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Förord 
Vi vill först och främst tacka alla våra respondenter båda de som fyllde i 

enkäten samt de som deltog i fokusgruppsintervjuerna. Utan dessa insatser 

skulle vår uppsats aldrig ha existerat. Vi vill även rikta ett stort tack till alla lärare 

som låtit oss stjäla en stund av deras dyrbara tid med klasserna. Framförallt 

skulle vi då vilja tacka Mari-Anne Eriksson som engagerat sig i oss och vår 

uppsats under enkätundersökningen. Slutligen vill även rikta ett riktigt stort tack 

till våra handledare Patrik Gottfridsson och Annika Åberg, som introducerade 

uppsatsämnet samt öppnade upp för vår undersökning hos Westra Wermlands 

Sparbank och Länsförsäkringar i Arvika. De har varit en stor tillgång för oss 

under hela arbetet.  
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Caroline Alvestrand   Maria Svedin 

 



   

Sammanfattning 
Banken har genomgått en ständig förändring sedan den etablerades. I början 

fanns bara bankkontor men idag har den utvidgats med bland annat 

internetbank, telefonbank och bankomater. Det mesta tyder på att banken 

kommer att fortsätta att förändras och utveckla sina tjänster och erbjudanden. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur banktjänsterna borde ändras 

utifrån ungdomars bankvanor och syn på banken. Detta för att hänga med i 

denna förändring och kunna hålla konkurrensen med de andra bankerna. 

Dagens ungdom är nästa generation ut på bankmarknaden och det är då extra 

viktiga att ta till sig denna nya målgrupp. 

 

Vi har valt att undersöka bankvanor hos ungdomar i årskurs tre på gymnasiet. 

Vi har dels använt oss av en besöksenkät för att ta reda på hur ungdomars 

bankvanor ser ut men även gjort två fokusgruppsintervjuer för att få reda på 

varför de använder de tjänster de gör samt vad de förväntar sig av banken i 

framtiden. Undersökningarna har ägt rum i Stockholm, Karlstad och i Arvika.  

 

Vi har kunnat konstatera att dagens ungdom föredrar bankens tekniska tjänster 

gällande den dagliga ekonomin men att vid större och mer komplexa tjänster 

såsom att ta stora lån eller sköta större besparingar föredrar de personlig service 

då detta känns tryggare. Vi ser också en tendens till att bankmarknaden 

kommer att bli mer och mer teknisk präglad och att teknologin kommer att 

expandera samt fått bekräftat att e-tjänsterna verkar vara här för att stanna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ........................................................................................ 2 

1.3 Syfte och frågeställning................................................................................... 4 

2. Metod ......................................................................................................................... 5 

2.1 Val av ansats ................................................................................................... 5 

2.2 Insamling av empiri......................................................................................... 6 

2.2.1 Insamling av empiri- Kvantitativ metod .................................................. 6 

2.2.2 Insamling av empiri- Kvalitativ metod .................................................... 6 

2.3 Val av respondenter......................................................................................... 7 

2.4 Enkät ............................................................................................................... 8 

2.4.1 Kodning och datorisering av uppgifterna ................................................. 9 

2.5 Fokusgruppintervjuer ...................................................................................... 9 

3. Teori ......................................................................................................................... 13 

3.1 Hur en tjänst är uppbyggd ............................................................................. 13 

3.1.1 Olika typer av tjänster ............................................................................ 13 

3.2 Servicescape .................................................................................................. 14 

3.3 Personlig service ........................................................................................... 14 

3.3.1 Ansikte mot ansikte ................................................................................ 14 

3.3.2 Den lojala kunden (One-to-one marketing) ............................................... 15 

3.4 Teknologin .................................................................................................... 16 

3.4.1 Självbetjäning ......................................................................................... 16 

3.4.2 E-tjänster ................................................................................................ 16 

3.4.3 Hög standard av teknologiska tjänster ................................................... 17 

3.4.4 Teknisk personifiering ........................................................................... 17 

3.4.5 Technology Readiness ........................................................................... 17 

3.4.6 Framtidens teknologi .............................................................................. 18 

3.5 Sammanfattning ............................................................................................ 18 

4. Analys ...................................................................................................................... 20 

4.1 Dagens ungdom som gynnsamma kunder..................................................... 20 

4.2 Teknik ........................................................................................................... 22 

4.2.1 Internet ................................................................................................... 22 

4.2.2 Bankomat ............................................................................................... 24 

4.2.3 Telefonbank............................................................................................ 26 

4.2.4 Tekniska preferenser .............................................................................. 28 

4.3 Personlig service ........................................................................................... 29 

4.3.1 Trevligt bemötande ................................................................................ 29 

4.3.2 Personliga mötet ..................................................................................... 30 

4.4 Sammanfattande analys ................................................................................. 32 

5. Slutsats ..................................................................................................................... 34 

5.1 Frågeställningarna och syfte ......................................................................... 35 

6. Källförteckning ....................................................................................................... 37 

 

 



  1 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för de faktorer som legat till 

grund för arbetet. Läsarens ges en inblick över bakgrund och syfte för denna 

uppsats. Även problemformulering och frågställningar kommer att beröras i 

detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund  

Bankers tjänster i Sverige har genomgått stora förändringar genom senare år. 

Tidigare erbjöds banktjänster endast på bankkontor men de har utvecklats med 

tiden. I dag kan man utföra bankärenden via internetbanken, genom bankernas 

telefonservice, bankomater samt kortbetalningar (Johansson, 2006).  

 

Denna förändring är en följd av en ökad konkurrens på bankmarknaden genom 

internetbanker och etablering av utländska aktörer samt ny teknologi. Resultatet 

av förändringen har gynnat utvecklingen av nya tjänster på bankmarknaden. 

Detta har medfört att de traditionella bankerna varit tvungna att använda sig 

utav den nya teknologin för att konkurrera med de nya bankerna och deras 

tjänster (Svenska Bankföreningen 2007).  

 

Internetbankerna är en av de tjänster som vuxit fram. De finns tillgängliga på 

Internet via bankernas hemsidor och är lätta att använda för den datakunnige. 

Genom internetbanken kan kunderna logga in när som helst på dygnet och få 

en överblick över sin ekonomi innefattande konton och andra tillgångar som 

fonder och aktier, samt lån och gjorda transaktioner. Man kan även utföra både 

alldagliga bankärenden som att betala räkningar och föra över pengar, men även 

mer avancerade tjänster som att sälja och köpa aktier och fonder.  

 

En annan tjänst är telefonbanken. Via telefonbankerna kan kunderna ringa och 

med hjälp av personliga koder få reda på saldon på sina konton och överföra 

pengar. Man kan även få kontakt med en person som utför de ärenden man så 

önskar.   

 

Sammanfattningsvis har utvecklingen i Sverige visat att antalet traditionella 

bankkontor har minskat under åren samt att antalet aktörer på marknaden ökat. 

Samtidigt har möjligheterna att utföra banktjänster ökat (Svenska 

Bankföreningen 2007) 

 



  2 

Detta leder till en intressant framtid för bankerna där mycket redan har hänt 

och mycket kan förväntas hända. Näst ut på bankmarknaden är dagens ungdom 

som kommer att påverka branschen med sina krav och förväntningar. 

 

Ungdomar idag är uppväxta med datorer och allt den nya teknologin har 

erbjudit. Användningen av datorbaserad underhållning och sociala aktiviteter 

har ökat hos dem med åren. Även användning av datorer i utbildningen och 

datorbaserade lektioner har ökat (Bers 2006). De har därför andra 

förutsättningar att ta till sig nya tekniska tjänster. Frågan är då hur de ser på 

banker och dess tjänster och vad de förväntar sig av bankerna.  

 

1.2 Problemformulering  

Eftersom dagens ungdom hanterar ny teknologi i sin vardag och i många fall är 

intresserade av den nyaste teknologin (Bers 2006) kan man tro att de besitter ett 

högt TR (Technology Readiness1). Leder detta till att ungdomar kommer att 

välja tekniska tjänster hellre än personlig tjänstemöten? Vad använder de idag 

och vad föredrar de just nu?  

 

En annan viktig aspekt är kärntjänst, stödtjänster och hjälptjänster. 

Kärntjänsten avser företagets huvudtjänst, stödtjänster är en tjänst som inte är 

nödvändig men som kan läggs till huvudtjänsten för att ge ett bättre och mer 

differentierat erbjudande. Hjälptjänster är de tjänster runt omkring som gör så 

att tjänsten fungerar (Grönroos 2002). Vilka tjänster ser dagens ungdom som 

kärntjänsten, det vill säga vilka tjänster tycker det är viktigast, och vad använder 

de mest? Vilka stödtjänster förväntar de sig av banken och vart vill de få tillgång 

till dem?  

 

Kärntjänst, stödtjänster och hjälptjänster utgör sedan tjänsteerbjudandet och 

för att skapa värde åt kunden måste tjänsteerbjudandet uppnås eller överträffa 

kundens förväntningar (Echeverri & Edvardsson 2002). Vilka förväntningar har 

då dagens ungdom på bankens tjänster och hur borde bankens 

tjänsteerbjudande se ut för att skapa värde för dem. Om tjänsten inte skapar 

värde för kunden kommer kunden bli missnöjd och endera klandra 

producenten eller sig själv för att valt fel producent (Echeverri & Edvardsson 

2002). De kommer sannolikt inte välja samma producent igen.  

 

                                                 
1
 Technology Readiness Index [TRI] står för “människors benägenhet att ta till sig och använda ny 
teknologi för att uppnå mål både hemma och på jobbet” (Parasuraman 2000). 
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Ytterligare frågeställningar för vår studie rör den omgivande miljön i 

tjänsteverksamheten, även kallad servicecape (Echeverri & Edvardsson 2002). 

Servicescape definieras som karaktären av den fysiska miljön och 

tjänstepersonalen kvalitéer som omger tjänsten och frambringar reaktioner från 

kunderna (Bitner 1992). Föreliggande studie utgår från ungdomars syn på 

servicecape. Här ställer vi oss frågor såsom är det viktigt med trevlig personal 

och en behaglig miljö på banken eller är det viktigare med låga avgifter och bra 

erbjudanden? 

 

 I en studie av Durkin och Howcroft (2003) menar de att det kommer bli allt 

färre banker med lokala bankkontor. Trots detta så ökar efterfrågan av ansikte 

mot ansikte dialogen enligt dem. De ser att kunder i dag lägger större vikt på 

den personliga servicen än att uträtta bankärendena via telefon eller Internet. 

De menar att flertalet kunder känner sig tryggare med att kontakta det lokala 

bankkontoret personligen än att genomföra dem via de tekniska tjänsterna 

såsom via telefon eller Internet. En annan faktor som avgör valet av 

kommunikationssätt är när det handlar om finansiella transaktioner, då kunder 

anser att servicen är bättre på de lokala bankkontoren än via Internet eller 

telefon (Durkin & Howcroft 2003).  Vad föredrar dagens ungdomar, den 

personliga servicen eller de tekniska tjänsterna? 

 

Naquin och Gaylen (2003) menar att Internet kommer att göra att banker kan 

erbjuda sina kunder fler specialiserade erbjudanden. De påpekar även i sin 

studie att ansikte mot ansikte dialogen kan skapa långsiktiga problem då 

Internet tar över mer och mer, och hjälper banken att skapa ett 

beteendemönster för att individualisera varje bankkund (Naquin och Gaylen, 

2003). Är detta någon som dagens ungdomar håller med om? Anser de att 

bankens tjänster i framtiden helt och hålet kommer erbjudas via deras tekniska 

tjänster? 

 

I en studie av Woodall et al. (2007) tror man att konsumenterna i framtiden ska 

kunna koppla upp sig online och prata med personalen genom datorn och få 

hjälp. Tjänsterna kommer att bli mer lättrörliga och bärbara och att den största 

potentialen finns inom bankvärlden, det statliga och e-handeln. Hur ställer sig 

ungdomar till påståendet? Ser de positivt på en sådan förändring? Vilken effekt 

kommer det att få? Innebär det att bankkontoren kommer att försvinna helt i 

framtiden? 
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Så å ena sidan verkar det som att marknaden kommer bli allt mer teknisk 

präglad med färre personliga möten, men och andra sidan visar studier att 

personliga mötena ger trognare och tryggare kunder. Vad är det då som 

kommer att hända i bankvärlden?  

 

Hur ser dagens ungdom, framtidens bankkunder på bankvärlden och hur 

kommer de att förändra den med sina preferenser. Vilka förväntningar har de 

på banken och hur vill de utföra sina bankärenden. Föredrar de tekniska 

tjänster eller personlig service?  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur banktjänsterna borde ändras utifrån 

ungdomars bankvanor och syn på banken.  

 

För att kunna uppfylla ovanstående syfte har vi tagit fram följande frågor som 

frågeställningar: 

 

• Hur ser ungdomars bankvanor ut idag? 

• Hur ställer sig dagens ungdom till bankens tekniska tjänster kontra deras 

personliga service  

• Vad förväntar de sig av sin bank i framtiden? 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras metoden för arbetet om hur vi gått tillväga. Kapitlet 

är upplagt i sex delar, den första beskriver val av ansats, den andra delen består 

av insamling av empiri, den tredje delen beskriver val av respondenter, den 

fjärde delen behandlar enkäten, den femte delen beskriver 

fokusgruppsintervjuerna och den avslutande delen behandlar metodkritik.  

 

2.1 Val av ansats 

Bankmarknaden går mot att bli allt mer teknisk präglad med färre personliga 

möten. Samtidigt visar studierna att de personliga mötena ger trognare och 

tryggare kunder. Utifrån vårt syfte; att beskriva hur banktjänsterna borde ändras 

utifrån ungdomars bankvanor och syn på banken vill vi fördjupa oss i hur 

ungdomar ser på personlig service och de tekniska tjänsterna idag samt i 

framtiden. Vilka tjänster använder de sig utav idag samt vad har de för 

förväntningar av tjänsterna i framtiden?  

  

Då vi vill ta reda på hur ungdomars bankvanor är idag och vilka tjänster de har 

använt samt använder idag har vi valt att använda oss utav den kvantitativa 

metoden. Anledningen till att vi valde den kvantitativa metoden var att vi ville 

ta reda på hur ungdomar runt 18 års ålder använder banktjänster idag. Vi får 

alltså med hjälp av den kvantitativa metoden reda på hur deras bankvanor ser ut 

idag. Då vi vill kunna dra statistiska slutsatser ansåg vi att denna metod var bäst 

lämpad för det ändamålet. I den här studien har en enkätundersökning 

genomförts.  

 

En annan viktig frågeställning för oss var även att mer ingående ta reda hur 

ungdomar ser på sin framtida relation med banken samt varför de använder de 

tjänster de gör idag. Vi anser att denna fråga besvarades bäst genom att hålla en 

öppen dialog samt att ställa frågor med öppna svarsalternativ vilka är 

kännetecken för en kvalitativ undersökningsmetod. I den här studien 

genomfördes två fokusgruppsintervjuer. Detta för att skapa en diskussion för 

att på så sätt få ut så mycket information som möjligt samt fördjupa oss i den 

information vi fått av enkätundersökningen. Vi får alltså med hjälp av den 

kvalitativa metoden också reda på varför deras bankvanor ser ut som de gör.  

En annan viktig fördel med en kvalitativ undersökningsmetod är att 

undersökarna inte påverkar respondentens svar (Jacobsen 2002). Detta 

möjliggör att viktiga frågeställningar och ämnen som annars inte skulle 
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framkomma vid en undersökning med exempelvis fasta svarsalternativ lyfts 

fram. 

