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Syfte och forskningsfråga 
Uppsatsens syfte är att skapa förståelse kring hur de svenska storbankerna betraktar 
och främjar lönsamhetsutvecklingen samt långsiktiga relationer inom 
studentsegmentet utifrån ett CRM-perspektiv genom att undersöka relevanta aspekter 
av bankernas studentrelaterade verksamhet. Detta syfte avser vi att uppnå genom att 
besvara följande forskningsfråga:  
 

Hur betraktar svenska storbanker studenter ur ett lönsamhetsperspektiv och hur 
verkar de för att attrahera och följaktligen behålla denna kundgrupp? 

 
Metod 
Vi har i denna uppsats valt att bedriva en kvalitativ studie med en abduktiv 
forskningsansats, vilket har omsatts i praktiken i form av personliga intervjuer samt 
telefonintervjuer med representanter från tre av Sveriges fyra storbanker. Valet av 
metod och respondenter kom naturligt för oss då vi avsåg att besvara vår 
forskningsfråga utifrån bankernas perspektiv för att således jämföra det empiriska 
materialet med etablerade teoretiska uppfattningar. 
 
Slutsatser 
Vi har genom att analysera och diskutera det empiriska och teoretiska materialet 
påvisat ett par intressanta omständigheter. De svenska storbankerna uppges betrakta 
studerande kunder som långsiktiga investeringar men verkar sakna distinkta, konkreta 
och proaktiva strategier för att säkerställa relationernas fortgång. Vidare så betraktas 
lönsamhetsutvecklingen inom studentsegmentet som en informell process som inte 
nödvändigtvis behöver kalkyleras kvantitativt. Övriga utbildningsrelaterade variabler 
ingår därutöver inte i bankernas kundbassegmentering och det studentorienterade 
tjänsteutbudet inom banksektorn är att anse som standardiserat snarare än 
differentierat. 
 
Nyckelord: Banker, Studenter, Customer Relationship Management (CRM), 
Customer Asset Management (CAM), Segmentering, Marknadsföring   
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate how the major swedish banks look upon 
and promote student profitability as well as long-term relationships within the student 
segment from a CRM point of view. The study incorporates a qualitative course of 
action with an abductive research approach which has been carried out by conducting 
personal and telephone interviews with representatives from three out of the four 
major swedish banks Nordea, Swedbank and Handelsbanken. Our research finds that 
the banks appear to regard their relationships with students as long-term investments, 
but that they simultaneously seem to lack distinctive, clear and procreative strategies 
for securing these relationships. Furthermore, the development of profitability within 
the student segment is considered an informal process that does not necessarily need 
to be computed through the use of quantitative estimates. Also, educational variables 
does not influence the banks as they segment their customer base and the student-
centred offerings within the banking industry is to be deemed as being standardized 
rather than differentiated. 
 
Keywords: Banks, Students, Customer Relationship Management (CRM), Customer 
Asset Management (CAM), Segmentation, Marketing 
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren för valet av forskningsområde i form av 

bakgrund till problemet, en teoretiskt och praktiskt betingad problemdiskussion, en 

problemformulering med tillhörande forskningsfråga och samt uppsatsens syfte. 

Kapitlet avslutas därefter med uppsatsens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens postmoderna samhälle präglas av en rad etablerade värderingar och livsstilar 

som i mångt och mycket skiljer sig från sina motsvarigheter inom modernismen på 

vilka traditionell marknadsföringsteori är grundad. Tidsenliga begrepp såsom 

customer relationship management (CRM), segmentering, servicelogik samt 

digitalisering har erhållit en mer betydelsefull ställning i och med denna utveckling, 

vilket i sin tur har influerat företagsklimatet och således marknadsföringen som 

alltmer anpassats och fortsätter att anpassas i enlighet förändrade omständigheter. 

Dessa värderingar och livsstilar är idag som mest framstående hos de yngre 

generationerna - närmare bestämt 80- och 90-talisterna - som i stora drag vuxit upp 

under andra förutsättningar än tidigare generationer. En icke försumbar andel av dessa 

ungdomar studerar eller planerar att studera på högskole- och universitetsnivå, något 

som SR (2010) uppger vara ett resultat av lågkonjunkturen och stora årskullar. 

 

I egenskap av studerande kan många erfara en strikt begränsad ekonomi under 

studietiden. Som studerande på eftergymnasial nivå (högskola eller universitet) har 

studenten enligt Centrala Studienämnden (2013) möjlighet till att erhålla studiemedel 

om drygt 9.000 kr i månaden som ska förväntas täcka individens utgifter. Enligt 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) går studenter däremot back cirka 759 kronor i 

månaden (Dahlman, 2013), något som Konsumentverket (2008) tror beror på den 

bristande kunskapen om ekonomi och sparande bland dagens studenter. Bankernas 

servicenivå, tjänsteutbud och räntenivåer med mera kan av dessa anledningar anses 

vara av förhållandevis stor betydelse för studenternas ekonomi. Idag finns det en 

uppsjö av banker att välja mellan, men majoriteten av studenterna kan - likt 

befolkningen i övrigt - antas vara kund hos någon av landets fyra största banker, dvs 

Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank. Dessa storbanker har alla sina egna 
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erbjudanden som påstås gynna studentens ekonomi. I nuläget marknadsför sig 

bankerna via flertalet kanaler såsom sina hemsidor, sociala medier och olika 

evenemang. Tank & Tyler (2005) uppger dock att en stor andel av bankernas 

marknadsföring gentemot studenter är ineffektiv på grund av en otillräcklig förståelse 

av ungdomar och den unga marknaden, samt att ungdomar är förhållandevis 

konservativa vad beträffar bank- och finans än vad som vanligtvis förmodas. 

Traditionella marknadsföringsmetoder såsom reklam och annonsering har enligt Tank 

& Tyler (2005) ett lågt inflytande på studerande bankkunder, vilket indikerar att 

bankerna måste vara mer responsiva vad beträffar studenternas behov och 

prioriteringar i sin marknadsföring. Den årliga rapporten från SKI (Svenskt 

kvalitetsindex) beträffande utvecklingen av kundrelationer inom den svenska 

banksektorn visar att storbankerna tappat kraftigt i kundnöjdhet under 2012 samt att 

kundlojaliteten ligger på rekordlåga nivåer (SKI, 2012). Skulle de svenska 

bankkunderna idag ställas inför ett val är det avsevärt lägre sannolikhet att de skulle 

välja deras nuvarande bank. Benägenheten att rekommendera sin bank till vänner och 

bekanta har också minskat. Istället är det de mindre bankerna som på senare tid vunnit 

mark vad beträffar kundnöjdhet. “Konkurrensen om privatkunderna hårdnar”, 

konstaterar SKI (2012).  

 

Bankerna står idag inför en utmaning. Samtidigt som aktörerna alltmer måste anpassa 

sin relationsmarknadsföring för att säkra långsiktiga relationer med sina kunder måste 

de dessutom verka för att garantera en positiv lönsamhetsutveckling inom sina 

kundsegment under kommande perioder. Detta gäller för de mest lönsamma 

kundgrupperna såväl som för i nuläget mindre lönsamma kundgrupper. Studenter 

utgör en av dessa mindre lönsamma kundgrupper, men inom en överskådlig framtid 

förväntas dessa kunder att efter avslutade studier generera lönsamhet som över tid 

beräknas ersätta de förluster som kunderna gett upphov till under studietiden. Det 

ligger därför i bankernas intresse att trygga relationerna med studenter i ett så tidigt 

skede som möjligt och reducera kundomsättningen i syfte att undvika kortsiktiga och 

långsiktiga förluster. 
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1.2 Problemdiskussion 
Majoriteten av studier vad beträffar kunders val av bank har enligt Tank & Tyler 

(2005) gjorts baserat på populationen i dess helhet, trots att demografiska variabler 

såsom ålder och utbildning kan påvisa substantiella skillnader inom en given 

population. Nya teknologiska framsteg har exempelvis förändrat den yngre 

generationens prioriteringar vad beträffar vilka faktorer som anses vara mer eller 

mindre viktiga vid valet av bank. En gång i tiden betraktades banklokalens fysiska 

lokalisation som ett betydelsefullt kriterium, men den teknologiska utvecklingen har 

med tiden avsevärt minskat dess upplevda relevans för studenter. Studier har också 

enligt Tank & Tyler (2005) visat att studenter i en förhållandevis hög grad nyttjar 

banktjänster från fler än bara en bank och är presumtiva vad beträffar bankbyte. Trots 

detta så “shoppar” de flesta studenter inte runt efter bättre studenterbjudanden, utan 

tenderar till att acceptera det paket som erbjuds av studentens nuvarande bank. Detta 

kan bero på den låga differentieringsgraden av bankernas respektive studentpaket, 

som uppvisar få skillnader gentemot konkurrenternas. 

