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Abstract 

Young people represent the future and is a segment that banks want to reach. 

However, there is a difficulty for banks to know how to reach the young. This 

essay describes how young people choose their bank. The results show that 

young people are sensitive to their family opinion and environmental influences, 

and that is what mainly govern their choice of bank. They also demand a high 

standards of technical solutions and that is where development should be, to 

reach the young 

Sammanfattning 

Unga utgör framtiden och är ett segment som banker vill knyta till sig. Det finns 

emellertid en svårighet för banker att veta hur de ska nå de unga. Denna uppsats 

beskriver hur unga väljer bank. Resultatet visar att unga är känsliga för familj och 

omgivningens påverkan, och det är det som i första hand styr deras val av bank. 

De har även höga krav på tekniska lösningar och det är där utvecklingen bör ske 

för att nå de unga.   
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1. Inledning 

I det fiktiva landet, Bamseland, finns en girig bankdirektör vid namn Krösus Sork. 

En vanlig dag satt Krösus Sork på sitt bankkontor och funderade på hur han skulle 

bli ännu rikare. Tankarna flödade kring detta dilemma då de flesta av invånarna i 

Bamseland redan var kunder i Krösus Sork’s bank. Krösus kom och tänka på 

Bamses barn, han konstaterade att de längre fram skulle få ärva många 

honungsburkar och bli rika. Tänk om han kunde få dem som sina kunder!  Krösus 

gnuggade sina tassar av förtjusning för sin kloka idé. Han fortsatte att fundera på 

hur han skulle kunna nå och locka Bamses barn och även andra unga invånare i 

Bamseland till sin bank. 

Precis som Krösus Sork’s dilemma, finns frågan om hur banker skall nå och locka 

unga kunder även i verkligheten. De är ett stort segment som kanske inte är 

lönsamma idag men inom en framtid har de vuxit upp och kanske skaffat sig ett 

större kapital än sina föräldrar. Hur ska Krösus Sork och andra banker lösa detta? 

1.1 Problem 

De unga utsätts dagligen för faktorer som påverkar deras köpbeteende. En del av 

denna påverkan kommer från företag som försöker påverka de unga 

konsumenterna till företagets fördel. På grund av mängden företag och deras 

försök att nå ut till de unga är det risk att företagens budskap lätt försvinner i 

mängden. Företag försöker anpassa budskapen efter mottagare, men det är inte 

lätt för företagen att veta hur de unga svarar på den påverkan de utsätts för 

(Heisler, J. 1990).  En kontorschef på ett bankkontor i Mellansverige upplever 

svårighet med hur de ska nå ut till de unga i åldern 15-29 år. Ur kontorschefens 

perspektiv är det viktigt att nå ut till de unga med anledning av att de är i behov 

av råd i sina ekonomiska beslut. Exempel på tidpunkter då de unga kan behöva 

rådgivning är, då det är dags att skaffa sig sin första lägenhet och i samband med 

studier. Det är vid tillfällen som dessa kontorschefen menar att en bank ska 

finnas till hands för sina unga kunder. Under studietiden finns det risk för 

individer att hamna i ekonomiska svårigheter. Kontorschefen önskar knyta 

banden med sina unga kunder tidigt, en dag blir de vuxna och en del får 
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högavlönade jobb, i framtiden leder det till ökad framgång för banken, därför 

önskar kontorschefen en livslång relation till dem. Kontorschefen tror att det inte 

bara är hon som upplever problem med att nå och påverka de unga. Problemet 

kan gälla fler banker och med anledning av detta finns önskemål om att det ska 

studeras och analyseras (L. Werme, personlig kontakt, 16 november, 2010). 

Problemet är inte nytt och det finns information om ämnet genom olika källor 

men problemet har inte sammanställts eller utretts tidigare på detta sätt. 

Problemet för denna uppsats är hur banker ska nå ut och locka de unga, i åldern 

15-29 år. 

1.2 Syfte 

Information om unga individers bankval fördelas enligt den utökade 

marknadsmixens sju P: n. Syftet med uppsatsen är att sammanfatta huvuddragen 

av informationen genom en kommenterad slutsats. 

1.3 Disposition 

Först ges en kort sammanfattning som beskriver uppsatsens innehåll. Därefter 

följer en inledning som sätter uppsatsens problem i ett sammanhang. Efter 

inledningen ges en fördjupning av uppsatsens problem och utifrån detta problem 

formuleras syftet. Nästa avsnitt i uppsatsen behandlar metoden, där en 

beskrivning över arbetets gång ges, samt motivering till de val som gjorts. Efter 

metoden följer ett kapitel som presenterar modellen, den utökade 

marknadsmixen. Metoden följs av information om unga individers val av bank 

fördelat efter modellen. I slutet av varje del och P, sammanfattas och 

kommenteras P:ts huvuddrag och betydelse. Dessa kommenterade 

sammanfattningar ligger till grund för slutsatsen, ”Tips till krösus”. 
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2. Metod 

I denna del beskriver vi hur arbetet genomförs och motiverar de val vi gjort. 

Uppsatsen tog sin början i samband med kontakt av ett bankkontor och en 

intervju med dess kontorschef. Kontorschefen hade förslag på intressanta ämnen 

att undersöka. Kontorschefen gav en bra start för uppsatsen genom att berätta 

lite om att hon såg svårigheter i att nå de unga (L. Werme, personlig kontakt, 16 

november, 2010). Utifrån kontorschefens problem formulerades en sökfras som 

användes i förundersökningen. Den första frasen var ”vad styr ungas val av 

bank”, denna utvecklades sedan till ”young teenager’s bank behaviour” och 

”banks young customers segment”. Tack vare språkbytet, vidgades sökningens 

resultat. De engelska fraserna användes för att söka efter artiklar i databasen ABI 

inform och efter böcker i bibliotekskatalogen. Genom bibliotekskatalogen gavs 

tillgång till Harrison (2000). En annan bok som använts var Meidan (1996) samt 

en undersökning, Konsument– och Konkurrensverket (2001).  

Förutom böckerna som nämnts ovan användes via Internet Googles sökmotor för 

artiklar, ”Google scholar”. I denna sökning användes både den engelska och den 

svenska sökfrasen. I databasen ”Google scholar” fanns uppsatser med problem 

som liknade denna uppsats problem. De uppsatser som användes var Hole & 

Peterson (2003) och Harju & Johansson (2005).  I dessa två uppsatser fanns källor 

som var användbara, vilka inte hade framkommit med hittills använda sökfraser. 