 

Sammanfattningsvis har vi valt att besvara vårt syfte samt frågeställningar 

genom att använda oss utav en blandad ansats, kvalitativ- respektive kvantitativ 

ansats. Det vill säga att genom att använda oss utav de båda metoderna så 

kommer vi får reda på både hur ungdomars bankvanor ser ut idag samt varför 

de ser ut som de gör.  Den kvalitativa ansatsen hjälper oss även med att få en 

inblick i vad de har för förväntningar av tjänsterna i framtiden.  

 

2.2 Insamling av empiri  

 

2.2.1 Insamling av empiri- Kvantitativ metod 
Vi valde att göra en enkät som berör frågor om ungdomars syn på deras 

relation till banken samt deras ekonomiska vanor (se Bilaga 1). Som 

insamlingsmetod för primärdata har vi valt att göra en besöksenkät för att detta 

ger en snabb redovisning samt att det blir lättare att styra vilket urval som svarar 

på enkäten (Dahmström 2005).  Urvalet var i det här fallet ungdomar i årskurs 

tre på gymnasiet. Vi valde att besöka klasserna för att vi kunde vara med under 

enkätens gång och svara på frågor om eventuella oklarheter vilket leder till ett 

mindre bortfall. Vissa elever kanske även kände ett större engagemang för 

enkäten då vi fanns på plats och presenterade studien och på så sätt fick en 

högre svarsfrekvens.  

 

Anledningen till att vi inriktade oss på ungdomar i årskurs tre på gymnasiet är 

för att de är runt 18 år och det är de som snart ska ut i arbetslivet. En annan 

anledning till att vi valde årskurs tre istället för exempelvis årskurs två var åldern 

på eleverna. Då de flesta i årskurs tre fyllt 18 år och fått tillgång till bankens alla 

tjänster har de i många fall hand om sin egen ekonomi.  

 

2.2.2 Insamling av empiri- Kvalitativ metod 
För att få större insikt i hur ungdomar ser på banken, deras behov samt hur de i 

framtiden vill utföra sina bankärenden, har vi valt att göra två 

fokusgruppintervjuer om grupper på tre respektive sex personer. Detta då vi 

inte fick tag på sex personer i Karlstad som vi hade som mål, utan fick nöja oss 

med tre. Vi valde att göra fokusgrupper då man får en djupare bild av 

respondenternas åsikter då de får använda sina egna ord samt att undersökarna 

kan ställa fler och mer komplexa frågor (Dahmström 2005). En annan orsak till 
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att vi genomförde fokusgruppsintervjuer var för att det hade varit för tids - och 

kostnadskrävande att intervjua personer en och en (Trost 2005). Vi ville även 

mer ingående öka kunskapen samt förståelsen över hur ungdomar ser på 

banken idag samt vad de har för förväntningar om banken i framtiden, och 

ansåg att detta besvaras bäst genom intervjuer (Trost 2005). Sedan ville vi skapa 

en diskussion mellan eleverna för att på så sätt få ut så mycket information som 

möjligt.  

 

2.3 Val av respondenter 

För att uppnå vårt syfte har vi valt att dela ut enkäter i gymnasieklasser i 

Karlstad, Stockholm samt i Arvika. Varför vi valde att genomföra studien i 

dessa städer var för att täcka in stor-, mellan- och småstadssegmentet. Detta för 

att undvika att vår studie skulle få ett skevt utfall. Ett skevt utfall i denna studie 

skulle kunna uppstå om slutsatser dras utan att ta hänsyn till geografiska 

placeringar och storlekar. Storstaden representeras i denna studie av Stockholm, 

Karlstad utgör en stad i mellanstorlek. Eftersom vi skriver på uppdrag av 

Westra Wermlands Sparbank och Länsförsäkringar i Arvika får Arvika 

representera en småstad i vår studie.  

 

För att få tag på gymnasieklasser kontaktade vi gymnasieskolor i Stockholm, 

Karlstad och Arvika genom främst telefonsamtal till rektorerna men även e-

mail. Tyvärr var det inte alla gymnasieskolorna som godkände utdelningen av 

enkäten på grund av tidsbrist och olika principer de hade. De gymnasieskolor 

där vi fick möjlighet att komma och dela ut vår enkät i var i Karlstad: Hammarö 

Utbildningscenter samt Sundsta/Älvkullegymnasiet. Ur dessa två skolor fick vi 

in totalt 95 stycken enkäter. I Stockholm genomförde vi undersökningen på 

Blackebergs gymnasium, Höglandsskolan samt Vittra på Södermalm. Här fick 

vi sammanlagt in 137 stycken enkäter. Undersökningen i Arvika genomfördes 

på en klass på Solberga gymnasieskola, från denna klass fick vi in 25 stycken 

enkäter. Totalt sett fick vi in 257 stycken enkäter. Av de tillfrågade var det 100 

procent som valde att fylla i enkäten, vi har därför inget bortfall. Däremot 

förekom det bortfall på enstaka frågeställningar (se Bilaga 3). Det kan dock 

tänkas att generaliserbarheten blivit lidande på grund utav att respondenterna 

inte är slumpmässigt utvalda. Vi anser dock att då vi täcker in stor- mellan och 

småstadssegmentet så har reliabiliteten inte påverkats nämnbart. Detta kommer 

vi att diskutera mer senare i avsnittet metodkritik.   
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Ort antal besvarade enkäter Bortfall 

Arvika 25 0 

Karlstad 95 0 

Stockholm 137 0 

Totalt 257 0 

 

Respondenterna till våra två fokusgruppsintervjuer valdes ut genom frivillig 

intresseanmälan från elever ur de klasser som deltog i undersökningen. Det som 

kändes viktigt för oss var att ingen skulle känna sig tvingad att delta i intervjun. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med en grupp på tre stycken kvinnor 

från Karlstad och en grupp på sex stycken elever, tre kvinnor respektive tre 

män från Stockholm. Samtliga respondenter från båda grupperna var i åldrarna 

17- 18 år.  

 

2.4 Enkät 
Innan vi började formulera de frågeställningar som skulle utgöra enkäten 

blickade vi tillbaka på de vetenskapliga teorier vi ville använda för uppsatsen 

samt på vår problemformulering och utifrån dessa skapade vi enkäten.  

 

Enkäten utformades efter vad vi ansåg vara lämpligt då vi tagit del av vad bland 

annat Ejlertsson (2005) skriver i sin bok, Enkäten i praktiken. Vi har även fått 

hjälp från våra handledare och studerat andra gjorda enkäter för att på så vis få 

tips och idéer. 

 

I enlighet med Ejlertsson (2005) har vi för att säkerställa att enkäten uppfyller 

sitt syfte testat enkäten i en så kallad pilotstudie bestående utav två delar. Den 

första delen menar han är till för att undersökarna ska få möjlighet att göra 

grundläggande ändringar innan den andra delen äger rum, då enkäten testas på 

en representativ grupp.  

 

I pilotstudiens första stadium testade vi enkäten på vänner och familj för att få 

hjälp och synpunkter på frågeställningarna. Utefter deras åsikter gjordes de 

största förändringarna på enkäten såsom omformuleringar av frågor samt 

förändringar i enkätens upplägg. Pilotstudiens andra stadium genomfördes på 

en mindre grupp på sex personer, tre kvinnor och tre män, vilka befann sig 

inom ramen för vår målgrupp. Här ändrades enkäten ytterst lite och endast 

enstaka justeringar gjordes såsom enkätens layout samt små justeringar på vissa 

frågor.  
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Vissa av enkätundersökningens frågor utformades i skalor 1-4 där en fyra 

representerade vikigt och en etta inte viktigt. Varför vi valt att inte ha en skala 

1-5 var att vi ville undvika att respondenterna slentrianmässigt kryssar en trea i 

mellanläget. Utan vi ville med vår skala framtvinga ett mer aktivt 

ställningstagande i mellanläget.  

 

Utdelningen av själva enkäten genomfördes genom att vi besökte klasserna och 

gjorde en kort presentation av oss själva, uppsatsen samt uppsatsens syfte. 

Sedan delades enkäterna ut och vi svarade på frågor om eventuella oklarheter 

under ifyllnaden. Det ställdes ett fåtal frågor såsom; att de inte fick 

studiebidraget men fick samma summa eller annan summa pengar istället och 

ifall de i sådana fall skulle kryssa i ja ändå på fråga sex eller fylla i hur mycket de 

fick på fråga sju. En annan fråga som uppkom var om bankomaterna på fråga 

18, då de var intresserade av hur man genomförde till exempel betalningar, 

öppnade konto etcetera genom bankomaten. För övrigt var det inga andra 

frågor som uppkom. Allt eftersom eleverna blev klara med enkäterna samlades 

de in. 

 

2.4.1 Kodning och datorisering av uppgifterna 
Enkäterna lades in i SPSS med hjälp av bland annat Wahlgrens (2005) och 

Aronssons (1999). SPSS valdes som verktyg då man kan läsa av en specifik 

enkät i programmet och sedan dubbelkolla den med det verkliga exemplaret. 

Verktyget SPSS frequencies underlättar också arbetet då den räknar ihop alla 

enkäterna och svaren samt minskar felberäkningarna då den anger antal värden 

man missat att lägga in såkallade missing values. Den anger även statistik för 

varje fråga där information som totalt antal enkäter, procenthalt och antalet svar 

för varje svarsalternativ rapporteras.  

 

2.5 Fokusgruppintervjuer 

Syftet med fokusgruppintervjuerna var att få en större inblick i hur ungdomar 

ser på banken och vad de förväntar sig utav av banken i framtiden. 

 

För att våra fokusgruppsintervjuer skulle tjäna sitt syfte ansåg vi det som 

nödvändigt att utforma en intervjuguide (se Bilaga 2). Varför vi valt att använda 

oss utav en intervjuguide är för att den innehåller riktlinjer som gör det lättare 

att undvika att det förekommer utsvävningar under intervjuerna (Trost 2005). 

Intervjuguiden fungerade även som ett bra stöd för oss och respondenterna 

innan och under intervjuerna.  
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Intervjuguiden utformades med hjälp av vad som framkommit från 

enkätundersökningarna. Vid genomgång av dessa fann vi frågeställningar och 

svar som vi mer djupgående ville veta mer om. Exempel på dessa områden var 

bland annat sparande, köp av aktier/fonder, tekniska tjänster samt personlig 

service. De fick utgöra grunden för guiden. 

 

Fokusgrupperna genomfördes under två dagar varav den första intervjun ägde 

rum i ett litet konferensrum på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Den andra 

fokusgruppen genomfördes i en lokal på Blackebergs gymnasium. Varje intervju 

varade i cirka 45 minuter och spelades in digitalt på diktafon, med 

respondenternas samtycke.  

 

Intervjuerna startade med en bakgrundsorientering där vi berättade lite kort om 

syftet med intervjun. Sedan har respondenterna själva svarat på frågorna med 

sina egna ord och skapat en diskussion medan vi observerade. 

 

Det som var bra med fokusgruppsintervjun i Karlstad var att det blev en väldigt 

bra diskussion mellan respondenterna. Anledning till att diskussionen blev 

lyckad var att samtliga respondenter var insatta i sina egna ekonomi. Det som 

var mindre bra med intervjun var att det endast kom tre personer istället för sex 

personer som utlovat och endast tjejer. Vi anser att ämnet ekonomi inte är 

könsrelaterat då vi inte tror att killar eller tjejer i den åldern är mer insatta i 

ekonomins värld än det motsatta könet. Detta gjorde att vi ansåg att det inte 

skulle påverka undersökningen avsevärt. 

 

I fokusgruppsintervjun i Stockholm fick vi möjlighet att intervjua sex personer, 

tre tjejer och tre killar vilket gjorde att fördelningen var bättre. Vi upplevde 

dock det som svårare att få igång en diskussion än vid intervjun i Karlstad. 

Anledningen var att de inte var lika insatta i sina egna ekonomier vilket 

antagligen berodde på att alla fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar. 

 

När vi skulle sammanfatta fokusgruppsintervjuerna i skriftlig form lyssnade vi 

igenom våra inspelningar och skrev ut dessa i en skriftlig text. Detta för att 

skulle bli enklare att analysera materialet (Jacobsen2002). Efter utskriften av 

intervjuerna utgick vi från vårt syfte samt frågeställningar för att på så sätt ta ut 

de som var mest väsentligt. Vi har tagit hjälp av meningskoncentrering, en metod 

för intervjuanalys presenterad i Kvale (1997). Med hjälp av denna analysmetod 

har vi kortat ner det omfattande materialet som framkommit av 
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undersökningen utan att förlora den väsentliga innebörden. Vi valde att ta med 

det som var relevant utefter våra frågeställningar. För att inte tappa läsarens 

intresse har vi valt att ha med intervjuerna i sin helhet som bilaga (se Bilaga 4).  

 

2.6 Metodkritik 

Begreppet validitet innebär att undersökaren mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet avser att undersökaren mäter på ett tillförlitligt 

sätt (Jacobsen 2002). 

 

Vi anser inte att vårt val av 18-åringar var felaktigt då det var ungdomars syn på 

bankvärlden vi ville undersöka. De har tillgång till bankens alla tjänster och 

många har även en egen ekonomi då de jobbar extra eller någon gång har haft 

ett sommarjobb. 18-åringarna verkade också väldigt intresserade av bankens 

tjänster och använt ett flertal. Vi tror inte att vi skulle fått in mer relevant 

information från tillexempel 20-åringar då de flesta befinner sig på nästan 

samma nivå som 18-åringarna. Det vill säga inte tar stora lån eller till exempel 

spara pengar inför husköp.    

 

2.6.1 Den kvantitativa metoden 
I denna studies kvantitativ ansats innebär begreppen validitet respektive 

reliabilitet att rätt sorts data är insamlad på ett tillförlitligt sätt (Jacobsen 2002). 

Att valet av respondenter inte skett slumpmässigt kan ha en negativ effekt på 

reliabiliteten då resultatet kanske inte avbildar populationen på ett korrekt sätt. 

Jacobsen (2002) skriver dock att även vid ett slumpmässigt stickprov är det 

högst osannolikt att resultatet är en exakt avbild av populationen. Vi anser då 

att vårt val av urval inte påverkar tillförlitligheten avsevärt då vi spridit ut våra 

undersökningar mellan olika klasser från olika skolor och städer. Vi har med 

hjälp av pilotstudien försäkrat oss om att frågorna blev rätt formulerade för att 

de skulle mäta det vi ville att de skulle mäta. I pilotstudiens första stadium 

testades enkäten på familj och vänner för att få allmänna synpunkter. Utefter 

deras åsikter gjordes de största förändringarna såsom omformulering av frågor 

med mera. I det andra stadiet testade vi enkäten på en mindre grupp på sex 

personer som befann sig inom vår målgrupp. Här gjorde endast några enstaka 

justeringar på vissa frågor. Vi anser att vår enkätundersökning är tillförlitlig då 

vi fått genomtänkta svar som vi sedan har kunnat dra statistiska slutsatser på.  

 

Vid databearbetningen förkom det endast ett missing value och det rättades till 

med hjälp av den specifika enkäten som den tillhörde. Förutom missing value 
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som är när en siffra inte blivit inskriven kan felskrivningar förekomma det vill 

säga att till exempel en etta skrivits där det skulle vart en tvåa. På grund av 

tidsramen hade vi inte tid att dubbelkolla alla 257 enkäterna i SPSS utan valde 

istället att göra stickprov på 50 enkäter som dubbelkollades. Inga felskrivningar 

förekom under stickprovet vilket gjorde att vi ansåg att andelen eventuella fel 

inte skulle påverka undersökningen avsevärt.  

