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perspektiv på problemet. Ett sista tack vill tillägnas våra respondenter i generation Z som 

frivilligt besvarat vår enkät och därmed spelat en central roll för möjliggörandet av studien.  
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Abstract  
This is a status report of Bergslagens Sparbank, a local bank operating in the Swedish region 

of Bergslagen. The bank experiences difficulties in reaching out with their marketing towards 

youths. This study focuses on the 1990s generation, but specifically on the population born 

on the latter half of the decade (1995-1999). Which includes this group to generation Z. 

 

The aim of this report is to get a further understanding in the consumption pattern of the part 

of generation Z born between 1995 and 1999, and their opinions about banks. A further 

purpose is to compare the products and offerings from Bergslagens Sparbank, and find out 

what part of their current offer that appeals to the examined population.  

 

The study has been partially done in a quantitative fashion, where a sample of over 200 

participants have been collected through an online survey. The sample is solely representative 

for itself, though it may provide an indication for the entire population. Further empirical data 

has been collected through the marketing director at Bergslagens Sparbank, using a 

qualitative method. 

 

The results of the study show that our sample of generation Z takes significant responsibility 

of their own economy, but also that they are conscious about social and environmental values 

among other characteristics. The offer from Bergslagens Sparbank seem to have several 

similarities with the preferences of the participating sample of generation Z. A well-

developed Internet or app-solution for handling daily bank errands was shown to be the most 

important service a bank could offer.  
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1. Inledning 
Inledningskapitlet består av en bakgrund till det valda forskningsproblemet, vilket följs av en 

problemdiskussion där tidigare identifierad forskning sammanfattas. Vidare presenteras syftet med 

forskningen, den valda frågeställningen samt vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Att ta ställning till vilken bank man vill vara kund hos är förmodligen en fråga som tidigast 

uppstår när det är dags att tömma spargrisen och istället ha månadspengen på ett konto med 

ett tillhörande betalkort. Exempelvis erbjuder Handelsbanken att från nio års ålder få ha ett 

bankkonto, tillhörande betalkort, men även tillgång till app för saldobesked och överföringar 

(Handelsbanken, 2018).  

 

Att val av bank inte står på en nioårings agenda må vara hänt. Däremot när vuxenlivets 

förpliktelser i form av räkningar, lån och sparande måste hanteras kanske frågan kommer på 

tal. Möjligheten att skapa sig en relation till en bank redan som barn finns onekligen. När det 

gäller utbudet av banker råder det heller knappast brist på alternativ. Närmare bestämt fanns 

det i fjol 89 stycken banker i Sverige (Finansinspektionen, 2017). Då är inte utländska banker 

och kreditmarknadsföretag inräknade, vilka har runt 30 verksamma filialer i Sverige 

(Finansinspektionen, 2017).  

 

Om man känner ett starkt eller svagt engagemang i bankfrågan lär vara en vattendelare. Vissa 

kanske har fortsatt i gamla hjulspår genom att stanna i sin relation till familjebanken, medan 

andra sökte efter en bank som kunde möjliggöra ett bostadsköp. Andra kanske för något helt 

annat. Bankmarknaden för unga är viktig, då det är en växande grupp vars inkomster relativt 

sett har ökat (Foscht, Maloles III, Schloffer, Chia & Sinha, 2010). Däremot är det en grupp 

som kan vara svår att nå ut till, enligt Simonsson (2015), då två av tre 18-24 åringar tycker 

sig sakna en personlig relation till sin bank. Dessutom tycker 6 av 10 att det är mycket eller 

ganska lätt att byta bank, fortsätter Simonson (2015), vilket tyder på att det är viktigt som 

bank att identifiera och behålla de unga kunder som man lyckas värva eftersom det är 

kundens affärer som får banken att överleva. 

 



 

Bergslagens Sparbank är en bank som profilerar sig som en bank utöver den vanliga. Inte 

minst genom sitt stora lokala engagemang, men också med avseende på hur de ägs 

(Bergslagens Sparbank, 2018). Vidare har de satsat på en hög lokal närvaro då de har kontor 

på sju orter i Bergslagen (Bergslagens Sparbank, 2018). Utöver detta är de också en bank 

som upplever sig ha problem genom att många unga bara ser dem som en bank i mängden, 

menar Edbohm (2018). Exempelvis delar de logotyp med Swedbank, vilket felaktigt kan 

tolkas som att Bergslagens Sparbank är ägt av Swedbank (Sparbankernas Riksförbund, 

2017). Att Bergslagens Sparbank tillhandahåller banktjänster likt andra aktörer är det ingen 

diskussion om, men däremot ägs de till skillnad från många andra av en stiftelse som främjar 

bygdens och bankens utveckling (Bergslagens Sparbank, 2018).  

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har gjorts kring banker och deras kunder ur ett antal synvinklar. Mankila 

(2004) valde att undersöka universitetsstudenter i Göteborg och vad de anser är viktigt hos en 

bank. Resultatet från denna är en kategorisering där det finns priskänsliga, 

funktionsorienterade och lojala studentkunder. Mankila (2004) menar att studenter är en 

målgrupp som initialt inte är speciellt lönsam för en bank, men som däremot på längre sikt 

blir det om denne stannar kvar hos banken, då Mankila (2004) dessutom hävdar att försöka 

sälja ytterligare tjänster till en befintlig kund är betydligt billigare än att värva en helt ny.  

Liknande studie har gjorts av Kjellin och Westling (2012), där resultat visade att kunskap, hur 

bankerna behandlade sina kunder samt säkerhet, var viktiga egenskaper till varför kunden 

valde just den bank de är kunder i idag.  

 

Denna typ av studie har dessutom gjorts i Storbritannien, där Devlin och Gerrard (2005) har 

låtit brittiska respondenter rangordna till vilken grad olika faktorer var avgörande vid valet av 

bank. Devlin och Gerrard (2005) utformade sin studie så att deltagarna dels fick ta ställning 

till vad som fick de att falla för sin huvudbank, men även för en sekundär bank. Oavsett 

vilken status banken hade hos respondenten var det enligt Devlin och Gerrard (2005) 

närheten till hemmet och huruvida familjen hade någon anknytning till banken som var de två 

mest betydelsefulla aspekterna. 

 

Dessutom har Arbore och Busacca (2009) påvisat i en italiensk studie, där över fem tusen 

bankkunder intervjuades, ett antal viktiga faktorer när en konsument väljer bank. Dessa 



 

egenskaper är pålitlighet, tillgänglighet, respons, bemötande, empati hos de anställda samt 

bankens säkerhetsarbete. Arbore och Busacca (2009) kom dessutom fram till att denna 

kundnöjdhet är viktig för att kunna behålla de befintliga bankkunderna.  

 

Arbore och Busaccas (2009) slutsats liknar det som Swait och Sweeney (2008) har varit inne 

på, nämligen att lyckas vinna bankkundernas lojalitet. Författarna menar att kundnöjdhet hör 

samman med kundlojalitet, och att kundlojalitet ofta förknippas med bankens varumärke. 

Swait och Sweeney (2008) undersökte kunder som huvudsakligen uträttar sina bankärenden 

utan att ha någon kontakt med bankpersonal. Resultat visade att varumärkets legitimitet 

spelar en passiv roll i att öka benägenheten att bli omnämnd via word of mouth-

marknadsföring, men också minskad tendens till bankbyte (Swait & Sweeney, 2008).  

 

Vad som gjorts liknande är Bloemer, Ruyter & Peeters (1998) studie på kunder i en 

nederländsk bank där de ämnade ta reda på huruvida eventuellt samband mellan lojalitet, 

nöjdhet, kvalitet och image fanns. De kom fram till att det fanns ett påtagligt individuellt 

samband mellan image och de andra tre parametrarna. Detta samband förekom dessutom 

mellan kvalité och kundnöjdhet, kvalité och kundlojalitet samt kundnöjdhet och kundlojalitet 

(Bloemer, Ruyter & Peeters, 1998).  

 

Utöver vad som redan nämnts om kundlojalitet har Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) påvisat 

att grunden till att uppnå lojalitet ligger i att kunna kommunicera, hantera konflikter, ha 

kompetens och att vara dedikerad. Genom dessa fyra faktorer påvisade de att tillit skapas och 

att meningsfulla förhållanden växer fram, vilka enligt Ndubisi et al. (2007) menar är de 

absolut direkta nycklarna till kundlojalitet. 

 

En djupstudie har även gjorts om unga bankkunder, där personer mellan 10 och 30 år bosatta 

i Österrike undersökts om sina behov hos banker. Studien är gjord av Foscht, Maloles III, 

Schloffer, Chia & Sinha (2010), vilka kategoriserade liknande typer av kunder och gjorde 

generaliseringar utav dessa. Vad Foscht et al. (2010) ändå kunde se generellt om dessa yngre 

kunder är att kundnöjdhet, lojalitet och avsikten till kundens beteende speglades av 

bankpersonalen och tjänsterna banken erbjöd.  

 

Ytterligare studier kring kundnöjdhet och lojalitet har påvisats i en svensk studie vid 

Stockholms universitet, där Söderlund (1998) undersökte hur skillnaderna i hur kunden 



 

agerar ser ut beroende på om kunden är nöjd eller om kunden är missnöjd. I studien användes 

tre variabler av beteende. Dessa var lojalitet, word of mouth och direkt feedback till 

återförsäljaren. Resultaten av studien påvisade att det finns skillnader i beteende mellan nöjda 

och missnöjda kunder. Resultaten visade också på hur sambanden skiljer sig åt mellan 

variablerna.  

 

Den tidigare forskningen tyder på en del oeniga åsikter om hur man får en kund att stanna i 

en bank. Olika kunder uppskattar olika tjänster, och det är likt vi hävdat innan, kunderna som 

får banken att överleva. Det är onekligen olönsamt att bedriva verksamhet om man inte kan 

uppfylla potentiella kunders efterfrågan, vilket resulterar i ett stort problem för de institut som 

inte kan identifiera var eller hur de kan fånga upp sina bankkunder.  Av största vikt är därför 

att kunna nå ut till personer, kommande kunder, och få dessa att vilja vara trogen en och 

samma bank under en hel livstid. 

 

Vid samtal med marknadsansvarig Ylva Edbohm på Bergslagens Sparbank har det framgått 

att generation Z är en målgrupp som är svår att framgångsrikt nå ut till. Problemet som 

Edbohm (2018) ser är att banken inte vet tillräckligt mycket om generation Z för att veta hur 

de ska närma sig dem. Banken känner alltså till att ett problem med att nå ut till generationen 

föreligger, men inte vilka förändringar som ska till för att komma tillrätta med det (Edbohm, 

2018). Genom att inte veta tillräckligt om målgruppen man vill närma sig kan det bli 

problematiskt att exempelvis veta vilka marknadskanaler som är bäst att kommunicera via, 

vilka egenskaper som är mest betydelsefulla att lyfta fram vid marknadsföring, eller ens 

vilket förhållande målgruppen har till sin bank. Om detta inte uppnås kan konsekvenser som 

förlorade kunder och misslyckad affärsverksamhet bli verklighet för en bank som 

Bergslagens Sparbank.  

 

Därför, med utvald och välgrundad teori avser vi försöka fylla det kunskapsgap som finns om 

generation Z:s förhållande till banken, och försöka urskilja vilka konsumtionsmönster som 

kan tänkas vara signifikanta för generationen. Då problemet är både känt och identifierat, 

men inte löst av Bergslagens Sparbank (Edbohm, 2018), fanns möjligheten för oss att göra 

det. Vi vill därför i denna uppsats testa detta problem ihop med ett teoretiskt ramverk, och 

dessutom kombinera detta med empiriska observationer, för att vidare presentera ett resultat.  



 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att dels få en ökad förståelse för hur de födda 1995–1999, som ingår i 

generation Z, konsumerar samt hur det tas i uttryck vid val av banktjänster. Syftet är att med 

en god kännedom av deras konsumtionsmönster kunna identifiera de gemensamma nämnare 

som finns i Bergslagens Sparbanks nuvarande erbjudande och målgruppens preferenser. Det 

vill säga, vad banken idag erbjuder som tilltalar målgruppen födda år 1995–1999.  

1.4 Frågeställning 
- Hur ser generation Z:s (födda 1995–1999) konsumtionsmönster ut?  

- Vad finns det i den verksamhet Bergslagens Sparbank bedriver idag som generation Z 

(födda 1995–1999) anser är viktigt?  

1.5 Avgränsning 
Vid genomförandet av denna studie har avgränsningar gjorts. Då arbetet är en nulägesanalys 

som bottnar i ett marknadsföringsproblem hos Bergslagens Sparbank studeras inga andra 

banker eller företag. Ytterligare en avgränsning har gjorts gällande vår målgrupp då 

problemet avser ungdomar och unga vuxna. Valet har därför fallit på att undersöka personer 

födda mellan 1995 och 1999.  

 

Vad de som är födda mellan 1995 och 1999 har gemensamt är att de är myndiga, är 90-

talister och dessutom tillhör generation Z. Generation Z definieras som de födda mellan 1995 

och 2012 (Salleh, Mahbob & Baharudin, 2017). Det har även gjorts tidigare forskning på just 

90-talister och generation Z i allmänhet. I egenskap av myndig ansvarar dessutom den som är 

född under 1990-talets andra halva för sina egna förehavanden med sin bank och även i 

största allmänhet.  

  



 

2. Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket presenteras de valda teorier som tillsammans med vår empiri utgör 

underlaget till en kommande analys. 

2.1 Generation Z 
Beroende på historiska händelser delar forskare in tiden i olika generationer, menar Salleh et 

al. (2017). Händelserna får ofta en social koppling till vad som skett under denna tid, detta 

medför liknande personlighetsdrag för människor födda och uppvuxna i liknande årtionden. 

Generation Z delas enligt Salleh et al. (2017) upp, som tidigare nämnts, i åren 1995 och 2012, 

och avser personer födda mellan dessa årtal. 

 

Något som ligger i generation Z:s samtid är teknisk utveckling och digitalisering, vilket har 

medfört att detta blivit en del av dess fysiska identitet, förklarar Graffman i KNTNT Radio 

(2016). När reklamannonser och annan marknadsföringsaktivitet från företag framträder i 

deras flöden på mobiltelefoner och datorer kan detta uppfattas som ett intrång i deras 

privatliv. Generation Z föredrar att finna det de behöver på egen hand snarare än att få det 

presenterat framför sig av en främmande aktör. Graffman (2016) berättar dessutom att om 

reklamen uppfattas som oönskad reklam är det möjligt att generation Z väljer bort produkten 

för gott utan att ge den en chans.  