Dessa var Lewis (1993), Schram (1991) och Thwaites & Vere (1995). Båda 

uppsatserna har studenter som målgrupp, dock påstår vi att största delen av 

gruppen studenter utgörs av personer i åldern 15-29 år. Därför valdes dessa 

uppsatser att behållas för användning. Förutom uppsatserna fann vi även artiklar 

och internetsidor som berörde ämnet. De artiklar och internetsidor som är värda 

att nämna här är de som behöver en motivering till varför de används i 

uppsatsen. Artikeln av Heisler (1990) är en gammal artikel från USA men används 

ändå då det som framkommer i den kan styrkas med andra källor. Lewis (1993) 

är en artikel som både är gammal och har ett utländskt ursprung. Dock är 

Storbritannien likt Sverige gällande levnadsstandard och därför kan källan 
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relateras till unga i Sverige. Att den är gammal har ingen betydelse då 

tillgängligheten idag, har blivit mer än viktigt. Schram (1991) är även den en äldre 

artikel med utländskt ursprung. Att denna artikel behållits beror på att 

informationen fortfarande känns relevant då Arnell (2008) påstår i princip 

samma sak. Den behålls också för att vi i vår uppsats vill trycka på familjens 

betydelse för ungas bankval.  Thwaites & Vere (1995) är en annan utländsk och 

gammal artikel men som tillsammans med Lewis (1993) och Schram (1991) 

styrker informationen. Trots att dessa tre är från olika kontinenter pekar de på 

samma sak och som vi tidigare nämnt kan England till stor del likställas med 

Sverige. Totty (2008) är en Amerikansk artikel som vi valt att behålla både för att 

den när relativt ny men även för att det han påstår är intressant för denna 

uppsats.   

 

Funderingar fanns om det skulle genomföras en egen undersökning för insamling 

av primärdata. Dock kändes detta överflödigt då det redan fanns en nyare svensk 

undersökning av Hole & Peterson (2003) tillgänglig.  Undersökningen är gjord på 

studenter på Luleå tekniska universitet och innehållet i deras uppsats berörde 

studenters bankval. I denna undersökning ställdes frågor som varit aktuella vid 

en eventuell egen undersökning. Med tanke på Hole & Petersons undersökning 

och funnen information via andra källor valdes i denna uppsats att inte göra en 

egen undersökning.  Att Hole & Petersons uppsats är gjord på studenter ses i 

denna uppsats inte som något hinder för att använda den som källa då de är en 

stor del av målgruppen, unga 15-29 år.  

Utifrån förundersökningen och kontorschefens problem växte uppsatsens 

problem och syfte fram. Detta genom att kontorschefens problem, hur banken 

ska nå ut till unga, utvecklades till uppsatsens problem och syfte, hur väljer unga 

bank? Genom att lösa uppsatsens problem ger det en lösning även på 

kontorschefens problem. 

En modell som skulle genomsyra uppsatsen behövdes, valet föll på den utökade 

marknadsmixen. Modellen har tidigare studerats under utbildningen och därför 
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fanns tillgång till litteratur, Axelsson & Agndal (2005). Förutom av denna 

anledning valdes modellen också för att den med sina sju ”P: n”; Produkt, pris, 

plats, påverkan, personal, process och physical environment, är lätt att förstå och 

anpassad för tjänster. Förutom Axelsson & Agndal (2005) lånades Zeithaml et al. 

(2009) för att Axelsson & Agndal bara berörde modellen på ytan. Litteraturen 

kompletterades även med Internetkällan Learnmarketing.net (n.d). Ett av de sju 

P:na, fysisk omgivning (physical environment) tar inte så stor plats då dess 

innehåll är begränsat. Ett alternativ hade varit att addera detta P med P:t plats. 

Dock undveks detta på grund av att informationen under respektive P skiljde sig 

alltför mycket åt.  

Informationen om unga individers bankval fördelas efter den utökade 

marknadsmixen. Fördelningen sker utifrån hur modellen är definierad. I 

modellavsnittet definieras respektive P. Den information med koppling till ett 

specifikt P:s definition, placeras under det P: ts rubrik. Information som passar in 

på flera P: n har använts upprepat. Respektive del avslutas med en kommenterad 

sammanfattning som bygger på vad som framkommit mest, “En kommenterad 

sammanfattning av “P:ts” betydelse för unga individers bankval”. Förmågan att 

kommentera sammanfattningarna har möjliggjorts genom ökad kunskap om 

ämnet, denna kunskap har erhållits genom informationssökning om ämnet och 

studier av modellen, den utökade marknadsmixen.  

Utifrån de kommenterade sammanfattningarna utvecklas en kommenterad 

slutsats,“Tips till krösus”. De kommenterade sammanfattningarna utvecklas till 

en kommenterad slutsats genom att det som kommenterats i 

sammanfattningarna sammanställs till en lista i punktform, slutsatserna.  

3. Modell 

Under rubriken modell avses att redovisa vilken modell uppsatsens struktur bygger på 

I ett företags omgivning finns det faktorer som är påverkbara, så kallade 

konkurrensmedel. Det är företagets uppgift att identifiera den kombination av 

konkurrensmedel som bäst uppfyller företagets mål. Dessa konkurrensmedel, 
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enligt den utökade marknadsmixen är de sju P: na; Produkt, Pris, Plats, Påverkan, 

Personal, Process och Physical environment. Denna modell är anpassad för 

tjänsteföretag (Axelsson & Agndal, 2005, p. 161). En förklarande bild av modellen 

ges nedan.  

 

3.1 Den utökade marknadsmixen 

 

(Egen framställning) 

Produkt definieras som ”något som erbjuds på en marknad för köp, användning 

eller konsumtion vilket kan tillgodose en önskan eller ett behov” (Kotler et al 

citeras i Axelsson & Agndal, 2005, p. 163). Inom denna definition inkluderas även 

tjänster.  