 

Studenter utgör en betydelsefull kundgrupp för bankerna och är föremål för en rad 

olika typer av marknadsföring, ofta i form av studentpaket (Mankila, 2003). Dessa 

studentpaket, som vanligtvis inkluderar avgiftsfrihet för vissa tjänster, är dock inte 

lönsamma i sig utan förväntas resultera i framtida lönsamhet under förutsättningen att 

studenterna förblir kunder i banken över tid (Mankila, 2003). En undersökning gjord 

av Colgate et al. (1996) har visat att en reduktion av studenters 

kundomsättningshastighet (eng: customer defection rate) inom banksektorn med 2.8 

% kan resultera i en intäktsökning på hela 104 % för studentsegmentet. Ytterligare 

forskning har visat att en reducering av företagens kundomsättningshastighet med 5 % 

överlag kan generera vinstökningar på mellan 35 % och 95 % beroende på vilken 

bransch företaget är verksam i (Godson, 2009). En annan undersökning av Mankila 

(2003) visar att studenter som anses vara lojala mot sin bank är mindre priskänsliga 

och lägger större vikt vid att skapa och bibehålla en god relation med banken. Den 

genomsnittliga kostnaden för att förvärva en ny kund i förhållande till kostnaden för 

att behålla en gammal kund är vidare i många avseenden branschspecifik, men en 

branschöverskridande tumregel inom akademisk marknadsföringsteori är att lojala 

kunder över tid genererar större värden för företaget i fråga. Godson (2009) 
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instämmer och poängterar att de förvärvsrelaterade kostnaderna övergår från förlust 

till en alltjämt stigande vinst år för år under förutsättningen att kunden förblir lojal. 

Även Grönroos (1996) poängterar att tjänsteföretagens kunder tenderar att bli 

lönsamma först efter en viss tid och exemplifierar detta genom att påpeka hur enskilda 

privatpersoner som tecknar vissa försäkringar i många fall blir lönsamma först efter 

upp till sju år. 

 

Att svenska bankkunder byter bank är dock tämligen ovanligt. Endast en tiondel (7 %) 

av svenska bankkunder uppger enligt Spängs (2012) att de någon gång under perioden 

2008-2011 genomfört ett bankbyte. Samma granskning indikerar dessutom att det 

finns ett samband mellan hög utbildning och benägenheten att byta bank. Det är 

förhållandevis ovanligt att äldre bankkunder med lägre utbildning och således lägre 

inkomst byter bank jämfört med akademiker med högre inkomst. Den tidigare 

nämnda undersökningen av Mankila (2003) visar att 60.9 % av studenterna aldrig 

tidigare har bytt bank, att endast 4.3 % har har bytt bank mer än en gång samt att 73.9 

% inte har några planer på att byta bank. Motsvarande siffror för de mindre lojala 

studentsegmenten påvisar ett motsatt förhållande med fler bankbyten och större 

osäkerhet (Mankila, 2003). Högutbildade kunder tenderar däremot till att vara otrogna 

mot sin bank än andra enligt Arnell (2008). Det är svårare att tillfredsställa denna 

målgrupp som överlag är mer kunniga och ställer högre krav än den genomsnittlige 

bankkunden, inte minst vad beträffar service, flexibilitet, effektivitet och omväxling. 

Att vara framgångsrik, ha rätt image, frihet, personlighet och vara nytänkande uppges 

vara viktigt för denna målgrupp. Storm (2009) skriver vidare att högutbildade 

individer upplever bankbyten som krångligare än vad resten av befolkningen gör. 

Detta förklaras av att akademiker troligtvis genomför djupare utvärderingar av 

alternativen och överlag är mer presumtiva bankbytare, det vill säga mer villiga att 

byta bank. En trolig förklaring till varför bankbyte förekommer mest bland 

höginkomsttagare är att dessa tjänar mest på bytet i kronor och ören (Spängs, 2012). 

 

Av ovanstående anledningar kan vi konstatera att det är av särskild vikt att bankerna 

lyckas attrahera och följaktligen behålla de akademiskt meriterade kunderna som 

medlemmar i sina respektive banker. Att tidigt skapa en relation med sina kunder kan 

vara avgörande om banken i fråga ska kunna knyta långsiktiga band mellan kund och 

företag samt dra nytta av de fördelar som sådana relationer medför, en åsikt som delas 
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av Tank & Tyler (2005). Målsättningen att nå ut till akademiker i ett tidigt skede gör 

studenter till en attraktiv kundgrupp med potential för framtida lönsamhet. 

Utmaningen som bankerna står inför är att knyta band med studenter som är 

bestående under studietiden såväl som efter avslutade studier. Detta kan i många fall 

förutsätta att nyutexaminerade akademiker redan under studietiden har upprättat en 

relation med sin bank som motiverar en fortsatt relation efter avslutade studier. Trots 

att det finns en riklig tillgång på undersökningar vad beträffar konsumenters (och 

studenters) attityder till sin bank så finns det desto färre undersökningar som utforskar 

vad bankerna faktiskt gör för att tillgodose studentsegmentets behov samt 

effektiviteten i dessa åtgärder ur ett lönsamhetsperspektiv. Det finns enligt Tank & 

Tyler (2005) en obalans mellan studenters preferenser (i egenskap av bankkunder) 

och bankernas studenterbjudanden och det är därför av betydelse att bankerna 

anpassar sin verksamhet samt sina studentorienterade tjänsteerbjudanden och 

marknadsföringen av dessa i enlighet med den kunskap som finns tillgänglig. Med 

hänsyn till att de svenska storbankerna på senare tid har tappat i både kundnöjdhet och 

kundlojaliet samt att konkurrensen om privatkunderna följaktligen hårdnat ligger det 

sålunda i bankernas intresse att utvärdera sin verksamhet och identifiera 

förbättringspunkter beträffande sina kundrelationer, inte minst med studenter och 

akademiker. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 
Bankernas respektive tjänsteutbud framstår i dagsläget som förhållandevis likformiga 

vilket innebär att studenter ofta har svårigheter att observera och identifiera några 

påtagliga skillnader mellan de olika bankernas tjänsteerbjudanden. Detta till trots så 

finns det data som indikerar att studenter och akademiker är mer benägna att byta 

bank och svårare att tillfredsställa jämfört med övriga kundgrupper. Med grund i 

antagandet att studenter utgör en framtida lönsamhetskälla vill vi åter igen poängtera 

vikten av att attrahera och behålla högutbildade kunder genom att nå ut till dessa 

under pågående utbildning på universitets- och högskolenivå. Den centrala 

forskningsfrågan vi avser att besvara lyder enligt följande: 

 

Hur betraktar svenska storbanker studenter ur ett lönsamhetsperspektiv och  

hur verkar de för att attrahera och följaktligen behålla denna kundgrupp? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur de svenska storbankerna 

betraktar och främjar lönsamhetsutvecklingen samt långsiktiga relationer inom 

studentsegmentet utifrån ett CRM-perspektiv genom att undersöka relevanta aspekter 

av bankernas studentrelaterade verksamhet.  

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsens innehåll cirkulerar kring två ledande termer: banksektor och studenter. 

