efter det kommer man få byta bank flera 

gånger i livet. När en kund hör av sig till oss och vill veta vilken som är den lägsta räntan hen kan 

få på lån och vi känner att det är en kund som bara är ute efter det kan det hända att vi tackar nej 

till den affären. Vi vill ha kunder som vi kan bygga relationer med långsiktigt och där det är fler 

faktorer än räntan som är viktig. Sedan vill vi också förstås ge våra bra kunder bra räntevillkor. 

Vi har större möjligheter att ge en bra ränta desto mer affärer som kunder har hos oss. En lojal 

bankkund är inte en person som bara gör allt som vi säger utan en lojal bankkund är en person 

som vi bygger långsiktig relation tillsammans med. 

 

Hur jobbar ni med att behålla kunder och hur jobbar ni med kundlojalitet? 

(Lojalitetsprogram) 

Vi har direkt inte något sådant. Produkterna är väldigt lika mellan bankerna, sedan kan 

paketeringen se lite olika ut. Det är relationen som är skillnaden. För vår del är det relationen det 

handlar om och då kan det vara ett enkelt telefonsamtal som stärker relationen. Kunderna 

kommer till oss när det händer något i livet, oftast är det inte när vi vill träffa dem som det är 

aktuellt. Våran uppgift på lokalkontoren är att stärka relationer och att vi berättar för kunderna att 

vi finns och bryr oss. När det sedan händer något i deras liv som gör att de behöver bankhjälp, så 

ska de ha en relation med oss. Vi skapar lojalitet genom starka kundrelationer. Sedan gäller det så 

klart att de andra tjänsterna fungerar, som internetbanken för att hålla kunderna nöjda. De kunder 

som använder vår mobilbank är väldigt nöjda, men förväntningarna kanske är lägre där än i ett 

kundmöte, då kunden avsatt tid. Det gäller att ligga i framkant på utvecklingen, exempelvis att 

man kan ”skaka” fram saldot på vår app i telefonen. Det är jätte viktigt, att ha snitsiga smidiga 

lösningar. Det måste funka och det måste vara enkelt. Det tar ju tid att utveckla mobilbanken, 

eftersom det är många faktorer som spelar in. Vi behåller våra kunder genom att ha starka 

relationer och vara tillgängliga för dem. 

 

-Ser marknadsföring och informationskanalerna olika ut beroende på generationsgrupp? 

Nej, inte idag men det kommer den säkert göra framöver. Det kommer nog vara av stor vikt 

framöver, många kunder når vi endast via de digitala kanalerna. 
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-I vilken generation tror ni det är störst risk att man byter bank? 

Jag tror det är när man gör sitt husköp, ålder 25-55. 

 

-Tror ni att det är vanligt att era kunder inom generation Y har fler banker? Varför ? 

Ja det tror jag. Det är nog för att det går så lätt att skaffa en ny bank med mobilt BankID. Mobilt 

BankID gör att man kan enkelt kan skaffa en annan nät bank, ta ett lån på ett ställe och en 

försäkring på ett annat. De kanske inte tänker på att det kan bli väldigt rörigt framöver, utan man 

fixar det lite snabbt då. Exempelvis kan överblicken av sin avtalspension bli svår om man har den 

på flera ställen. Detta kan göra att det blir svårt att får grepp om saker om ting. Det vi önskar på 

Swedbank, som många andra banker, är att en kund samlar allt hos oss. Detta är för att då får vi 

en överblick över hela situationen och kan ge anpassade råd. Annars finns det ingen som kan 

hjälpa dig med helheten, utan då ska man sköta det lite själv. Varje aktör vill ju bara prata om sitt 

eget för att man endast kan den biten, har du en placering på ett annat håll blir det svårt. Detta ser 

vi en risk med på sikt. Kunderna kanske inte tänker på det i det skedet. Det är någonting som vi 

kommer börja lyfta upp under våra möten. 

Jag tror de yngre kunderna ser oss mer som Swedbank som stor aktör bland alla andra, och vi 

skulle vilja att de tänker på oss lika mycket som vi tänker på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