Priset på en produkt ger konsumenten ett första intryck av vilken kvalitet denna 

kan förvänta sig. Priset är ett flexibelt konkurrensmedel som kan ändras snabbt 

och enkelt. En viktig faktor vid prissättning är att se till vad konkurrenterna sätter 

för pris på liknande produkter. En annan omständighet att ta hänsyn till vid 

prissättning är vad produkten kostar att framställa. Om kunden värdesätter 

produkten högt är denne troligtvis villig att betala ett högre pris (Axelsson & 

Agndal, 2005, p. 175-176).  
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Plats är det konkurrensmedel som gör produkten tillgänglig för kunden. 

Produkten kan finnas tillgänglig på ett varierande antal fysiska platser, 

exempelvis i flera butiker eller i olika städer. Inom konkurrensmedlet plats 

inräknas även andra sätt för konsumenten att nå produkten, till exempel genom 

postorder (Axelsson & Agndal, 2005, p. 179).  

Påverkan innebär alla försök från företagens sida att kommunicera med 

omvärlden och nå ut med sitt budskap. Ett exempel på påverkan kan vara 

reklam, men det innefattar även annan kommunikation mellan konsumenten och 

företaget (Axelsson & Agndal, 2005, p. 192). Här är det även viktigt med vilket 

medie företagen använder sig av och vilken typ av annonser, då dessa kan vara 

avgörande för vilken uppfattning konsumenten får om företaget. Idag är Internet 

även en källa för företagen att nå ut till sina konsumenter (Zeithaml et al. 2009, 

s. 25). 

Med Personal avses att företaget ska rekrytera rätt personal med god social 

kompetens. Personalen ska ges lämplig utbildning som bidrar till att göra dessa 

till en konkurrensfördel för företaget (Learnmarketing.net, n.d.). Det är även 

viktigt hur personalen klär sig och hur de ser ut, för att ge rätt signaler till 

konsumenterna och företaget en passande image. För vissa tjänster, exempelvis 

relationsbaserade tjänster, är det personalen som är själva tjänsten, exempelvis 

rådgivning (Zeithaml et al. 2009, s. 25).  

Processen avser de system som används för att hjälpa företagen att leverera sin 

tjänst. Processen kan vara antingen standardiserad eller anpassad, båda dessa 

kan ha sina fördelar respektive nackdelar (Learnmarketing.net, n.d.). En process 

kan bestå av få eller ett flertal steg, beroende på företagets komplexitet. 

Byråkratiska tjänsteföretag följer ofta ett komplicerat mönster med flera steg då 

dessa ofta är komplexa. I samband med detta är det vanligt att konsumenten har 

lite eller ingen förståelse alls för att denne måste passera flera steg och gå 

igenom många processer för att nå sitt slutgiltiga mål. Det är den sammanvägda 

upplevelsen av de enskilda processerna som ger konsumenten den slutgiltiga 

uppfattningen av tjänsten (Zeithaml et al. 2009, s.25). 
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Fysisk omgivning (Physical environment) är den miljö där tjänsten erbjuds. 

Omgivningen ska vara anpassad efter tjänsten och medverka till en bra 

helhetsupplevelse för kunden (Axelsson & Agndal, 2005, p. 536-537). 
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4. Unga individers val av bank ur den utökade 

marknadsmixens perspektiv 

I denna del redovisas materialet från informationssökningen enligt modellen 

Harju & Johansson (2005) skriver att unga inte har stora tillgångar men att de i 

gengäld inte heller kräver särskilt stora resurser, Chau (2010) påpekar att 

utmaningen för banker därför blir att se de långsiktiga vinsterna och framtida 

intäkterna ur ett längre perspektiv än att se dem som en belastning ur ett kortare 

perspektiv.  

 

En undersökning av Marlowe & Jinkook (2003) visar vilka kriterier som var viktiga 

för konsumenten vid val av olika tjänster, gällande bland annat checkkonto, 

sparkonto och billån. För checkkonto var det viktigt med låga avgifter, bra 

öppettider och tillgänglighet. Andra faktorer som var viktiga enligt de unga var 

tillgängligheten online. För sparkonto var likheterna att det ansågs viktigt att få 

ränta på det som sparades och att skydd för övertrassering fanns. En annan 

likhet som fanns var att båda grupperna hellre såg att pengarna investerades i 

fonder istället för att sättas in på sparkontot. För de unga var det viktigt med 

automatisk överföring från sitt lönekonto till sitt sparkonto. Angående billån var 

gemensamma kriterier låga räntor. För de unga var det viktigt att kunna ta långa 

lån och att ges ett alternativ med lägre handpenning.  

Vid val av finansiella tjänster är kriterier såsom rekommendation av familjen, 

kvaliteten på service, priset på service, rykte, räntor och tillgänglighet viktiga 

faktorer (Marlowe & Jinkook 2003). Enligt Konkurrens – och Konsumentverkets 

(2001) undersökning på ca 2000 personer i åldern 20-75 år framgår att följande 

faktorer är viktiga för kunders val av bank. Nedan visas faktorerna i 

prioritetsordning. 

 Traditioner 

 Vana 
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 Personliga relationer 

 Avstånd till bank 

 Internettjänster 

 Bra service och goda relationer  

I tabell 4.1 redovisas information om vilka faktorer som ansågs viktiga vid val av 

bank hos studenter vid Luleå Tekniska universitet. I tabellen har de tillfrågade 

fått rangordna alla alternativ och dessa har sedan sammanställts. 



11 
 

4.1 Vilka faktorer anser du var viktigast vid valet av din bank  

 

(Hole & Peterson, 2003) 

4.1 Produkt 

Enligt Meidan (1996, p. 2) finns det ett antal huvuddrag som kännetecknar 

tjänster inom den finansiella sektorn. Ett av huvuddragen belyser det abstrakta 

med finansiella tjänster, de kan inte förnimmas med människans fem sinnen.  

Enligt Meidan (1996, p. 3) är det svårt för en bank att skapa sig en utmärkande 

profil i förhållande till de andra bankerna eftersom allmänheten ofta uppfattar 

bankerna som väldigt lika. Eftersom banker i stora drag erbjuder samma typ av 

produkter är marknadsföring av enskilda produkter inte särskilt meningsfullt. 