Samlingstermen banksektor är i denna uppsats avgränsad till de fyra största bankerna i 

Sverige, det vill säga - utan inbördes ordning - Handelsbanken (SHB), Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB), Nordea samt Swedbank. Urvalet är gjort baserat på årlig 

omsättning år 2012. Den geografiska avgränsningen av banksektorn är fastställd till 

Kalmarregionen och detta har gjorts med hänsyn till bankernas respektive geografiska 

segmentering och regionala självständighet. Målgruppen studenter är  avgränsad till 

yngre studenter i åldrarna 20 - 29 år. Detta åldersintervall är ungefärligt fastställt och i 

uppsatsens kontext avsett att vara representativt för studenter födda på 80- och 90-

talet. Till grund för detta åldersintervall ligger en undersökning gjord av 

Högskoleverket (Amnéus & Gillström, 2008). 

 

 

 

  



	  12	  
	  

 

2. METOD 
 

I detta kapitel presenterar vi valet av forskningsmetodik för insamling och 

bearbetning av data. Vi introducerar därutöver ett antal vetenskapliga kriterier som 

existerar i syfte att bedöma kvaliteten i en undersökning. Avslutningsvis framförs 

metodkritik och en kort redovisning av kunskapsprocessen. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
I grund och botten finns det två tillvägagångssätt en forskare kan använda sig av vid 

insamling av data: kvalitativ metod och kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005). 

Kortfattat så innebär kvalitativ metod att forskaren samlar in data genom personliga 

intervjuer eller deltagande observationer för att sedan tolka insamlad data utifrån en 

kontextuell förståelse av problemet. Kvantitativ metod innebär å andra sidan att 

forskaren söker att generalisera förhållandet mellan givna variabler genom 

siffermässiga mätmetoder såsom enkätundersökningar. Kvalitativ forskning syftar 

enligt Bryman & Bell (2005) till att förklara och förstå ett givet problem utifrån 

respondenternas perspektiv medan kvantitativ forskning syftar till att framställa hårda 

data angående respondenternas beteende som kan bekräfta eller avfärda av forskaren 

på förhand fastställda hypoteser. Med hänsyn till uppsatsens problemformulering och 

frågeställningens natur har vi bedömt den kvalitativa metoden som lämpligast för 

besvarandet av vår forskningsfråga. Uppsatsens syfte anger att bankernas perspektiv 

är av betydelse vilket gör det kvalitativa tillvägagångssättet med dess fokus på 

respondenternas uppfattningar och tolkningar till det mest lämpliga alternativet. 

 

Den kvalitativa forskningsprocessens huvudsakliga steg kan kan anges i en särskild 

ordningsföljd som illustreras i Bryman & Bell (2005). Det första steget (1) är att 

formulera en eller flera forskningsfrågor utifrån en problemformulering vilket görs i 

syfte att klargöra och introducera läsaren för det problem som forskaren avser att 

undersöka. Steg (2) går ut på att välja ett lämpligt urval av undersökningspersoner och 

platser som berörs av problemet. Valet av undersökningspersoner och platser i denna 

uppsats är avgränsat till bankrepresentanter i Kalmarregionen. Nästföljande steg (3) 

berör insamlingen av relevanta data. Bryman & Bell (2005) refererar till Prasad 
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(1993) som menar att det för forskaren finns anledning att använda sig av fler än 

enbart en forskningsmetod, detta för att komplexiteten och eventuella motsägelser i 

informationen ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt. Denna uppsats inkluderar 

därför flertalet kvalitativa intervjuer från olika bankrepresentanter. I steg (4) ska data 

tolkas och analyseras. Analysen av insamlad data data skedde i denna uppsats med 

växelvis underbyggnad av empiri och teori, där empiri inledningsvis låg till grund för 

vilken teori som inhämtades varpå ytterligare empiri och teori samlades in. Det 

begreppsliga och teoretiska arbetet sker i steg (5). Vi kommer i denna uppsats 

diskutera vilka praktiska implikationer resultatet kan tänkas få och även ge förslag till 

framtida forskning inom området. Detta steg kan om nödvändigt kompletteras med 

ytterligare informationsinsamling efter hand. Det avslutande steget (6) behandlar 

själva rapportskrivningen och är oberoende av huruvida studien är kvalitativ eller 

kvantitativ. Trovärdigheten och hållbarheten måste säkerställas i så hög grad som 

möjligt, något vi i denna uppsats har för avsikt att göra senare i uppsatsen genom att 

diskutera resultatets validitet och reliabilitet. 

 

2.2 Deduktion, induktion och abduktion 
Förhållandet mellan teori och empiri kan enligt Bryman & Bell (2005) bedömas 

utifrån ett av två förhållningssätt: induktion eller deduktion. Deduktion innebär i 

grova drag att forskaren angriper ett problem genom att formulera hypoteser utifrån 

den teoretiska kunskap som finns tillgänglig sedan tidigare, för att sedan pröva dessa 

hypoteser och slutligen bekräfta eller förkasta dem beroende på huruvida empirin 

korresponderar med den observerade verkligheten eller inte. Induktion å andra sidan 

innebär att forskaren söker att formulera en teoretisk förståelse av problemet på 

grundval av insamlad data. I andra ord så innebär induktion att teori uppstår som ett 

resultat av datainsamling, till skillnad från deduktion som behandlar förhållandet 

mellan teori och empiri tvärtom, där teorin styr vilken data som samlas in. Även om 

induktion och deduktion ofta behandlas som två separata ansatser rymmer den 

deduktiva metoden enligt Bryman & Bell (2005) inslag av induktion och vice versa. 

Det deduktiva förhållningssättet inbegriper ofta att befintlig teori måste revideras om 

resultatet av en given undersökning anger att teorin är felaktig eller ofullständig. 

Likväl så kan forskare som arbetar induktivt under den teoretiska reflektionen av 

insamlad data vilja samla in ytterligare information för att befästa de teorier som 



	  14	  
	  

uppkommit som resultat av den ursprungliga datainsamlingen. Det finns emellertid ett 

tredje förhållningssätt som inte omnämns i Bryman & Bell (2005). 

 

Detta tredje förhållningssätt kan sägas utgöra en kombination av deduktion och 

induktion står omskrivet i Alvesson & Sköldberg (2008) och kallas för abduktion. 

Abduktion skiftar mellan empiri och teori under processens gång vilket resulterar i en 

gradvis utveckling av det empiriska och teoretiska materialet. Inledningsvis bedrivs 

forskningen induktivt genom insamling av empirisk data, men till skillnad från en rent 

induktiv forskningsansats utesluts inte teoretiska infallsvinklar vid abduktion. Istället 

används teori för att ge en djupare insikt i de empiriska upptäckterna. Följaktligen så 

revideras materialet efterhand och kompletteras med nya empiriska undersökningar 

om behovet uppstår. Den empiriska analysen kan vid tillämpning av abduktion 

sammankopplas med relevant teori för att utöka förståelsen för problemet (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). 

 

Denna uppsats har bedrivits abduktivt i och med att förhållandet mellan teori och 

empiri inledningsvis har hanterats induktivt genom empirisk datainsamling av 

explorativ karaktär, varpå det empiriska materialet granskades utifrån befintlig teori 

för att sedan resultera i ytterligare datainsamling. Inledande personliga intervjuer ägde 

rum i ett tidigt skede utan någon formell teoretisk anknytning och utifrån det material 

som genererades lades grunden för vidare teoretisk och empirisk datainhämtning. När 

en tillfredsställande mängd teori hade efterforskats gav den nya kunskapen upphov till 

ett behov av ytterligare empiriskt material som samlades in via telefonintervjuer. Det 

empiriska materialet analyserades avslutningsvis med grund i den teoretiska 

referensramen. 