 

Genom att tekniken finns i generation Z:s identitet, hävdar Salleh et al. (2017) att man 

mycket enkelt kan nå ut till generation Z genom dess mobila enhet. Däremot är detta något 

som absolut inte gillas av den yngre generationen, då Salleh et al. (2017), tillika Graffman 

(2016), påpekar att detta är intrång i generation Z:s egna “sfär”. Graffman (2016) konstaterar 

att marknadsföringen mot generation Z istället bör handla om att lära känna sin grupp väl.  

 

Ytterligare en effektiv metod är att identifiera fyrtorn eller förebilder för att nå ut till 

generation Z. Graffman (2016) understryker att detta bör vara en känd person, exempelvis en 

“Youtuber”, bloggare, influencer eller en framgångsrik atlet. Parment (2016) ser även 

populärkulturen som en viktig förebild, då unga från generation Z vill influeras av bland 

annat TV-program och eftersträva dess konsumtionsmönster och beteenden i stort. Tydlig 

vikt ligger dock på att marknadsföringen behöver vara genuin och att förebilden framtonar 

produkten med annat intresse än endast ekonomisk vinning för sig själv.  



 

Det behöver dock inte enbart vara kända personer som kommer att påverka generation Z. 

Parment (2016) menar att generationen påverkas väldigt mycket av vänner och bekanta som 

finns i deras omgivning, och studier visar att det är mycket viktigt för generation Z att ha koll 

på vad som sker i världen och vad deras vänner gör. Det samhälleliga intresset har enligt 

Parment (2016) bidragit till fokusering av diskriminering- och jämställdhetsfrågor. Lanier 

(2017) menar att detta kommer i takt med den ständiga uppkopplingen hos generation Z, 

vilket medfört en större förståelse för andra kulturer samt en bredare syn på etnicitet, kultur 

och uppfattning om kön. 

 

Generation Z har dessutom en tydlig bild om sin framtid, där karriären spelar en viktig roll. 

Det allra viktigaste för generation Z idag menar Parment (2016) är självnyttan och 

självförverkligandet, där förväntningar för generationens framtid präglas av trygghet, 

säkerhet och integritet (Lanier, 2017). Parment (2016) berättar vidare om att generationen har 

en entreprenöriell inställning, då de växt upp i ett friare samhälle där man fått tagit mer eget 

ansvar. De har även en tydlig strävan efter att påverka eller förändra samhället de lever i idag 

(Parment, 2016).  

 

Den flexibilitet och alla de val som generationen är bekväma med att ha, oavsett när det 

kommer till val i livet eller vilken TV-kanal de ska se, har dock bidragit till en viss 

bortskämdhet, menar Parment (2016). Salleh et al. (2017) håller med om detta, och säger 

bland annat att generationens fruktan till tillfredsställelse kommer från dess curlande 

föräldrar som leder till att barnet ofta får sin vilja igenom och det sista ordet i många 

sammanhang. 

 

Det senare bidrar dessvärre till negativa personlighetsegenskaper, menar Salleh et al. (2017). 

Dessutom antyder Salleh et al. (2017) och Parment (2016) att generation Z är barn längre, 

och därför omogna, vilket påverkar samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan 

negativt. Salleh et al. (2017) menar att informationen uppfattas bäst i denna generation 

genom media eller annan teknologi. Vad generation Z däremot gärna kommunicerar om i 

verkliga livet är viktiga beslut angående sin framtid eller diskussioner med ledare, konstaterar 

Lanier (2017).    

 

 



 

Ytterligare positiva egenskaper menar Parment (2016) har växt fram i takt med den ökade 

konsumtionen. I och med detta genomför ofta generation Z vägledning, eller frågar om hjälp 

innan de köper en produkt. Parment (2016) hävdar dessutom att konsumtion har blivit ett sätt 

att profilera sig.  

 

Svanen (u.å) som är en märkning med syfte att underlätta valet av en miljömässigt bra 

produkt menar att kraven som ställs från märkningen är frivilliga, men däremot ökar 

efterfrågan och legitimiteten för en specifik produkt. Det finns även andra märkningar för 

produkter, såsom Fairtrade (u.å) vilket är en märkning som delas upp i de tre omfattande 

kategorierna inom hållbarhet, nämligen ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

KRAV är även den en märkning, som sätts på produkter där bland annat att bönder får bra 

arbetsvillkor, inte använder bekämpningsmedel och behandlar sina djur med stor omsorg där 

de bland annat äter KRAV-märkt foder som med fördel producerats på samma gård (KRAV, 

2017). 

2.2 Kundnöjdhet 
Oliver (1997) berättar i Mohajerani och Miremadi (2012) att kundnöjdhet är en reaktion från 

kunder som genomfört ett köp, där en nöjd kund upplever ett mer positivt intryck av köpet än 

vad denna förväntade sig.  

 

Paltayian, Georgiou, Gotzamani och Andronikidis (2012) hävdar att bankverksamheter idag 

går från ett allt mer standardiserat utbud till att verka med en mer kundorienterad inriktning. 

Genom att undersöka vad kunder hos en bank efterfrågar hävdar Paltayian et al. (2012) att 

man, för en effektiv affärsrörelse, behöver implementera denna efterfrågan i sina 

marknadsföringsaktiviteter. Genom att rationalisera verksamheten och utveckla 

serviceinställningen är målet med quality function development-metoden (QFD-metoden) 

således att uppnå så hög kundnöjdhet som möjligt. Det leder dessutom till mer affärer, 

fortsätter Paltayian et al. (2012). Genom att erbjuda tjänster och ett utbud som möter 

kundernas efterfrågan kan detta även leda till konkurrensfördelar.  

 



 

Kundnöjdhet leder till lojalitet 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) har skapat en modell som syftar till att påvisa förhållandet 

mellan en nöjd kund och en senare lojalitet till en specifik bank.  

 
Figur 1. Tolkning av Ndubisi, Ndubisi, & Wahs (2007) modell om kundnöjdhet och kundlojalitet 

 

Ndubisi et al. (2007) hävdar att kompetens, kommunikation, engagemang och 

konflikthantering direkt leder till tillit och en hög kvalité på relationer. Detta mellan ett 

företag och en kund. När man väl uppnått tillit och en god relation kan kundlojalitet uppnås. 

Modellen påvisar därför ett indirekt samband mellan bolagets kompetens, 

kommunikationsförmåga, institutets engagemang och hantering av konflikter med kundens 

lojalitet till företaget.  

  



 

2.3 Kundlojalitet 

Varumärkets trovärdighet och dess påverkan 
I likhet med Ndubisi et al. (2007) teorier om att nöjda kunder leder till kundlojalitet påstår 

Sweeney och Swait (2008) att det istället är varumärkets trovärdighet som bidrar till lojalitet, 

samt fortsatta affärsförbindelser och nöjda kunder.  

 
Figur 2. Tolkning av Sweeney och Swaits (2008) matris om ett trovärdigt varumärke 

 

Ett gott varumärke med hög tillit hos sina kunder, samt god expertis, kommer leda till 

kundnöjdhet, som senare leder till kundlojalitet (Sweeney & Swait, 2008). Dessa samband 

förklaras med positiva tecken i figuren. Sweeney och Swait (2008) menar vidare att 

kundnöjdheten är avgörande för om god marknadsföring om banken sprids eller om kunderna 

helt enkelt byter bank. De negativa konsekvenserna förklaras med minustecken.  



 

Rowleys 4C-modell 
Rowley (2005) har skapat en kategoriseringsmodell, där man kategoriserar en lojal kund efter 

ett antal karaktäristiska drag. Det finns enligt modellen fyra kategorier, där en kund i många 

fall kan ha betraktats tillhöra samtliga. En relation mellan en kund och ett företag behandlas 

som individuell i den meningen att kunden kan kategoriseras varierande i olika relationer. 

Enligt Rowley (2005) utgörs de fyra kategorierna på engelska av: captive (den fångade), 

convenience-seeker (bekvämlighetssökaren), contended (de kräsne) och committed (den 

lojala).  

 

Den fångade kunden är en kund som alla butiker och serviceställen i viss utsträckning har 

(Rowley, 2005). Det är en kund som favoriserar ett ställe i brist på alternativ. De kan uppleva 

att priset (i pengar eller bekvämlighet) för ett byte är högt, eller att de faktiska alternativen är 

få. Kunder hos icke-konkurrensutsatta, statliga verksamheter skulle kunna beskrivas som 

tillfångatagna. Även i fall där tidigare monopolistiska marknader avregleras finns det kunder 

som anser sig förbli tillfångatagna, då de inte vill engagera sig i ett beslutsfattande (Rowley, 

2005).  

 

En fångad kund har en god relation till varumärket på så sätt att de inte är speciellt positiva, 

men inte heller känner något missnöje (Rowley, 2005). Men om en konkurrent kan erbjuda 

ett byte som är inte är förenat med höga kostnader eller krånglig formalia är den fångade 

kunden villig att lockas över. Det är en kundgrupp som överlag inte har ett speciellt starkt 

engagemang, men som man inte heller kan ta för given (Rowley, 2005).  

 

Bekvämlighetssökaren är någon som sätter bekvämligheten i första rummet (Rowley, 2005). 

Den är likgiltig när det gäller en eventuell hållning till varumärket hos företaget den handlar 

av, då det är bekvämligheten som motiverat affärens genomförande. Bekvämlighetslojaliteten 

kan uppstå i att en produkt har en behändig förpackning, att butiken ligger på bekvämt 

avstånd, att öppettiderna är generösa et cetera. Kundlojaliteten är snarare beroende av en hög 

servicenivå och god tillgänglighet än att ett varumärke i sig skapar lojalitet. Även om 

varumärket inte kommer i första hand som argument kan det undermedvetet skapa lojalitet, 

om exempelvis närbutiken flyttar en bit bort. I synnerhet när det gäller lågt engagerande 

rutinköp är tillgängligheten ett starkt köpargument (Rowley, 2005). Rowley (2005) menar 



 

även på att när e-handel utgör ett betydande handelsforum kommer tillgängligheten mätas i 

hur mycket och vad man kan skaffa sig tillgång till direkt ifrån hemmet eller kontoret.  

 

Den kräsna kunden har en god inställning till varumärket, och är trögrörlig i sitt sätt (Rowley, 

2005). Det tas i uttryck av att den är lojal, men bara köper det den behöver och inget mer än 

det nödvändiga. Den kräsna kunden behandlar generellt transaktioner som separata. De 

intresserar sig inte för att samla alla inköp hos en aktör, utan vill göra den bästa affären i 

varje enskilt beslut. Däremot kan de dela med sig av goda erfarenheter när de är nöjda med 

vad de får, och de kan stanna kvar länge som kund (Rowley, 2005). Men speciellt lönsam är 

inte den här sortens kund. Genom att de är kunder hos flertalet liknande företag är intäkterna 

inte i nivå med den som samlar sina köp. Dessutom är de känsliga för missöden, varför det är 

viktigt att veta hur man vinner tillbaka deras förtroende. Men deras positiva inställning är en 

möjlig öppning för vidare bearbetning av kunden (Rowley, 2005).  

 

Den trogna kunden är positivt inställd både i sitt beteende och attityd (Rowley, 2005). I 

många fall känner de mycket starkt för varumärket. I handling märks det genom 

återkommande köp, och att de talar gott om företaget inför andra. När det handlar om att sälja 

resor och nöjesupplevelser är den här sortens kund en sann tillgång genom att deras 

interagerande med de andra kunderna/gästerna förhöjer deras upplevelse. För konkurrenter är 

de trogna kunderna sånär som omöjliga att vinna över, ett byte anses helt enkelt vara en för 

omfattande apparat att dra igång. Det är på många sätt en drömkund, då kunden ser 

fördelarna i relationen utan att behöva övertygas. Däremot förväntar sig den lojala kunden att 

dennes lojalitet ska uppmärksammas genom att exempelvis få rabatter eller andra fördelar 

exklusivt för de lojala. Utöver ett uppmärksammande förväntas företaget sköta eventuella 

missöden smidigt för att inte lojaliteten ska gå förlorad (Rowley, 2005).  

2.4 Marknadsföringskanaler  

AIDA-modellen 
I varje köpprocess menar Axelsson och Agndal (2012) att säljaren bör fånga köparens 

uppmärksamhet (attention), intresse (interest) samt uppfylla köparens önskan (desire) för att 

det ska leda till ett agerande (action). Dessa delar blir således AIDA-modellen. 



 

 
Figur 3. Tolkning av Axelsson och Agndals (2012) presentation av AIDA-modellen. 

 

Trots att denna modell introducerades för länge sedan menar Hassan et al. (2015) att 

implementering av denna modell leder till en ökad kontroll för säljaren i köpprocessen där 

köparen styrs psykologiskt till ett köp genom de olika faserna.  

 

Den första fasen, att väcka intresse, berättar Rawal (2013) är av stor vikt eftersom ett 

misslyckande här kan bidra till att man förlorar den potentielle kunden för gott. Första fasen 

kan bland annat handla om reklam vilken ger ett första intryck om att det är värt att titta klart 

på resten av inslaget. När man väl fått kundens uppmärksamhet är det en god idé att blanda in 

vad som är viktigt för denne, och vad kunden får ut av just detta köp, vilket ska väcka ett 

intresse. När man kommit till den tredje fasen hävdar Rawal (2013) att det är av stor vikt att 

omvandla intresset hos kunden till något starkare där man får kunden att känna ett begär och 

en önskan av att vilja ha produkten. Denna effekt kommer också i den fjärde fasen leda till en 

handling, ett agerande, där erbjudandet godtas och köparen blir innehavare av sin nya 

produkt. Tilläggningsvis menar Axelsson och Agndal (2012) att det inte är nödvändigt att 

behöva genomgå alla faser för ett köp ska genomföras.  

2.5 Konsumtion och konsumtionsmönster 
Definitionen av konsumtion är att det är den slutgiltiga förbrukningen av tjänster och varor 

(Nationalencyklopedin AB, u.å.). Vidare definierar Nationalencyklopedin AB (u.å.) att ett 

beteendemönster är en sammansättning av beteenden som är kännetecknande för en viss 

person. Konsumtionsmönster ingår i Svenska Akademins ordlista, som en sammansättning av 

konsumtion och mönster (Svenska Akademin, 2018). Ordet mönster är utöver att vara 

exempelvis rutor, eller ett rutmönster, även ett ord som tillämpas i bildlig bemärkelse 



 

(Svenska Akademin, 2018). Ett konsumtionsmönster syftar således i denna uppsats på 

beteendemönster vid konsumtion. 	

2.6 Socialt ansvarstagande 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
Historierna om CSR:s tillkomst är vitt skilda, och spår av det vi ser idag härstammar från 

århundraden tillbaka och arbetet med att klargöra hur man som företag tar ett socialt ansvar 

har i mångt och mycket tillkommit under 1900-talets senare halva (Carroll, 1999). 

McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som frivilliga handlingar från ett företag, som 

varken görs för att gynna de själva eller för att lagen kräver det. Handlingarnas avsikt ska 

vara att verka för samhällets väl. CSR handlar inte om att bara agera laglydigt, utan att ta 

ytterligare ett steg från gränsen mellan legalt och illegalt. Att utan att lagen kräver det, 

utveckla testmetoder där tester på försöksdjur inte ingår är en aktivitet som räknas som ett 

socialt ansvarstagande, menar McWilliams och Siegel (2001).  

2.7 Teorisammanfattning 
I stora drag består det teoretiska ramverket av en kombination av marknadsföringsteorier för 

ett bredare åldersspann i kombination med en beskrivning av den generation som undersöks. 

Med ett bredare åldersspann avses teorier om i huvudsak kundnöjdhet och kundlojalitet, som 

kategoriserar persontyper med framförallt andra variabler än ålder. Den teori som utgör 

ramverket är vald med tanke på de problem som banken har i form av svårigheter att 

marknadsföra sig mot den yngre delen av den vuxna befolkningen.  

 

Generation Z utgörs av de födda 1995–2012, där målgruppen för detta arbete utgörs av den 

äldre delen av generationen. Det är en generation som beskrivs som bland annat uppkopplad 

och har ett stort intresse av självförverkligande. Dessutom är de lyhörda för sin omgivning i 

den mening att de låter sig påverkas av internetprofiler och vänner. 

 

Kundnöjdhet, som också behandlas i teorin är något som uppnås när resultatet av en affär 

överträffar kundens förväntningar. I bankväsendet har ett tidigare standardiserat tjänsteutbud 

fått börja lämna plats till mer kundanpassade alternativ. Kundnöjdhet är dessutom någonting 

som föder kundlojalitet, vilket är teoriavsnittets nästa ämne.  

 



 

Att vinna kundernas lojalitet kan utöver att hålla de nöjda även åstadkommas genom att ha ett 

trovärdigt varumärke med ett gott anseende. Graden av lojalitet kan kategoriseras på lite olika 

sätt beroende på vem som gör det. Enligt Rowleys 4C ställer de mest lojala kunderna höga 

krav på aktören, men kan samtidigt ge väldigt mycket tillbaka i form av personlig 

marknadsföring. Sedan finns det även den kräsna typen som vill ha det bästa av allt, den 

tillfångatagna som tycker sig sakna alternativ och den bekväma som vill undvika besvär.  

 

För att ha några kunder måste man fånga upp de, vilket AIDA-modellen beskriver. Där det 

inledande steget är att fånga en potentiell kunds uppmärksamhet, väcka intresse och skapa ett 

begär som till slut leder till ett agerande. Avslutningsvis utgörs det teoretiska ramverket av en 

redogörelse för CSR. Det är ett frivilligt socialt ansvarstagande där ett företag åtar sig att göra 

mer än bara vad lagen kräver av det.  

3. Metod  
I metodavsnittet presenteras inledningsvis den ansats som har valts. Därefter hur empirin har samlats 

in, och de metodval som har gjorts. Vidare beskrivs metodologisk teori. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion.  

3.1 Ansats 
När det kommer till att välja forskningsstrategi tar man bland annat ställning till om den är av 

kvantitativt eller kvalitativt slag (Bryman & Bell, 2013). I den kvalitativa forskningen är den 

huvudsakliga inriktningen induktiv, vilket innebär att man genererar en teori. Kvantitativ 

forskning däremot handlar om att pröva en existerande teori, vilket ofta nämns som en 

deduktiv ansats. Det finns dock studier som gått emot generaliseringarna ovan, där man 

exempelvis har gjort en kvalitativ studie i syfte att pröva en teori. Bryman och Bell (2013) 

menar på att även om det finns tydliga skillnader mellan ansatserna är det viktigt att inte tro 

att de är omöjliga att kombinera. I de fall där man inte låser sig till antingen deduktiv eller 

induktiv ansats är det fråga om en abduktiv ansats, som är en blandning av de två (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

På vilken distans man förhåller sig från sitt undersökningsobjekt menar Olsson och Sörensen 

(2011) är något som skiljer metoderna åt. I en kvantitativ studie har man en mer långvarig 

kontakt med den/det man studerar, medan en kvantitativ studie inte har samma närhet. 

Dessutom är antalet studerade individer få i en kvalitativ studie, medan de är många och 



 

dessutom i kombination med ett fåtal variabler vid genomförandet av en kvantitativ studie 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Den studie vi har gjort uppfyller flera av den kvantitativa ansatsens signum. Dels har studien 

av generation Z gjorts på många respondenter, i form av en kortare enkät vilket gör att man 

inte djupdyker i ett fåtal individers åsikter, utan är intresserad av vad en större massa tänker i 

stora drag. Dessutom var enkäten utformad på ett sådant sätt att det går att uttrycka i andelar 

hur respondenterna har svarat, medelvärden och andra kvantitativa beräkningar kan göras.  

 

Däremot har datainsamlingen från den undersökta banken varit i kvalitativ stil, med semi-

strukturerad intervju och mailkorrespondens. Att använda sig av multipla datakällor eller 

metoder när sociala företeelser studeras kallas för triangulering (Bryman & Bell, 2013). 

Trianguleringen i den här studien utgörs alltså av såväl kvalitativ som kvantitativ metod i 

kombination med en abduktiv ansats. Då arbetet dels har bestått av att pröva befintlig teori 

gentemot de empiriska observationer som gjorts, samt presenterat egen teori genom att 

identifiera vilka delar av Bergslagens Sparbanks erbjudande som överensstämmer med 

urvalsgruppens preferenser.    

3.2 Enkätundersökning av generation Z 
Enkäten, som är avsedd för målgruppen födda 1995–1999, är utformad och administrerad i 

Google Formulär. Aspekterna som har tagits hänsyn till är dels den grafiska formgivningen, 

men även hur frågorna är formulerade samt vilket utrymme som ges för att besvara dem. 

Enligt Bradburn, Sudman & Wansink (2004) är det fördelaktigt att numrera frågorna, dels för 

att det inger en känsla av att respondenten gör framsteg vart eftersom frågorna besvaras. 

Dessutom underlättar det när frågorna ska administreras (Bradburn, Sudman & Wansink, 

2004).   

 

När enkäten utformats har målsättningen varit att lyckas få svar på så många frågor som 

möjligt utan att respondenten tappar intresse eller tålamod för enkäten. Rent grafiskt är det 

dessutom viktigt att enkäten inte ser för omfattande ut. En gles enkät ökar antalet sidor 

samtidigt som en enkät med för tät text kan ge ett intryck av att vara tungrodd. Dessutom 

menar Bryman och Bell (2013) att frågor riskerar att bli obesvarade om de inte syns 

ordentligt i en tät mängd av andra frågor.  



 

 

Många av frågorna har ett förutbestämt intervall inom vilket de kan besvaras. Bryman och 

Bell (2013) menar att man bör undvika öppna frågor då människor tenderar att vara ovilliga 

att behöva skriva många kommentarer. Vidare menar Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2016) på att en fördel med en intervallskala är att man kan kalkylera medelvärden. I 

vår enkät finns det i flera fall möjlighet för respondenten att själv ange ett svar som ett 

komplement till de förutbestämda svarsalternativen. Detta ifall respondenten anser att de 

fördefinierade svaren inte stämmer in på sig själv.  

 

Enkäten har dels spridits online, men respondenter eftersöktes även genom att tillfråga folk 

som på plats kunde besvara enkäten antingen via en dator som tillhandahölls av författarna 

eller via respondentens egen smartphone, dator eller dylik enhet. Christensen et al. (2016) 

menar på att det finns flertalet fördelar med webbenkäter. Några av dessa är att 

respondenterna får en annan känsla av anonymitet, att man inte blir lika begränsad 

geografiskt och att det går snabbt. Till enkätundersökningen fanns det instruktioner för hur 

den som delar ut enkäten ska förhålla sig. Bland annat gällande uppförande och vissa viktiga 

rutiner i syfte att utföra alla observationer på ett likvärdigt sätt. Instruktionerna ersätter inte 

enkätens innehåll, utan talar bara om hur den som observerar och samlar in enkäten ska göra i 

vissa fall (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004).  

 

Att erbjuda ersättning i form av pengar, lotter och dylikt menar Bryman och Bell (2013) ökar 

svarsfrekvensen. I de fall där vi sökte upp respondenter för att besvara enkäten i vår närvaro 

bjöds vid vissa tillfällen på tilltugg i form av godis. Även om godiset inte var värt lika mycket 

som en lott, menar Bryman och Bell (2013) att en ökning av ersättningens värde inte sänker 

ett bortfall i samma utsträckning.  

 

Innan enkäten skickades ut till allmänheten genomgick den ett för-test, där en mindre grupp 

utvärderade enkäten. Enligt Bradburn, Sudman och Wansink (2004) görs den här sortens test 

med fördel genom att låta individer som ingår i den populationen enkäten vänder sig till agera 

försökspersoner. Dels kan det ge en bild av om enkäten är begriplig, om man får ut relevant 

information samt uppmärksamma brister som ej noterats tidigare (Bradburn, Sudman & 

Wansink, 2004). Testgruppen bestod av fyra kvinnor, två födda 1994 och två födda 1995. Där 

ombads testgruppen att granska frågornas och svarens formulering samt att uttrycka övriga 

synpunkter på enkäten. Testgruppens respons var givande i den mening att vi dels 



 

uppmärksammades på ett tekniskt fel i enkäten samt en formulering som kunde tolkas 

annorlunda än vi avsåg.  

Bortfall 
En omständighet som måste tas hänsyn till vid alla former av undersökningar är bortfall. 

Internt bortfall innebär att en fråga lämnas obesvarad av misstag eller av ovilja att svara 

(Bryman & Bell, 2013). Genom en inställning i formuläret förhindrades att det skickades in 

förrän ett svar har markerats på samtliga frågor, vilket gör att inga frågor lämnas in 

obesvarade. Däremot kunde ett fritextsvar besvaras irrelevant, vilket framtvingar ett 

ogiltigförklarande av svaret. Övriga åtgärder som kan vidtas för att minska bortfallet är bland 

annat att ha utformat ett introduktionsbrev där syftet med studien framgår och att ha tydliga 

instruktioner i kombination med en attraktiv layout (Bryman & Bell, 2013). Samtliga nämnda 

aspekter har tagits hänsyn till även om en viss subjektivitet kring bedömningen av attraktiv 

layout och tydlig formulering är svår att undvika. (Den utskickade enkäten skiljde sig 

designmässigt mot den i bilaga 1).  En andra form av bortfall är externt bortfall vilket 

uppkommer av att en potentiell respondent inte deltar i undersökningen alls (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Det externa bortfallet har varit en för oss känd faktor, som däremot har varit svår att mäta. I 

och med att enkäten har spridits fritt råder ett externt bortfall som förblir okänt. Ett agerande 

för att minska det externa bortfallet har varit att påminna respondenter som man haft 

personlig kontakt med att besvara enkäten. Samt att vid personlig insamling inte sålla bort 

potentiella respondenter enbart för att de inte visat ett initialt intresse att besvara enkäten, 

eller att de vid en första anblick inte sett ut att tillhöra den undersökta populationen.  

Urval 
Enkätens urval begränsas i första hand av att enbart respondenter födda mellan 1995–1999 

har eftersökts. Spridningen av den har skett dels i Facebookgruppen Dom kallar oss 

studenter, vilken riktar sig till studenter och blivande studenter vid Örebro universitet 

(Facebook, 2018). Den har dessutom spridits till personer i författarnas bekantskapskrets per 

internet, men även genom att fysiskt tillfråga personer på campusområdet vid Örebro 

universitet.  

 



 

Därtill har respondenterna uppmuntrats att sprida enkäten vidare till andra som ingår i den 

undersökta populationen. Detta benämner Bryman och Bell (2013) som ett snöbollsurval, 

eller kedjeurval om man så vill, där personer som ingår i populationen värvar nya 

respondenter, vilka vidare kan sprida undersökningen ytterligare. Utöver ovan nämnda 

faktorer har ett kvoturval gjorts, där målsättningen varit att få in minst 200 svar som i den 

bästa av världar har en jämn köns- och åldersfördelning. Ett kvoturval innebär att man i 

egenskap av intervjuare vill uppfylla en kvot, exempelvis X antal respondenter inom ett givet 

åldersspann (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Avsikten med urvalet har vidare varit att det ska vara oberoende av Bergslagens Sparbank, då 

målsättningen har varit att bilda sig en uppfattning av generation Z i allmänhet som därefter 

jämförts med Bergslagens Sparbanks verksamhet och erbjudande.  

3.3 Genomförande  
Innan arbetet med att skriva uppsatsen påbörjades diskuterades en rad olika ämnesområden 

som var potentiella att undersöka. Vi utvärderade därefter dessa områden efter relevans, både 

praktiskt och teoretiskt. Det var viktigt för oss att vårt forskningsområde intresserade oss 

författare samtidigt som vi behövde se ett kunskapsgap inom området. Vi lade även stor vikt i 

att vårt valda problemområde skulle vara genomförbart. Kontakter inom bank- och 

finansbranschen gav oss en ny insyn inom detta område, och fick dessutom information om 

att marknadsföringen inom området är i denna tid svår att genomföra på grund av 

digitalisering, nya nischbanker et cetera.  

 

Efter empirisk insamling av information om Bergslagens Sparbank väcktes intresse att 

undersöka dess verksamhet och unga vuxnas krav på banker idag. När området väl var valt 

formulerade vi dessutom ett passade syfte och valde utifrån detta dessutom frågeställningar 

för att uppfylla syftet med arbetet. För att uppnå detta, efter noggrann sökning, valdes lämplig 

undersökningsmetod. I detta skede beslutades bland annat att en enkät skulle utformas och att 

övrigt empiriskt material skulle samlas in.   

 

När vi hade en klar bild om vad vi skulle undersöka, varför det var ett intressant ämne samt 

på vilket sätt vi skulle uppnå och besvara syfte och frågeställningar, behövde vi teori att 



 

kunna jämföra vårt empiriska material med. Denna teori valdes noggrant ut för att vidare 

också fungera som ett verktyg för vår analys av materialet.  

 

Enkätundersökningen utformades först efter att det teoretiska ramverket var färdigställt. 

Teorierna från ramverket användes sedan som grund i enkätfrågorna. Att nå ut till ett 

tillräckligt stort antal respondenter skedde problemfritt. Detta gjordes via grupper på 

Facebook, via vänner samt genom att författarna till fots bad studenter vid Örebro universitet 

att besvara enkäten. Problematik som uppstod i samband med enkäten var att vissa av 

respondenterna angav irrelevanta svar, vilka räknades som bortfall. På fråga 6.1 som berörde 

varför respondenten hade bytt bank eller inte hade bytt bank hade vi ett öppet svar. Här föll 

valet på att göra en gruppering av svaren. Kategorierna blev nöjd, inte nöjd, geografiska 

läget, bekvämlighet, nisch-bank och irrelevans. Detta gjordes för att flertalet av svaren kunde 

tolkas lika men skilde sig åt i formuleringen.  