 

2.6.2 Den kvalitativa metoden 
I dennas studies kvalitativa ansats innebär begreppen validitet respektive 

reliabilitet att både insamlingen och analysen av data skett på ett tillförlitligt sätt 

(Jacobsen 2002). Att vi inte genomfört någon fokusgruppsintervju i Arvika kan 

ha haft negativ inverkan på reliabiliteten. Det var dock inte möjligt för oss ur ett 

tidsperspektiv att genomföra detta och vi tror heller inte att det påverkade 

studien på ett sådant sätt att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Enligt Trost 

(2003) bör en kvalitativ intervju vara cirka 90 minuter lång. Våra intervjuer blev 

dock endast 45 minuter långa. Detta kan ses som en nackdel, vi anser dock att 

vi fick ut det vi ville av våra två fokusgruppsintervjuer. Ett skäl till att våra 

intervjuer blev en aning korta tror vi beror på brist på erfarenhet att utföra 

fokusgruppsintervjuer. Vi anser dock att det inte minskade tillförlitligheten på 

något sätt då vi fick ut den information vi eftersträvade. 

 

När det gäller intervjuareffekten, det vill säga om vi undersökare påverkade 

respondenterna under intervjun, anser vi att detta inte uppkom avsevärt för att 

påverka studiens tillförlitlighet. Under de båda fokusgruppsintervjuerna satt vi 

som åhörare och lyssnade och lät respondenterna diskutera fritt. Vi tog endast 

upp ämnena som vi ville att de skulle diskuteras. Därför anser vi som sagt att 

det som sades i intervjuerna var tillförlitligt. Validiteten och reliabiliteten av 

intervjuerna är beroende på hur undersökaren skriver ner och sammanfattar 

intervjumaterialet (Kvale 1997). Eftersom vi har lyssnat igenom intervjuerna 

noggrant och sedan noggrant skrivit ut dem så anser vi att dessa intervjuer är 

tillförlitliga.   
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3. Teori 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som legat till grund för 

att uppfylla uppsatsens syfte samt de problemfrågeställningar som utgjort basen 

för vår undersökning. De teorier som vi kommer att behandla i detta avsnitt är 

hur en tjänst är uppbyggd, servicescape samt teorier om personlig service och 

teknologin. Här vill vi att läsaren skall få en fördjupad förståelse för begreppen 

som sedan är till hjälp för att ta del av empiri/analys delen.  

 

3.1 Hur en tjänst är uppbyggd 

En tjänst är uppdelad i kärntjänst, stödtjänster och hjälptjänster. Kärntjänsten 

avser huvudtjänsten. Stödtjänst är en tjänst som inte är nödvändig men som 

kan läggs till huvudtjänsten för att ge ett bättre och mer differentierat 

erbjudande vilket ökar tjänstens värde jämfört med konkurrentens. 

Hjälptjänster är de tjänster runt omkring som underlättar användningen av 

kärntjänsten och utan den så kan inte kärntjänsten konsumeras (Grönroos 

2002). Kärntjänsterna hos en bank är lån och sparande av pengar. 

Stödtjänsterna är tillexempel de olika slags former av sparande banken erbjuder 

som olika slags sparkonton, hjälp med aktier och fonder men även rådgivning 

och olika försäkringar. Hjälptjänsterna är tillexempel bankkort för bankomater 

och Internet för internetbanken som gör att allt fungerar.  

 

Kärntjänst, stödtjänster och hjälptjänster utgör sedan tjänsteerbjudandet och 

för att skapa värde åt kunden måste även tjänsteerbjudandet uppnås eller 

överträffa kundens förväntningar (Echeverri & Edvardsson 2002). Vilka 

förväntningar har då dagens ungdom på bankens tjänster och hur borde 

bankens tjänsteerbjudande se ut för att skapa värde för dem. Om tjänsten inte 

skapar värde för kunden kommer kunden bli missnöjd och endera klandra 

producenten eller sig själv för att valt fel producent (Echeverri & Edvardsson 

2002). 

 

3.1.1 Olika typer av tjänster 
Det finns tre olika typer av tjänster; interpersonella, distanstjänster och 

självbetjäning. I interpersonella tjänster är både personal och kund närvarande i 

tjänsteprocessen medan på distanstjänsterna har kunden liten eller ingen 

deltagande (Bitner 1992). Kunden har även väldigt liten kontakt med den 

fysiska omgivningen vid distanstjänster. Vid självbetjäning har utformningen på 

själva anläggningen eller automaten en stor betydelse då den ska underlätta 

konsumtion för kunderna (Echeverri & Edvardsson 2002). I interpersonella 
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tjänster ingår bland annat det personliga tjänstemötet på banken. Distanstjänst 

innefattar exempelvis internetbanken och självbetjäning bankomater. 

 

3.2 Servicescape 

Servicescape definieras enligt Bitner (1992) som karaktären av den fysiska 

miljön och tjänstepersonalen kvalitéer som omger tjänsten och frambringar 

reaktioner från kunderna. Det intressanta är hur nästa generation som ska ut på 

marknaden ser på servicescape? Vad värdesätter de hos en bank? Servicescape 

kan få kunden att stanna längre i butiken än tänkt, komma tillbaka till butiken, 

rekommendera butiken för andra, bli stimulerad till köp etcetera eller få helt 

motsatt effekt. Musik, design, ljussättning, färgsättning, oväsen, temperatur, 

ostädat och rörigt påverkar så väl kunder som personal (Echeverri & 

Edvardsson 2002). Vad är viktigast för bankkunder, designen på bankkontoret, 

vänligheten hos personalen eller bra erbjudanden?   

 

3.3 Personlig service 

 

3.3.1 Ansikte mot ansikte  
Ansikte mot ansikte är en mycket viktig faktor inom bankvärlden, då det bidrar 

till att skapa långsiktiga relationer med kunden. Durkin och Howcroft (2003) 

menar att trots att det blir allt färre banker med lokala bankkontor, så ökar 

efterfrågan av ansikte mot ansikte dialogen. Den personliga servicen är ännu en 

mycket viktig aspekt och anses viktigare än att uträtta bankärendena via telefon 

eller Internet. Detta för att flertalet kunder känner sig tryggare med att kontakta 

det lokala bankkontoret personligen än att genomföra dem via de tekniska 

tjänsterna såsom via telefon eller Internet (Durkin & Howcroft 2003). Hur 

ställer sig dagens ungdomar till dessa påståenden? Hur viktigt är egentligen den 

personliga servicen för dem?  

 

Enligt Naquin och Gaylen (2003) anses kundkontakten via Internet som 

bristfällig på grund utav att man lägger stor tonvikt på ansikte mot ansikte 

dialogen. De syftar främst på när det handlar om förhandlingar mellan två 

personer. Naquin och Gaylen (2003) anser även att förhandlingar som sker via 

Internet saknar både förtroende innan och efter de ägt rum. 

 

Durkin och Howcroft (2003) delar inte Naquin och Gaylens (2003) åsikter när 

det handlar om Internet jämfört med ansikte mot ansikte dialogen. De menar 

att Internet kommer göra att banker kan erbjuda sina kunder fler specialiserade 
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erbjudanden. De påpekar även i sin studie att ansikte mot ansikte dialogen kan 

skapa långsiktiga problem då Internet tar över mer och mer. Detta problem 

medför att banken får större problem då kunden är mycket betydelsefull 

(Naquin och Gaylen, 2003).  

  

3.3.2 Den lojala kunden (One-to-one marketing) 

För banker gäller det att skapa en stark relation mellan kunden och banken då 

det kostar mer pengar att hitta nya kunder än att behålla de redan existerande 

(Feurst 1999). Med begreppet "lojal kund" menas en kund som inte aktivt söker 

nya leverantörer utan håller sig till en och samma under en längre tid (Feurst 

1999). Frågan är hur lojala dagens ungdom är? Kan banken få dagens ungdom 

att bli en ”lojal kund” eller känner de en allt för liten bundenhet till sin bank 

och hellre går på bra erbjudanden? 

 

Lojalitetsbegreppet delas in i fyra olika grader, tvingade lojalitet, köpt lojalitet, 

praktisk lojalitet samt engagerad lojalitet (Feurst 1999).  Tvingad lojalitet menas 

med att kunden stannar kvar på grund utav att det skulle varit kostsamt att 

exempelvis byta från en bank till en annan. Andra orsaker som påverkar kunden 

att stanna kvar är brist på bättre alternativ samt tidsbrist. Enligt Feurst (1999) 

ses den tvingade lojalitet som att kunden stannar kvar hos sin nuvarande bank 

trots att de konkurrerande bankerna erbjuder bättre alternativ, villkor samt 

bättre service (Feurst 1999).  

 

Bonussystem, rabatter och förmåner för kunden är exempel på köpt lojalitet. 

Många företag använder sig utav dessa för att locka nya kunder samt behålla de 

redan existerande kunderna. Exempel på dessa inom bankbranchen kan vara 

erbjudanden om låga räntor. Allt handlar om strävan efter att företagen vill att 

kunderna skall lockas till ett återköpsmönster. Enligt Feurst (1999) kan denna 

typ av lojalitet köpas. Dock är risken stor att om bankerna konkurrerar om vem 

som erbjuder lägsta räntan så kommer det till slut inte längre vara lönsamt att 

låna ut pengar. Feurst (1999) ställer sig därför frågande till om konkurrenterna 

är villiga att betala ett så högt pris (Feurst 1999). 

 

Den tredje graden av lojalitet är praktisk lojalitet. Den praktiska lojaliteten delas 

in i psykologisk medvetenhet och omedvetenhet. Den psykologiska 

medvetenheten innebär att kunden känner sig bekväm i sin lojalitet och baserar 

köpprocessen på medvetna val. Med andra ord kan det sägas att en kund som 

kollar upp olika bankers erbjudande innan ett lånebeslut kan ses som en 
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medveten kund. Den omedvetna lojaliteten innebär att kunden av en gammal 

vana är lojal och utför sina ärenden som de alltid gjort utan att reflektera 

nämnvärt mycket över köpprocessen. En kund som har ett lån på huset i en 

bank och väljer att pensionsspara i samma bank endast på grund av detta kan 

ses som en omedveten kund (Feurst 1999). 

 

Den fjärde och sista graden av lojalitet är den engagerade lojaliteten. Denna 

form av lojalitet bygger på att kunden uppfattar produkten eller tjänsten som 

bättre än någon annan. Här spelar ofta andra faktorer in än vad kunden enbart 

får ut av själva produkten eller tjänsten. Genom denna grad av lojalitet har 

kunden möjlighet att markera in ståndpunkt när det handlar om deras val av 

produkter eller tjänster. Det kan exempelvis handla om att välja rättvisemärkt 

kaffe, kläder gjorda av ekologiskt odlad bomull, en bil som drivs av etanol 

istället för bensin eller en bank som donerar delar av vinsten till välgörande 

ändamål (Feurst 1999). 

 

3.4 Teknologin 

Teknologin har enligt Woodall et al. (2007) ändrat på hur konsumenterna 

genomför sina affärer, umgås med varandra och får tillgång till information. 

Det är intressant för vår studie då ungdomarna är uppväxta med den nya 

teknologin. Frågan är hur den påverkar deras val av banktjänster? 

 

3.4.1 Självbetjäning 
Relationen mellan företaget och kunden har genomgått en stor förändring för 

båda parter. Självbetjäning har blivit allt vanligare men få vetenskapliga studier 

har gjorts för att undersöka kundernas syn på självbetjäningen (Parasuraman 

2000). Det skulle därför vara intressant att få reda på hur ungdomar ställer sig 

till självbetjäning. Självbetjäningen kanske blir allt vanligare men hur uppskattas 

det av folket?  

 

3.4.2 E-tjänster  
Enligt Colby och Parasuraman (2003) finns det belägg att e-tjänster börjar 

expandera snabbt. Genom National Technology Readiness Survey [NTRS] har 

de kunnat studera förändringen inom e-tjänster och tror att nya försök till 

närmanden av teknologi kommer spela en stor roll. Det viktigaste kommer 

dock att vara att möjliggöra tillgången till e-tjänster på ett enkelt sätt i hemmen 

eller företagen för konsumenterna (Colby & Parasuraman 2003). Kommer 

dagens ungdom att påverka expanderingen positivt på grund av sina datorvanor 
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eller ställer det sig mer negativt till e-tjänsterna? En stagnerande ekonomi som i 

dagsläget hjälper dock tillväxten av e-tjänster då företagen vänder sig till e-

tjänster för att sänka sina kostnader. En annan faktor till en expanderade e-

tjänster är den nya livsstilen som kommit. E-tjänsterna hjälper oss att spara tid 

och ger oss flexibilitet i vardagen (Colby & Parasuraman 2003).  

 

3.4.3 Hög standard av teknologiska tjänster 
Ungdomar är uppväxta med teknologin och frågan är då om de ställer högre 

krav på den än andra? Företagens användning av teknologi vid försäljning och 

betjäning av kunder ökar allt mer. Det leder till att kunderna blir mer och mer 

vana vid en hög standard gällande de teknologiska tjänsterna (Parasuraman 

2000). Detta kan leda till att bankerna måste vara aktiva när det gäller 

uppdateringar av deras teknologiska tjänster för att fånga ungdomarnas intresse 

och leva upp till deras förväntningar.  

 

3.4.4 Teknisk personifiering 
Personifiering bygger lojala kunder och överföringen av personliga tjänster till 

den nya teknologin är ett viktigt moment. Genom teknologin kan man dock 

spara information om kunder som kan användas i personifieringen av 

tjänsterna. Enligt NTR tycker 84% av kunderna att det personliga mötet är 

väldigt viktigt när man gör affärer med ett företag (Woodall et al. 2007). Frågan 

är hur ungdomar ställer sig till personliga tjänster? Uppskattas de lika mycket 

eller föredrar de tekniska tjänster? Om de föredrar personliga tjänster kan man 

ta tillfället i akt och introducera det personliga mötet som en del i teknologin 

för att få mer lojala kunder. Detta kostar dock mer men man får väga 

kostnaderna mot den ökade lojaliteten (Woodall et al. 2007).  

 

3.4.5 Technology Readiness 
Technology Readiness Index [TRI] står för ”People’s propensity to embrace 

and use new technologies for accomplishing goals in home life and at work” 

(Parasuraman 2000 s. 308). Människors benägenhet att ta till sig och använda ny 

teknologi för att uppnå mål både hemma och på jobbet (Parasuraman 2000). 

Hur ser då ungdomars TR ut? Man klassificerar människorna från låg till hög 

TR där människor med hög TR tar sig an ny teknologi och använder den 

fortare än andra (Colby & Parasuraman 2003). Ungdomar har växt upp med 

teknologin men betyder det att de har ett högre TR? Ett högt TR behöver dock 

inte betyda att de är mer kompetenta än de andra (Colby & Parasuraman 2003). 
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TR är uppdelat i olika kategorier och frågan är om man kan hitta dagens 

ungdom i en specifik kategori. TR är uppdelad i nytänkarna, optimisterna, de 

obekväma och de osäkra. Nytänkarna tycker om att prova ny teknologi, lära sig 

och använda den. Optimisterna ser positivt på ny teknologi och tror att den 

kommer att gynna dem. De obekväma känner att de inte har kontroll över 

teknologin och tycker att det är besvärligt och jobbigt. De osäkra känner sig 

inte säkra på att teknologin fungerar ordentligt och är rädda att den kan skapa 

problem för dem (Colby & Parasuraman 2003). Ifall man kan placera dagens 

ungdom i en specifik kategori kan bankerna positionera sig efter det för att få 

en bredare yngre kundkrets.  