 

2.3 Datainsamling 
En ofta använd metod i kvalitativa forskningsprocesser är triangulering (Patel & 

Davidson, 2003). Inom kvalitativ forskningsmetodik innebär triangulering att 

forskaren tillämpar flera olika datainsamlingsmetoder och/eller använder sig av flera 

datainsamlingskällor. Datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och observationer kan 

genom triangulering kombineras i syfte att ge forskaren en mer komplett bild av 

verkligheten. Likväl så kan forskaren inhämta information från flera 
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datainsamlingskällor, exempelvis genom att intervjua olika personer från olika platser 

vid olika tidpunkter, för att erhålla samma fördelar (Patel & Davidson, 2003). Vi har i 

denna uppsats använt oss av triangulering i den bemärkelsen att vi valde att bedriva 

personliga intervjuer samt telefonintervjuer med bankrepresentanter från tre svenska 

banker, varav en representant från respektive bank. Tidsintervallet mellan de 

personliga intervjuerna och telefonintervjuerna kan ungefärligt fastställas till en 

månad. Patel & Davidson (2003) skriver att triangulering som metod gör det möjligt 

för forskaren att studera problemet i olika sammanhang för att således kunna 

identifiera och tolka eventuella variationer i inhämtad data, vilket var vår primära 

intention gällande valet av respondenter. 

 

2.3.1 Primärdata 

Insamling av kvalitativ primärdata (dvs data som samlats in av forskaren själv) sker 

ofta genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju syftar enligt Patel & Davidson 

(2003) till att identifiera respondentens syn på eller uppfattning av en viss företeelse 

som forskaren anser vara relevant för undersökningen. Eftersom att den kvalitativa 

intervjuns frågeställningar saknar svar som är att anse som “rätt” eller “fel” så är 

graden av strukturering att betrakta som låg. Strukturering avser i sammanhanget hur 

stort utrymme respondenten ges att tolka och svara fritt på forskarens frågor. Ju högre 

grad av strukturering, desto lägre svarsfrihet och vice versa. Den lägsta graden av 

strukturering finner vi i en så kallad ostrukturerad intervju, där forskaren enligt 

Bryman & Bell (2005) som mest utgår ifrån löst uppsatta minnesanteckningar under 

intervjun. En andra typ av kvalitativ intervju med något högre grad av strukturering 

kallas för en semistrukturerad intervju, i vilken forskaren har lista över frågor eller 

teman som han eller hon avser att beröra (även kallat intervjuguide), men i övrigt ges 

respondenten frihet att utforma svaren efter eget begär (Bryman & Bell, 2005). 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas även av olika grader av standardisering, dvs 

huruvida frågorna ställs i en särskild ordningsföljd eller om forskaren anpassar 

frågesekvensen efter situationen (Bryman & Bell, 2005). En strikt ordningsföljd 

kännetecknar en hög grad av standardisering medan en flexibel ordningsföljd är 

typiskt för en låg grad av standardisering.  

 

De personliga intervjuer som bedrevs i samband med datainsamlingen till denna 

uppsats genomfördes på ett semistrukturerat vis med en låg grad av standardisering 
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och telefonintervjuerna likaså. Detta gjordes i och med att vi hade en rad specifika 

frågeställningar vi ville ha besvarade samtidigt som vi ville dra maximal nytta av 

fördelarna med den kvalitativa metoden genom att tillåta respondenterna att besvara 

frågorna så självständigt som möjligt. Frågeschemat efterföljdes inte rigoröst utan 

anpassades efter situationella omständigheter beroende på hur samtalen utvecklades.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

För studenter påpekar Bryman & Bell (2005) att den tillgängliga tiden att samla in ny 

information är begränsad. Att efterforska kring tidigare undersökningar och statistik 

om det ämne forskaren avser att undersöka anser Bryman & Bell (2005) vara en 

effektiv metod genom vilken tid och resurser kan besparas. Insamlat material från 

andra forskare och författare definieras enligt Bryman & Bell (2005) som 

sekundärdata. Sekundärdata måste dock enligt Merriam (2009) genomgå granskning 

av forskaren själv för att säkerställa trovärdigheten. 

 

Den sekundärdata som vi nyttjat oss av i denna uppsats utgörs av en kombination av 

artiklar (vetenskapliga såväl som icke-vetenskapliga), akademisk litteratur samt 

övriga nätbaserade informationskällor. All litteratur i form av böcker är akademiskt 

verifierad och har antingen inhämtats från Universitetsbiblioteket i Kalmar eller 

funnits i vår ägo sedan tidigare. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i arbetet har 

inhämtats från Universitetsbibliotekets söktjänst OneSearch samt Googles söktjänst 

för vetenskapliga publikationer och tidskrifter, Google Scholar. Den data som 

framkommer ur datakällor som inte har genomgått någon akademisk 

verifikationsprocess är avsedd att skapa förståelse för problemet eller vissa begrepp 

och förekommer huvudsakligen i uppsatsens inledande avsnitt. Beträffande 

marknadsföring via sociala medier och event har data inhämtats genom allmänna 

observationer av bankernas närvaro och aktiviteter på dessa plattformar. 

 

2.4 Urval 
Urvalet av respondenter har gjorts baserat på Merriams (2010) beskrivning av ett så 

kallat purposeful sampling, eller strategiskt urval som Wibeck (2010) benämner det. 

Enligt Merriam (2010) används denna urvalsstrategi i syfte att inhämta rikligt med 

data för att möjliggöra djupgående analysering av problemet. Det strategiska urvalet 
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inleds med att forskaren skapar en lista av urvalskriterier beståendes av relevanta 

attributer hos intervjupersonerna samt förklarar varför dessa kriterier har valts. Det 

strategiska urvalet kan anta olika former beroende på vad forskaren avser att 

undersöka såsom typfall, unika fall, maximal variation med mera. Ett strategiskt urval 

som utgår ifrån maximal variation beskrivs av Merriam (2010) som en strategi där 

forskaren aktivt söker efter variationer eller motsägelser i data i syfte att studera 

problemet ur olika perspektiv.  

 

I enlighet med trianguleringsmetoden bedrevs datainsamlingen till denna uppsats 

genom intervjuer med representanter från flertalet banker, vilket gav oss en nyanserad 

bild av problemet. Avsikten med nyttjandet av triangulering som urvalsmetod var att 

identifiera avvikelser (eller avsaknaden av avvikelser) utifrån de olika 

respondenternas perspektiv i enlighet med Merriams (2010) definition av maximal 

variation. De ursprungliga urvalskriterierna för bankrepresentanterna var att de var (1) 

anställda på något av bankkontoren i Kalmar och (2) högt uppsatta yrkesmässigt på 

lokalnivå. Totalt så genomfördes tre personliga intervjuer med representanter från tre 

av de fyra svenska storbankerna. Utöver de personliga intervjuerna bedrevs dessutom 

telefonintervjuer med samma respondenter. 

 

Här nedan följer en kort presentation av samtliga respondenter: 

 

● Christin Abrahamsson, kontorschef på Handelsbanken, Hansa City Kalmar. 

Har tidigare arbetat hos Handelsbankens dotterbolag Handelsbanken Finans 

som ett säljstöd till kontoren i Småland. 

 

● Emma S. Andersson, kontorschef på Nordea, Kalmar. Har tidigare arbetat 

inom kundtjänst och som personlig bankman. Emma började arbeta på Nordea 

år 2008 och tillträdde som kontorschef för Nordeas servicekontor i Kalmar i 

november 2012. 

 

● Lars Strandberg, marknadsansvarig på Swedbank, Kalmar. Har tidigare 

suttit som marknadschef för Kalmar län. Lars arbetar sedan en lång tid tillbaka 

som marknadschef på Swedbank. 
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Vår ursprungliga avsikt var att utöver ovan nämna respondenter inkludera ytterligare 

en respondent från den återstående fjärde svenska storbanken i arbetet. Tragiskt nog 

så drabbades våra ambitioner i detta avseende av diverse komplikationer. Vi blev först 

meddelade av kontaktpersonal på Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) att vår 

förfrågan om en personlig intervju tyvärr inte kunde tillgodoses. Vi blev därefter 

ombedda att ta kontakt med Rikard Larsson, studentmarknadsansvarig på SEB Region 

Väst, varpå en telefonintervju genomfördes men förvrängt ljud gjorde inspelningen av 

samtalet ohörbar, varför vi inte hade något annat alternativ än att ange materialet som 

obrukbart. 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer 
De personliga intervjuerna ägde rum med Emma S. Andersson (Nordea) den 9 april, 

Lars Strandberg (Swedbank) den 10 april och Christin Abrahamsson (Handelsbanken) 

den 11 april. Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas privata kontor i 

Kalmar. Under intervjuerna med bankrepresentanterna medtogs ett ensidigt A4-

papper om 13 frågor (se bilaga 1) som var avsedd att hålla diskussionen på rätt spår. 