 

En fördel under arbetets gång var tillgängligheten till vår kontakt vid Bergslagens Sparbank. 

Kontakten har varit fortlöpande och har varit till hjälp när vi varit i behov av information 

kring banken.  

 

I analysen har resultatet från enkätundersökningen analyserats fråga för fråga. Resultatet 

analyserades utifrån teorier från det teoretiska ramverket samt med stöd av den empiri som 

samlats in från banken. Resultatet av enkätundersökningen har analyserats gentemot 

Bergslagens Sparbank, för att jämföra hur banken fungerar idag kontra hur respondenterna i 

undersökningen värderar de olika frågorna. Förslag har även givits på hur banken kan tänkas 

förändra sin verksamhet utifrån vad respondenterna tycker och värderar kring olika ting.  

 

I slutsatsen har vi kortfattat sammanfattat vad vi kommit fram till under arbete samt besvarat 

våra frågeställningar. Fortsättningsvis har även förslag givits på vidare forskning inom 

området.  

3.4 Operationalisering av enkätundersökning 
Fråga 1 handlar om könstillhörighet, där alternativen är man, kvinna eller annat. Avsikten är 

att i ett rent informativt syfte presentera hur fördelningen ser ut hos respondenterna och också 

få fördelningen så jämn som möjligt för att generalisera resultatet på bästa sätt. 



 

 

Fråga 2 är en flervalsfråga där respondenten ombeds specificera vilket av åren 1995–1999 

denne är född. I enkätens inledning preciseras att enkäten enbart riktar sig till respondenter 

inom det åldersspannet. Svaren på den fråga syftar precis som den första frågan enbart till att 

kunna ge viss bakgrundsinformation, och i detta fall om respondenternas åldersfördelning. Vi 

önskar även i denna fråga nå så jämn fördelning som möjligt för bättre generalisering.  

 

Fråga 3, “ansvarar du för hushållets ekonomi?”, avser att besvara om respondenten ansvarar 

att betala vardagliga kostnader i sitt hushåll. Svarsalternativen som ges är: “ja, helt och 

hållet”, “ja, delvis”, “nej” och “övrigt”. Nedanför frågan förtydligas frågan där beskrivning 

ger exempel på vad vardagliga utgifter anses vara och därmed ingår i hushållets ekonomi. 

Beroende på hur respondenten besvarar denna fråga ges bakgrundsinformation om hur insatt 

man är i bankaffärer.  

 

Fråga 4 besvarar om respondenten är nöjd med sin nuvarande huvudbank, där en huvudbank 

definieras som den bank där inkomster, utgifter och dagliga transaktioner sker. Alternativen 

är “ja”, “har ingen åsikt”, “nej” eller “övrigt”. Frågan avser visa eventuellt nöje/missnöje med 

banken och huruvida respondenten känner ett engagemang nog att ha en åsikt i frågan. 

 

Fråga 5 lyder: “hur viktiga anser du att följande egenskaper är hos en bank?”. Till denna 

fråga tillkommer flertalet egenskaper som respondenten önskas gradera på en skala från 1 till 

5 hur viktiga de anser att egenskapen är. Skalan förklaras även för att respondenten ska få en 

klarare bild av vad siffrorna på skalan står för. Frågan har en grund i det teoretiska ramverket 

och är med för att ge en klarare bild av vad kunderna prioriterar hos en bank. Detta förväntas 

dessutom ge bakgrund till analysen där koppling till empiri från Bergslagens Sparbank 

genomförs för att besvara vår frågeställning. 

 

Fråga 6, “har du någon gång bytt bank?”, besvaras genom alternativen “ja, en gång”, “ja, 

flera gånger samt “nej, aldrig”. En respondent som bytt bank visar på en svagare lojalitet 

jämfört med den som aldrig gjort det. Samtidigt kan en som bytt bank ses som en aktiv kund 

som söker bra erbjudanden, och den som aldrig bytt bank kan ses som en passiv 

bekvämlighetssökare eller en lojal kund. Även denna fråga har en koppling till vår valda 

teoretiska referensram och dess modeller.   

 



 

Följdfrågan till fråga 6, fråga 6.1 undrar “varför har du bytt/inte bytt bank?”. Denna fråga är 

öppen för respondenten. Här önskar vi få förklaring till svaren på fråga 6. Även denna fråga, 

6.1, är kopplad till det teoretiska ramverket avseende generation Z. En gruppering görs för att 

kunna kategorisera olikt formulerade svar med vad vi bedömer som samma innebörd.    

 

Fråga 7 förväntas ge underlag på vårt valda teoretiska ramverk och pröva modellerna vad 

gäller kundnöjdhet och kundlojalitet. Frågan lyder “kan du tänka dig att rekommendera din 

bank till andra personer?”, där svarsalternativen ges på skalan 1 till 5. I beskrivningen 

förklaras vad de olika svarsalternativen betyder. 

 

Fråga 8, “hur mottaglig är du för reklam i följande forum?”, besvaras också på en linjär linje 

med skala 1 till 5. Precis som innan förklaras de olika svarsalternativen i beskrivningen. Vi 

har dessutom valt att fördela olika marknadsföringskanaler var för sig, där respondenten får 

svara hur mottaglig man är för varje unik kanal. Underrubrikerna lyder “på sociala medier” 

(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter osv.), “via en influencer eller en känd person”, “på 

mässor eller andra evenemang”, “rekommendationer från person jag känner”, “via utskick 

med brev/e-post”, “reklam på TV eller radio” och “reklam på offentliga platser”. Fråga 8 

kopplas till generation Z och dess karaktäristiska drag samt ger underlag för vilka kanaler 

som förväntas, via AIDA-modellen, leda kunden till ett senare köp.  

 

Fråga 9, “hur viktiga anser du att följande märkningar är vid ett köp?”, ges exempel på tre 

välkända etiketter. Dessa är KRAV-märkning, Fairtrade samt Svanenmärkt. Respondenten får 

välja svarsalternativ på skala 1 till 5, med ett tillägg för alternativet “jag vet inte vad 

märkningen står för”. Denna fråga avser ge koppling till teorierna om generation Z och dess 

samhällsengagemang.  

 

Den sista frågan, fråga 10, lyder “hur ofta söker du information på egen hand innan du köper 

produkter ur nedanstående kategorier?”. Svarsalternativen är fördelade från “aldrig”, “1 av 

5”, “2 av 5”, “3 av 5”. “4 av 5” samt “5 av 5”. Respondenten förväntas dessutom tänka efter 

och svara beroende på underkategorierna “livsmedel”, “kläder”, “bank och försäkring” och 

“elektronik”. Det är främst “bank och försäkring” vi intresserar oss för, men svaren förväntas 

dessutom kunna kopplas till karaktäristiska drag för generation Z, samt hur AIDA-modellen 

kan komma att påverkas av detta.  



 

3.5 Kvalitativ datainsamling från Bergslagens Sparbank 
Utöver respondenterna som ingår i målgruppen av personer födda mellan år 1995–1999 har 

Bergslagens Sparbank ställt upp genom att från sitt perspektiv som bank berätta om sin 

verksamhet och hur de arbetar med sin marknadsföring idag.  

Då möjligheten att ha kontakt med banken varit god har datainsamlingen inte varit bunden till 

en metod och heller inte ett enstaka tillfälle. Inledningsvis hölls en semi-strukturerad intervju 

för att bilda en uppfattning om bankens problematik. Därtill har mailkorrespondens med 

marknadsföringsansvarig på banken skett för att få svar på direkta frågor under arbetets gång.  

I en semi-strukturerad intervju berörs ett antal teman som är ganska specifika där 

intervjupersonen ges möjlighet att med egna ord besvara de frågor som samtalet leder till 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Precis som vid kvantitativ datainsamling har man begrepp som på olika sätt som beskriver att 

en insamling håller en viss kvalité. Respondentvalidering innebär att man som forskare 

redogör för respondenten vilket/vilka resultat som åstadkommits av studien (Bryman & Bell, 

2013). Vid kontakt med Ylva Edbohm har respondentvalidering utförts då hon har fått ta del 

av det som presenterats och bekräftat att det överensstämmer med hennes utlåtanden.  

3.6 Forskningsetik 
I egenskap av forskare har det varit nödvändigt att göra vissa val och ställningstaganden för 

att bedriva forskningen på ett etiskt sätt. Frågan om etiken har genomsyrat arbetet och redan 

från den initiala kontakten med bankens marknadsansvarig har vi varit noga med att be om 

tillåtelse att återge hennes ord och namn i arbetet. Edbohm har även fått ta del av den text där 

hon återges som källa för att säkerställa att hon tolkats rätt, samt att hon varit beredd att gå i 

god för innehåll där hennes namn förekommer.  

 

Även när det gäller enkätundersökningen generation Z fastslogs i ett tidigt stadie att de 

uppgifter som lämnas inte ska knytas till en som individ, utan att all analys sker på gruppnivå 

från de drygt 200 respondenterna. I enkätens inledning poängterades att de lämnade svaren 

hanteras så att de inte knyts till en som individ.  

 

Beträffande de källor som refereras till har ambitionen varit att de på ett enkelt sätt ska kunna 

spåras och kontrolleras. Refereringen skett enligt det standardiserade Harvard-regelverket.  



 

3.7 Källkritik 
Den tidigare forskningen som avhandlas i problemdiskussionen utgörs huvudsakligen av 

artiklar som håller en så pass hög akademisk nivå att de publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter, även om en kanidatuppsats också är inkluderad. Det teoretiska ramverket består av 

en blandning av litteratur, skriven av författare inom den akademiska världen vilken 

kompletterats med vetenskapliga artiklar. Åldern på den litteratur och forskning som refereras 

till är relativt ung, även om en hel del även kommer från 2000- talets början och slutet av 

1990-talet. 	

	

I och med att arbetet studerar ett samtida marknadsföringsproblem är modern forskning att 

föredra. Den forskning som gällde under 1900-talet och under det tidiga 2000-talet är inte per 

automatik fullt applicerbar när en ny generation ska adresseras med moderna 

marknadsföringsverktyg. Att äldre teori trots allt tillämpas har gjorts i brist på modernare 

forskning, vilket även leder till antagandet att den äldre forskningen fortfarande har 

legitimitet.	

 

Empirin å andra sidan är högst samtida i och med att Bergslagens Sparbank under 2018 har 

fått beskriva sin nuvarande situation och verksamhet. En naturlig tanke skulle kunna vara att 

banken enbart vill framställa sig själv i god dager, och därmed inte belysa eventuella brister. 

Så ser situationen emellertid inte ut då de dels uppmärksammat oss på sitt problem, samt på 

ett sätt som vi bedömer som trovärdigt berättat om sin verksamhet, med både lyckade och 

mindre lyckade beslut. Tidigare i metodavsnittet avhandlas hur enkätinsamlandet gått till, och 

de omständigheter som tas hänsyn till i form av bortfall och dylikt. I övrigt anses använda 

källor vara trovärdiga, då det i huvudsak rör sig om empiriska data hämtat direkt från de 

företag eller organisationer som beskrivs.  

3.8 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

Reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) står reliabilitet för huruvida ett resultat skulle bli detsamma 

eller ej, i händelse av att en undersökning utförs på nytt. Reliabiliteten kommer oftast på 

fråga i en kvantitativ studie. Stabilitet, som är ett av tre mått för reliabilitet innebär att ett 

resultat från ett urval inte förändrar sig speciellt mycket över tid (Bryman & Bell, 2013). I 



 

den enkäten som gjorts mäts den samtida attityden till konsumtion och banker, varför det inte 

är speciellt förvånande om en förändring skulle ske med tiden. Men i och med att de frågor 

som ställts och spridningen av enkäten beskrivs, finns möjligheten att i framtiden göra om 

samma undersökning under liknande förhållanden.  

 

Det andra måttet är intern reliabilitet, vilket behandlar de frågor och skalor som används och 

mer specifikt hur pass följdriktiga och pålitliga de är (Bryman & Bell, 2013). När det gåller 

den interna reliabiliteten har ambitionen varit att ta fram skalor som med ett lämpligt antal 

variabler låter respondenterna ge uttryck för sin åsikt i frågan. Samtidigt kan det kan tänkas 

vara så att det finns respondenter som velat ha ytterligare svarsalternativ, däremot kan en för 

stor skala tänkas göra skillnaderna mellan vissa alternativ så pass diffus att skalorna tolkas 

med betydande variation individer emellan. Skalorna har anpassats efter frågan, men där 

exempelvis marknadsföringskanaler graderas är skalan densamma, för att respondenten på ett 

enkelt sätt ska kunna gradera kanalerna på ett enhetligt sätt.  

 

Det tredje faktorn är interbedömarreliabilitet, som prövas när data ska samlas in eller 

översättas (Bryman & Bell, 2013). Subjektiviteten i insamlingen eller kodningen är det som 

riskerar att skapa problem, då flera observatörer riskerar att tolka data på olika sätt (Bryman 

& Bell, 2013). Ett första agerande för att undvika denna problematik har legat i att utforma en 

enkät, som respondenten ska kunna besvara utan hjälp av de som utformat den. Enkäten i sig 

består dessutom huvudsakligen av skalor, med förutbestämda svar där sifferskalor från början 

ackompanjerats av ett i text uttryckt omdöme eller attityd. Där frågor kunnat besvarats fritt 

har det gemensamt fattats beslut om hur svaren kategoriserats. I ett fall på fråga 3 bedömdes 

ett fritextsvar tillhöra ett fördefinierat alternativ, och för fråga 6.1 har en kategorisering av 

svaren gjorts. 

Replikerbarhet 
Om det är möjligt att upprepa en tidigare gjord studie, är en definition av begreppet 

replikerbarhet (Bryman &Bell, 2013). Det finns många anledningar till att man kan tänkas 

vilja upprepa en tidigare studie, och det förutsätter att forskaren/forskarna beskriver sitt 

tillvägagångssätt tillräckligt utförligt. För att kunna avgöra graden av reliabilitet är det viktigt 

att kunna återupprepa något som gjorts tidigare (Bryman & Bell, 2013). Genom att skriva 

med hög transparens har ambitionen varit att det ska vara tydligt hur tillvägagångssättet varit. 

Exempelvis förekommer inga anonyma källor, samt att arbetsgången och metoden i övrigt 



 

finns dokumenterad och presenterad. Förutsättningarna bör således vara goda för att kunna 

återupprepa studien.  