 
3.4.6 Framtidens teknologi 
Ett gensvar på den teknologiska utvecklingen och ökade användningen av den 

kommer i framtiden vara en sammanstrålning av video, ljud och information 

samt transportvänlighet och full rörlighet men även att få tillbaka det 

personliga. Konsumenterna ska i framtiden kunna koppla upp sig online och 

prata med personalen genom datorn och få hjälp. Tjänsterna kommer bli mer 

lättrörliga och bärbara och det största potentialen finns inom bankvärlden, det 

statliga och e-handeln (Woodall et al. 2007). Kan det här vara ett alternativ för 

den personliga kontakten i bankvärlden? 

 

Genom den ökade användningen av teknologin påverkas framtidens teknologi 

(Woodall et al. 2007). Den nya teknologin kommer således att styras av 

kundernas vilja att ta till sig ny teknologi som redan skapats (Colby & 

Parasuraman 2003). Ungdomars är nästa generation ut på marknaden. Hur är 

deras inställning till teknologin? Kommer de att öka användningen av 

teknologin? 

 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis består en tjänst av kärntjänst, bitjänst och stödtjänst.  

Det finns därefter tre olika typer av tjänster; Självbetjäning, Interpersonella och 

distanstjänster.  

 

Servicescape kan sedan få kunden att till exempel stanna längre i butiken än 

tänkt eller lämna butiken tidigare på grund av den fysiska miljön och 

tjänstepersonalen kvalitéer (Echeverri & Edvardsson 2002).   
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Teorierna som betonar personlig service är teorin om ansikte mot ansikte som 

bidrar till att skapa långsiktiga relationer med kunden (Durkin & Howcroft 

2003) och teorin om den lojala kunden som menar att en kund inte aktivt söker 

nya leverantörer utan håller sig till en och samma under en längre tid (Feurst 

1999). 

 

Teorierna som istället betonar teknologin är hög standard av tekniska tjänster, 

e-tjänster, och självbetjäning samt teorin om TR som står för människors 

benägenhet att ta till sig och använda ny teknologi för att uppnå mål både 

hemma och på jobbet (Parasuraman 2000). 
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4. Analys 
I följande kapitel kommer resultatet redovisas och analyseras utifrån teorin. 

Kapitlet är upplagt i fyra delar, den första beskriver dagens ungdom som 

gynnsamma kunder, den andra delen behandlar lojala kunder, den tredje delen 

tar upp teknologin såsom internetbank, bankomat och telefonbank medan den 

sista delen behandlar personlig service. Kapitlet avslutas sedan i en mer 

sammanfattande analys utifrån resultaten.  

 

4.1 Dagens ungdom som gynnsamma kunder 

Dagens ungdomar är redan gynnsamma kunder för bankerna då många redan 

kommit ut i arbetslivet och jobbar extra samt har haft ett sommarjobb. 

Merparten av respondenterna får också disponera hela sitt studiebidrag och har 

även sparat pengar för köp vilket visar att de är medvetna och hushållar med 

sina ekonomier. Detta och det faktum att dagens ungdom är nästa generation ut 

på bankmarknaden och arbetslivet gör det väldigt viktigt för bankerna att satsa 

på denna nya målgrupp.  

 

Nästan hälften av respondenterna har ett extra jobb, ca 80% av respondenterna 

har någon gång haft ett sommarjobb och 90% av respondenterna får hela sitt 

studiebidrag att disponera2.  

  

Antal timmar respondenterna jobbar extra per månad 

 
Hela 22 % av ungdomarna jobbar 20 timmar i veckan eller mer, därefter jobbar 

11 % 11-15 timmar samt 11 % som jobbar 6-10 timmar i veckan.  
 
 
 
 

                                                 
2
 Se sid 7 för tabell över antalet besvarade enkäter samt bilaga 3 för mer exakta siffror över de olika 
frågorna. 
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Antal kronor respondenterna får extra utöver sitt studiebidrag varje 
månad ungefärligt räknat 

 
20% av respondenterna får 3000 kronor eller mer per månad utöver 

studiebidraget, 12% får mellan 2000 – 2999 kronor i månaden och 25% får 

mellan 1000 – 1999 kronor per månad utöver studiebidraget.  

 

Hur ofta respondenterna har sparat till något de velat köpa 

 
35% sparar ofta till något det vill köpa och ca 40% sparar någon gång ibland.  

 

Detta visar som sagt att dagens ungdomar har en egen ekonomi som de 

hushållar med, de flesta jobbar både extra och sparar pengar till speciella köp. 

Det faktum att ungdomar i många fall tjänar pengar är något som vi anser att 

bankerna bör lägga vikt vid. Detta då det är viktigt ur bankernas perspektiv att 

vara första banken som dessa ungdomar kommer i kontakt med. Ovanstående 

påstående styrks av det resultat som vår studie visar, nämligen att bankkunder 

är lojala. Mer om lojala kunder kommer i nästa stycke.  

 

4.2 Lojala kunder 
Dagens ungdom har i de flesta fallen samma bank som sina föräldrar. Detta 

tyder på att de är praktiskt lojala kunder, som är lojala av psykologisk 

omedvetenhet (Feurst 1999).    
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På frågan om varför de valt sin bank svarade 85% att de hade samma bank som 

sina föräldrar medan endast 15% inte hade det. Detta visar att majoriteten av 

våra respondenter är praktiskt lojala kunder, som är lojala av psykologisk 

omedvetenhet. Det vill säga att de inte valt bank baserat på ett informativt 

beslut utan att de valt utefter vad deras föräldrar har vilket kan liknas vid att 

göra något av en gammal vana (Feurst 1999).  

 

När frågan sedan ställdes vid fokusgrupperna om de var insatta i sin bank samt 

om de var medvetna om skillnaderna mellan de olika bankerna svarade samtliga 

respondenter att de var nöjda med sin bank men att de inte var så insatta i 

konkurrerande banker. Eftersom de valt bank utifrån deras föräldrar hade de 

inte så stor uppfattning om vad de andra bankerna hade att erbjuda och ansåg 

det därför inte nödvändigt att få information om konkurrerande banker. Detta 

tolkar vi som att de besitter en tvingad lojalitet då kunden stannar kvar på grund 

utav bland annat brist på alternativ samt tidsbrist (Freust 1999).  

 

Vid frågan om det var viktigt med bra erbjudanden och låga avgifter svarade 

40% av respondenterna att de tyckte att det var viktigt med bra erbjudanden 

och  60% att tyckte att låga avgifter var viktigt. Detta stödjer Feurst teori (1999) 

om att det även kan existera köpt lojalitet det vill säga att bankerna genom 

erbjudanden och låga räntor kan sträva efter att kunderna ska lockas till ett 

återköpsmönster. 
  

Vi tolkar detta som att dagens ungdom kan ses som lojala kunder då detta 

styrks av det faktum att 85% av våra respondenter har valt samma bank som 

sina föräldrar och inte har så stor koll på konkurrerande bankers erbjudanden.  

 
4.2 Teknik 

 

4.2.1 Internet  
Internet är ett självklart hjälpmedel för dagens ungdomar. Den förenklar 

vardagen och ungdomar ser den som en självklarhet. På grund av sina 

datorvanor och teknikvanor kommer ungdomarna därför att påverka 

expanderingen av e-tjänster positivt. Detta tyder på att e-tjänsterna är här för att 

stanna och utvecklas.  

 

Detta ser vi då 90% av respondenter svarade att de använder Internet varje dag 

och de resterande 10% svarade att de använde Internet varannan dag. Vilket 
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bevisar att dagens ungdom använder Internet minst varannan dag då inget 

bortfall förekom. Även respondenterna i fokusgrupperna hade goda 

internetvanor då de uppgav att de använde Internet varje dag hemma och i 

skolan. Detta bekräftar att ett av Colby och Parasuramans (2003) viktigaste 

momenten för ökad användning av e-tjänster redan är uppfylld, det vill säga 

möjliggöra av tillgång till e-tjänster på ett enkelt sätt i hemmen för 

konsumenterna.   

 

När frågan sedan ställdes om hur de brukade utföra sina bankärenden svarade 

40% av ungdomarna att de utförde de flesta bankärenden på internetbanken 

och 30% hade internetbanken som andrahandsval. Detta är den näst högsta 

siffran i jämförelse med de andra tjänsterna i undersökningen.  Även 

respondenterna i fokusgrupperna föredrog att utföra sina bankärenden på 

Internet, då de ansåg detta som ett smidigt sätt att utföra sina bankärenden på. 

Detta säger oss att internetbanken är en populär tjänst som ungdomarna 

uppskattar.  

 
Hur respondenterna brukade utföra sina bankärenden 
1= använder mest, 4=använder minst 

 
 
60% av ungdomarna har någon gång kontrollerat saldot på Internet, 60% har 

genomfört en betalning eller transaktion via internetbanken och 20% har 

öppnat ett konto via internetbanken. Allt detta trots att de flesta har haft 

tillgång till internetbanken mindre än ett års tid då de fyllt 18 år under det 

gångna året. Detta säger oss att Internet är ett hjälpmedel för bankerna att ta 

tillvara på. Ungdomarna verkar värdera det högt och använder det flitigt. 
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Hur viktigt är bra internettjänster och hur väl uppfyller banken det? 
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75% av ungdomarna svarade även att bra internettjänster är vikigt hos en bank.. 

Vi kan därmed konstatera att e-tjänsterna är viktiga för en bank om de vill 

hänga med i utvecklingen. Då bara drygt hälften av respondenterna svarade att 

banken uppfyllde påståendet om bra internettjänster får bankerna här en 

indikation att försöka höja standarden på dem.  

 

Sammanfattningsvis visar detta att internetbanken är en popular tjänst bland 

dagens ungdomar och används gärna bland dem. Det har även bekräftats att ett 

av Colby och Parasuramans (2003) viktigaste moment för ökad användning av 

e-tjänster uppnåtts; möjliggöra av tillgång till e-tjänster på ett enkelt sätt i 

hemmen för konsumenterna. E-tjänsterna är därför viktiga för en bank om de 

vill hänga med i utvecklingen. Detta tyder på att dagens ungdom kommer att 

påverka expanderingen av e-tjänster positivt, vilket stödjer Colby och 

Parasuramans teori (2003) om att e-tjänsterna är här för att stanna och 

utvecklas. Även fokusgruppsintervjuerna fick vi belägg för detta då det 

konstaterade att Internet är ett populärt hjälpmedel, då majoriteten valde att 

utföra sina vad de ansåg som enkla bankärenden som kontroll av saldo med 

mera via de tekniska tjänsterna.  
 
4.2.2 Bankomat 
Bankomater är något som också används flitigt av respondenterna. Det talar för 

att de inte ser självbetjäning som negativt utan snarare positivt.  

 

Hela 55% av ungdomarna rangordnade bankomat som nummer ett av de 

vanligaste sätten de utförde sina bankärenden på och 30% rangordnade 

bankomat som nummer två. Det gör det till en populärare tjänst än 

internetbanken då bara 40%  hade internetbanken som sitt förstahands val.  
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Detta kanske beror på att de är mer vana att använda bankomaterna då de haft 

tillgång till dem längre än internetbanken och använder bankomaten av gammal 

vana. Bankomaten och internetbanken erbjuder även olika tjänster då man kan 

ta ut pengar i en bankomat men inte via Internet. Skillnaden kan därför också 

bero på deras behov, det vill säga att de har större behov att ta ut pengar än att 

till exempel föra över pengar eller betala räkningar. Man kan här konstatera att 

bankomaten och internetbanken är bra komplement till varandra.  

 

I framtiden tror vi dock att dessa behov kommer att ändras för dagens 

ungdomar. Detta grundas på att de blir äldre och börjar jobba och eventuellt 

flyttar hemifrån och får på så sätt mer ansvar över sin ekonomi. Det kom även 

fram under fokusgruppsintervjuerna då majoriteten ansåg att de kommer 

använda bankens internettjänster mer i framtiden vid till exempel betalningar av 

räkningar. De ansåg dock att bankomaten var en tjänst de kommer att fortsätta 

att använda sig utav i framtiden. Här kan vi konstatera att även om 

internettjänsterna skulle ta över mer och mer i framtiden så kommer bland 

annat bankomaten finnas kvar som ett bra komplement.  

 

Hur respondenterna brukar utföra sina bankärenden 
1= använder mest, 4=använder minst 

 
Det konstaterades även att 85% av ungdomarna någon gång har kontrollerat 

saldo i en bankomat. Även i fokusgruppsintervjun kom det fram att majoriteten 

av respondenterna använder bankomaten vid kontroll av saldo. Detta tyder på 

att de verkar se själbetjäning som något självklart och tidsbesparande då de 

hellre gör enkla ärenden på bankomaten än bankkontoret.  

 

Bara 12% hade dock genomfört en betalning eller transaktion i en bankomat 

vilket kanske kan bero på att de inte fått information om tjänsterna. Under 

enkätundersökningen kom flera frågor om bankomattjänsterna upp och det 

framkom att de inte hade vetskap om dem men var nyfikna på dem. Även i 
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fokusgruppsintervjuerna kom det fram att majoriteten av respondenterna inte 

hade kännedom om att man kunde utföra vissa banktjänster såsom insättning 

av pengar, överföring från och till konton via bankomaten.  

 

Vi kan med ovanstående resultat säga att dagens ungdom besitter ett högt TR 

då de tar sig an ny teknologi och verkar använda den fortare än andra (Colby & 

Parasuraman 2003). De ser tekniken som en självklarhet och ett måste. När det 

gäller TR kategorierna kan man se att respondenterna tillhör nytänkarna eller 

optimisterna. De ser ny teknologi som självklar och tror att den kommer att 

gynna dem.  

 

4.2.3 Telefonbank 
Det som hade en mindre positiv framställning var telefonbanken. 

Respondenterna föredrog här att använda bankomaten, internetbanken och 

bankkontoret framför telefonbanken vilket kan bero på brist av information. 

 

Vid frågan hur brukar du utföra dina bankärenden fick telefonbanken endast 

2% av respondenternas första hands röster. Majoriteten placerade 

telefonbanken som det minst attraktiva alternativet då de ska utför bankärenden 

och 25% näst sist med ett bortfall på 20%.  Endast 15% hade någon gång 

kontrollerat sitt saldo och 5% hade genomfört en betalning eller transaktion 

med hjälp av telefonbanken.  

 
Hur respondenterna brukar utföra sina bankärenden 
1= använder mest, 4=använder minst 

 
 

Vi har tidigare konstaterat att dagens ungdom besitter ett högt TR och tar sig an 

ny teknologi och verkar använda den fortare än andra. Varför har de då inte 

tagit sig till telefonbanken? Under fokusgrupperna uppkom det att de inte hade 

så stor kännedom om telefonbankerna men tyckte att det verkade vara ett smart 

alternativ. De tyckte att det verkade speciellt smart om de var ute och skulle 
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köpa något men inte visste hur mycket pengar de hade på kontot. De tyckte då 

att de verkade väldigt lätt att bara ringa banken och kontrollera saldot och 

kanske föra över pengar till kontot.  

 

Att dagens ungdom inte har så mycket kännedom om telefonbanken anser vi 

tyder på att telefonbankerna har kommit i skymundan på grund utav 

ungdomarnas omfattande internetvanor. En annan möjlig orsak kan vara att 

banktjänster via telefon fått för lite uppmärksamhet och reklam om sig.  