Banker väljer istället att erbjuda olika paketlösningar. Dessa har två dimensioner; 

en konkret och en abstrakt del. Paketens konkreta innehåll består av tjänster, 

exempelvis inteckningar kombinerade med hemförsäkringar och livförsäkringar. 
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Den abstrakta delen av paketen består av exempelvis företeelser som påverkar 

kundens inre bild av banken, till exempel service, rykte och annonsering. Meidan 

(1996, p. 36) skriver att fördelen med att sälja in flera olika produkter i ett paket 

är att genom detta tillvägagångssätt tillfredsställer banken flera av kundens eller 

klientens behov samtidigt. En banks förhoppning är att 

produktsammansättningen kommer att stärka banden med klienten genom att 

förenkla processer för denne. Dessa paket är som mest effektiva när de är 

meningsfulla för kunden och när sammansättningens värde överstiger det totala 

värdet av alla de separata produkterna.  

I ”Bankernas ungdomspaket” (2009) har det sammanställts en tabell över 

Svenska bankers ungdomspaket för att underlätta för föräldrar att välja bank till 

sina tonåringar. Kolumnerna visar fyra stora bankers paketlösningar för 

ungdomar: 
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Nordea 

Erbjudande till ungdomar 13-15 år: 

 Personkonto för till exempel 
månadspeng. 

 Electronkort. Det har 
beloppsgränser för ungdomar 
13-15 år. 

 Internetbank för unga och 
telefonbank 

 Kostnadsfritt ID-kort om barnet 
öppnar personkonto med 
Electronkort. 

 Tjänsterna är avgiftsfria om 
barnet öppnar konto i banken. 

För ungdomar som är 16-17 år så 
kan man också få saldo via SMS 
med 50 procent rabatt. 

 

Handelsbanken 

Erbjudande från 13 års ålder: 

 Personkonto (Allkonto Ung). 
 Maestrokort. Årsavgift 150 kr. 

Kan designa kortet med egen 
bild. 

 Frikort. Kan användas i 
automater och butiker som har 
Maestro- och/eller Cirrus-
symbol. Ingen årsavgift. 

 Internetbank och telesvar. 18 års 
gräns för fullt tillträde till hela 
Internetbanken. 

 Kostnadsfritt ID-kort om du 
öppnar konto i banken 

 Från 16 år kan tonåringen byta 
ut Maestrokortet eller Frikortet 
mot ett Visakort (kortet har en 
årsavgift på 250 kr). 

 

 

SEB 

 Personkonto (Enkla Sparkontot) 
från 16 års ålder. 0,10 procent i 
ränta. 

 Maestrokort. Avgiftsfritt för 
ungdomar mellan 13 och 21 år. 
Du som fyllt 16 år kan själv 
ansöka om kortet. Kan designa 
kortet med egen bild. 

 Visakort från 16 år. Avgift 190 kr 
per år istället för 250 kr för 
vuxna. 

 Telefonbank, från 16 års ålder. 
 Internetbank, från 18 års ålder. 

 

 

 

Swedbank 

Ungdomserbjudande (13-20 år): 

 Konto med uttagsrätt 
 Bankkort Visa Ung* eller 

Världsnaturkortet Maestro**. 
Kan designa kortet med egen 
bild. 

 Internet- och telefonbank. 18 års 
gräns för telefonbank med 
personlig service och fullt 
tillträde till hela Internetbanken. 

 Id-kort 
 Ladda kontantkort mobil 

* I Bankkort Visa Ung ingår tolv 
fria kontantuttag per kalenderår, 
därefter kostar varje uttag 5 
kronor. 

** Världsnaturkortet Maestro 
avgiftsfritt första året, därefter 
kostar det 110 kr/år 
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En banks produktmix bör alltså bestå av ett varierat utbud av tjänster för att 

tillfredställa olika finansiella behov. Chau (2010) ger några exempel på olika 

erbjudanden och förmåner banker kan erbjuda för att nå unga studenter, oavsett 

om det gäller att locka dem till sig eller behålla de redan existerande kunderna. 

Bland dessa exempel återfinns räntefria övertrasseringar, kreditkort, och 

rabatterade lån eller hypotekslån. 

En produkt banker erbjuder är möjlighet för kunden att hantera sina bankkonton 

via Internet. En tillgång de unga kunderna anser att banker skall erbjuda är bank 

via telefon, till telefonbanken ska och kan kunderna ringa och utföra de flesta 

ärenden. En ny teknologisk lösning som kommit på senare år är bank i mobilen 

som ytterligare utökar bankens utbud (Bankernas ungdomspaket, 2009).  

Produkten ”betalkort” kan delas in i två underkategorier, kredit- och bankkort. 

Det som dessa båda kort har gemensamt är att de är plastkort som används för 

betalning. Från ett bankkort dras alla inköp direkt från bankkontot. Kreditkort 

påminner om bankkort, men har även en kredit kopplat till sig som innehavaren 

kan utnyttja vid behov, denna är belagd med en ränteavgift (GE money bank, 

n.d.). De största bankerna försöker få collegestudenter att välja just dem som 

kortgivare då det har konstaterats att ungdomar är sitt kreditkort märkeslojala. 

Dock blir bara hälften av alla collegestudenters ansökan om kreditkort godkända, 

och av dem som godkänns tilldelas de en låg kreditnivå. I USA är de unga en mer 

köpstark grupp än de äldre, samtidigt tenderar de yngre att i större utsträckning 

låna sig till sina inköp till skillnad från de äldre. Detta beror på att de unga har 

mindre erfarenhet angående handel på kredit, vilket kan ses som oroväckande 

då detta kan leda fram till problem med kredit längre fram i livet. I en 

undersökning på 243 ungdomar gjord i USA av Armstrong & Craven (1994) 

framkom att 74 % av de deltagande ägde ett kreditkort, och hela 71 % ägde fler 

än ett. De mest frekvent använda korten var olika typer av bankkontokort som 

exempelvis Visa (70 %) och Mastercard (39 %). Den sammanslagna procenten 

överstiger hundra då flera studenter hade flera kreditkort. 

Av studenterna som hade ett kreditkort kände 48 % till den aktuella räntenivån 

på det kreditkort de mest frekvent använde, 41 % hade inte kännedom om detta 
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och 11 % var osäkra. I undersökningen framkom det ett förslag från studenterna 

om en obligatorisk kreditkortsutbildning för att få inneha ett kreditkort. Enligt 35 

% av studenterna var campusområdet en lämplig plats att hålla en sådan 

utbildning på. En formell utbildning i kreditkort kan förbereda studenterna på en 

framtid med ett sådant innehav. Slutligen konstateras i undersökningen att det 

finns ett behov av att utbilda studenter inom kreditkortsanvändande även efter 

avklarad highschool utbildning (Armstrong & Craven 1994).  