Validitet  
Förenklat kan validitet beskrivas som huruvida ett mått eller indikator faktiskt mäter det som 

var avsikten vid utformningen (Olsson & Sörensen, 2011). Validiteten kan vara låg eller hög, 

beroende på vilket giltighet svaret har. Exempelvis kan svaret på hur många cigaretter någon 

röker tendera att ha en låg validitet då respondenten vill lägga sig i underkant. Det betyder 

inte nödvändigtvis att studiens resultat påverkas, utan det styrs av dess syfte (Olsson & 

Sörensen, 2011). Teoretisk validitet innebär att ett begrepp verkligen betyder det som det ska 

avses betyda (Bryman & Bell, 2013). Arbete har lagts ner på enkäten för att hålla den 

teoretiska validiteten på hög nivå, genom att definiera exempelvis vad som avses med 

hushållets ekonomi.  

 

Den interna validiteten behandlar om en variabel har ett samband med en annan variabel 

(Bryman & Bell, 2013). Majoriteten av frågorna har analyserats individuellt, vilket framgår 

då eventuella samband mellan frågor poneras istället för att konstateras. I fråga 6, som har en 

följdfråga bedöms dock att ett starkt samband finns, då följdfrågan 6.1 avser motivera svaret 

på fråga 6.  

3.9 Alternativ metod  
När ett arbete av det här slaget ska göras kan det göras på fler än ett sätt. De metoder som 

valts, och de avvägningar som gjorts har haft en stor inverkan på slutproduktens format. 

Nedan följer en redogörelse för hur man kunnat genomfört studien på ett annorlunda sätt. 

 

Att göra en enkätundersökning möjliggör som bekant att man på ett kostnadseffektivt och 

smidigt sätt kan samla in svar från ett stort antal respondenter. Däremot finns det problem 

med metoden som exempelvis bortfall. I vårt fall valde en del respondenter att utesluta fråga 

6.1 genom att besvara irrelevant eller inte alls. Ett annat alternativ, för att kringgå problemet 

med bortfall, hade istället kunnat vara att göra en kvalitativ studie med ett mindre antal 

djupare intervjuer med personer som ingår i populationen födda 1995–1999.  

 



 

I och med att enkäten har fått spridas fritt har det naturligtvis varit svårt att validera att 

respondenterna verkligen är de som de utger sig för att vara. Om så är fallet är det 

förhoppningsvis en mycket liten andel, då antalet respondenter i stort översteg 200. Gällande 

urvalet är det med varken ett snöbollsurval eller kvoturval speciellt sannolikt att de 

respondenter som besvarar enkäten är representativa för populationen i sin helhet, menar 

Bryman och Bell (2013). Istället för att publicera enkäten per sociala medier hade man istället 

kunnat samla in samtliga svar själv. Detta för att öka kontrollen på att de som faktiskt svarar 

är representativa för vår målgrupp.  

 

Varför valet föll på en enkätundersökning, i kombination med kvalitativ datainsamling från 

banken var huvudsakligen för att kunna samla in och bearbeta data från ett stort antal 

respondenter. Det ledde till att en rakt igenom kvalitativ undersökningsmetod valdes bort, då 

en sådan inte hade kunnat resultera i ett lika stort antal respondenter som vi fick med den 

nuvarande enkäten.  

 

  



 

4. Empiri 
I empirin återfinns information och fakta om den studerade banken samt det resultat som 

undersökningen av målgruppen födda 1995–1999 gav.  

4.1 Erbjudande hos Bergslagens Sparbank  
Jeffner (2018), VD för Bergslagens Sparbank, menar att banken är unika med sitt 

värdeerbjudande med att finnas där inte andra bankkontor finns. Fortsättningsvis talar 

bankens affärsidé för att kunna erbjuda tjänster inom bank och försäkringar, i modern och 

professionell miljö, tillsammans med att tydligt signalera engagemang, empati och 

trovärdighet för sina intressenter. I dessa värdeord framgår det dessutom att 

samhällsengagemang är ett viktigt koncept för banken, då de hjälpt till att finansiera diverse 

projekt i bankens närområden (Bergslagens Sparbank, 2018). De sammanfattar sig själva i sin 

slogan som: Hängiven dig (Bergslagens Sparbank, 2018).  

 

Bergslagens Sparbanks unika värdeerbjudande bidrar till att finnas där kunderna finns. Av 

många kunder, ofta på lokal nivå, påvisar Edbohm (2018) att det finns 2497 stycken kunder 

som är födda mellan åren 1995 och 1999. Av dessa är 1502 nyckelkunder, vilket innebär att 

man samlat samtliga tjänster för sin vardagsekonomi i Bergslagens Sparbank. Som ung (18–

21 år) samt student (CSN-insättning på ett konto krävs) erbjuds kostnadsfria lösningar för att 

hantera löpande transaktioner i form av bland annat betalkort med tillhörande konto, Swish 

och internetbank (Bergslagens Sparbank, 2018) 

 

Enligt Bergslagens Sparbanks egen hemsida (2018), kan man, likt i andra banker också logga 

in i en, som de beskriver som, ny och förbättrad internetbank. Den utger sig dessutom för att 

kunna ge kunden det den behöver för att få en god överblick över sin vardagsekonomi oavsett 

om det handlar om betalningar, sparande, inlåning eller försäkringar (Bergslagens Sparbank, 

2018). 

 

Utöver internetbanken, som finns tillgänglig dygnet runt, har Bergslagens Sparbank dessutom 

ett lokalt kundcenter vilket är öppet under kontorstider måndag till fredag (Bergslagens 

Sparbank, 2018). Dessutom finns det lokala kontor på sju olika orter i bergslagen, vilka 

erbjuder öppettider och möjlighet till kontanthantering samt rådgivning under kontorstider på 

vardagar (Bergslagens Sparbank, 2018).  



 

 

Enligt deras hemsida erbjuder Bergslagens Sparbank (2018) dessutom ett stort utbud av både 

bank och försäkring beroende på var i livsfasen kunden befinner sig. För detta breda utbud 

har banken utvecklat kontakt med bland annat Skattejurist Per Jacobson AB, 

fastighetsmäklarna Fastighetsbyrån, Dina Försäkringar Nerike samt Tre Kronor. Genom 

dessa samarbeten menar Bergslagens Sparbank (2018) att kunden får tillgång till det allra 

bästa inom varje nischat område.  

 

För att kunna ta del av dessa tjänster kan man enkelt ansöka om att bli kund i banken via dess 

hemsida (Bergslagens Sparbank, 2018). Det som då krävs är möjligheten att legitimera sig 

digitalt. När det väl finns ett engagemang och inledande av affärsförbindelser genomgåtts kan 

den nyblivna kunden enkelt överblicka de olika tjänsterna och koncepten som banken 

erbjuder via sin hemsida.  

4.2 Marknadsföringsaktiviteter hos Bergslagens Sparbank  
Vid kontakt med marknadsansvarig för Bergslagens Sparbank berättar Edbohm (2018) om 

sina nuvarande marknadsföringsaktiviteter, men också bankens tankar kring hur man kan 

synas på bästa sätt. Edbohm (2018) arbetar ständigt för att banken skall synas i diverse 

forum, bland annat sociala medier. Via Facebook, Instagram och Linkedin syns banken med 

olika syften, menar Edbohm (2018). Facebook och Instagram fungerar i rent informativt syfte 

och att gå ut med sociala budskap där följarna får veta desto mindre om bankens produkter. 

Syftet med att finnas med på Linkedin är snarare att visa upp bankens karriärmöjligheter med 

en mer professionell framtoning, vilket lämpar till sig jobbsökande, studenter eller övriga 

samarbetspartners (Edbohm, 2018).  

 

Genom att synas på mässor och övriga engagemang finns banken där “samhällets människor” 

finns, menar Edbohm (2018). Evenemang som Bergslagens Sparbank medverkat i är bland 

annat Campusmässan vid Örebro universitet, Bomässan samt den lokala och årliga 

Lindedagen i Lindesberg. Utöver detta berättar Edbohm (2018) att upptagningsområdet och 

mässornas syfte är avgörande, vilket också bidragit till att banken medverkar vid lokala 

marknader, föreningsevenemang, men också som matchvärdar.  

 



 

Eftersom Bergslagens Sparbank vill synas där övriga medborgare finns har de dessutom 

satsat mycket på reklam på offentliga platser samt reklam via TV och radio. Edbohm (2018) 

förklarar att banken har stående annonsering i de lokala tidningarna Lindenytt.com samt 

24i.se, men också digitala och fysiska affischer på samtliga av bankens kontor. Förutom detta 

understryker Edbohm (2018) bankens närvaro i reklamradio, där de kommer finnas under 

hela 2018, men diskuterar dessutom möjligheten till att synas mer i TV. Att synas i TV har 

enligt Edbohm (2018) inte genererat mycket uppmärksamhet vid tidigare tillfällen, men i takt 

med att samhället förändrats har tankarna på detta forum uppmärksammats, och möjligheten 

att kunna se Bergslagens Sparbank i TV-rutan är därför trolig (Edbohm, 2018).  

 

Avslutningsvis berättar Edbohm (2018) om dess syn på att använda kända profiler i sin 

marknadsföring, där det enligt henne kan finnas en viss komplikation. I och med att 

Bergslagens Sparbank agerar på den lokala nivån de gör idag är det svårt att hitta influencers 

som verkar på den nivån. Den marknadsföringsaktivitet Bergslagens Sparbank dessutom har 

planer på att utöka är utskick per brev eller e-post, där aktiviteten idag inte är av stor vikt, 

enligt Edbohm (2018).  

4.3 Enkätsvar  
Nedan presenteras data av svar från våra respondenter. Totalt besvarade 213 personer 

enkäten. Svaren presenteras i lämpliga diagram för att öka tydligheten för läsaren och på de 

frågor där alternativen utgörs av en skala. Denna skala utgör sedan grunden för de 

medelvärden som presenteras.  

 



 

 
Diagram 1. Könstillhörighet 

Enkätens första fråga är vilket kön man tillhör. Andelen kvinnor var 61 % med 130 

respondenter och andelen män 39 %, vilket motsvarar 83 män. Ingen respondent valde 

alternativet “annat”, vilket var det tredje svarsalternativet. 

 

 
Diagram 2. Födelseår 
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Respondenterna ombads i denna fråga att markera vilket år de är födda. Svarsalternativen på 

denna fråga var fördefinierade i form av årtalen 1995–1999 och resultatet i diagram 2 har 

avrundats till närmaste hela procenttal. Av de 213 svaren var 82 stycken födda år 1995 (39 

%), 53 stycken födda år 1996 (25 %), 35 respondenter födda 1997 (16 %), 29 respondenter 

födda år 1998 (14 %) och 14 respondenter födda år 1999 (7 %).  

 

 
Diagram 3. Ansvar för hushållets ekonomi  

 

Angående om respondenterna ansvarade för boendekostnader, försäkringar, bil, abonnemang 

et cetera svarade 95 respondenter (44,6 %) att de ansvarade för sitt hushålls ekonomi helt och 

hållet, 88 stycken (41,3 %) svarade att de delvis gjorde det och 29 stycken (13,6 %) inte alls. 

En (1) respondent svarade i fritext att den ansvarade till häften tillsammans med sin sambo, 

vilket utgör 0,5 %. 
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Ansvarar du för hushållets ekonomi?

Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej Hälften, delar med sambo



 

 
Diagram 4. Nöjdhet med huvudbank 

 

En huvudbank har i denna fråga definierats som den bank där man gör sina dagliga 

transaktioner, får sin inkomst samt betalar sina löpande utgifter. 178 respondenter (84 %) 

svarade att de var nöjda, 30 stycken (14 %) saknade åsikt och 5 av respondenterna (2 %) 

svarade att de inte var nöjda.  

 

84%

14%

2%

Är du nöjd med din nuvarande huvudbank? 

Ja Har ingen åsikt Nej



 

  
Diagram 5. Egenskaper 1 

 

På en femgradig skala, med en sträckning från helt oviktig till absolut nödvändig, ombads 

respondenterna att gradera hur pass viktig de ansåg att ett antal olika egenskaper hos en bank 

är. Att banken är välkänd menade 15 respondenter är helt oviktigt, 25 stycken ganska oviktigt 

och 67 stycken ansåg att det hade en viss betydelse. 71 respondenter menade att detta hade 

stor betydelse och 35 stycken till och med helt nödvändig. Dessa värden gav ett medelvärde 

på 3,4. 

 

Att huvudbanken har låga avgifter tyckte 3 respondenter var helt oviktigt, 17 stycken ganska 

oviktigt och 40 stycken ansåg att det har en viss betydelse. 95 svarande ansåg att låga avgifter 

har stor betydelse och 58 stycken ansåg att det är absolut nödvändigt. Dessa värden gav ett 

medelvärde på 3,9, vilket visar att våra respondenter i snitt tycker att avgifterna har stor 

betydelse. 

 

Angående tillgängligheten menade 12 av våra respondenter att detta var helt oviktigt, 30 

stycken ansåg denna egenskap som ganska oviktig och 57 personer menade att denna har viss 

betydelse. 65 svar pekade på att tillgängligheten har stor betydelse och 49 personer svarade 
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att detta var absolut nödvändigt. Dessa svar gav ett medelvärde på 3,5 på vår skala mellan ett 

till fem.  

 

En välfungerande app/internetbank menade 2 av våra respondenter att det var helt oviktigt, 4 

svarade att det var ganska oviktigt och 2 respondenter menade att det hade viss betydelse. 34 

personer ansåg att en bra internetbank/app har stor betydelse och hela 171 stycken menade att 

detta är något absolut nödvändig hos en bank. Dessa värden gav ett medelvärde på 4,7.  

 

  
Diagram 6. Egenskaper 2 

 

Skalan är identisk med den som tillämpades på de första fyra egenskaperna i diagram 5. 

Egenskaperna som presenteras i diagram 6 är gott bemötande, stort samhällsengagemang, att 

kunna ha alla tjänster i samma bank samt enkelheten att bli kund.  

 

Att banken har ett gott bemötande menade 4 respondenter var helt oviktigt och 7 personer 

ansåg denna egenskap som ganska oviktig. Det var 16 stycken som menade att detta hade en 

viss betydelse, 65 ansåg att detta har stor betydelse och antalet som ansåg att detta var absolut 

nödvändigt var 121 stycken. Dessa värden gav ett medelvärde på 4,4. 
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Ett stort samhällsengagemang menade 23 personer var helt oviktigt och 38 ansåg denna 

egenskap som ganska oviktig. 70 respondenter svarade att denna dock har en viss betydelse 

och 58 tyckte att det har en stor betydelse. Ett något lägre antal, 24 stycken, menade att 

samhällsengagemanget var absolut nödvändig. Dessa värden gav ett medelvärde på 3,1. 