 

Då vi berättade för fokusgrupperna om tjänster banker erbjuder via telefon 

började respondenterna diskutera tjänsten och tyckte att det var en smart och 

intressant tjänst som de kunde tänka sig använda. Detta visar återigen att 

dagens ungdom besitter ett högt TR och tar sig an ny teknologi och verkar 

använda den fortare än andra (Colby & Parasuraman 2003), det handlar bara 

om att informera dem om nya tjänster. 

 
Detta visar sig också då 40% tyckte att bra telefontjänster var viktigt för en 

bank vilket också bekräftar att dagens ungdom förväntar sig en hög standard 

gällande bankens teknologiska tjänster även om de hellre föredrar de andra 

tekniska tjänsterna.  

 
Hur viktigt respondenterna tycker det är att en bank har bra 
telefontjänster  
1= inte viktigt, 4=viktigt 

 
Telefonbanken tillhörde därmed inte ungdomarnas populäraste banktjänster 

utan de valde hellre de andra tjänsterna framför telefonbanken vilket kan bero 

på bristande information. De tyckte dock ändå att det var viktigt att banken 

tillhandahöll en välfungerande telefontjänst vilket stödjer Colby och 

Parasuramans (2003) teori om att kunder blir mer och mer vana vid en hög 

standard gällande de teknologiska tjänsterna. De förväntar sig då även en hög 

standard på bankens tekniska tjänster. 
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4.2.4 Tekniska preferenser 
Dagens ungdom tycker att det är viktigt med bra internettjänster där det bland 

annat ska vara både lätta att logga in, lätt att hitta saker och att den skall vara 

säker. Detta säger oss att respondenterna förväntar sig en hög standard gällande 

bankens teknologiska tjänster. 

 

När det gäller preferenserna ser vi nedan att de anser internetbaserade tjänster 

som viktiga. Nedanstående diagram visas hur viktigt olika påståenden om 

internetbanken är samt hur väl banken uppfyller dem. Hela 80% anser att det är 

viktigt att det är lätt att logga in på internetbanken,  

70% tycker att det är viktigt att det är lätt att hitta tjänsterna på internetbanken 

och 75% anser att det är viktigt att det är lätt att förstå internettjänsterna. 
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80% anser även att det är viktigt att det är lätt att använda internettjänsterna, 

90% tycker att det är viktigt att internetbanken är säker och nästan hälften anser 

också att det är viktigt att alla tjänsterna som erbjuds på bankkontoret även 

finns på internetbanken.  
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När vi läser av frågorna hur väl deras banker uppfyller ovanstående frågor så 

ligger procenthalten något under ovan redovisade svar. Detta stödjer återigen 

Colby och Parasuramans teori (2003) om att kunder blir mer och mer vana vid 

en hög standard gällande de teknologiska tjänsterna och då även förväntar sig 

en hög standard gällande bankens teknologiska tjänster. Något som bankerna 
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måste jobba vidare på då inte alla respondenterna anser att de når upp till deras 

förväntningar.  

 

Den största skillnaden ligger i frågan om alla banktjänster ska finnas på 

internetbanken. Ungefär hälften av respondenterna tyckte att det var viktigt 

men endast ca 8% tyckte att banken uppfyllde påståendet. Bankerna måste 

därför särskilt noga se över vilka tjänster som erbjuds på internetbanken och 

vilka tjänster deras kunder förväntar sig utav sin bank.  

 

Detta leder till att bankerna måste vara aktiva när det gäller uppdateringar av 

deras teknologiska tjänster för att fånga ungdomarnas intresse och leva upp till 

deras förväntningar.  

 

4.3 Personlig service 

 

4.3.1 Trevligt bemötande 
Trevligt bemötande av bankpersonalen är något som värderas högt bland 

respondenterna. Detta påvisar en tendens till att dagens ungdom tycker att 

servicescape3 är viktigt.  Hela 80% av respondenterna tycker att trevligt 

bemötande av personalen på en bank är viktigt och endast 0,4% tycker att det 

inte är viktigt.  

 

Även i fokusgruppsintervjun i Karlstad framkom att trevligt bemötande var 

viktigt. De nämnde även att de reflekterat över att personalen på ett specifikt 

bankkontor i Karlstads inte var så trevliga och majoriteten av respondenterna 

kunde därför inte tänka sig vara kund där. Den tredje respondenten var redan 

kund i banken men var medveten av problemet och vid besök på kontoret 

endast bad om service från de hon ansåg var trevliga. Här ser vi tydligt att 

respondenterna värdesätter trevligt bemötande då majoriteten av eleverna inte 

kunde tänkas vara kunder i banken på grund utav att de inte hade fått den 

personliga servicen som de eftersträvat.  

 

Detta visar som sagt en tendens till att servicescape är viktigt för banken och 

något som de måste förbättra, då inte ens hälften av respondenterna i 

enkätundersökningen tyckte att banken tillhandahåller trevligt bemötande på 

bankkontoret. Detta tyder på att tjänstepersonalen kvalitéer på en bank har en 

                                                 
3
 Servicescape definieras som karaktären av den fysiska miljön och tjänstepersonalen kvalitéer som 
omger tjänsten och frambringar reaktioner från kunderna (Bitner 1992). 
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tendens till att påverka bankens kunder endera positivt eller negativt beroende 

på framställning (Echeverri & Edvardsson 2002). Vi kan konstatera att trevligt 

bemötande är någonting som dagens ungdomar anser är viktigt men som de 

anser att banken inte uppfyller.  

 

4.3.2 Personliga mötet 
Personliga möten är något som respondenterna anser är viktigt när det rör sig 

om större banktjänster. Av undersökningen framgick att respondenterna 

föredrog att tala med en banktjänsteman personligen gällande mer komplexa 

tjänster. Vid mer enkla tjänster var det de tekniska banktjänsterna såsom 

internetbank och bankomat, som respondenterna, upplevde som det bästa 

alternativet. 

 

Vid frågan om hur respondenterna brukade utföra sina bankärenden kom 

bankkontoret på en tredje plats efter bankomat och internetbank. Under 

fokusgrupperna uppkom det även att det krävs mer tid och engagemang att gå 

till bankkontoret och utföra sina ärenden än vid bankomat och internetbanken. 

Detta stödjer Colby & Parasuramans teori (2003) om ökad användning av e-

tjänster då de anser att de hjälper oss att spara tid och ger oss flexibilitet i 

vardagen.  

 

Hur respondenterna brukar utföra sina bankärenden 
1= använder mest, 4=använder minst 

 
 

Bankkontoret fick dock bättre statistik än telefonbanken då 25% rangordnade 

bankkontoret som nummer 2 av hur de brukar utföra sina bankärenden jämfört 

med bara 4% för telefonbanken. Respondenterna valde hellre att gå till 

bankkontoret och prata med någon ansikte mot ansikte framför att prata med 

någon via telefonbanken.  
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Detta kunde vi också se i fokusgruppsintervjuerna där respondenterna hade 

ingen eller liten erfarenhet av telefonbanken och istället föredrog personlig 

service via bankkontoret. Om de skulle utföra en tjänst som de inte tyckte 

krävde ett personligt möte föredrog de, de andra alternativen såsom 

internetbank och bankomat som självbetjäning. Här kan vi se att dagens 

ungdomar ser de tekniska banktjänsterna som smidiga alternativ, men när det 

rör sig om mer komplexa tjänster föredrar de att tala med en banktjänsteman 

personligen.   

 

Vid fokusgrupperna kom det även klart och tydligt fram att samtliga 

respondenter i båda grupperna eftersträvade den personliga kontakten när de 

ville utföra vad de ansåg som mer komplicerade banktjänster såsom öppna nytt 

konto, låneansökningar samt större sparande. Det grundade sig i att 

respondenterna inte hade så stor kännedom om tjänsterna och ansåg det 

tryggare att få informationen via en banktjänsteman personligen. Detta 

bekräftar då Durkin och Howcroft (2003) teori då de anser att kunder känner 

sig tryggare med att kontakta det lokala bankkontoret personligen än att 

använda de tekniska tjänsterna.  

 

När vi sedan frågade hur viktigt bra öppettider är på bankkontoret svarade 65% 

av respondenterna att de tyckte det var viktigt, vilket säger att de värdesätter 

bankkontoren. Detta tyder på att dagens ungdomar anser att det är viktigt med 

personlig service. Personlig service blir därför någonting viktigt för bankerna att 

kunna erbjuda sina kunder för att på så sätt få den lojalitet som skapar en stark 

relation mellan kunden och banken (Feurst 1999).  

 

Vi kan inte undgå att ställa oss frågan varför 65% av respondenterna svarade att 

de ansåg att det var viktigt med bra öppettider medan bara 25% av 

respondenterna rangordnade bankkontoret som nummer 2 av hur de brukar 

utföra sina bankärenden. Vi tolkar detta som att när det handlar om mindre 

komplexa banktjänster så har undersökningen visat att dagens ungdomar 

föredrar att utföra dessa via nätet. Något vi tror är anledningen till att 

bankkontoret hamnar på andra plats. Medan när de mer komplexa och 

omfattande banktjänsterna så föredrar de att göra dessa ansikte mot ansikte och 

vill därför ha bra öppettider.  

 

Vi kan med ovanstående resultat säga att dagens ungdom stödjer Durkin och 

Howcrofts (2003) teori då de menar att den personliga servicen är en viktig 
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aspekt och att den i känsligare situationer framstår som viktigare än de tekniska 

tjänsterna. Däremot när det handlade om enklare bankärende såsom kontrollera 

saldo, överföring från ett konto till ett annat, samt betalning föredrog samtliga 

respondenter att utföra dessa på internetbanken. Detta för att de ansåg att 

internetbanken var en smidig tjänst.  

 

Man kan då ställa sig frågan varför nästan hälften av respondenterna svarade att 

det är viktigt att alla tjänster som erbjuds på bankkontoret även finns på 

Internetbanken. Det kan vara så att respondenterna vill att alla tjänster ska 

erbjudas på Internetbanken såsom lån, sparande och rådgivning men att de 

använder sig av tjänsterna när det gäller mindre förfrågningar. Det vill säga att 

om de till exempel vill spara en mindre summa pengar, och känner att de inte 

vill lägga ner tid och engagemang på detta, istället vill få hjälp via 

internetbanken. De ser då inte ett mindre sparande som lika viktigt som ett 

större sparande och behöver då inte samma trygghet.  

 

Dagens ungdomar anser att den personliga servicen är viktig inom bankvärlden. 

Speciellt när det rör sig om att boka in ett personligt bankmöte rörande frågor 

om lån, sparande, öppning av nya konton med mera.  

 

4.4 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dagens ungdomar redan är 

gynnsamma kunder för bankerna. Vi har även sett en tendens till att de är 

praktiskt lojala kunder, som är lojala av psykologisk omedvetenhet, men även 

att köpt lojalitet skulle kunna existera då framförallt låga avgifter var viktigt. 

 

Vi har även bekräftat att ett av Colby och Parasuramans (2003) viktigaste 

momenten för ökad användning av e-tjänster redan är uppfylld, det vill säga 

möjliggöra av tillgång till e-tjänster på ett enkelt sätt i hemmen för 

konsumenterna. Fokusgrupperna stödde även deras teori då de ansåg att det 

krävs mer tid och engagemang att gå till bankkontoret och utföra sina ärenden 

än vid bankomat och internetbanken vilket var ett av Colby och Parasuramans 

(2003) argument till varför användning av e-tjänster kommer att öka. 

 Detta och populariteten av internetbanken stödjer Colby och Parasuramans 

teori (2003) om att e-tjänsterna är här för att stanna och utvecklas. 

 

Själbetjäning verkar vara något självklart och tidsbesparande då de hellre gör 

enkla ärenden på bankomaten än bankkontoret.  
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Det har också konstaterats att dagens ungdom besitter ett högt TR då de tar sig 

an ny teknologi och verkar använda den fortare än andra. När det gäller TR 

kategorierna kan man se att respondenterna tillhör nytänkarna eller 

optimisterna. De ser ny teknologi som självklar och tror att den kommer att 

gynna dem(Colby & Parasuraman 2003).  

 

Trevligt bemötande av bankpersonalen är något som värderas högt bland 

respondenterna. Detta påvisar en tendens till att dagens ungdom tycker att 

servicescape är viktigt. 

 

Slutligen har vi även sett att ungdomar idag stödjer Durkin och Howcrofts 

(2003) teori då respondenterna ansåg att det kändes tryggare med personlig 

rådgivning. De tekniska tjänsterna samt att den personliga servicen är en viktig 

aspekt i bankvärlden och i känsligare situationer framstår de som viktigare än de 

tekniska tjänsterna. 

 

Om vi då går tillbaka till hur en tjänst är uppbyggd; kärntjänst, stödtjänster och 

hjälptjänster så ser vi att gällande kärntjänsten lån och sparande så vill 

respondenterna ha en interpersonell tjänst med ett personligt möte med en 

banktjänsteman. Detta gäller även stödtjänsten rådgivning. Gällande 

stödtjänsten bankomat föredrar de självbetjäning och vid resterande 

stödtjänster och hjälptjänsterna som banken erbjuder så föredrar de tekniska 

distanstjänsterna. 
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5. Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur banktjänsterna borde ändras utifrån 

ungdomars bankvanor och syn på banken.  

 

Vi kan utifrån vår studie dra slutsatserna att dagens ungdomar föredrar de 

tekniska banktjänsterna men att de även eftersträvar den personliga servicen. 

Detta grundar vi på att da gens ungdomar har goda teknikvanor och vill utföra 

enkla bankärenden såsom kontrollera saldo, överföring till och från konton 

samt betalningar på internetbanken. Vad de anser som mer komplexa tjänster 

såsom öppna nytt konto, lån, olika sorters sparande vill dagens ungdomar 

utföra på bankkontoret. Detta för att de ville ha den personliga servicen, då det 

ansågs som tryggare. Det stöds även av Durkin och Howcroft (2003) teori där 

de menar de att den personliga servicen är en viktig aspekt och att den i 

känsligare situationer framstår som viktigare än de tekniska tjänsterna.  

 

Vi har sett att trevligt bemötande av bankpersonalen är något som verkar 

värderas högt. Detta påvisar en tendens till att dagens ungdom tycker att 

servicescape är viktigt. Det skulle därför vara intressant att forska vidare om 

vad dagens ungdomar tycker om servicescape och undersöka om banken skulle 

kunna dra fördelar av servicescape och på så sätt kunna differentiera sig emot 

andra banker. 

 

Vi har även sett en tendens till att ungdomar idag är praktiskt lojala kunder, 

som är lojala av psykologisk omedvetenhet men även att köpt lojalitet skulle 

kunna existera då framförallt låga avgifter var viktigt. Det är därför viktigt för 

banken att tidigt fånga upp dagens ungdom och göra dem till kunder hos sig. 

Då det finns en tendens till att köpt lojalitet skulle kunna existerar skulle det 

vara intressant för banken med vidare forskning i ämnet och kanske på så sätt 

locka till sig nya kunder. 

 

Själbetjäning såsom bankomat och internetbank verkar vara något självklart för 

dagens ungdomar, då de ofta är mer lättillgängliga än ett bankkontor. De verkar 

heller inte se själbetjäning som något negativt. Då få studier är gjorda över just 

det här ämnet tycker vi att det skulle vara intressant med mer forskning. Det vi 

dock kan konstatera är att internetbanken och bankomaten verkar vara bra 

komplement till varandra.  
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Vi har även sett att e-tjänsterna verkar vara här för att stanna och utvecklas. Det 

skulle därför vara intressant att ta reda på vilka tjänster bankerna skulle kunna 

erbjuda via nätet och även ifall de skulle kunna dra andra fördelar utav det.  