Enskilda frågor hoppades över eller lades till beroende på hur diskussionen artade sig. 

I syfte att säkerställa en korrekt återgivning av respondenternas svar spelades samtliga 

intervjuer in med en diktafon som verktyg. Medgivande från samtliga respondenter 

erhölls innan verktyget tillämpades, under villkoret att ljudfiler eller transkriptioner 

inte spreds vidare till utomstående part. Telefonintervjuerna med Lars Strandberg 

(Swedbank) och Christin Abrahamsson (Handelsbanken) ägde rum den 14 maj. Den 

sista återstående telefonintervjun med Emma Andersson (Nordea) ägde rum den 20 

maj. Intervjuerna strukturerades utefter en andra intervjuguide om totalt 8 frågor (se 

bilaga 2) och spelades in med hjälp av telefonens inbyggda funktion för 

samtalsinspelning. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Det finns flertalet vetenskapliga kriterier som används vid bedömning av 

företagsekonomisk forskning varav reliabilitet och validitet är att anse som de två 

mest väsentliga av dessa (Patel & Davidson, 2003). Begreppen validitet och 

reliabilitet har olika innebörd beroende på om det används i kvantitativa eller 

kvalitativa sammanhang. I Bryman & Bell (2005) diskuteras det huruvida dessa två 
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begrepp har någon egentlig relevans i kvalitativa studier eftersom att de 

huvudsakligen har utvecklats med hänsyn till kvantitativ metod, men det framhålls 

också att alternativa betydelser av begreppen tillämpas i en kvalitativ kontext av 

somliga författare. Medan validiteten i kvantitativa studier behandlar huruvida 

mätinstrumenten faktiskt mäter det forskaren avser att mäta så skriver Patel & 

Davidson (2003) att validitet i kvalitativa studier betecknar strävan att  

 

“[...] upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden,  

att beskriva uppfattningar eller en kultur.” 

 

LeCompte & Goetz (1982) ger validitetsbegreppet två innebörder: intern validitet och 

extern validitet. Graden av intern validitet fastställs beroende på hur väl forskarens 

observationer stämmer överens med de slutsatser som dras. Den interna validiteten är 

en av den kvalitativa metodikens främsta styrkor eftersom att forskare ges större 

potential att säkerställa överrensstämmelsen mellan empiri och teori, i synnerhet vid 

långvariga observationer eller mätningar. Extern validitet fastställs beroende på i 

vilken utsträckning resultaten kan användas för att dra generella slutsatser för en 

befolkning eller sociala miljöer utöver den som ingår i forskarens urval. Den 

kvalitativa metodens natur medför att den externa validiteten tenderar till att bli låg i 

den typen av undersökningar på grund av det förhållandevis snäva urvalet av 

respondenter och/eller fallstudier. 

 

Reliabilitet är det andra begreppet utöver validitet som ges en annorlunda innebörd i 

kvalitativa studier jämfört med kvantitativa studier. I kvantitativa studier bedöms 

reliabiliteten som hur väl mätinstrumenten garanterar ett lågt inflytande från 

slumpmässiga eller tillfälliga faktorer, dvs i vilken grad erhållen data förblir 

oförändrad över tid, men enligt Patel & Davidson (2003) behöver förändringar i 

respondenternas svar eller åsikter inte nödvändigtvis vara till nackdel för kvalitativa 

forskare. Att notera variation i data är i kvalitativa sammanhang inte av mindre 

betydelse än att notera beständighet som oftare efterfrågas i kvantitativa studier. Likt 

validitet så ges reliabilitetsbegreppet två motsvarande innebörder av LeCompte & 

Goetz (1982), dvs intern reliabilitet och extern reliabilitet. Intern reliabilitet betyder 

helt enkelt att forskarna i ett forskarlag är överens om hur data ska tolkas. 

Motsättningar forskarna emellan gör det förstås svårt att skriva och inte minst 
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presentera trovärdiga tolkningar. Extern reliabilitet ges av LeCompte & Goetz (1982) 

i mångt och mycket samma innebörd som begreppet replikerbarhet, dvs i vilken 

utsträckning en undersökning kan upprepas. I många fall kan även detta kriterium likt 

den externa validiteten vara svårt att uppfylla i kvalitativa studier eftersom att det är 

närmast omöjligt bevara de sociala miljöer och förutsättningar som gällde vid det 

ursprungliga undersökningstillfället och applicera dessa i en felfri replikation i ett 

andra undersökningstillfälle. 

 

2.7 Metodkritik 
Utöver de mer specifika kriterium som används för att bedöma resultatet av kvalitativ 

forskning är den kvalitativa metodiken i sig även föremål för viss kritik, inte minst 

från kvantitativa forskare (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ metod framstår ofta som 

väldigt subjektiv till sin natur, i det avseende att resultaten av kvalitativa 

forskningsmetoder alltför ofta tenderar till att uppvisa inslag av forskarnas personliga 

uppfattningar vad beträffar vilken data som är av betydelse och vilken data som är av 

mindre betydelse (Bryman & Bell, 2005). Den personliga relation som kan uppstå 

forskare och undersökningspersoner emellan kan även sätta prägel på och snedvrida 

forskningsresultatet.  

 

Att replikera (eller att återupprepa) en kvalitativ undersökning är dessutom en svår 

uppgift på grund av preferensen för ostrukturerade förfaringssätt och eftersom att 

resultatet ofta är en produkt av forskarens egen individuella förmåga (Bryman & Bell, 

2005). Även om forskningsresultat i många fall kan vara svåra att replikera oavsett 

om undersökningen gjorts kvalitativt eller kvantitativt är kvalitativa undersökningar 

näst intill omöjliga att återupprepa med tillräckligt små felmarginaler för att kunna 

beteckna undersökningen som replikerbar.  

 

Oförmågan att kunna generalisera resultaten från ett urval till en given population är 

en annan form av kritik mot kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2005). Det bör dock 

understrykas att en fallstudie inte är en kvalitativ motsvarighet till ett kvantitativt 

stickprov som används för denna typ av generalisering. Generalisering (i dess 

kvantitativa bemärkelse) inom kvalitativa studier är således en praktisk omöjlighet. 

Istället är det generalisering till teori - inte population - som eftersöks inom kvalitativa 
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studier, och generaliserbarheten fastställs beroende på kvaliteten i de teoretiska 

slutsatser som framförs.  

 

2.8 Kunskapsprocessen 
Vi var båda tidigt överens om att vi ville skriva om den svenska finanssektorn med 

hänsyn till vårt ömsesidiga intresse för branschen och en prominent fråga som 

uppstod var hur svenska banker verkar för att attrahera och behålla studenter som 

kunder i deras respektive verksamheter. Det var vår gemensamma uppfattning att 

graden av differentiering mellan de olika bankerna var väldigt låg, varför vi avsåg att 

undersöka hur aktörerna inom banksektorn särskiljer sig från varandra beträffande 

CRM-relaterade aspekter såsom marknadsföring, kundlojaliet och 

lönsamhetsutveckling. I syfte att begränsa uppsatsens omfång till rimliga proportioner 

valde vi att avgränsa vår undersökning till de fyra svenska storbankerna. 

 

Kunskapsprocessen inleddes med efterforskning av aktuell och relevant information 

beträffande banksektorns nuläge och studenters allmänna attityder gentemot banker. 