Medelvärdet visar på att ett samhällsengagemang har viss betydelse för vår urvalsgrupp. 

 

Att kunna samla alla sina banktjänster i en och samma bank var det 7 personer som ansåg helt 

oviktiga och 11 personer som ganska oviktiga. 35 svar visade på att detta ändå har en viss 

betydelse, medan 76 personer påstod att detta istället har stor betydelse. Att kunna samla alla 

tjänster i en bank var absolut nödvändigt för 84 personer. Vid beräkning av medelvärde visar 

detta 4,0 vilket innebär att egenskapen har stor betydelse hos respondenterna.  

 

5 personer ansåg att det var helt oviktigt att det skulle vara enkelt att bli kund. 17 personer 

menade att denna var ganska oviktiga och 42 svar påvisade att det ändå har en viss betydelse. 

65 svaranden menar att enkelheten att bli kund har stor betydelse och 84 personer tyckte 

denna egenskap var helt nödvändig. Dessa värden gav ett medelvärde på 4,0.  

 

 
Diagram 7. Om ett bankbyte har skett  
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Av de 213 svar vi fick in svarade 175 respondenter att de aldrig har bytt bank. 33 personer 

hade gjort det en gång och 5 svaranden hade flera gånger bytt bank. 

 

 
Diagram 8. Motivering av bankbyte/icke bankbyte  

 

Frågan var öppen, vilket möjliggjorde att svaren kunde vara lika många som antalet 

respondenter. Däremot har en kategorisering gjorts med utgångspunkt av fritextsvaren, vilka 

har blivit kategoriserade i sex olika områden. Det var 149 personer (70 %) som inte bytt bank 

för att de var nöjda med den banken de är kunder är nu. Det var också en andel som inte bytt 

bank på grund av bekvämlighet. Antalet respondenter i denna kategori var 23 stycken, vilket 

motsvarar 11 %. Det var 18 personer (8 %) som bytt bank på grund av att de varit missnöjda 

och 8 stycken (4 %) på grund av flytt eller det geografiska läget. Det fanns även personer, 4 

stycken (2 %), som lagt till en nisch-bank. Denna kategori klassar vi ändå som ett bankbyte. 

Den sista kategorin står irrelevanta svar för, vilket motsvaras av 11 personer (5 %).  
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Diagram 9. Rekommendation av bank till andra  

 

111 svaranden menade att de skulle kunna rekommendera sin bank till andra. Detta motsvarar 

52 %. 68 stycken (32 %) menade att de troligtvis skulle kunna göra det och 26 personer (12 

%) svarade att de kanske skulle kunna göra det. Av de 213 svar menade 5 stycken (2 %) att 

de troligtvis inte skulle göra det och 3 personer (1 %) vill inte göra det. Svaren visar ett 

medelvärde på 4,3, vilket tyder på att de genomsnittet av vårt urval skulle troligtvis kunna 

rekommendera sin bank till andra. 
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Diagram 10. Hur väl företag når ut  

 

22 svar menade att sociala medier är ett forum där företag når ut mycket dåligt till den 

enskilde respondenten. 24 personer menade att detta var ett dåligt forum, 52 tycker att det 

varken är en bra eller dålig kanal och 65 svar antydde att sociala medier når ut bra till den 

respondenten. 50 personer tycker att sociala medier är mycket bra för att nå ut. Dessa svar 

gav ett medelvärde på 3,5, vilket tyder på att målgruppen i snitt tyckte att sociala medier är 

bättre än “varken bra eller dåligt” men sämre än “bra”.  

 

Via en influencer/känd person menade 56 personer var en mycket dålig kanal, 51 personer en 

dålig och 49 svar menade att denna marknadsföringskanal varken var bra eller dålig. 39 

personer ansåg att en influencer och en känd person är bra och 18 personer menade att det är 

något som är mycket bra. Svaren gav ett medelvärde på 2,6, vilket tyder på att urvalet anser 

att det är bättre än “dåligt” men inte når upp till “varken bra eller dåligt”.  

 

Att ett företag marknadsför sig via mässor och evenemang ansåg 60 personer är mycket dåligt 

och 65 svar menade att det är dåligt. Att företaget når ut varken bra eller dåligt tyckte 54 

respondenter och 29 personer tycker denna marknadsföringskanal är bra. 5 personer tycker 
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mässor och evenemang är ett mycket bra sätt att synas. Detta gav ett medelvärde på 2,3. Detta 

värde indikerar att urvalet i snitt tycker mässor och evenemang är ett dåligt sätt att 

marknadsföra sig på.  

 

Att få rekommendationer från bekanta och personer man känner menade 18 personer är 

mycket dåligt och 27 stycken dåligt. 46 personer ansåg att detta sätt är varken bra eller dåligt 

för ett företag medan 69 personer svarade att detta var ett bra sätt. 53 svaranden menade att 

detta är ett mycket bra marknadsföringssätt för företagen. Detta gav ett medelvärde på 3,5, 

vilket är ett värde mellan alternativen “varken bra eller dåligt” och “bra”.  

 

  
Diagram 11. Hur väl företag når ut  

 

Hur företag når ut via brev eller e-post svarade 57 personer att detta var ett mycket dåligt sätt, 

medan 38 svar antydde att brev eller e-post är ett dåligt sätt. 65 anser att det varken är bra 

eller dåligt. Brev och e-post anses som träffa bra hos 37 respondenter och mycket bra hos 16 

personer. På den femgradiga skalan gav detta ett medelvärde på 2,6.  

 

TV- och radioreklam tycker 41 personer är ett mycket dåligt forum, 45 stycken anser att det 

är dåligt och 70 personer en aktivitet som varken är bra eller dålig. 43 respondenter menade 
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att detta forum är bra och 14 svar antydde att det var ett mycket bra sätt att nå ut. I snitt blir 

detta ett värde på 2,3. 

 

33 personer anser att företag når ut mycket dåligt via reklam på offentliga platser. 51 personer 

röstade för att detta var ett dåligt sätt och 70 personer tyckte denna marknadsföringsaktivitet 

var varken bra eller dålig. Det anses vara ett bra sätt att nå ut enligt 46 personer och mycket 

bra enligt 13 respondenter. I snitt gav svaren ett värde på 2,8 vilket tyder på att denna 

marknadsföringskanal är något sämre än “varken bra eller dåligt”. 

 

  
Diagram 12. Betydelsen av märkningar vid köp  

 

KRAV-märkning ansågs helt oviktig för 11 personer som besvarade enkäten. Enligt 32 

personer var denna märkning ganska oviktig och viktig för 76 stycken. 55 personer ansåg 

KRAV som mycket viktig och för 24 personer avgörande. 15 personer kände inte till 

märkningen. Ett medelvärde har räknats fram till 3,2 efter att svaren från “känner inte till 

märkningen” har räknats bort. Detta betyder att KRAV-märkningen anses som viktig för vårt 

urval av respondenter.  
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Vad gäller Svanenmärkt tyckte 14 personer att denna märkning var helt oviktiga medan 37 

personer ansåg den som ganska oviktig. 82 respondenter menade att den var viktig, men 44 

och 19 personer ansåg att denna märkning var mycket viktig respektive avgörande. 17 

personer kände inte till Svanenmärkningen. Efter att ha räknat bort dessa 17 svar uppgick ett 

medelvärde till 3,1 som betyder att även denna märkning är viktig för vår målgrupp. 

 

Fairtrade-märkningen var det fler personer som ansåg helt oviktig, nämligen 20 stycken. 31 

respondenter tyckte Fairtrade var ganska oviktig och 73 personer menade att denna märkning 

är viktig. Att Fairtrade var mycket viktig tyckte 50 svaranden och 26 personer ansåg att detta 

är avgörande. 13 personer kände inte till Fairtrade, och efter en liknande uträkning som 

tidigare där denna siffra uteblivit, har vårt snittvärde uppgått till 3,2. Även denna märkning 

anses därför i snitt som viktig hos vår målgrupp.  

 
 

 
Diagram 13. Hur ofta information söks upp på egen hand  

 

36 stycken av våra respondenter söker aldrig upp egen information vid köp av livsmedel. 40 

stycken gör den 1 av 5 gånger, 44 personer 2 av 5 gånger och 53 personer 3 av 5 gånger. 23 

respondenter gör det 4 av 5 gånger och 17 personer 5 av 5 gånger. Detta gav ett medelvärde 
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på 2,2, vilket betyder att vårt urval i snitt gör egen informationssökning 2,2 gånger av 5 vid 

köp av livsmedel. 

 

Vid köp av kläder brukade 20 personer utföra informationssökning 0 av 5 gånger. 35 

personer svarade att de gör det 1 av 5 gånger, 48 stycken 2 av 5 gånger och 39 svar menade 

att de gjorde det 3 av 5 gånger.  Informationssökning vid köp av kläder görs 4 av 5 gånger 

enligt 42 stycken och 5 av 5 gånger av 17 personer. Medelvärdet uppgick till 2,6 av 5 gånger. 

 

Vid val av bank och försäkring gjorde 25 personer egen uppsökning 0 av 5 gånger. 17 

personer gjorde det 1 av 5 gånger, 22 personer 2 av 5 gånger och 21 respondenter 3 av 5 

gånger. 49 personer svarade att de gör det 4 av 5 gånger och en något högre siffra, 79 

personer, gör detta 5 av 5 gånger. I snitt gör vår urvalsgrupp egen informationssökning vid 

val av bank och försäkring 3,4 gånger av 5.  

 

När vår urvalsgrupp köper elektronik gör 4 personer informationssökning 0 av 5 gånger. 12 

stycken gjorde detta 1 av 5 gånger, 18 respondenter gjorde detta 2 av 5 gånger och 27 stycken 

utförde egen informationssökning 3 av 5 gånger. 51 svaranden gjorde informationssökning 4 

av 5 gånger och hela 101 personer svarade att de gjorde detta 5 av 5 gånger. Detta gav ett 

medelvärde på 3,9, vilket också är snittet på antal gånger av fem målgruppen utför egen 

informationssökning vid köp av elektronik.  

 

 
Diagram 14. Nöjdhet kontra benägenhet att rekommendera sin bank 
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På frågan om man var nöjd med sin bank fanns som bekant tre alternativ (se diagram 4). Efter 

att ha kategoriserat respondenterna efter svaret på om de är nöjda har en ytterligare beräkning 

gjorts. På frågan om man skulle rekommendera sin bank har ett genomsnittsvärde beräknats 

gruppvis för nöjda/missnöjda eller likgiltiga bankkunder. Resultatet från den analysen gav att 

de 5 som inte var nöjda med sin bank hade ett genomsnitt på 1,8 av 5 i benägenhet att 

rekommendera sin bank - ett värde som ligger mellan alternativen “nej” och “troligtvis inte”. 

De som saknade en åsikt valde i genomsnitt 3,4 - vilket ligger mellan “kanske” och 

“troligtvis” på skalan att rekommendera sin bank. De som var nöjda med sin bank svarade i 

genomsnitt 4,53 på hur troligt det var att de skulle rekommendera sin bank, vilket ligger 

mellan “troligtvis” och “ja” på svarsskalan. 	

 

  



 

5. Analys  
I analysen kopplas det teoretiska ramverket i kapitel 2 samman med de empiriska observationer som 

gjorts av banken och den undersökta målgruppen.  

5.1 Enkäten i allmänhet 
Anledningen till att vi valde att undersöka vilket kön respondenten tillhörde var enbart för att 

se fördelningen för hur många kvinnor, män eller med annan könstillhörighet som besvarat 

enkäten. Tillika gällande fråga två, om vilket år respondenten är född, önskade vi få 

kännedom om hur gamla de svarande är. Detta för att åstadkomma en bra och jämn 

fördelning mellan respondenterna, men även för att det kan vara av allmänt intresse. 

 

Vi lyckades dessvärre uppnå en till viss del ojämn fördelning mellan könen samt 

respondenternas ålder. Våra svar utgjordes av 39 % män och 61 %, där en stor andel av dessa, 

39 %, var födda år 1995. Vi hade önskat få in mer svar från personer födda år 1998 och 1999, 

vilka utgjorde 14 % respektive 7 % av svaren, för att presentera en bättre generalisering över 

vår målgrupp.  

5.2 Ansvar för hushållets ekonomi 
Av de 213 personer som besvarade vår enkät meddelade 44,3 % att de ansvarade för 

hushållets ekonomi helt och hållet, 41,3 % till en viss del, medan 13,6 % menade att de inte 

stod för sina vardagliga utgifter. 1 av 213 svarade “övrigt”, där respondenten delade sina 

utgifter med sambo, vilket vi senare kopplat till att man faktiskt tar ansvar för sin 

hushållsekonomi antingen helt eller till en viss del.  

 

Att mer än 85 % av den undersökta målgruppen tar ansvar för sin hushållsekonomi skulle 

kunna ha en koppling till Parment (2016) och hans teorier om att generation Z har en stark 

framtidssyn, vilket potentiellt kan bana väg för en karriär som kan benämnas framgångsrik. 

Utöver detta menar Parment (2016) att självförverkligandet är bland det mest väsentliga hos 

en person från generation Z. Att tidigt ta ansvar för sin ekonomi anser vi tyder på att man vill 

påverka sin egen framtid ekonomiskt, där en sorts förändring också ibland kan vara väsentlig 

i syfte att uppnå självförverkligande för att kunna påverka.  

 



 

Vad det även tyder på menar vi styrker Laniers (2017) studie om att generation Z vill ha 

trygghet, säkerhet och integritet i sin framtid. Att tidigt ta ansvar för hushållets ekonomi kan 

senare ge en ekonomisk trygghet, men också skapa kunskap och att man till slut känner sig 

duktig och säker inom ett visst område. I detta fall sin vardagliga ekonomi.  

 

Parment (2016) menar dessutom, tillsammans med Salleh et al. (2017), att generation Z 

förväntas vara bortskämda och ibland curlade. Vad de dessutom påvisar med dessa teorier är 

att de är omogna, och också barn längre. Vad vi har sett utifrån svaret på denna fråga är att 

vårt urval inom generation Z kan uppvisa ett ansvarstagande och en viss självständighet. Vi 

kan därför, utifrån enbart denna fråga, inte bekräfta dessa påståenden, men påvisa 

indikationer på att generation Z snarare är mer ansvarstagande än bortskämda. 

 

Av data från Bergslagens Sparbank kan vi även påvisa att 1502 av 2497 kunder mellan 19–23 

år har kopplat sitt bankengagemang till att vara nyckelkunder. Med dessa siffror påvisas att 

det kan finnas tveksamheter i Parment (2017) och Salleh et al. (2017) om deras teorier 

gällande att generation Z är barn längre. Om man drar slutsatsen om att fler än hälften av 

samtliga kunder i åldern 19–23 troligen inte skulle engagera sig och skaffa banktjänster som 

de ändå inte använder sig av skulle denna majoritet av antalet nyckelkunder i detta 

åldersspann kunna indikera att 19-23-åringar också tar ansvar för sina vardagliga utgifter. 