 

Eftersom respondenterna verkar uppskatta båda den nya teknologin såsom de 

personliga mötena kommer tekniska preferenser vara viktigt för bankerna. 

Enligt Woodall et al. (2007) bygger personifiering lojala kunder och de menar 

att överföringen av personliga tjänster till den nya teknologin kommer vara ett 

viktigt moment. Att överföra vissa personliga tjänster till den nya teknologin 

anser vi då vore ett bra alternativ för att kompensera de båda tjänsterna. Men 

det kommer dock att vara somliga av bankernas tjänster som kommer att vara 

svårare att kunna överföras till tekniken då kunderna känner ett behov av en 

större trygghet som de anser att de endast får via ett personligt möte. Vi anser 

dock att man kan försöka att introducera det personliga mötet som en del i 

teknologin då tekniken sannolikt kommer att expandera. 

 

Enligt Woodall et al. (2007) påverkas framtidens teknologi genom ökad 

användningen av dagens teknologi.  Vi anser att det kommer vara dagens 

ungdomar som styr takten av den nya teknologin då de är den nya generationen 

ut på bankmarknaden. Vi har redan kommit fram till att de besitter ett högt TR 

då de tar sig an ny teknologi och verkar använda den fortare än andra. Vi har 

även kommit fram till att de tillhör nytänkarna eller optimisterna och ser ny 

teknologi som något självklart och tror att den kommer att gynna dem (Colby 

& Parasuraman 2003) vilket tyder på att teknologin kommer att expandera.  

 

Ett alternativ för banktjänster i framtiden enligt Woodall et al. (2007) är då att 

man kan koppla upp sig och prata med någon genom ett videosamtal. Vilket 

kanske kan vara möjligt då bankkunderna fortfarande får tryggheten av ett 

personligt möte även om det sker via ett video samtal.  

 

5.1 Frågeställningarna och syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur banktjänsterna borde ändras utifrån 

ungdomars bankvanor och syn på banken.  

 

För att kunna uppfylla ovanstående syfte skulle vi besvara följande 

frågeställningar: hur ungdomars bankvanor ser ut idag, hur dagens ungdomar 

ställer sig till bankens tekniska tjänster kontra deras personliga service samt vad 

de förväntar sig av sin bank i framtiden. 
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Sammanfattningsvis har vi då konstaterat att ungdomarnas bankvanor ser ut på 

följande sätt: bankomaten används flitigast, därefter internetbanken som följs 

av bankkontoret. Sist kommer telefonbanken som inte fått någon större 

genomslagskraft hos dem 

 

Vi har även sett att de föredrar de tekniska banktjänsterna, men när det gäller 

större engagemang eftersträvar de tryggheten som fås genom den personliga 

servicen. 

 

Gällande framtiden verkar de positivt inställda till teknologin och tror att den 

kommer gynna dem då de verkar anse att den är mindre tidskrävande.  

 

Vi ser därför att det finns en tendens till att bankmarknaden kommer att bli mer 

och mer teknisk präglad. Vi har även fått det bekräftat då e-tjänsterna verkar 

vara här för att stanna, samt att det tyder på att teknologin kommer att 

expandera. Den personliga servicen tror vi dock kommer vara svårare att 

teknologisera. Ett alternativ skulle som sagt vara Woodall et al. (2007) teori om att 

koppla upp sig och prata med någon genom ett videosamtal då trygghetskriteriet 

kanske fortfarande skulle kännas uppfyllt.  
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Bilaga 1. 

Marknadsundersökning av ungdomars bankvanor 

1. Är Du man eller kvinna?  □ Man 

    □ Kvinna   
 
 
2. Hur gammal är Du?   ________år 
 
 

3. Jobbar du extra?   □ Ja 

    □ Nej 
 
 
Om "ej, gå vidare till fråga 5 
 
 

4. Hur många timmar jobbar Du   □ 1-5 timmar 

extra per månad?   □ 6-10 timmar 

    □ 11-15 timmar 

    □ 20 timmar eller mer 
 

5. Har Du någon gång haft ett  □ Ja 

sommarjobb?    □ Nej    
 
 
 

6. Får Du Hela ditt studiebidrag?  □ Ja 

    □ Nej 
 
7. Om "ej, hur mycket får Du?   ________kr 
 
 
 

8. Hur mycket extra pengar får Du ungefär □ Mindre än 1000 kr   

utöver ditt studiebidrag varje månad? □ Mellan 1000 kr - 1999 kr   

    □ Mellan 2000 kr - 2999 kr 

□ 3000 kr eller mer 
 
 
 



   

9. Hur mycket pengar spenderar Du  □ Mindre än 1000 kr   

 per månad ungefär?   □ Mellan 1000 kr - 1999 kr   

    □ Mellan 2000 kr - 2999 kr   

    □ 3000 kr eller mer   
 

10. Har Du något slags sparkonto? (tex. fonder,  □ Ja 

aktier eller annat konto med sparpengar) □ Nej 
 
 

11. Har Du själv sparat    □ Ja, ofta   

till något Du velat köpa?   □ Ja, någon gång ibland 

    □ Ja, det har hänt någon enstaka gång   

    □ Nej                                                                                                        
                                                   

12. Hur ofta använder Du Internet?  □ Varje dag   

    □ Varannan dag 

    □ En gång i veckan 

    □ En gång i månaden   
 

13. Har Du ett eget bankomatkort?  □ Ja 

    □ Nej 
  

14. Vilken bank använder Du mest?   □ Handelsbanken 

    □ Länsförsäkringar Bank   

    □ Nordea 

    □ SEB 

    □ Skandiabanken 

    □ Swedbank 

    □ Westra Wermlands Sparbank   

    □ Östgöta enskilda bank 

    □ Annan bank___________ 

    □ Har inget eget bankkonto   

 
Om Du inte har något bankkonto gå vidare till fråga 20 
 



   

Resterande frågor handlar om den bank Du använder mest 
 
 
 

15. Vad var det som gjorde att Du  □ Samma bank som 
föräldrarna   

valde din bank? ( får välja fler alternativ □ Rekommendation från 
någon äldre 

om det behövs)    □ Rekommendation från någon äldre 

    □ Rekommendation från en 
kompis 

    □ Reklam/Annons 

    □ Personligt erbjudande 
från banken 

□ Personlig relation till någon på banken   

    □ Annat_____________________ 

    
  

16. Hur brukar Du utföra dina bankärenden?  □ Besöker bankkontoret    

( Rangordna dessa från 1-4,   □ Ringer banken 

där 1 är för det vanligaste och därefter 2, 3,4) □ Loggar in på bankens 
hemsida  

      ( Internet) 

    □ Använder en bankomat 
 
 
 

17. Hur vill Du helst bli kontaktad av din bank □ Via e-mail 

 när det gäller bankärenden?  □ Via telefon   

    □ Via brev 

    □ Via bankens hemsida   

    □ Vill inte bli kontaktad  

    □ 
Annat_____________________ 
     

 
 
 



   

 
18. Vart har du utfört följande ärenden? (kryssa för alla du gjort) 
 
 Bankkontoret Telefonbanken Internetbanken Bankomat Har aldrig 

gjort det 
Kontrollerat saldo 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

Genomfört 
betalningar/ 
transaktioner 

□ □ □ 
 

□ 
 

□ 
 

Köpt aktier/ 
fonder 

□ □ □ 
 

□ 
 

□ 
 

Fått rådgivning 
 

□ □ □ 
 

□ 
 

□ 
 

Öppnat konto 
 

□ □ □ 
 

□ 
 

□ 
 

 
 
 
 
 
 

19. Hur nöjd är Du med din bank?  □ Väldigt nöjd 

    □ Nöjd 

    □ Missnöjd 

    □ Väldigt missnöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

20. Här vill vi att Du ringar in den siffra som passar dig bäst 
 Hur viktigt tycker Du 

att följande påstående 
är hos en bank? 

 Hur väl tycker Du din 
bank uppfyller detta? 

 

1= Inte viktigt, 4= 
Viktigt 

vet ej         1= Uppfyller inte, 4= 
Uppfyller bra     

vet ej         

Trevligt bemötande                       
                                                   

   1      2      3      4     □     1      2      3      4                                      □ 

"ära till bankkontoret        
                                                                       

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Låga avgifter 
 

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Lokal bank som är 
specialiserad och engagerad på 
ditt bostadsområde 

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Bra erbjudanden                      
                                                                  

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Bra Internettjänster                
                                                                   

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Bra telefontjänster          
                                                                   

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Bra öppettider                       
                                                                    

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Regelbunden kontakt med 
banken       
                                               

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Känd bank   
                                                                                       

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Lätt att logga in på 
Internetbanken                
                

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Lätt att hitta tjänsterna på 
Internetbanken                          

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Lätt att förstå 
Internettjänsterna                

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

 Lätt att använd 
Internettjänsterna                                                 

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Internetbanken är säker                              
                                        

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

Att Internetbanken erbjuder 
alla tjänsterna som finns på 
bankkontoret   

   1      2      3      4     □     1      2      3      4              □ 

 
 
 

TACK FÖR DI" MEDVERKA" 
Enkäten är anonym och uppgifterna kommer användas konfidentiellt 

 



   

Bilaga 2 

 

Fokusgruppintervjuguiden  

 

Bakgrund 

� När skaffade ni ert bankkonto? Varför? Hur gamla? 

 

� Hur ser ni på er egen ekonomi?  

 

� Känner ni er insatta i den?  Varför? Varför inte? 

 

� Vill ni känna er mer insatta i den? Varför? Varför inte? 

 

� Är ni intresserade av den? Skulle ni vilja lära er mer om ekonomi? 

 

� Känner ni att ni har koll på era ingifter o utgifter? Varför? Varför inte? 

Brukar ni skriva ner dem? 

 

� Har ni någon kontakt med eran bank? Varför? Varför inte? 

 

� Vill ni ha mer kontakt med eran bank? Varför?  Varför inte? När? Var? 

Hur? Vilken information från banken skulle ni vilja ha som ni är 

intresserad av? 

 

� Hur ser ni på eran bank? Känner ni att ni vet mycket om den? Vet ni 

skillnader på olika bankerna? Varför tycker ni vissa banker är bättre än 

andra? 

 

� Bankkrisen? Har ni gjort något? Intresserad?  

 

� Känner ni till de olika tjänsterna eran bank erbjuder? Vet ni vad de 

innebär? Vet ni vad en aktie/fond är?  Är det något ni skulle tänka er att 

ni skulle vara mer intresserade av i framtiden än vad ni är nu? Varför? 

 

� Många av dagens ungdomar verkar ha köpt aktier o fonder vad tror ni 

det beror på? Har ni kompisar som håller på med det eller är intresserad 

av det?  

 



   

 

Framtid 

� Hur ser ni på banken o framtiden? Tror ni att ni får en bättre relation till 

den? Varför? Varför inte? 

 

� Vad tror ni kommer hända med banken i framtiden? Hur tror ni att den 

kommer förändras? Eller tror ni att den kommer se exakt likadan ut som 

idag? 

 

� Vad tycker ni om internetbanker som inte har några fasta bankkontor? 

 

� Tror ni att ni kommer ha samma bank hela livet eller tror ni att ni 

kommer byta ett par gånger? Varför? Varför inte? 

 

 

Spara 

� Om ni i framtiden ska spara pengar till en handpenning på tex en 

lägenhet, hur tror ni att ni skulle gå tillväga då? Känner ni til olika 

långsiktiga sparformer tex. månadsspara i fonder, aktier, sparkonto 

etcetera? 

 

� Tror ni att ni skulle spara på olika sätt beroende på vad det är ni sparar 

till? Om ni sparar till en bil eller ett hus skulle ni göra på samma sätt då? 

 

� Skulle ni vilja ha rådgivning av banken i hur man sparar bäst? 

 

� Har ni funderat något på pensionssparande? När tror ni att ni kommer 

börja pensionsspara? Hur tror ni att ni kommer göra det?  

 

 

Lån 

� Varför skulle ni låna pengar? Resa, bil, lägenhet etcetera? 

 

� Om ni i framtiden ska låna pengar till att köpa en bil eller lägenhet hur 

skulle ni gå tillväga då? Vart skulle ni ta lånet? Hur (bankkontor, internet 

etcetera)? 

 



   

� Hur ser ni på ett lån? Tycker ni att det ska bli jobbigt att låna pengar i 

framtiden till lägenhet etc.?  Ser ni det som en självklarhet? Har ni lånat 

pengar eller känner en kompis som gjort det?  

 

� Har ni köpt något på avbetalning? Är det något ni kan tänkas göra? Hur 

ser ni på det? 

 

� Tv eller bil, avbetalning eller låna pengar på banken? 

 

� Skulle ni vilja ha rådgivning? Varför? Varför inte?  

 

� Hur skulle ni vilja få rådgivning? (bankkontor, e-mail etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga 3 

 

Svar från enkäten 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 
120 stycken män och 137 stycken kvinnor svarade på enkäten. 

 

2. Hur gammal är Du? 

 
21 stycken 17 åringar, 216 stycken 18 åringar, 19 stycken 19 åringar och en 20 

åring deltog.  

 

3. Jobbar du extra? 

 
124st har extra jobb medan 132 stycken inte har det. Ett bortfall förekommer. 

 



   

4. Ungefär hur många timmar jobbar Du extra per månad? 

 
Av dem som jobbar extra jobbar 13 stycken 1-5 timmar, 27 stycken 6-10 

timmar, 27 stycken 11-15 timmar och 56 stycken 20 timmar eller mer. 

 

5. Har Du någon gång haft ett sommarjobb? 

 
213 stycken har haft ett sommarjobb någon gång medan 41 stycken har inte 

haft det. Tre stycken bortfall förekommer. 

 

6. Får Du Hela ditt studiebidrag? 

 
232 stycken får hela sitt studiebidrag medan 24 stycken får inte hela 

studiebidraget. Ett bortfall förekommer. 

 

 

 



   

7. Om Nej, hur mycket får Du? 

 
Av dem som inte får hela sitt studiebidrag får fem stycken 0 kronor, en person 

får 100 kronor, en person får 150 kronor och en person får 400 kronor. Tre 

personer får 500 kronor, en person får 550 kronor, en person får 650 kronor 

och tre stycken får 700 kronor. En person får 850 kronor, en person får 950 

kronor och tre stycken får 1000 kronor. Tre stycken bortfall förekommer. 

 

8. Hur mycket extra pengar får Du ungefär utöver ditt studiebidrag varje 

månad? (tex Lön, pengar från föräldrar mm) 

 
107 stycken får mindre än 1000 kronor i månaden utöver sitt studiebidrag. 63 

stycken får mellan 1000 kronor - 1999 kronor, 30 stycken får mellan 2000 

kronor -2999 kronor och 50 stycken får 3000 kronor eller mer. 7stycken bortfall 

förekommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9. Hur mycket pengar spenderar Du per månad ungefär? 

 
94 stycken spenderar mindre än 1000 kronor i månaden. 111 stycken spenderar 

mellan 1000 konor - 1999 kronor, 31 stycken spenderar mellan 2000 kronor – 

2999 kronor och 20 stycken spenderar 3000 kronor eller mer. Ett bortfall 

förekommer. 

 

10. Har Du något slags sparkonto?(tex fonder, aktier eller annat konto 

med sparpengar). 

 
235 stycken har något slags sparkonto medan 22 stycken inte har det. 

 

11. Har Du själv sparat till något Du velat köpa? 

 
91 stycken har ofta sparat till något de velat köpa. 111 stycken har sparat någon 

gång ibland, 44 stycken har sparat någon enstaka gång och 10 stycken har aldrig 

sparat till något de velat köpa. Ett bortfall förekommer. 