Valet av forskningsmetod fastställdes snabbt till ett kvalitativt tillvägagångssätt, varpå 

personliga intervjuer med representanter från tre av storbankerna bokades in och 

genomfördes i ett tidigt skede. En fjärde intervju med en fjärde representant var 

planerad men kunde tyvärr inte genomföras. Det empiriska material som inhämtades 

från intervjuerna kom senare att, tillsammans med tidigare efterforskningar, ligga till 

grund för den teoretiska datainsamlingen. När en tillfredsställande mängd teori hade 

inhämtats valde vi att komplettera tidigare intervjuer med ytterligare empirisk 

datainsamling i form av telefonintervjuer. Vid det här laget hade vi fått kontakt med 

en representant från den återstående fjärde svenska storbanken men till vår stora 

besvikelse drabbades inspelningen av dålig ljudkvalitet vilket tyvärr gjorde intervjun 

oanvändbar. Inledningskapitlet kom att genomgå frekventa förändringar under hela 

processen då ny information blev tillgänglig efterhand som arbetet fortskred. 

Analysen av det empiriska materialet skedde huvudsakligen utifrån befintlig teori men 

små mängder av vidare teoretisk datainsamling skedde vid somliga tillfällen då vi 

ansåg detta nödvändigt. Utifrån analysen kunde vi sedan diskutera resultatet varifrån 

vi härledde ett antal slutsatser som sedan konkretiserades och relaterades till 

uppsatsens forskningsfråga. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ämnesområden och begrepp som vi anser 

vara av huvudsaklig relevans för uppsatsens undersökningsområde. Fokus ligger på 

olika aspekter av customer relationship management, segmentering och 

marknadsföring. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes där de primära teoretiska 

fundamenten presenteras i en punktuppställning. 

 

3.1 Customer Asset Management 
Customer Relationship Management (CRM) är inte nödvändigtvis ett enkelt begrepp 

att definiera eftersom att det innefattar ett brett spektrum av områden såsom 

kundvärde, kundrelationer och lojalitet (Godson, 2009). CRM kan dock sägas utgöra 

ett begrepp som enligt Godson (2009) är grundat i ‘nätverk, interaktioner och 

relationer’. Till skillnad från relationsmarknadsföringens motpol, dvs 

transaktionsmarknadsföring, så utgår CRM och relationsmarknadsföring från 

långsiktiga och hållbara relationer, ömsesidigt värdeskapande, möjligheten till aktivt 

interagerande från alla inblandade parter och serviceinriktade värderingar (Godson, 

2009). Företag implementerar diverse CRM-främjande åtgärder i syfte att förbättra 

kommunikationen mellan kund och företag, erhålla feedback, analysera 

kundinformation och skräddarsy erbjudanden (Krasnikov et al., 2009). De praktiska 

konsekvenserna av relationsmarknadsföring förblir dock ett diskuterbart ämne. 

Akademisk litteratur indikerar överlag att aktivt arbete med CRM medför flertalet 

fördelar, inte minst i form av förbättrad kundnöjdhet och kundlojalitet. Somliga 

studier visar å andra sidan att CRM-projekt i vissa branscher tenderar till att vara 

otillräckliga eftersom att de inte lyckas generera kundlojalitet eller lönsamhet i en 

tillfredsställande utsträckning (Krasnikov et al., 2009).  

 

Intresset för CRM har växt under de senaste två årtiondena och dess koppling till 

värdeskapande likaså, inte minst inom den finansiella sektorn (Persson, 2011). Under 

denna tid har det gjorts flertalet studier som påvisar betydelsen av att hantera 

kundrelationer som tillgångar och genom att göra väl genomtänkta investeringar i sina 

kundrelationer kan företagen förvänta sig en långsiktig lönsamhet som följd. Dibb & 

Meadows (2001) hävdar att aktörerna inom dagens finansindustri kräver detaljrika 
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kunskaper om sin kundbas, inte enbart gällande kundernas nuvarande lönsamhet utan 

även potentiell lönsamhet. Investeringar i kundrelationer bör därför enligt Persson 

(2011) inte enbart göras i syfte att behålla kunder över tid, utan även för att garantera 

vinstgenererande verkningar i nuvarande samt framtida perioder. Denna syn på 

kundrelationer benämner Persson (2011) som customer asset management (CAM). 

Customer asset management som koncept innebär kort sagt att kundrelationer 

hanteras som tillgångar i företagen. Mycket likt företag önskar andra typer av 

tillgångar stiga i värde över tid används CAM enligt Persson (2011) för att höja 

kundrelationernas värde för företaget, vilket huvudsakligen görs genom att maximera 

kundernas livstidsvärde, eller customer lifetime value (CLV).  

 

Marknadsförare har enligt Bolton et al. (2004) sedan nittiotalet fokuserat på 

kundvärde härlett från kundlojalitet, men har på senare år utökat omfattningen av sin 

forskning genom att även inkludera CLV i sina beräkningar, något som Grönroos 

(2008) menar är en nödvändighet för företagsledningar idag. Bolton et al. (2004) 

definierar kundens livstidsvärde som ‘nuvärdet av alla (inklusive framtida) intäkter 

från en enskild kund’, eller i andra ord intäkter minus kostnader över tid. För många 

företag är CLV en viktig faktor att ta hänsyn till eftersom att de initiala kostnaderna 

som krävs för att anskaffa enskilda kunder ofta innebär att kunderna i fråga 

inledningsvis inte genererar någon lönsamhet. Om kunden lämnar företaget i ett tidigt 

skede resulterar detta sålunda i en förlust för företaget (Godson, 2009). Enligt Tank & 

Taylor (2005) tar det i genomsnitt uppemot sju till nio år innan intäkterna från en 

tidigare studerande kund överstiger kostnaderna som bankerna ådrar sig under tiden 

som kunden studerar på universitets- och högskolenivå, vilket uppmärksammar vikten 

av att implementera effektiva lojalitetsfrämjande strategier. Godson (2009) menar att 

en lägre kundomsättningshastighet förväntas resultera i kraftiga intäktsökningar, inte 

minst inom banksektorn. Genom att reducera kundomsättningshastigheten i 

studentsegmentet med 2.8 % hävdar Colgate et al. (1996) att bankerna kan erhålla 

intäktsökningar på så mycket som 104 % från detta segment. 

 

Det skulle enligt Söderlund (1998) kunna hävdas att en av marknadsförarens 

huvuduppgifter är att skapa lönsamma kunder, vilket bland annat skulle kunna göras 

genom att öka värdet av i nuläget mindre lönsamma eller olönsamma kunder. Det är 

enligt Storbacka (1994) inte ovanligt att konsumenter är så kallade deltidskunder, dvs 
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att de konsumerar varor och tjänster från fler än enbart en leverantör. Att få kunder att 

koncentrera sina affärer till en enda leverantör utökar således relationens relationship 

revenue (intäkterna associerade med relationen mellan kund och företag). Processen 

att maximera livstidsvärdet av kundrelationerna kräver ett antal åtaganden från 

företagens sida (Persson, 2011). Fyra av de åtaganden som omnämns i en stor andel 

av litteraturen i ämnet är att (1) skapa en omfattande och dynamisk kunddatabas, (2) 

segmentera kunddatabasen i homogena grupper, (3) försöka prognostisera kundens 

livsvärde för de olika segmenten och (4) allokera resurser för att maximera värdet av 

kunddatabasen. Det finns en rad olika kalkyler som kan användas vid beräkning av 

CLV (Söderlund, 1998). En vanlig formel som används för att beräkna kundens 

livstidsvärde ser ut enligt följande: 

 

CLVför  kunden  X =
!

!  !  !

(1  +   r)!!  R! 

 

Grönroos (2008) skriver något förenklat att beräkningar av kundgruppers 

livstidsvärde bör grundas i deras respektive bidrag till nettovinsten, vilket först och 

främst görs genom att dra de direkta kostnaderna för tjänsteproduktion från den 

enskilde kundgruppens intäkter. Resultatet blir kundgruppens nettovinst, som sedan 

ska täcka en andel av verksamhetens fasta kostnader. 

 

Flera banker har enligt Persson (2011) experimenterat med beräkningar av kunders 

livstidsvärde, men har inte fattat några aktiva beslut med hänsyn till dessa kalkyler. 