Angående produkten sparkonto skriver Heisler (1990) att många unga innehar 

ett, oavsett om detta har startats av den unge själv eller av dennes föräldrar. I 

hans undersökning visar han att de unga som ägde ett sparkonto tyckte 72 % att 

det var viktigt att inneha ett och 75 % hade redan utvecklat en bankrelation med 

den bank de har sitt sparande i.  

4.1.1 En kommenterad sammanfattning av Produktens betydelse för unga 

individers bankval 

Av uppsatsens innehåll kan utläsas att den konkreta delen av produkten inte är 

en av de faktorer som banken i större utsträckning konkurrerar med. Detta på 

grund av att bankerna i stort sett har samma utbud. Om banker mot förmodan 

ändå väljer att lyfta fram den konkreta delen av produkter som konkurrensmedel 

framstår tekniska lösningar som det mest framgångsrika. Det föreslås ett paket 

som innehåller bank i mobilen, bank via Internet och kreditkort, då det är detta 

som attraherar unga kunder. Det paket som föreslås är enligt källorna redan det 

som bankerna erbjuder vilket är bra då det är vad de unga vill ha. Bankerna bör 

därför hålla sig i framkant av den tekniska utvecklingen för att kunna erbjuda det 

som efterfrågas. Det som Meidan (1996) kallar för den abstrakta delen av 

produkten, är i marknadsmixen en sammanslagning av flera P: n. Kort kan sägas 

att den abstrakta delen av produkten består av övriga P: n som sammanvägts. 

Tillsammans med den konkreta produkten ger det helhetsupplevelsen och det är 

genom den abstrakta delen bankerna har en chans att utmärka sig från andra 

banker då produkterna som tidigare nämnt är lika varandra.  
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4.2 Pris 

Pris på en finansiell tjänst är ränta och övriga avgifter. Önskan att det mesta ska 

vara kostnadsfritt finns, men ett lågt pris i exempelvis låg ränta, är önskvärt. 

Exempelvis tycker unga kunder att övertrasseringar ska vara räntefria (Chau 

2010). Ett exempel på en tjänst eller produkt som är belagt med en avgift är 

innehavet av ett checkkonto. Att kostnaden för checkkonto är så låg som möjligt 

är viktigt enligt de unga. Vissa tjänster dock, ska vara helt avgiftsfria, exempel på 

en sådan tjänst är Internetbanken. Den ska  inte vara belagd med månadsavgifter 

eller dylikt (Marlowe & Jinkook 2003). 

För sparkonto är det viktigt med ränta på det som sparas och att skydd för 

övertrassering fanns. Att pengarna investerades i fonder istället för att sättas in 

på sparkontot var för de unga viktigt, precis som med automatisk överföring från 

sitt lönekonto till sitt sparkonto. Vid billån var det också viktigt med låg ränta, 

möjlighet till långa lån och en låg handpenning (Marlowe & Jinkook 2003). 

4.2.1 En kommenterad sammanfattning av Prisets betydelse för unga individers 

bankval 

Tjänster som bank i mobilen och Internetbanken ska vara gratis medan 

betalkorten ska tillmötesgå de unga genom låga avgifter. Detta känns som ett 

måste för att banker överhuvudtaget ska kunna ha en chans på marknaden. Pris 

anses inte vara bland de viktigare P: na då bankerna erbjuder även här, totalt 

sett, liknande priser. Vi tror att det är svårt att konkurrera med priset på denna 

marknad. 

4.3 Plats 

Lewis (1993) fastställde att tillgängligheten var den viktigaste faktorn vid unga 

britters val av bank. Thwaites & Vere (1995) kom fram till en liknande slutsats. 

Deras studie konstaterade att tillgänglighet av uttagsautomater i anslutning till 

målgruppens närhet var väsentlig vid deras val av bank. Schrams (1991) 

undersökning i USA visar att även i Amerika värdesätter ungdomar bankers 

lättillgänglighet.  

Finansiella tjänster är beroende av att finnas tillgängliga på rätt plats vid rätt 

tidpunkt och direkt försäljning är det enda sättet att förmedla denna typ av 
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tjänst. Meidan (1996) utvecklar resonemanget genom att tillägga att denna 

oskiljaktighet till en viss del har överkommits, kreditkort ger kunderna möjlighet 

att disponera sina bankinsatta medel utan att behöva uppsöka bank. Enligt 

Konkurrens – och Konsumentverket (2001) har IT inte bara lett till en förändring i 

möjligheten för kunder att använda sig av bankens tjänster och information, utan 

också nya kanaler för banken att marknadsföra sig via. Tack vare denna nya 

teknik kan kunderna sköta sina bankärenden utan att behöva uppsöka ett 

bankkontor. Exempel på IT-tjänster som tillhandahålls är att betala räkningar och 

göra överföringar mellan konton.   

Chau (2010) jämför i sin artikel, yngre och äldres förmåga att anpassa sig och 

utnyttja nya resurser som till exempel Internetbanken. Han menar att det är 

lättare att locka den unga kunden till att använda Internetbanktjänster än att 

övertyga de äldre kunderna att förändra sina redan invanda mönster. Äldre 

kunder tenderar oftare att ha en negativ attityd till användandet av 

Internetbank. Anledningen till att så många äldre har en negativ inställning till att 

använda sig av Internetbanken beror på bristande självförtroende när det gäller 

att använda sig av tekniska lösningar. Unga däremot lockas lätt av detta tack vare 

ett större självförtroende gällande användning av tekniska lösningar. Chau (2010) 

menar att om banken lyckas få sina kunder att använda sig av Internetbanken är 

de lättare att behålla. Genom lösningar som Internetbank och betalkort blir 

kunderna mer självgående. 