 

 

 



   

12. Hur ofta använder Du Internet? 

 
234 stycken använder Internet varje dag och 23 stycken använder Internet 

varannan dag. Ingen av respondenterna svarade en gång i veckan respektive en 

gång i månaden. Inga bortfall förekom.  

 

13. Har Du ett eget bankomatkort? 

 
255 stycken av respondenterna har ett eget bankomatkort medan två stycken 

har inte det. 

 

14. Vilken bank använder Du mest? 

 
40 stycken har Handelsbanken som huvudbank, tre stycken har 

Länsförsäkringar bank, 85 stycken har Nordea, 28 stycken har SEB, åtta stycken 

har Skandiabanken, 74 stycken har Swedbank, 11 stycken Westra Wermlands 

Sparbank och tre stycken har en annan bank. Fem stycket bortfall förekom. 

Annan bank var Värmlands Provinsbank, Bank of America och Danske Bank. 



   

15. Vad var det som gjorde att du valde din bank? 

 
221 stycken har samma bank som sina föräldrar medan 36 stycken har inte det. 

 
18 stycken har valt sin bank på grund av rekommendationer från någon äldre. 

239 stycken har inte det. 

 
Fyra stycken har valt sin bank på grund av rekommendationer från en kompis. 

253 stycken har inte det. 

 



   

 
Fem stycken har valt sin bank på grund av reklam eller annons. 252 stycken har 

inte det. 

 
12 stycken har valt sin bank på grund av att de fått ett personligt erbjudande 

från banken. 245 stycken har inte det. 

 
11 stycken har valt sin bank på grund av en personlig relation till någon på 

banken. 246 stycken har inte det. 

 

 



   

 
14 stycken har valt sin bank på grund av något annat. 243 stycken har inte det. 

Annat definierade de som: närmast bostad, bra ungdomskonto, alla tjänsterna 

var gratis för studenter, känns mest seriös, bäst öppettider, enda banken som 

fanns i byn, positiva erfarenheter och bra erbjudanden samt bra tillgänglighet av 

bankomater och bankens räntenivåer. 

 

16. Hur brukar Du utföra dina bankärrenden? (Rangordna från 1-4 där 1 

är för det vanligaste och därefter 2,3,4) 

 
Sju stycken har kryssat i en etta, 66 stycken en tvåa, 101 stycken en trea och 40 

stycken en fyra. 43 stycken bortfall förekom. 

 
Fyra stycken har kryssat i en etta, 10 stycken en tvåa, 65 stycken en trea och 132 

stycken en fyra. 46 stycken bortfall förekom. 



   

 
101 stycken har kryssat i en etta, 74 stycken en tvåa, 31 stycken en trea och 28 

stycken en fyra. 23 stycken bortfall förekom. 

 
139 stycken har kryssat i en etta, 72 stycken en två, 11 stycken en trea och sju 

stycken en fyra. 28 stycken bortfall förekom. 

 

17. Hur vill Du helst bli kontaktad av din bank när det gäller 

bankärenden? 

 
64 stycket ville bli kontaktade via e-mail, 64 stycken via telefon, 100 stycken via 

brev, 12 stycken via bankens hemsida, sex stycken vill inte bli kontaktade och 

en svarade annat. Det förekom tio stycken bortfall. 

 

 

 

 

 

 



   

18. Vart har du utfört följande ärenden? 
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56 stycken har någon gång kontrollerat sitt saldo på bankkontoret, 200 stycken 

har det inte, 43 stycken har kontrollerat saldot på telefonbanken, 213 stycken 

har det inte. 174 stycken har någon gång kontrollerat sitt saldo på 

internetbanken, 82 stycken har det inte och 214 stycken har kontrollerat i en 

bankomat, 42 stycken har det inte. 3 stycken av respondenterna har aldrig 

kontrollerat sitt saldo. Ett bortfall på vardera fråga förekom. 

Genomfört betalningar/ transaktioner

0

50

100

150

200

250

300

Bankkontor Telefonbank Internetbank Bankomat Har aldrig

gjort

F
re
q
u
en
cy Ja

Nej

Bortfall

 
117 stycken har någon gång genomfört en betalning eller transaktion på 

bankkontoret, 136 stycken har det inte, 14 stycken har någon gång genomfört 

en betalning eller transaktion via telefonbanken, 239 stycken har det inte. 154 

stycken har genomfört en betalning eller transaktion via internetbanken, 99 

stycken har det inte, 30 stycken har genomfört en betalning eller transaktion 

med hjälp av en bankomat, 223 har det inte. 30 stycken har aldrig genomfört en 

betalning eller transaktion. Ett bortfall på 4 förekom i vardera fråga. 
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30 stycken har någon gång köpt aktier eller fonder på ett bankkontor, 218  

stycken har det inte, ingen hade köpt aktier eller fonder via telefonbanken, 20 

stycken hade köpt aktier eller fonder via internetbanken, 228 stycken har det 

inte. Ingen har köpt aktier eller fonder via en bankomat och 197 stycken hade 

aldrig gjort ett sådant köp. Ett bortfall på 9 förekom i samtliga fall. 
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151 stycken har någon gång fått rådgivning på ett bankkontor, 102 stycken har 

inte det, 20 stycken har fått rådgivning via telefonbanken, 233 stycken har inte 

det. 14 stycken har någon gång fått rådgivning via internetbanken, 239 stycken 

har det inte, två stycken har fått rådgivning via en bankomat, 251 stycken har 

det inte. 93 stycken har aldrig fått rådgivning. Ett bortfall på fyra förekom.  



   

Öppnat konto

0

50

100

150

200

250

300

Bankkontor Telefonbank Internetbank Bankomat Har aldrig

gjort

F
re
q
u
en
cy Ja

Nej

Bortfall

 
190 stycken har någon gång öppnat ett konto på ett bankkontor, 64 stycken har 

det inte, tre stycken har öppnat ett konto via telefonbanken, 251 stycken har det 

inte. 43 stycken har öppnat ett konto via internetbanken, 211 har det inte, en 

person har öppnat konto via bankomat, 253 har inte det. 37 stycken har aldrig 

öppnat ett konto. Ett bortfall på tre förekom. 

 

19. Hur nöjd är Du med din bank? 

 
107 stycken är väldigt nöjda, 140 stycken är nöjda och sju stycken är missnöjda. 

Ingen var väldigt missnöjd. Det förekom tre stycken bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20. Hur viktigt är följande alternativ och hur väl uppfyller din bank det? 

1= Inte viktigt, 4= Viktigt, 1= Uppfyller inte bra, 4= Uppfyller bra 
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0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 vet ej bortfall

F
re
q
u
en
cy

Trevligt bemötande 

Hur väl banken uppfyller det

 
En person tyckte att trevligt bemötande inte var så viktigt, tre stycken satte en 

tvåa, 48 stycken en trea och 202 stycken en fyra. En person visste inte och två 

bortfall förekom. Tre stycken tyckte att banken inte uppfyllde påståendet, sju 

stycken kryssade en tvåa, 109 stycken en trea och 118 stycken en fyra. 19 

stycken visste inte och ett bortfall på ett förekom.  
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Fyra stycken kryssade i en etta och tyckte inte det var viktigt att det är nära till 

bankkontoret, 50 stycken kryssa i en tvåa, 119 stycken kryssa i en trea och 81 

stycken kryssa i en fyra och tyckte det var viktigt med nära till bankkontoret. 

Två stycken visste inte och ett bortfall på ett förekom. 11 stycken kryssade i en 

etta och tyckte inte banken uppfyllde påståendet, 33 stycken kryssa i en tvåa, 82 

stycken en trea och 121 stycken en fyra och tyckte banken uppfyllde det bra. 

Nio stycken visste inte och ett bortfall på ett förekom.  
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Tre stycken kryssade i en etta och tyckte inte det var viktigt med låga avgifter, 

13 stycken kryssa i en tvåa, 43 stycken en trea och 160 stycken kryssa i en fyra 

och tyckte det var viktigt med låga avgifter. 34 stycken visste inte och ett 

bortfall på fyra förekom. Fyra stycken tyckte inte att banken uppfyllde 

påståendet och hade kryssat i en etta, 38 stycken hade kryssat i en två, 75 

stycken hade kryssat i en trea och 32 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

banken uppfyllde påståendet bra. 100stycken visste inte och ett bortfall på åtta 

förekom.  
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39 stycken kryssade I en etta och tyckte inte det var viktigt med en lokal bank 

som är engagerad på bostadsområdet, 55 stycken hade kryssat i en tvåa, 56 

stycken hade kryssat i en trea och 33 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

det var viktigt att banken engagerade sig i bostadsområdet. 71 stycken visste 

inte och ett bortfall på tre förekom. 20 stycken tyckte inte att banken uppfyllde 

påståendet och kryssat för en etta, 33 stycken hade kryssat en tvåa, 38 stycken 

hade kryssat en trea och 29 stycken hade kryssat en fyra och tyckte det var 



   

viktigt med en lokal bank som engagerade sig i bostadsområdet. 132 stycken 

visste inte och ett bortfall på fem förekom. 
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Fem stycken tyckte inte det var viktigt med bra erbjudanden från banken och 

hade kryssat i en etta, 22 stycken hade kryssat i en tvåa, 98 stycken hade kryssat 

i en trea och 102 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med 

bra erbjudanden. 28 stycken visste inte och ett bortfall på två förekom. Sex 

stycken tyckte inte banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 39 

stycken hade kryssat i en tvåa, 94 stycken hade kryssat i en trea och 26 stycken 

hade kryssat i en fyra och tyckte att banken uppfyllde påståendet. 87 stycken 

visste inte och ett bortfall på fem förekom. 

Bra internettjänster

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 vet ej bortfall

F
re
q
u
en
cy

Bra internettjänster

Hur väl banken uppfyller det

 
Två stycken tyckte inte att bra internettjänster var viktiga och hade kryssat I en 

etta, sju stycken hade kryssat i en tvåa, 42 stycken hade kryssat i en trea och 191 

stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med bra internettjänster. 

13 stycken visste inte och ett bortfall på två förekom. Två stycken tyckte inte att 

banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 11 stycken hade kryssat 

i en tvåa, 58 stycken hade kryssat i en trea och 141 stycken hade kryssat i en fyra 



   

och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 39 stycken visste inte och ett 

bortfall på sex förekom.  
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11 stycken tyckte inte att bra telefontjänster var viktigt och hade kryssat i en 

etta, 38 stycken hade kryssat i en tvåa, 56 stycken hade kryssat i en trea och 109 

stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med bra telefontjänster. 

40 stycken visste inte och ett bortfall på tre förekom. En person tyckte inte att 

banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 23 stycken hade kryssat 

i en tvåa, 45 stycken hade kryssat i en trea och 51 stycken hade kryssat i en fyra 

och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 133 stycken visste inte och ett 

bortfall på fyra förekom.  
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Tre stycken tyckte inte att bra öppetider var viktigt och hade kryssat i en etta, 

15 stycken hade kryssat i en tvåa, 63 stycken hade kryssat i en trea och 167 

stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med bra öppettider. Sju 

stycken visste inte och ett bortfall på två förekom. 27 stycken tyckte inte att 

banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 77 stycken hade kryssat 

i en tvåa, 90 stycken hade kryssat i en trea och 33 stycken hade kryssat i en fyra 



   

och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 25 stycken visste inte och ett 

bortfall på fem förekom. 
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23 stycken tyckte inte att regelbunden kontakt med banken var viktigt och hade 

kryssat i en etta, 78 stycken hade kryssat i en tvåa, 88 stycken hade kryssat i en 

trea och 30 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med 

regelbunden kontakt med banken. 35 stycken visste inte och ett bortfall på tre 

förekom. 20 stycken tyckte inte att banken uppfyllde påståendet och hade 

kryssat i en etta, 54 stycken hade kryssat i en tvåa, 66 stycken hade kryssat i en 

trea och 29 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte att banken uppfyllde 

påståendet bra. 83 stycken visste inte och ett bortfall på fem förekom. 
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26 stycken tyckte inte att det var viktigt att banken var känd och hade kryssat i 

en etta, 43 stycken hade kryssat i en tvåa, 92 stycken hade kryssat i en trea och 

75 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt med en känd bank. 

20 stycken visste inte och ett bortfall på ett förekom. En person tyckte inte att 

banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 10 stycken hade kryssat 

i en tvåa, 45 stycken hade kryssat i en trea och 176 stycken hade kryssat i en fyra 



   

och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 21 stycken visste inte och ett 

bortfall på fyra förekom. 
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Två stycken tyckte inte att det var viktigt att det är lätt att logga in på 

internetbanken och hade kryssat i en etta, åtta stycken hade kryssat i en tvåa, 33 

stycken hade kryssat i en trea och 199 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

det var viktigt att det är lätt att logga in på internetbanken. 14 stycken visste inte 

och ett bortfall på ett förekom. Två stycken tyckte inte att banken uppfyllde 

påståendet och hade kryssat i en etta, 14 stycken hade kryssat i en tvåa, 45 

stycken hade kryssat i en trea och 149 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

att banken uppfyllde påståendet bra. 43 stycken visste inte och ett bortfall på tre 

förekom. 
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Tre stycken tyckte inte att det var viktigt att det är lätt att hitta tjänsterna på 

internetbanken och hade kryssat i en etta, sju stycken hade kryssat i en tvåa, 41 

stycken hade kryssat i en trea och 187 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

det var viktigt att det är lätt att hitta tjänsterna på internetbanken. 17 stycken 

visste inte och ett bortfall på två förekom. Två stycken tyckte inte att banken 

uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 20 stycken hade kryssat i en 



   

tvåa, 87 stycken hade kryssat i en trea och 89 stycken hade kryssat i en fyra och 

tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 52 stycken visste inte och ett 

bortfall på sju förekom. 
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Fyra stycken tyckte inte att det var viktigt att det är lätt att förstå 

internettjänsterna och hade kryssat i en etta, sex stycken hade kryssat i en tvåa, 

40 stycken hade kryssat i en trea och 191 stycken hade kryssat i en fyra och 

tyckte det var viktigt att det är lätt att förstå internettjänsterna. 15 stycken visste 

inte och ett bortfall på ett förekom. Sex stycken tyckte inte att banken uppfyllde 

påståendet och hade kryssat i en etta, 27 stycken hade kryssat i en tvåa, 82 

stycken hade kryssat i en trea och 87 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte 

att banken uppfyllde påståendet bra. 51 stycken visste inte och ett bortfall på 

fyra förekom. 
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Fyra stycken tyckte inte att det var viktigt att det är lätt att använda 

internettjänsterna och hade kryssat i en etta, fem stycken hade kryssat i en tvåa, 

35 stycken hade kryssat i en trea och 197 stycken hade kryssat i en fyra och 

tyckte det var viktigt att det är lätt att använda internettjänsterna. 14 stycken 



   

visste inte och ett bortfall på två förekom. Två stycken tyckte inte att banken 

uppfyllde påståendet och hade kryssat i en etta, 16 stycken hade kryssat i en 

tvåa, 80 stycken hade kryssat i en trea och 106 stycken hade kryssat i en fyra 

och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 49 stycken visste inte och ett 

bortfall på fyra förekom. 

Internetbanken är säker
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Två stycken tyckte inte att det var viktigt att internetbanken är säker och hade 

kryssat i en etta, två stycken hade kryssat i en tvåa, åtta stycken hade kryssat i en 

trea och 228 stycken hade kryssat i en fyra och tyckte det var viktigt att 

internetbanken är säker. 16 stycken visste inte och ett bortfall på ett förekom. 