Det finns en hög grad av osäkerhet i sådana beräkningar i och med att bankerna måste 

göra antaganden om kundens framtida beteende samt försöka förutse förändrade 

förhållanden vad beträffar marknad, lagstiftning och framtida prestationer av 

produkter och tjänster. Variabler såsom kundens framtida köpintentioner är också 

enligt Söderlund (1998) att anse som högst grova indikatorer eftersom att storleken på 

framtida köp förblir okända. En bank uppger i Persson (2011) att istället för att 

prissätta studentpaket utifrån CLV-kalkyler så använder banken ‘sunt förnuft’ och 

utgår ifrån att förluster i ett tidigt skede är acceptabla eftersom att framtida lönsamhet 

förväntas täcka dessa förluster. En annan bank uppger att de tar hänsyn till både 

nuvarande och potentiell lönsamhet hos sina kundrelationer. Detta gör det bland annat 
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möjligt för banken att identifiera vilka kunder som har bedömt låg 

lönsamhetspotential, men vars potential kan öka om relationen begränsas till att 

omfatta ett anpassat tjänsteutbud (Persson, 2011). 

 

Bolton et al. (2004) presenterar ett ramverk (Customer Asset Management of Services, 

eller CUSAMS) som inkluderar en rad CAM-relaterade marknadsföringsinstrument 

tjänsteföretag bör nyttja för att förbättra lönsamheten i sina kundrelationer. Dessa 

instrument indelas i sex kategorier: pris, servicekvalitetsprogram, direkta 

marknadsföringskampanjer, CRM-instrument, reklam/kommunikation och 

distributionskanaler. Dessa kategorier uppges påverka kundrelationen utifrån tre 

CAM-aspekter vilka Bolton et al. (2004) benämner som längd, djup och bredd. Längd 

avser relationens varaktighet, djup avser utökad användning av företagets tjänster och 

bredd avser användningen av flera tjänster genom korsförsäljning. Dessa tre aspekter 

är relaterade till de intäkter vilka genereras som ett resultat av CLV medan de ovan 

nämnda marknadsföringsinstrumenten är relaterade till kostnaden för CLV (Bolton et 

al., 2004). 

3.2 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet och kundlojalitet representerar enligt Bolton et al. (2004) två olika 

perspektiv, varav kundnöjdhet anses vara retrospektiv (tillbakablickande) och 

kundlojalitet anses vara progressiv (framåtsträvande). Forskare som studerar dessa 

företeelser anser att relationer involverar ett utbyte av ekonomiska och sociala 

resurser, och att relationer således har kognitiva såväl som affektiva dimensioner. 

Bolton et al. (2004) definierar kundnöjdhet som ‘kundens kumulativa bedömning av 

köpet och konsumtionsupplevelsen’. Kundnöjdhet uppstår i andra ord som ett resultat 

av kundens utvärdering av sina personliga erfarenheter angående ett erhållet 

erbjudande, som Söderlund (1998) uttrycker det.  

 

Missnöje bland kunder leder överlag till lägre lojalitetsnivåer och samt till fler 

kundavhopp oavsett vilken bransch vi talar om, inte minst inom banksektorn 

(Chakravarty et al., 2004). Hur bankerna utmärker sig själva med hänsyn till 

kundservice och kundnöjdhet är en viktig fråga eftersom att banksektorn historiskt 

sett inte utvecklats i samma takt som andra branscher vad beträffar kundnöjdhet. 

Oavsett vilken bransch vi talar om så finns det forskning som indikerar att förbättrad 
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kundnöjdhet har en positiv effekt på företagens ROI (return on investment). Insatser 

som görs i syfte att förbättra kundernas tillfredsställelse ska enligt Chakravarty et al. 

(2004) betraktas som investeringar snarare än kostnader, investeringar som i sinom tid 

förväntas leda till högre försäljning, högre vinster och långsiktig bärkraft. Ytterligare 

forskning indikerar att kundrelationer är en grundpelare i bankverksamheten och att 

kundnöjdhet är en drivande faktor bakom lägre (eller högre) kundomsättning 

(Chakravarty et al., 2004). 

 

Godson (2009) menar att en av hörnstenarna inom relationsmarknadsföring är insikten 

att bibehållandet av kunder är viktigare än kundförvärv, varav den förstnämnda 

termen kan hävdas symbolisera relationsmarknadsföring medan den sistnämnda 

snarare förknippas med transaktionsmarknadsföring. Tjänstemarknadsföringens 

rådande paradigm säger oss att kundnöjdhet har en direkt påverkan på 

kundomsättning och forskning visar att bankens kärntjänster och deras egenskaper är 

de mest avgörande faktorerna som påverkar kundnöjdheten inom banksektorn 

(Mankila, 2003). Men leder kundnöjdhet per automatik till lägre 

kundomsättningshastighet, eller kundlojalitet?  

 

En kund som är missnöjd kan förstås inte nödvändigtvis förväntas återkomma (såvida 

åtgärder inte vidtas för att eliminera roten till missnöjet och upprätta företagets 

anseende), men det är enligt Godson (2009) viktigt att göra en distinktion mellan 

kundnöjdhet och kundlojalitet eftersom att vad som kan uppfattas som kundlojalitet 

inte nödvändigtvis beror på kundnöjdhet. Det är exempelvis inte ovanligt att somliga 

industrier såsom bilindustrin erhåller kundnöjdhet som uppges nå nivåer på 80 - 90 %, 

men trots detta inte lyckas behålla fler än 40 - 50 % av sina kunder (Godson, 2009). 

Även om kundnöjdhet kanske inte är en lämplig måttenhet för att uppskatta ett 

företags framgångar så utmärker sig nöjda kunder från likgiltiga samt missnöjda 

kunder i ett par avseenden (Godson, 2009). Nöjda kunder tenderar nämligen till att 

vara mindre priskänsliga, mer förlåtande i händelse av att något går snett och mer 

villiga att tala väl om företaget till andra konsumenter. En undersökning av Tank & 

Tyler (2005) visar att rekommendationer från familj och vänner är det enskilt 

viktigaste kriteriet som influerar studenternas beslutsprocess vid val av bank, efterföljt 

av bankens rykte/image på marknaden. Marknadsförare verksamma inom banksektorn 

måste därför anpassa sina marknadsföringsstrategier och uppmuntra positiv 
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ryktesbildning och word of mouth, i synnerhet inom kundens familj och 

vänskapskretsar. 

 

Eftersom att många kunder konsumerar tjänster som tillhandahålls av flertalet olika 

finansinstitut menar Krishnan et al. (1999) dessutom att företaget kan utöka sin andel 

av kundens “share of portfolio” (eller share of wallet, som är ett mer vidsträckt 

begrepp) genom att förbättra tillfredsställelsen hos kunderna. En studie gjord av 

Colgate et al. (1996) visade att en av de huvudsakliga anledningarna till varför 

studenter byter bank är på grund av att de är missnöjda med servicen och enligt 

Krishnan et al. (1999) så beror 70 % av alla kundavhopp inom finanssektorn på 

missnöje med servicekvaliteten. Resultaten från Colgate et al. (1996) indikerar vidare 

att bankernas tjänsteerbjudanden samt tillhandahållandet av dessa tjänster upplevs 

som viktigare för studenter än vad priser och andra monetära förmåner gör. Mankila 

(2003) skriver att den förbättrade servicenivån som uppstått i samband med 

implementeringen av internetbaserade system förväntas leda till förbättrad 

kundnöjdhet överlag.  