Företagen har i takt med det utvecklade tekniksamhället, stressat varandra till 

att utveckla ny teknik. Nu har tekniken tagit ett nytt steg på marknaden, bank i 

mobil via applikation. Att ha bank i mobilen handlar inte bara om att vara 

ekonomisk utan även om att ha kontroll på sin ekonomi. Allt fler använder sig av 

Internetbanken och det har utvecklats till ett allmänt krav (OG Group, n.d.). Det 

är ett smidigt sätt att ha tillgång till en del av bankkontorets utbud, inte bara 

över Internet, utan även i sin mobiltelefon (Molke, n.d.). Smartphone är ett 

samlingsbegrepp för telefoner som i första hand är en mobiltelefon, men som 

också innefattar delar för kontorshantering (Wikipedia, n.d.). Apple´s iphone är 

ett exempel på smartphone som fått stor genomslagskraft (OG Group, n.d.). 

Förutom Apple´s iphone, finns det även mobiler som använder operativsystemet 
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android och dessa är också exempel på smartphones. För att kunna utnyttja 

funktionen applikation krävs en smartphone. I exempelvis programmet 

”appstore” har användaren möjlighet att ladda ner en applikation kostnadsfritt 

till sin telefon och i princip omedelbart använda den (Schori, M., 2010). Följande 

svenska banker erbjuder en kostnadsfri applikation, tillgänglig för nedladdning 

(Molke, n.d.): 

 Swedbank 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB   

Applikationerna som bankerna erbjuder ger kunder som redan använder sig av 

Internetbanken, och därför har en bankdosa kopplat till sitt konto, tillgång till 

vissa tjänster även i mobilen. Följande tjänster går att utföra med de flesta 

applikationer:  

 göra överföringar mellan sina egna konton 

 se saldon och transaktioner på konton och fonder  

 se kommande ränte- och amorteringsbelopp på lån 

 se fondinnehav samt köpa och sälja fondandelar 

 se saldo, transaktioner och fakturerat belopp på kredit och betalkort 

 starta, ändra och avsluta månadssparande för fonder  

(Spängs, T., 2010) 

Konceptet bank i mobilen är fortfarande helt nytt och det märks genom de 

begränsade, inte så utvecklade programmen. Det finns inte samma möjligheter 

med en applikation som det finns med Internetbanken. Tjänster som saknas är 

exempelvis att det inte går att betala räkningar eller föra över pengar till en 

annan individ, applikationerna behandlar endast användarens konto internt. 

Trots detta möjliggör applikationerna bankärendena snabbt och enkelt. Kort och 

gott lider tjänsten bank i mobilen fortfarande av så kallade barnsjukdomar och är 

på idéstadiet. Tack vare intresset för applikationer och enkelheten i dem tror 

experter knappast på en minskad efterfrågan, utan snarare att applikationerna är 
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ett framtidskoncept. Det kommer att bli smidigare och enklare än någonsin att 

utföra bankärenden och därför är konceptet här för att stanna (OG Group, n.d.). 

Andra alternativ på digitala tjänster är exempelvis att låna via SMS och chatta 

med kundtjänst istället för att ringa eller besöka banken (Stigson, G. & 

Torbjiernsson, N. 2008). Några storbanker har telefonbanken som ett alternativ 

till sina kunder som kanske inte har möjlighet att använda Internet eller att 

besöka dem. De har öppet dygnet runt, alla dagar om året och det går att 

genomföra alla sina bankärenden via den, enda kravet är att kunden har en 

digipass som används för att legitimera sig (Skandinaviska enskilda banken AB, 

n.d.). 

4.3.1 En kommenterad sammanfattning av Platsens betydelse för unga 

individers bankval 

Med plats på denna marknad inräknas inte bara bankens fysiska plats utan den 

totala tillgängligheten. Tillgängligheten upplevs som en viktig faktor där Internet 

och bank i mobilen ökar tillgängligheten och att det framstått som viktigt beror 

på de ungas bekvämlighet, möjligheten till ökad frihet och flexibilitet. För 

framgång krävs fortsatt utveckling av dessa, som ger de unga kunderna möjlighet 

att utföra fler tjänster på egen hand. Bank i mobilen växer och blir ett allt mer 

viktigt sätt för banker att bli tillgängliga på. Detta kan bankerna fortsätta utveckla 

genom att göra bättre applikationer med ett större utbud av tjänster. Bankens 

fysiska plats i form av bankkontor kommer inte vara lika avgörande på grund av 

den tekniska tillgänglighetens utveckling. Däremot kommer närheten till 

bankomat fortsätta att vara viktig ända tills behovet av kontanter helt försvunnit. 

 

4.4 Påverkan 

Enligt Heisler (1990) kommer alla generationers unga vara i en tillväxtfas och 

omvärlden kommer ha svårt att veta hur de tänker. Totty (2008) skriver att ett 

amerikanskt barn under 18 år, året 2008, såg i genomsnitt 20 000 tv-annonser 

per år och därför är de en lätt målgrupp att nå för olika typer av påverkan. Enligt 

Heisler (1990) består problemet i att veta hur marknadsföringen ska utformas då 

ungdomars behov kan beskrivas som att ”gårdagen ska vara extrem, dagen ska 
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vara cool och morgondagen tas som den kommer”. Artikelns författare har liknat 

sättet att nå ungdomar med att ställa in frekvensen på en radio. Denna radio ska 

ställas in efter ungdomars psykologiska behov och frekvensen ska ändras i takt 

med deras ständigt ändrade krav. Det är viktigt att produkterna speglar 

ungdomens önskemål. Chau (2010) menar att de produkter som är mest 

framgångsrika, är de som gör att ungdomarna känner att deras psykologiska krav 

tillfredställs, får dem att känna sig viktiga samt att koncepten är nya och fräscha 

och har utformats med ungdomar i åtanke. Trots att det kan vara svårt att veta 

vad ungdomar behöver för att tillfredställa sina behov påstår Heisler (1990) att 

det ändå är en del värdefulla saker som vi redan vet, till exempel att många 

ungdomar går på universitet och att de därmed påverkar hushållsekonomin, vare 

sig de bor hemma eller har flyttat ut.  