Datan från Bergslagens Sparbank skulle därför kunna tolkas som att generation Z är mer 

ansvarstagande än curlade av sina vårdnadshavare.  

5.3 Nöjdhet med banken 
Resultatet av enkäten påvisar att majoriteten av respondenterna är nöjda med sin nuvarande 

huvudbank. Endast 5 av 213 respondenter svarade att de inte är nöjda. 178 stycken var nöjda 

med sin nuvarande huvudbank och 30 stycken hade ingen åsikt i frågan.  

 

Paltayian et al. (2012) menar på att bankverksamheter idag har gått mot en mer 

kundorienterad inriktning där banker arbetar mot att nå en så hög kundnöjdhet som möjligt, 

vilket ska leda till större intäkter. Resultatet av enkäten stärker detta påstående då endast 5 av 

213 av de svarande var missnöjda med sin bank.  

 



 

Modellen från Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) visar på förhållandet mellan en nöjd kund 

och en lojal kund får också understöd genom resultatet av enkätundersökningen. I enkäten 

svarade 178 stycken att de är nöjda med sin nuvarande huvudbank och 175 stycken svarade 

att de aldrig har bytt bank. Man kan inte med säkerhet säga att de 175 stycken som svarade 

att de aldrig har bytt bank tillhör kategorin som är nöjda med sin bank. Dock finns det 

potentiellt en stor sannolikhet.  

5.4 Bankens egenskaper 
Hur pass välkänd en bank är tycks vara en fråga som har en viss betydelse för den undersökta 

gruppen. 40 av 213 respondenter anser att det är helt eller delvis oviktigt. De flesta svarade 

att det hade en stor betydelse, tätt följda av att det har en viss betydelse. Svaren pekar på att 

det överlag är en relevant aspekt hos en bank, även om den (till medelvärde sett) är den näst 

minst viktiga av de mätta egenskaperna. Då generation Z lyssnar in sin omgivning och känner 

en stor tilltro till vad nära och kära tycker, samt att de ser konsumtion som ett sätt att profilera 

sig, förefaller den undersökta gruppen, i alla fall delvis, samtycka med den presenterade 

teorin om generation Z (Parment, 2016). Medelvärdet för egenskapen var 3,4 i 

enkätundersökningen vilket påvisar att urvalet i snitt anser att en välkänd bank har större 

betydelse än “har viss betydelse”, men väger mindre än “har stor betydelse”. I en jämförelse 

med medelvärden från de andra representerade egenskaperna hade emellertid denna ett av de 

lägre genomsnitten.  

 

Den följande frågan om låga avgifter tycks vara en betydligt viktigare fråga, då endast knappt 

10 % av respondenterna tycker att det är en fråga som är ganska eller helt oviktig. Dessutom 

med ett medelvärde på 3,9. Generation Z föredrar som bekant enligt Graffman (2016) att söka 

reda på information själv. Genom att mycket information finns på internet kan det även 

tänkas vara så att de har en tydlig uppfattning om på vilken nivå en låg avgift ligger. Att vara 

prismedveten och värdera låga avgifter högt stämmer in på attributen för den kräsna kunden i 

Rowleys 4C (2005), som är villig att anstränga sig för att göra en bra affär. För åtminstone 18 

till 21-åringar och studenter kan det dessutom tillgodoses genom att banken erbjuder 

kostnadsfria lösningar för hantering av de vardagliga bestyren, med bland annat kort och 

Swish (Bergslagens Sparbank, 2018).  

 



 

I frågan om närheten till ett bankkontor ser man en tydlig dragning åt att det enligt 

respondenterna i undersökningen faktiskt är en viktig fråga. Om man får tro den undersökta 

gruppen är det en viktigare fråga än hur välkänd banken är. Det är på sätt och vis en ny insikt 

då generation Z annars beskrivs som en generation som lever med sin mobiltelefon tätt inpå 

livet (Salleh et al., 2017), och är ständigt uppkopplade (Lanier, 2017). Bekvämlighetssökaren 

som är en av de fyra C:na i Rowleys modell (2005) är någon som exempelvis är kund för att 

butiken ligger nära, eller att det finns möjlighet att beställa och hantera köp från hemmet. 

Även om en mobilapp eller internetbank kan förefalla vara ett bekvämt alternativ, utesluter 

inte det att tillgängligheten till ett bankkontor är betydelsefull för respondenterna. 

Medelvärdet för denna egenskap var 3,5 i enkätundersökningen. I jämförelse mot de andra 

alternativen tillhörde denna egenskap de som hade lägre relevans enligt respondenterna. Dock 

tyder ett medelvärde på 3,5 att tillgängligheten fortfarande har viss eller stor betydelse för 

kunden.  

 

När det kommer till en välfungerande app eller internetbank är det enligt respondenterna utan 

tvekan den absolut viktigaste egenskapen, av de som frågats om. Hela 175 av 213 

respondenter svarade att det var en absolut nödvändig egenskap. Medelvärdet för denna 

egenskap var 4,7. Detta medelvärde kan tolkas som en stark indikator på att det är en väldigt 

viktig egenskap hos en bank. Det är även det högsta medelvärdet bland samtliga egenskaper 

som mäts i enkäten.  

 

Att en bank erbjuder en god service och ett gott bemötande är även den enligt respondenterna 

en av de viktigaste frågorna, med ett medelvärde på 4,4 av 5. Denna egenskap kan därför 

tänkas vara av prioritet för banken.  Efter frågan om internetbank/mobilapp är service och 

bemötande det som anses vara absolut nödvändigt i högst utsträckning, och endast 5 % tyckte 

att den var oviktig eller av liten betydelse. I Bergslagens Sparbanks verksamhet kan man 

tänka sig att deras arbete för att bemöta detta ligger i deras lokala närvaro, vilket ökar deras 

tillgänglighet. Då generation Z generellt enligt Salleh et al. (2017) är vana att få sin vilja 

igenom som en följd av att ha uppfostrats av curlingföräldrar kan det tänkas finnas ett 

samband där med att god service är viktigt. Dock är det viktigt att poängtera att vi inte 

utesluter att det även kan finnas andra anledningar.  

 

Bergslagens Sparbank (2018) talar som bekant om sitt samhällsengagemang som återspeglas 

i att de bidrar med ekonomisk hjälp till lokala projekt, samt har ett sponsorskap med många 



 

föreningar och så vidare. Generation Z beskrivs i teorin som en medveten generation som 

känner ett engagemang för sin omgivning, även om det tycks vara viktigare med mänskliga 

rättighetsfrågor än andra typer av samhällsfrågor (Parment, 2016). Den undersökta gruppen 

verkar vara delade i frågan, av de mätta egenskaperna var det dessutom den egenskapen med 

lägst medelvärde på 3,1. En tredjedel ansåg att det har en viss betydelse att en bank har ett 

stort samhällsengagemang. Av de resterande var fördelningen relativt jämn mellan att luta åt 

det oviktiga respektive det viktiga hållet.   

 

Möjligheten att samla alla tjänster hos en bank verkar vara något som banker bör göra, om 

den undersökta gruppen får bestämma. Ungefär tre av fyra tyckte att det var mycket viktigt 

eller en absolut nödvändig egenskap, vilket styrks av ett medelvärde på 4,0. Det är även 

någonting som Bergslagens Sparbank (2018) kan leva upp till genom paketlösningar där 

kunden tituleras nyckelkund. Dessutom är det för unga (18–21 år) och studenter kostnadsfritt 

(Bergslagens Sparbank, 2018). En lojal kund förväntar sig enligt Rowleys modell (2005) att 

bli belönad för sin lojalitet, vilket när de kostnadsfria erbjudanden inte längre gäller kan 

tillgodoses genom rabattsystem, där man belönas för att samla sina banktjänster hos samma 

aktör.  

 

Den avslutande egenskapen som respondenterna fick ta ställning till i enkäten var hur viktigt 

det var att enkelt kunna bli kund. Knappt 40 % svarade att det var absolut nödvändigt, och 

sammanlagt med de som tyckte att det hade en viss betydelse och var ganska viktigt utgjorde 

de nästan 90 %. Då generation Z är bortskämda med att i många fall ha en uppsjö av 

alternativ (Parment, 2016), lär de inte välja ett krångligt alternativ när ett enklare dito erbjuds. 

Ett medelvärde på 4,0 vittnar om att det är av stor betydelse att enkelt kunna bli kund.  

 

Utöver att kunna få hjälp på bankkontoret är ett alternativ att via internet och e-legitimation 

kunna ansöka om att bli kund. Oavsett om man då är bekvämlighetssökare, enligt Rowleys 

(2005) definition, i att vilja kunna gå till det närliggande lokalkontoret, eller genom att kunna 

hantera bankärenden från hemmet finns alternativ som bör kunna tillfredsställa den bekväma 

kunden.  

 

Överlag talar medelvärdet av enkätsvaren för att ingen av de listade egenskaperna är direkt 

oviktiga. Samtliga har ett medelvärde på över 3, vilket tyder på att alla egenskaper har en viss 

betydelse.  



 

5.5 Bankbyte 
I den nästföljande frågan behandlas huruvida den tillfrågade har bytt bank eller ej. En klar 

majoritet, 82 % hade aldrig gjort det. 15,5 % hade gjort den en gång och cirka 2 % hade 

flertalet gånger bytt bank. Anledningarna till att man gjort/inte gjort ska för den undersökta 

gruppen visa sig vara många även om många av de kan sorteras i ett fåtal grupper.  Enligt 

Rowleys modell (2005) skulle tre av fyra lojalitets-persona kunna stämma in på de som aldrig 

bytt bank.  

 

Bekvämlighetssökaren, som tidigare nämnt gillar att sköta sina inköp och transaktioner på 

smidigast möjliga sätt (Rowley, 2005), håller sig kvar av bekvämlighetsskäl. Sen har vi den 

fångade kunden, som inte ser sig ha några andra alternativ (Rowley, 2005). Som en del i 

Bergslagens Sparbanks strategi satsar de på att finnas på platser där andra banker lägger ner 

kontoren (Jeffner, 2018). Om man då är en kund som känner ett beroende av kontoren kan 

man tycka att Bergslagens Sparbank är det enda alternativet. Den lojala kunden, stannar även 

den precis som namnet antyder kvar. Däremot upplever den att den stannar kvar för att den 

hyser varma känslor gentemot företaget i fråga, inte av något tvång.  

 

De som har bytt bank däremot skulle troligtvis vara den kräsna kunden, genom att den fick ett 

bättre erbjudande av en annan bank och gladeligen bytte. Alternativt att det var frågan om 

någon form av missnöje hos den tidigare banken. Eller så var det en bekväm kund som hittat 

en bank som på ett smidigare sätt kan lösa kundens bankaffärer.  

 

Det största gruppen, som är i klar majoritet utgörs av nöjda kunder, som valt att stanna kvar 

hos sin bank. Därefter kommer kunder som av bekvämlighet har blivit kvar i samma bank. 

Av de som bytt bank har vi i fallande ordning de missnöjda, de som bytt av geografiska skäl 

och de som kompletterat sin huvudbank med en nischbank. 

5.6 Viljan att rekommendera sin bank 
Våra respondenter visade sig i stor utsträckning vara beredda att rekommendera sin bank till 

andra. Strax över hälften var utan tvekan beredda att göra det. Cirka 32 % skulle troligen göra 

det, och 12 % svarade “kanske”. I och med att generation Z som bekant är mottagliga och 

lyhörda för vad andra tycker (Parment, 2016), finns det i alla fall enligt de vi undersökt en 

stor potential för banker att åtnjuta word of mouth-marknadsföring. Som det senare i analysen 



 

framgår tycker även enkätens respondenter att rekommendationer av personer de känner är 

något som de är mottagliga för. Beroende på var den potentiella kunden befinner sig i AIDA-

förloppet skulle då den personliga rekommendationen kunna väcka uppmärksamhet, skapa 

intresse, eller vara det som verkligen skapar åtrå till produkten enligt Axelsson och Agndals 

(2012) modell.  

 

Efter att ha beräknat hur pass benägna de nöjda respektive de missnöjda kunderna var att 

rekommendera sin bank visade den undersökta populationen tydliga skillnader. Dels var de 

nöjda kunderna avsevärt många fler än de missnöjda, dessutom tyckte de i genomsnitt att de 

kunde eller troligtvis kunde rekommendera sin bank. Medan de missnöjda kunderna inte, 

eller troligtvis inte kunde rekommendera sin bank. I och med att den stora andelen svarande 

som även är nöjda med sin bank är samma som kan rekommendera den uppfyller de flera av 

kriterierna för Rowleys (2005) lojala kund. Den är en riktig drömkund då den inte bara 

framställer företaget i en god dager utan även i vissa fall förhöjer andra kunders upplevelse 

av att vara i kontakt med företaget.  

 

I bankens fall skulle det kunna vara en glädjespridare som kommer in till kontoret och 

förgyller de andra kundernas bankvistelse. Oavsett om man får uppleva den biten eller inte, är 

generation Z enligt Parment (2016) mottagliga för att ta del av erfarenheter av någon de 

känner förtroende för, som känns genuin. När ett företag får sina kunder att på eget bevåg 

marknadsföra dem känns det som att de har gjort något rätt.  

5.7 Marknadsföringskanaler 
Graffman (2016) menar på att tekniken har blivit en del av generation Z:s fysiska identitet 

och att när reklamannonser framträder i deras mobila enheter via exempelvis sociala medier 

så kan detta uppfattas negativt av mottagaren. Detta är något som resultatet av enkäten talar 

emot. 54 % av respondenterna svarade att företag antingen når ut bra eller mycket bra till 

dem via sociala medier. Endast 22 % svarade att företag når ut dåligt eller mycket dåligt till 

dem via sociala medier. Tillsammans med personlig rekommendation, står sociala medier för 

det högsta medelvärdet på 3,5. I nuläget använder Bergslagens Sparbank denna 

marknadsföringskanal i form av Facebook, Instagram och LinkedIn (Edbohm, 2018). I 

enlighet med enkätundersökningen förefaller det vara ett bra val av Bergslagen Sparbank att 

använda sig av denna marknadsföringskanal.  



 

 

En effektiv marknadsföringskanal för att nå ut till generation Z ska enligt Graffman (2016) 

vara att identifiera fyrtorn alternativt förebilder som sedan ska marknadsföra företagets 

produkt. Resultaten av enkäten talade emot detta påstående från Graffman (2016). 50 % av 

respondenterna svarade att företag når ut dåligt eller mycket dåligt via ovan nämnd 

marknadsföringskanal, medan endast 27 % svarade att företag når ut bra eller mycket bra till 

dem genom denna marknadsföringskanal. Även sett till medelvärde låg denna kanal långt ner. 