Fem stycken tyckte inte att banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en 

etta, 14 stycken hade kryssat i en tvåa, 32 stycken hade kryssat i en trea och 106 

stycken hade kryssat i en fyra och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 97 

stycken visste inte och ett bortfall på tre förekom. 
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Tre stycken tyckte inte att det var viktigt att internetbanken erbjuder alla 

tjänster som finns på bankkontoret och hade kryssat i en etta, 16 stycken hade 

kryssat i en tvåa, 71 stycken hade kryssat i en trea och 123 stycken hade kryssat i 



   

en fyra och tyckte det var viktigt att internetbanken erbjuder alla tjänster som 

finns på bankkontoret. 30 stycken visste inte och ett bortfall på fyra förekom. 

En person tyckte inte att banken uppfyllde påståendet och hade kryssat i en 

etta, 22 stycken hade kryssat i en tvåa, 76 stycken hade kryssat i en trea och 33 

stycken hade kryssat i en fyra och tyckte att banken uppfyllde påståendet bra. 

121 stycken visste inte och ett bortfall på fyra förekom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga 4 

 

Fokusgruppsintervju- Karlstad 

Som inledning på intervjun frågade vi hur de ser på sin ekonomi, och om de 

känner sig insatta, och här fick vi delade svar. Majoriteten svarade att de vet hur 

mycket som kommer in på kontot varje månad men de hade däremot inte så 

stor koll på vad de la pengarna på. De var medvetna om att en viss summa varje 

månad gick till kost och logi med resten av pengarna som de hade att röra sig 

med visste de inte riktigt vart dessa gått till. De andra respondenterna var mer 

insatta både på hur mycket som kom in på kontot varje månad samt hur mycket 

de gjorde av med. Detta var väldigt viktigt då de ville veta vad de spenderade 

pengarna på. Alla respondenter fick tillgång till bankomatkort vid 16 års ålder.  

 

Hur de ville uträtta sina ärenden, om de föredrog att besöka bankkontoret eller 

logga in på banken svarade de lite olika. En av tjejerna hade ännu inte fyllt 18 år 

och hade därför ingen möjlighet att logga in på bankens hemsida. De andra 

föredrog att logga in på bankens hemsida och bland annat kontrollera saldo, 

betala räkningar med mera. När det sedan kom till vad de ansåg som lite mer 

komplicerade bankärenden som exempelvis öppna nytt konto var de alla 

överens om att de föredrog att besöka bankkontoret för att få hjälp. Under 

fokusgrupperna uppkom det även att det krävs mer tid och engagemang att gå 

till bankkontoret och utföra sina ärenden än vid bankomat och internetbanken. 

Bank per telefon var det samtliga respondenter som tyckte detta skulle vara ett 

bra alternativ, då man inte hade tillgång till Internet eller inte hade möjlighet att 

besöka en bankomat. Vid kontroll av saldo svarade majoriteten att de bland 

annat använder bankomaten. De var alla mycket nöjda med sin bank, och de 

banker som respondenterna hade var Swedbank, Nordea samt Värmlands 

Provinsbank. Vad som gjorde att de valde just dessa banker var på grund utav 

att det var samma bank som deras föräldrar hade. De hade därför inte så stor 

koll på vad de andra bankerna hade att erbjuda eftersom alla var nöjda med sin 

bank och ansåg inte att det var nödvändigt att få information om 

konkurrerande banker.  

 

De nämnde även att de reflekterat över att personal på ett specifikt bankkontor 

i Karlstads inte var så trevliga och majoriteten av respondenterna kunde därför 

inte tänka sig vara kund där. Den tredje respondenten var redan kund i banken 

men var medveten av problemet och vid besök på kontoret endast bad om 

service från de hon ansåg var trevliga. 



   

En intressant upptäckt när vi sammanställde enkäterna var att vi upptäckte att 

det var ett antal som köpt aktier/fonder. Det tyckte vi var intressant och 

frågade därför om det var någon i fokusgruppen som utfört dessa ärenden. Alla 

hade någon gång kommit i kontakt med aktier eller fonder. Vissa av 

respondenterna hade köpt aktier, men att de inte hade så stor uppsikt på dessa. 

De andra hade fonder i sitt namn men hade inte tillgång till att förvalta den, så 

de var inte speciellt insatta utan visste endast att de ägde ett antal fonder. Inga 

av deras vänner vad de kände till hade köpt aktier/fonder utan den information 

de fått tillgång till hade de fått från någon äldre. Alla respondenterna var 

överens om att tänka sig köpa aktier/fonder i framtiden. Att köpa aktier/fonder 

var något viktigt för alla respondenterna, vilket ledde till att alla ville få hjälp av 

någon expert på området, så att inga misstag begicks. De ansåg det därför 

nödvändigt att besöka sitt bankkontor istället för att logga in på bankens 

hemsida för att få information.   

 

När vi ställde frågan om de någon gång hade använt bankomaten för att utföra 

tjänster såsom insättning av pengar eller överföring till och från konton svarade 

majoriteten svarade att de inte hade så stor kännedom om detta. 

 

När vi ställde frågan om hur de i framtiden vill uträtta sina bankärenden när det 

gäller lån för att exempelvis köpa bil, lägenhet eller hus, var alla respondenterna 

överens, om att de ville boka in ett personligt möte på banken för att få mer 

information.  De ansåg även viktigt att höra med folk i sin omgivning för att få 

lite tips och idéer. Ingen av respondenterna ville logga in på bankens hemsida 

för att få information om olika sorters lån, då de eftersträvade den personliga 

servicen. De ansåg att även fast svaren på de flesta frågorna finns på bankens 

hemsida, så är den personliga servicen det som väger tyngst då man vill få svar 

på sina frågor.  Alla respondenterna ansåg att det var en självklarhet att låna 

pengar i framtiden till större köp, som exempelvis bil, lägenhet eller hus. De 

tyckte dock att det skulle kännas lite jobbigt samt att det skulle ha varit skönt att 

slippa ta lån. Eftersom ingen av respondenterna har haft möjlighet att lägga 

undan pengar i månaden för framtida köp, ansåg de därför som en självklarhet 

att låna pengar i framtiden.  

 

På frågan om de kommer använda interner mer i framtiden och hur de ser på 

bankomaten svarade majoriteten av respondenterna ansåg att de kommer 

använda internettjänster mer i framtiden. Men de ansåg att bankomaten var en 

tjänst de kommer att fortsätta att använda sig utav i framtiden. 



   

På frågan om hur de ser på banken i framtiden och om de tror att den kommer 

se likadan ut eller om det blir mer och mer Internet, svarade alla att de tror att 

banken kommer att utvecklas mer och mer. Om vi hade frågat samma fråga för 

exempelvis 10 års sedan hade de inte trott att de bankärenden som går att 

utföra på Internet i dag skulle ha funnits. Men de ansåg att eftersom pengar är 

så pass viktiga så tror de inte att alla bankärenden kommer att bli 

internetbaserade, utan den personliga servicen kommer alltid att finnas kvar.  

 

Respondenterna hade goda teknikvanor då de använde Internet dagligen, 

hemma och på skolan. På frågan om internetbanken kändes osäker svarade 

samtliga nej. Alla höll med om att internetbanken är en smidig tjänst men att de 

ser den som ett komplement till bankkontoret.  

 

Om det skulle komma ett bra erbjudande från banken eller om det går dåligt för 

ens bank vill respondenterna att banken skall kontakta dem, och det skall ske 

helt via telefonkontakt. E-mail ansågs som vilket skräppost som helst. Varför de 

ville bli kontaktade via telefon var för att detta alternativ kändes som mer 

personligt och mer serviceinriktat.  

 

Det var några enstaka som hade ett sparkonto där de la undan lite pengar varje 

månad, men detta var inga stora summor. Ett särskilt sparkonto för framtida 

köp var det ingen av respondenterna som hade. När vi ställde frågan hur de i 

framtiden kommer se på olika sorters sparande, om de kommer öppna ett 

särskilt sparkonto med lite högre ränta, svarade samtliga att de inte hade så stor 

erfarenhet om detta ämne. De var alla överens om att de ville få information i 

dagen läge eftersom alla ungdomar i 18 års ålder börjar få en egen ekonomi. 

Denna information ville respondenterna ha hemskickat via brev från banken, 

eller tips från någon äldre. Sedan om de hade ytterligare frågor ville de besöka 

bankkontoret och boka in ett personligt möte med en expert på området. Här 

vill de att experten på området skall tala om för dem hur det ligger till med 

deras ekonomi, vad som är bäst att göra med pengarna i framtiden etc. 

 

Alla respondenterna kände att efter de tagit studenten så ville de jobba och 

tjäna lite extra pengar och sedan börja plugga vidare. Att kunna spara pengar 

varje månad för framtiden var här mer aktuellt än ett sparande i nuläget.  

 

Alla respondenterna var överens som att de tyckte att det skulle vart bra ifall 

någon som studerar företagsekonomi kom och besökte skolan och berättade 



   

lite olika sorters sparande, lån med mera. Eftersom de flesta elever inte visste så 

mycket om dessa ämnen. De ansåg att vi studenter förstår dem bättre eftersom 

det inte var så länge sedan vi var i deras ålder samt att vi pratar med ett mer 

lättare språk. Hade det kommit en bankman/bankkvinna så ansåg 

respondenterna att det hade blivit för tråkigt samt att de trodde att fler elever 

skulle lyssna om det kom studenter istället. En annan orsak till att de hellre 

lyssnar på studenter än en bankman från en specifik bank är att de känner att 

informationen inte blir riktad på något sätt till bankens fördel.  

 

Fokusgruppsintervju- Stockholm 

Som inledning på intervjun frågade vi hur de ser på sin ekonomi, och om de 

känner sig insatta, och här fick vi delade svar.  Majoriteten svarade att det kände 

att de hade koll på sin ekonomi, men de var inte så medvetna om vart pengarna 

gick till. Fanns några enstaka som hade mer uppsikt över vart pengarna gick till, 

då detta var viktigt eftersom de ville veta hur mycket pengar de hade att röra sig 

med varje månad. Alla respondenterna fick tillgång till bankomatkort vid 16 års 

ålder.  

 

På frågan hur de ville uträtta sina bankärenden, om de föredrog att besöka 

bankkontoret eller logga in på bankens hemsida var nästan alla överens om att 

de föredrog Internet. De bankärenden som de använder mest på Internet är 

kontroll av saldo, överföring till och från olika konton samt betalning av 

räkningar. De tjänster som de utfört på bankkontoren är insättning av pengar, 

ansökan om nytt kort, ansökan om internetbank med mera. En av tjejerna hade 

ännu inte fyllt 18 år och hade därför ingen möjlighet att logga in på bankens 

hemsida. När det sedan kom till vad de ansåg som lite mer komplicerade 

bankärenden som exempelvis öppna nytt konto var de alla överens om att de 

föredrog att besöka bankkontoret för att få hjälp. Under fokusgrupperna 

uppkom det även att det krävs mer tid och engagemang att gå till bankkontoret 

och utföra sina ärenden än vid bankomat och internetbanken.  Bank per telefon 

var det bara en respondent som ansåg var smidigt, medan de andra föredrog att 

logga in på internetbanken samt gå till en bankomat, då de inte hade så stor 

vetskap om denna tjänst. Vid kontroll av saldo svarade majoriteten att de bland 

annat använder bankomaten. Alla var mycket nöjda med sin bank, och de 

banker som respondenterna hade var Handelsbanken, SEB, Swedbank samt 

Nordea. Vad som gjorde att de valde just dessa banker var på grund utav att det 

var samma bank som deras föräldrar hade. De hade därför inte så stor koll på 

vad de andra bankerna hade att erbjuda eftersom alla var nöjda med sin bank 



   

och ansåg inte att det var nödvändigt att få information om konkurrerande 

banker.  

 

En intressant upptäckt när vi sammanställde enkäterna var att vi upptäckte att 

de var ett antal som köpt aktier/fonder. Det tyckte vi var intressant och frågade 

därför om det var någon i fokusgruppen som utfört dessa ärenden. Här var det 

två respondenter som hade köpt aktier och fonder, varav den ena hade gjort 

detta via en förvaltare. De andra respondenterna hade inte kommit i kontakt 

med köp av aktier/fonder. Inga av deras vänner vad de kände till hade köpt 

aktier/fonder och de ansåg att detta inte var ett genomgående samtalsämne.  

 

När vi ställde frågan om de någon gång hade använt bankomaten för att utföra 

tjänster såsom insättning av pengar eller överföring till och från konton svarade 

majoriteten svarade att de inte hade så stor kännedom om detta. 

 

När vi undrade hur de i framtiden vill utföra sina bankärenden när det rör sig 

om att ta lån för exempelvis köp av bil, lägenhet samt hus, var alla respondenter 

överens om att de ville besöka bankkontoret för att få mer information. De 

eftersträvade den personliga servicen då de ville veta villkoren på olika sorters 

lån.  Ingen av respondenterna skulle ta små lån för att exempelvis köpa en TV, 

utan de skulle hellre betala allt på en gång eller använda sig utav delbetalning. 

Detta för att undvika att man har massa små lån när man väl skall ta de större 

lånen i framtiden.    

 

På frågan om de kommer använda interner mer i framtiden och hur de ser på 

bankomaten svarade majoriteten av respondenterna ansåg att de kommer 

använda internettjänster mer i framtiden. Men de ansåg att bankomaten var en 

tjänst de kommer att fortsätta att använda sig utav i framtiden. 

 

På frågan om hur de ser på banken i framtiden och om de tror att den kommer 

se likadan ut eller om det blir mer och mer Internet, svarade samtliga 

respondenterna att de tror att det kommer bli mer och mer internetbaserat. Att 

bankerna kommer dra in på deras bankkontor och satsa mer på bankens 

hemsida. Som följdfråga undrade vi då hur det kommer bli med dem som vill ta 

de stora lånen och hur det då skulle fungera att göra på Internet och svaret blev 

att de tror att det kommer att bli mer och mer naturligt att utföra sina 

bankärenden, stora som små på Internet. Respondenterna anser även att 



   

bankerna kommer bli bättre på att informera om tjänsterna på nätet samt att 

den nya generationen har mer teknikvanor.  

 

Respondenterna hade goda teknikvanor då de använde Internet dagligen, 

hemma och på skolan. På frågan om internetbanken kändes osäker svarade 

samtliga nej. Alla höll med om att internetbanken är en smidig tjänst men att de 

ser den som ett komplement till bankkontoret.  

 

På frågan om de i framtiden skall öppna sparkonton, om de föredrog att logga 

in på bankens hemsida eller besöka bankkontoret svarade samtliga 

respondenter att de föredrog att besöka bankkontoret för den personliga 

servicen. Detta för att det handlar om mer omfattade saker än exempelvis 

kontrollera saldo, och man då vill prata med en expert på området.  

 

Alla respondenter kände att efter de tagit studenten så ville alla jobba extra samt 

resa. Som följd fråga undrade vi hur de ville spara pengar till att resa o samtliga 

svarade att de skulle spara kortsiktigt på kontot. Öppna ett särskilt sparkonto 

var inte aktuellt på grund utav att detta kändes onödigt då de bara hade tänkt 

spara pengar max ett år innan de skulle ut och resa.  

 

Eftersom fokusgruppen i karlstad ansåg att det skulle ha varit bra om det kom 

någon student som läser företagsekonomi och pratade om olika banktjänster 

med mera så ville vi veta om fokusgruppen i Stockholm höll med. Samtliga 

respondenter höll med men att detta inte skulle ske för tidigt, utan när man 

fyller 18 år och har hand om sin egen ekonomi.   

 