 I en undersökning som omfattade 260 individer gjord vid Luleå tekniska 

universitet, resulterade i att drygt 2/3 av alla deltagare valt sin bank endast 

utefter familjens banktillhörighet (Hole & Peterson, 2003). Övriga faktorer 

redovisas i tabellen 3.3:  

3.3 Vad fick Dig att välja den bank du har idag? 

 

(Hole & Peterson, 2003) 
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Flertalet konsumenter använder sig av Internettjänster såsom MSN, Facebook, 

bloggar och communities. Konsumenterna kan då förvänta sig att kunna 

kommunicera med sin bank på liknande sätt. Banker måste utveckla denna typ 

av kontakt i framtiden. En av storbankerna använder sig av 

sökordsmarknadsföring vilket innebär marknadsföring på Internet. När en individ 

gör en sökning i en sökmotor, med en för banker passande sökfras, återfinns de 

sponsrade länkarna alltid högst upp i träfflistan. Banker har även samarbete med 

andra passande hemsidor som frekvent besöks av rätt målgrupp, till exempel 

Facebook. På dessa så kallade kampanjsajter återfinns bankerna med en banner 

och direkt länk in till bankens egen hemsida. Viktigt är då att bankens egen 

hemsida lever upp till förväntningarna, är lätt att navigera och inte för komplext 

uppbyggd. Banker undersöker även möjligheten med egna bloggar, communities 

osv. Enligt en undersökning gjord av Stigson & Torbjiernsson (2008) har en av 

Sveriges banker lanserat en egen community-tjänst, denna upplevs som 

skrämmande för företaget då denna community bjuder in kunder i en öppen 

dialog. Skandiabanken är ett exempel på en bank där VD: n själv har en egen 

blogg för direkt kontakt med sina kunder. Flertalet banker använder sig av 

speciellt riktade e-nyhetsbrev som marknadsföring. I de sammanhang bankerna 

sponsrar olika evenemang som exempelvis fotbollsmatcher är tanken att 

videoupptagningar från dessa sedan ska återfinnas på Youtube. Dessa ger fler 

individer möjligheten att se en koppling mellan bank och idrott. Internet medför 

dock inte bara positiva faktorer för banker utan kan innebära risker, exempelvis 

negativ attityd på bloggar, hackerattacker och dylikt (Stigson & Torbjiernsson, 

2008). 

Arnell (2008) har tagit del av en undersökning gjord av SFI Group på 1100 st 

privatkunder i åldern 20-35 med banklån. Denna undersökning visar att över 

hälften av alla deltagare har samma bank som sina föräldrar har. I genomsnitt 

har de deltagande yttrat åsikter om sin bank till nio andra personer i sin närhet 

under den senaste tiden. En förklaring till att familjen och omgivningen till så stor 

del styr ungas val av bank är att var tredje uppger att de har liten kunskap när 

det gäller banker och banktjänster. Schram (1991) styrker Arnell (2008) med sin 

undersökning som visar att familjetraditioner är av betydande innebörd. 
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4.4.1 En kommenterad sammanfattning av Påverkans betydelse för unga 

individers bankval 

Banker försöker påverka sina kunder på olika sätt. När det gäller reklam är det 

bra att använda kanaler där de unga finns. Att bankerna marknadsför sig på 

Facebook, bloggar och communities är ett bra sätt för bankerna att befinna sig 

på en plats där många unga är. För banken är detta mestadels positivt då de 

genom dessa sidor kan förknippas med sådant som unga tycker är modernt. Den 

negativa sidan med denna typ av marknadsföring är risken banken tar med att 

marknadsföra sig på fel sidor och därmed få en oönskad association. 

Ovannämnda kanaler har betydelse vid valet av bank men större betydelse har 

”mun-till-mun-marknadsföring” via vänner och familj. Familjen har den största 

betydelsen vid ungas bankval då föräldrarna till de unga i många fall redan vid 

tidig ålder valt samma bank som de själva har, åt sitt barn. På grund av detta ska 

banken ha i åtanke att nå de unga genom deras föräldrar. Att nå de unga genom 

föräldrarna uppnås genom att erbjuda exempelvis familjepaket som gynnar alla 

familjemedlemmar. På så vis knyts de unga kunderna till banken på ett tidigt 

stadium och då ett bankbyte hör till ovanligheten finns chansen att kunden 

stannar inom banken. Även om familjen inte gjort ett bankval åt den unga agerar 

de förmodligen som rådgivare vid den tid då den unga ska ta beslut om valet av 

bank. På grund av familjens betydelse vid valet av bank är det därför viktigt för 

banken att vårda sin relation och genom passande påverkan bli den banken som 

föräldrarna rekommenderar. 

4.5 Personal 

Inom andra branscher, exempelvis på varumarknaden är det vanligaste sättet att 

distribuera varor att använda sig flertalet mellanhänder. Så förhåller det sig 

däremot inte inom bankväsendet. Här används ett fåtal distributionskanaler, 

vilket har till följd att banken och kunden bygger upp ett tätare förhållande som 

mer kan beskrivas som en ”klientrelation” än en ”kundrelation”. Denna typ av 

relation är ett måste för denna typ av tjänst då ett djupgående förtroende för sin 

bankman är elementärt. (Meidan, 1996, p.3) 
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Ett förtroende byggs enligt Harrison (2000, p. 67) upp i fyra steg, det första 

steget innebär en viss osäkerhet mellan parterna och vad de kan förvänta sig av 

deras relation. Det vill säga, det gäller för banken att förstå kundens behov och 

önskemål samtidigt som kunden skapar ett intresse för banken och dess 

produkter. Inom det nästföljande steget i klientförhållandet börjar parterna hitta 

en produktmix som passar för kunden och tillfredställer kundens behov mer 

effektivt. Efter en tids klientförhållande stärks banden och lojaliteten. Relationen 

finslipas och görs mer individuell. Detta medför att relationen anpassar sig efter 

förändrade behov snabbare när sådana uppstår, vilket gör att förtroende och 

tillfredställelse höjs. I sista stadiet vet klienten vad den kan förvänta sig av sin 

bank och det har uppstått ett ömsesidigt beroende. Klienten känner sig värdefull 

och är intresserad av att betala för bankens erbjudanden. Meidan menar (1996, 

p. 41) att det är viktigt att knyta an kunderna till företaget på ett tidigt stadium i 

deras liv för att kunderna ska bli lojala och vara sin bank trogen livet ut. Totty 

(2008) är inne på samma spår och menar att kundvärvningen ska ske innan 

individen ifråga har fyllt 18 år. Detta på grund av att vid 18 års ålder är det ett 

flertal organisationer som konkurrerar om samma individer.  