Bergslagens Sparbank använder sig inte av denna marknadsföringskanal i nuläget (Edbohm, 

2018), och resultatet av enkätundersökningen tyder på att det är rätt av dem att inte göra det.  

 

Parment (2016) nämner att generation Z påverkas i stor utsträckning av vänner och bekanta. 

Detta påstående får stöd av resultatet från enkäten. 57 % svarade att företag når ut bra eller 

mycket bra genom denna marknadsföringskanal, medan 21 % svarade att företag når ut dåligt 

eller mycket dåligt via denna marknadsföringskanal. Denna kanal åstadkom en delad 

förstaplats (sett till medelvärde) tillsammans med sociala medier i förmågan att nå ut.  

 

Bergslagen Sparbank marknadsför sig idag till viss del genom mässor (Edbohm, 2018). 

Endast 16 % av respondenterna svarade att företag når ut till dem bra eller mycket bra genom 

denna marknadsföringskanal, medan 59 % svarade att företag når ut dåligt eller mycket dåligt 

genom denna marknadsföringskanal. Tillsammans med radio och tv stod mässor för en 

bottennotering, med 2,3 i medelvärde. Med den vetskapen kan det tänkas att banken istället 

för att marknadsföra sig genom mässor skulle ha mer nytta av att lägga de resurserna på något 

annat. 

 

I dagsläget använder Bergslagens Sparbank inte marknadsföringskanalen brev och e-post i 

stor utsträckning (Edbohm, 2018). Banken har dock tankar på att lägga större resurser på 

denna kanal i framtiden (Edbohm, 2018). Med grund i resultatet från enkätundersökningen 

kan man ställa sig skeptisk till om det är smart. Endast 25 % av de svarande ansåg att företag 

når ut på ett bra eller väldigt bra sätt genom denna marknadsföringskanal. 45 % ansåg att 

företag når ut dåligt eller mycket dåligt genom denna marknadsföringskanal och 30 % ansåg 

att företag varken når ut bra eller dåligt genom denna marknadsföringskanal. Med grund i 

enkätundersökningen är denna marknadsföringskanal en av de sämre, med ett medelvärde på 

2,6. I och med att e-post och brev är ett betydligt billigare alternativ än många andra 

marknadsföringskanaler kan det dock tänkas vara en god marknadsföringskanal ändå.  



 

 

Marknadsföringskanalen TV och radio använder sig Bergslagens Sparbank av i måttlig 

utsträckning berättade Edbohm (2018). Banken kommer att göra reklam genom reklamradio 

under hela 2018 och funderar även på att göra mer reklam i TV (Edbohm 2018). Endast 27 % 

av de svarande hade uppfattningen att företag nådde ut bra eller mycket bra genom denna 

marknadsföringskanal, och i medelvärdesrankingen delar jumboplatsen med mässor. Därför 

kan tänkas att det mest kloka skulle vara att investera i en annan marknadsföringskanal, då 

detta forum också kan tänkas vara ett av de dyrare.   

 

I nuläget har Bergslagens Sparbank investerat mycket i reklam på offentliga platser (Edbohm 

2018). Av de presenterade marknadsföringskanalerna i enkäten var det bara 

marknadsföringskanalerna “sociala medier” samt “rekommendation från person jag känner” 

som fick fler röster på alternativen bra och mycket bra, även räknat på medelvärden var det 

endast ovan nämnda kanaler som trumfade. Att investera i denna marknadsföringskanal 

skulle alltså kunna tänkas vara ett sunt val. 

 

Sett överlag, i jämförelse med en banks egenskaper, noteras ett klart lägre medelvärde bland 

marknadsföringskanalerna. Visserligen är skalorna inte helt jämförbara, men det skulle kunna 

indikera att det överlag finns en viss ovilja att antingen bli nådd av 

marknadsföringskampanjer eller en ovilja medge att man nås av dem.  

5.8 Ansvarstagande 
Parment (2016) menar på att generation Z har fokus på diskriminering- och 

jämställdhetsfrågor. Resultatet av enkäten var i linje med detta påstående. 73 % av 

respondenterna svarade att KRAV-märkning är viktig, mycket viktig eller helt avgörande vid 

ett köp. 68 % svarade att Svanenmärkning är viktig, mycket viktig eller helt avgörande vid ett 

köp och 70 % svarade att Fairtrade är viktigt, mycket viktigt eller helt avgörande vid ett köp. 

Sett till medelvärdet ligger märkningarna mycket nära varandra, med ett värde på strax över 3 

av 5. Detta kan tänkas vara till fördel för Bergslagens Sparbank då banken prioriterar ett stort 

samhällsengagemang och har finansierat flertalet projekt i bankens närområde. Det viktiga är 

därefter att få generation Z att inse detta genom olika marknadsföringskanaler, då detta enligt 

våra respondenter är något viktigt eller i vissa fall till och med avgörande. 



 

5.9 Det egna informationssökandet 
På den sista frågan har vi fått underlag för hur ofta vårt urval i generation Z söker egen 

information om en produkt innan de faktiskt köper den. Enligt Graffman (2016) ligger det i 

generation Z:s natur att utnyttja och använda sig av teknisk utveckling på grund av tidens 

digitalisering. I och med detta menar Graffman (2016) vidare att generationen vill söka fram 

information själva, då de anser att marknadsföring ibland kan ses som ett intrång i den 

personliga sfären. Salleh et al. (2017) menar samtidigt att information ofta uppfattas bäst via 

media eller övrig teknologi hos generation Z. Parment (2016) menar att flexibiliteten har ökat 

hos generationen i och med att utbudet har gett generation Z olika val och större 

valmöjligheter. Personer som tillhör denna generation genomför därför ofta vägledning innan 

de köper en viss vara.  

 

Enligt vår undersökning tycks dock generation Z påverkas bättre eller sämre beroende på 

marknadsföringskanal, vilket tidigare har diskuterats i detta avsnitt. Där bör sägas att utifrån 

AIDA-modellen, har redan uppmärksamhet väckts, vilket gör att den första fasen för 

genomförandet av ett köp redan passerats. Som tidigare nämnt förklarar Rawal (2013) samt 

Axelsson & Agndal (2012) AIDA-modellen genom konsumentens olika steg, från att ett 

intresse väcks tills köpet genomförs. Det första steget är att få kundens uppmärksamhet, och 

våra svar från enkäten, samt teori från Graffman (2016), Salleh et al. (2017) och Parment 

(2016), berättar dock att det ibland behöver ske egen informationssökning innan man kan 

väcka generation Z:s intresse, nästa steg i processen, för att leda vidare till ett köp. 

 

Våra respondenter menar att de, ofta i 4 eller 5 fall av 5 gör egen informationssökning vid val 

av bank och försäkring eller elektronikprodukter. Trots att fler personer gör egen 

informationssökning vid valet av elektronik (101 av 213 svar) än vid valet av bank och 

försäkring (79 av 213 svar), kan vi ändå se tydliga indikationer på att vårt urval av generation 

Z gillar att jämföra olika erbjudanden eller genomföra egen sökning för båda kategorierna. 

Vid köp av livsmedel är det inte lika viktigt (medelvärde 2,2), vilket tyder på att det är 

speciellt viktigt vid vissa former av köp.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna vill, antingen 4 av 5 eller 5 av 5 gånger, göra egen 

informationssökning innan val av bank och försäkring finns det 25 av 213 som inte skulle 

göra det. Detta skulle kunna innebära att Bergslagens Sparbank skulle kunna redogöra för 



 

sina tjänster och erbjudanden både via en direkt marknadsföring, men också se till att leda 

kunden från att enbart ha dennes uppmärksamhet till att den faktiskt får upp ett större intresse 

och slutligen ett begär att vilja välja just den banken.  

 

Även om Bergslagens Sparbank både behöver vara duktiga på att väcka intresse via 

marknadsföringskanaler och att erbjuda en god plattform för egen informationssökning skulle 

man i viss mån kunna jämföra dessa. Viktigt att poängtera är att vi inte har samma enheter på 

dessa medelvärden, då snittvärdet för de listade marknadsföringskanaler mäts i ord och för 

informationssökning i antal gånger av fem. Medelvärdet för hur viktiga de olika 

marknadsföringskanalerna är i snitt visar 2,8, vilket vi översätter till “varken bra eller dåligt” 

enligt tidigare bestämning. Respondenterna har i snitt menat att de gör egen 

informationssökning 3,4 av 5 gånger vid val av bank och försäkring.   

 

Med försiktighet skulle därför kunna påstås att det är viktigare att kunna fånga intresse och 

önskan för en produkt genom egen informationssökning än att väcka uppmärksamhet via 

diverse marknadsföringskanaler. Axelsson och Agndals (2012) AIDA-modell förklarar dessa 

marknadsföringsaktiviteter i flera stadier, vilket kan påvisa med tidigare tankegång att 

bankens uppgift snarare är att erbjuda generation Z den information de behöver via forum de 

själva kan söka fram än att på ett påträngande sätt synas, höras och väcka uppmärksamhet.   



 

6. Slutsats 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser författarna har gjort samt besvarar de ställda 

forskningsfrågorna. 

Hur ser generation Z:s (födda 1995–1999) konsumtionsmönster ut?  

För det urval av respondenter tillhörande generation Z som besvarat enkäten kan vi 

inledningsvis konstatera att informationssökandet för många är ett förekommande inslag när 

generationen konsumerar varor. Det är särskilt vanligt vid köp av elektronik. Då nästan 

hälften av respondenterna ensamt ansvarar för sin ekonomi, och att de som delvis gjorde det 

var en ungefär lika stor andel kan det vara ett tecken på att generation Z också både är 

självständiga och ansvarstagande i stor utsträckning. 

 

Det undersökta urvalet av generation Z tyckte att olika produktmärkningar som står för 

frivlligt ansvarstagande hade en viss betydelse för om de gör ett visst köp eller inte. Detta i 

kombination med en mycket hög kännedom om märkningarnas innebörd.  

 

När det kommer till var man når generation Z pekar den undersökning som gjorts på att 
målgruppen nås bäst i sociala medier, och genom andrahandskommunikation via 
rekommendationer från personer de känner. Detta är alltså vägar att gå för att få generation Z 
att konsumera mera. Vårt urval av generation Z gav även tecken på att de konsumerar varor 
och tjänster om de får ett gott bemötande av personalen, samt att tillgängligheten och 
enkelheten också har stor betydelse för åldersgruppens konsumtion. Vid valet av bank var 
dessa egenskaper betydande, vilket skulle kunna innebära att dem är det även vid konsumtion 
av andra produkter och tjänster 
 

Vad finns det i den verksamhet Bergslagens Sparbank bedriver idag som 
generation Z (födda 1995–1999) anser är viktigt?  
Den i särklass viktigaste egenskapen hos en bank var enligt respondenterna att den 

tillhandahåller en välfungerande app och internetbank, vilket sparbanken enligt egen utsaga 

har. Därefter var service och bemötande (beräknat på medelvärde) viktigast, vilket från 

perspektivet som utomstående ser gott ut då bankens tyngsta kort just är den lokala närvaron 

med kontor. Hur bankens kunder ser på den service och det bemötande de får är dock för oss 

ovisst. Att ha ett bankkontor tillgängligt var en viktig egenskap, även om det fanns andra som 

var ännu viktigare.  



 

 

Enkelheten i att bli kund hos en bank tillsammans med möjligheten att kunna samla sina 

banktjänster, är enligt respondenterna mycket eftertraktat, (medelvärde 4.0 för båda). Genom 

att kunna få hjälp personligen, eller via självhjälp online anser vi det enkelt att bli kund hos 

banken, och genom sitt nyckelkundserbjudande finns redan en färdigpaketerad lösning för att 

samla sina banktjänster hos dem. Då en betydande del av det undersökta urvalet dessutom är 

mellan 18–21 år gamla, och möjligtvis även studenter (med tanke på var många av svaren 

samlats in) kan de åtnjuta ett gratis nyckelkundserbjudande - låga avgifter var 5:e viktigast 

(av de undersökta egenskaperna) med ett snitt på 3.9. 

 

Samhällsengagemanget, som är ett signum som skiljer ut Bergslagens Sparbank från 

mängden var minst betydelsefull. Däremot har den fortfarande en viss betydelse. Ingen av de 

mätta egenskaperna var övervägande oviktiga enligt vårt urval, även om det fanns betydande 

skillnader i egenskapernas relevans.  

 

 

 

 

 

  



 

7. Vidare forskning 
I det här avsnittet presenteras förslag på hur vidare forskning inom ämnet skulle kunna bedrivas. 

 

I och med att arbetet är en nulägesanalys som grundar sig i ett problem som Bergslagens 

Sparbank uppmärksammade oss på föll det sig naturligt att undersöka hur just de såg på sin 

situation. Vid vidare studier kan det vara av intresse att komma i kontakt med flera banker, 

såväl sparbanker som andra banker, för att jämföra banker emellan hur de ser på sin situation. 

Det är tänkbart att banker som verkar under liknande förhållanden trots detta värderar sina 

styrkor och möjligheter olika.  

 

Med det sagt skulle en studie på högre nivå kunna grundas antingen i djupintervjuer med 

målgruppen, eller en undersökning som med en högre statistisk säkerhet skulle kunna 

representera populationen i sin helhet. Samt att vidga vyerna genom att undersöka om 

problemet finns och i så fall hur det yttrar sig hos andra banker.   

 

Vi har i denna studie kommit fram till att vissa faktorer påverkar vid valet av bank och vad 

detta har för koppling till våra valda teorier. Vad man vidare skulle kunna analysera och 

undersöka i en vidare studie är de egenskaper som vi identifierat som viktiga faktorer. 

Exempel på detta skulle kunna vara vad en internetbank behöver innehålla, en djupare studie 

kring varför man byter bank, hur ofta man rekommenderar sin bank eller hur stor betydelse 

bankens marknadsföring har vid inledande av affärsförbindelser.  
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Bilaga 2 
Uppförande-guide för insamling av enkätsvar:  

● Se till att respondenten i lugn och ro får besvara enkäten i sitt eget tempo. 

● Presentera enkäten på ett sätt så respondenten kan besvara den utan att någon annan 

behöver se svaren.  

● Titta aldrig eller fråga hur respondenten besvarat frågan. Endast i undantagsfall, om 

respondenten ber om hjälp får du titta på enkäten innan den skickats in.  

● Ha som regel att inte tolka eller kommentera frågorna, de är formulerade för att vara 

enkla att förstå. I händelse av att respondenten inte förstår frågan eller 

svarsalternativen, försök förklara på enklast möjliga sätt utan att frågan blir riktad.  

● Visa din uppskattning för att respondenten tar sig tid att besvara enkäten.  