4.5.1 En kommenterad sammanfattning av Personalens betydelse för unga 

individers bankval 

En faktor som upplevs viktig vid ungas bankval är relationen till banken och 

personalen. Personalen är inom denna bransch en stor del av helhetsupplevelsen 

och därför ska banken bemöta de unga på den nivå de befinner sig. Det har inte 

framgått hur de unga vill bli bemötta av sin bank men logiskt vill de bli 

professionellt behandlade precis som alla andra.  Personalens bemötande ska 

därför inte förändras till det sämre när kunden är yngre men den ska anpassas till 

en nivå som är lämplig för situationen och individens behov. 

Som en motsats till resonemanget ovan medför utvecklingen av de tekniska 

tjänsterna, att personalen på bankkontoret rimligtvis får mindre betydelse 

eftersom den fysiska kontakten med personalen avtar. Följderna kan bli att det 

blir viktigare för banken att utveckla en bra support för dessa tekniska tjänster 

och att personalen bemöter kunderna väl även via denna. 
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4.6 Process 

Att byta bank och använda Internetbanken är olika processer. Enligt Konkurrens– 

och Konsumentverkets (2001) undersökning hindras många bankbyten av att de 

är problematiska. Många konsumenter anger krångel som en orsak till att inte 

genomföra ett bankbyte, alltså att problematiken överväger eventuella fördelar. 

I konsumentverkets undersökning framkommer inte vad det upplevda krånglet 

består av. Heisler (1990) menar att ungdomar är märkeslojala och många har 

redan en pågående bankrelation därför kan det vara svårt att få dem att byta 

bank.  

Internetbanken har olika utbud beroende på ålder (Bankernas ungdomspaket, 

2009). För att få tillgång till hela Internetbanken är kraven olika. Dock är 

bankernas processer för inloggning, betalning och överföring oftast lika varandra. 

Beroende på ålder sker dessa processer med hjälp av antingen en personlig kod 

eller en säkerhetsdosa (Sparbanken i Karlshamn, n.d.). Om Internetbanken 

upplevs som en okomplicerad process leder det i sin tur till att kunderna får en 

positiv attityd till banken (Chau, 2010). 

4.6.1 En kommenterad sammanfattning av Processens betydelse för unga individers 

bankval 

För att det inte ska innebära någon nackdel för bankens relation med kunden är 

det viktigt att bytet av bank och använding av internetbank är okomplicerade 

processer. På grund av den eventuella kunskapsbrist som finns hos delar av de 

yngre bör banker upplysa och informera dem om hur det går till vid bankbyte till 

deras bank och hur de använder deras internetbank. Detta förbereder kunden på 

vilka resurser i form av tid och kunskap som krävs för att genomföra dessa. Det 

är uppfattningen av processernas utfall som bidrar till kundens tycke av banken. 

4.7 Fysisk omgivning (physical environment) 

Enligt figur 4.1 kom inredning och atmosfär långt ner på listan för vad de tyckte 

var viktiga faktorer som påverkade dem vid val av bank (Hole & Peterson, 2003). 
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4.7.1 En kommenterad sammanfattning av Den fysiska omgivningens betydelse 

för unga individers bankval 

Utifrån figur 4.1 är det sjunde P: t inte det viktigaste på grund av en teori om att 

unga kunder inte lägger någon vikt vid bankens miljö och omgivning vi valet av 

bank.



26 
 

5. Tips till Krösus 

I detta avsnitt följer slutsatserna. 

 Det som unga efterfrågar är tekniska produkter. Banker fortsätter vara 

framgångsrika om de ligger i framkant i utvecklingen av de tekniska 

produkterna. Paket som innehåller bank i mobilen, bank via Internet och 

kreditkort är det som unga efterfrågar. Lägg tid och pengar på utveckling av 

framtidens teknik och tillhandahåll anpassade paket som motsvarar kundens 

efterfrågan innan den uppstår.  

 

 Familjen har stor betydelse vid ungas bankval. Vårda hela familjens relation och 

försök nå ut till ungdomar på ett tidigt stadium genom föräldrar och med 

familjepaket. 

 

 Tjänster som bank i mobilen och Internetbanken ska vara gratis medan 

betalkorten ska tillmötesgå de unga genom låga avgifter. Lyft fram erbjudanden 

med fördelaktigt pris. 

 

 Tekniska tjänster ökar tillgängligheten. För högre tillgänglighet krävs fortsatt 

utveckling av dessa. Bankapplikationer skall utvecklas till ett fullgott substitut 

till bank-via-datorn.  

 

 Banker bör fortsätta marknadsföra sig via exempelvis Facebook, bloggar och 

communities.  

 

 Unga är känsliga för påverkan av den sociala omgivningen, skapa dig ett bra 

rykte och vårda det! 

 

 Unga kunder har dålig kunskap om finansiella tjänster, utbilda dem till ett 

ekonomiskt och kritiskt tänkande!  
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 Support för de tekniska tjänsterna blir alltmer viktig i takt med att tekniken 

utvecklas. Samma bemötande som på bankkontor erfordras av 

supportpersonalen. 

 

 Processer ska vara enkla och tydliga. Upplys och informera kunderna om dem. 

Gör bankbytet till en enkel process! 

 

 Låt inte inredningen bli alltför påkostad.  

6. Krösus blickar tillbaka  

I denna text sätts uppsatsens inledning och resultat i ett sammanhang. 

Återigen satt Krösus på sitt kontor. Han var nöjd, mycket nöjd. Under året hade 

han ökat antalet kunder från Bamseland i åldern 15-29 år. Han tänkte på hur bra 

och framgångsrika hans nya applikationer för smartphones hade varit. ”Det här 

med teknologi är fina grejer”, tänkte han. Genom att förbättra sina teknologiska 

lösningar hade han fått kunder från långt-bortom-andra-sidan-dalen, som förut 

hade haft svårt att ta sig till hans bankkontor. Han tänkte även på den lyckade 

familjedag han anordnat, där han erbjudit Bamseinvånarna familjepaket. Han 

beundrade sin egen slughet och hur han lyckats locka över kunder från den 

konkurrerande banken genom att upplysa dessa om den enkla bytesprocessen. 

”Tänk vad jag tjänat på mina enkla processer!”, tänkte han. ”Tänk att det enda 

jag gjorde för att nå denna framgång var att följa Michaela, Matilda och Cecilias 

tips. 
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