 

Inom banksektorn har betydelsen av den personliga relationen mellan bank och kund 

enligt Mankila (2003) decimerats i takt med de teknologiska framsteg som på senare 

tid har sett dagens ljus och studier har också visat att studenter inte betraktar en 

personlig relation med sin bank som värdefull. Istället så föredrar studenter att 

etablera strukturella förbindelser med sin bank genom att få sina banktjänster 

tillgängliga och levererade via internetbaserade system, såsom internetbanker. Den 

kontakt som studenterna har med sin bank via internet uppges vara tillräcklig för att 

tillfredsställa kommunikationsbehovet hos studenterna. Den snabbare 

tjänsteleveransen och den förbättrade prestationen av banktjänsterna som möjliggjorts 

av den teknologiska utvecklingen antas dock leda till förbättrad kundnöjdhet och en 

lägre kundomsättningshastighet likaså (Mankila, 2003). Yavas et al. (2004) påpekar 

dock att de internetbaserade tjänsterna riskerar att ge upphov till frustration bland 

kunderna i händelse av att systemen skulle uppleva driftproblem eller plågas av 

buggar. 

 

Trots att kundernas belåtenhet med tjänstekvaliteten är en central faktor i 

sammanhanget är det enligt Grönroos (2008) förmodligen inte enbart bättre service 
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och bättre tjänster per se som leder till kundlojalitet. Kundnöjdhet är i andra ord inte 

någon garanti för kundlojalitet, även om kundnöjdhet i många avseenden är en 

förutsättning för (genuin) kundlojalitet. Vi får inte glömma att kundnöjdhet, som 

Bolton et al. (2004) uttrycker det, är retrospektiv och inte nödvändigtvis säger oss 

något om kundens framtida köpbeteende. Undersökningen av Tank & Tyler (2005) 

visade att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan nivån på 

studenters tillfredställelse med sin sin bank och framtida avsikter att byta bank. 

 

3.3 Kundlojalitet 
Om kundnöjdhet inte per automatik resulterar i kundlojalitet, vad innebär egentligen 

kundlojalitet? Den frågan ställer Godson (2009) som menar att kvantitativa 

förklaringar såsom köpfrekvens inte nödvändigtvis indikerar huruvida kunden faktiskt 

är lojal eller inte. Det är av intresse för marknadsförare att särskilja genuin lojalitet 

från vad Godson (2009) benämner som repeat-buying behaviour, ett beteendemönster 

av upprepade köp av en vara eller tjänst över tid. Det finns flera anledningar till varför 

en kund kan uppvisa ett repeat-buying behavior som felaktigen kan misstolkas som 

lojalitet. Bekvämlighetsrelaterade anledningar, brist på alternativ eller brist på 

information angående tillgängliga alternativ kan förklara detta beteende. Godson 

(2009) skriver vidare att många människor undviker att byta bank på grund av att det 

upplevs som besvärligt att söka alternativ, hantera allt pappersarbete och öppna nya 

konton. Detta beteende tilldelar Godson (2009) begreppet tröghet (eng: inertia), i 

andra ord kundens ovilja att byta organisation trots att bättre alternativ finns 

tillgängliga. 

 

Kvar återstår definitionen av genuin lojalitet. Godson (2009) definierar genuin 

lojalitet som ‘kundens oföränderliga vänskap, stöd och tro gentemot leverantören’. 

För att en kund ska anses vara lojal måste faktorer såsom lägsta möjliga pris eller 

bästa möjliga produktkvalitet inte ensamt avgöra kundens val av leverantör. Wilson et 

al. (2012) instämmer och påpekar att lojala kunder förväntas utesluta leverantörsbyten 

trots att konkurrenterna erbjuder samma tjänst till ett bättre pris och till bättre villkor. 

Genuin kundlojalitet involverar enligt Godson (2009) en emotionell anknytning till 

organisationen, varumärket eller produkten. En lojal bankkund antas således förbli 

kund i sin bank eftersom att han eller hon föredrar sin nuvarande bank medan 
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bankbyte eller medlemskap i andra banker utöver den i fråga exemplifierar illojalt 

beteende (Mankila, 2003). Studenter uppges enligt Tank & Tyler (2005) vara mer 

presumtiva vad beträffar bankbyte och tenderar till att förhållandevis ofta nyttja 

tjänster från fler än en bank. Att däremot förbli kund i en bank trots att kunden har en 

överväldigande negativ attityd gentemot banken benämner Mankila (2003) som oäkta 

lojalitet (eng: spurious loyalty) och kan jämföras med Godsons (2009) tidigare 

nämnda tröghetsbegrepp. Kundrelaterad tröghet är enligt Mankila (2003) ett vanligt 

problem inom banksektorn. Denna tröghet förstärks av ytterligare av 

tjänstepacketering (eng: bundling) och korsförsäljning eftersom att ju fler tjänster som 

kunden har förankrade i banken desto lägre blir viljan att byta bank. Det är viktigt att 

särskilja genuin lojalitet ifrån oäkta lojalitet eftersom att genuin lojalitet anses leda till 

betydligt stabilare relationer än vad oäkta lojalitet gör. Studenter som betraktas som 

lojala mot sin bank uppges vara mindre priskänsliga och mer positivit inställda till sin 

relation med banken (Mankila, 2003). 

 

Somliga banker anser enligt Persson (2011) att kundlojalitet förbättras ju fler 

produkter kunden innehar, trots att flera av dessa produkter är olönsamma i sig. Detta 

motiverar bankerna att korsförsälja sina produkter även om detta leder till kortsiktiga 

förluster. Förhoppningen är istället att de långsiktiga lojalitetsfördelarna som 

genereras av kundrelationerna genom korsförsäljning ska ge långsiktiga verkningar 

till fördel för banken (Persson, 2011). Enligt Tank & Tyler (2005) så är det 

fördelaktigt för finansinstitut att erhålla större kundvolymer genom att marknadsföra 

sig mot blivande akademiker under pågående studier, snarare än att erhålla dessa 

kunder i efterhand. Att nå ut till kunder i ett tidigt skede uppges vara mindre kostsamt 

eftersom att kundförvärv i allmänhet anses vara dyrare än att behålla befintliga kunder 

(Tank & Tyler, 2005).  

 

Godson (2009) hänvisar till en undersökning gjord av Reichheld (1994) som visade 

att de mest framgångsrika företagen (oavsett bransch) utmärker sig genom att 

kultivera kundlojalitet i högre grad jämfört med mindre framgångsrika företag samt 

genom att reducera behovet av att på en konstant basis förvärva nya kunder i syfte att 

ersätta förlorade kunder. En uppmärksammad undersökning vad beträffar sambandet 

mellan kundlojalitet och lönsamhet är Reichheld (1996), vari författarna presenterade 

följande figur (1.1) som även är omskriven i Grönroos (2008): 
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Figur 1:1 Lojala kunders lönsamhetseffekt. Källa: Reichheld (1996) 

 

Figuren ovan illustrerar vikten av att behålla kunder över tid eftersom att lönsamheten 

för en enskild kund inte är omedelbar utan ser dagens ljus först efter en viss tid. 

Samma undersökning visade enligt Grönroos (2008) att företagens vinster ökar i takt 

med kundlojaliteten (eller i takt med att kundavhoppen blev färre), inte minst för ett 

bankkontor vars verksamhetsvinst ökade med så mycket som 85 % när 

kundavhoppsfrekvensen reducerades med 5 %. Grönroos (2008) menar därmed att 

sambandet mellan kundlojalitet och ekonomisk effektivitet är uppenbar och uppmanar 

alla företag att göra liknande beräkningar för sina respektive organisationer. Eftersom 

att det tar sju till nio år efter avslutade studier innan studenter blir lönsamma för 

banken belyser detta behovet av effektiv relationsmarknadsföring och även varför 

långsiktiga relationer med studenter är av särskild betydelse för bankverksamheten 

(Tank & Tyler, 2005). 

 

3.4 Tjänstekvalitet 
Intresset för tjänstekvalitet inom banksektorn har i mångt och mycket uppkommit som 

ett resultat av insikten att god tjänstekvalitet har en positiv inverkan på bland annat 

kundomsättningshastighet, kundnöjdhet och kundlojalitet (Yavas et al., 2004). 

Tidigare forskning indikerar ett starkt positivt samband mellan tjänstekvalitet och 
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kundnöjdhet samt att en för kunden tillfredsställande upplevd tjänstekvalitet leder till 

kontinuitet i bankernas kundrelationer. Det finns dessutom ett samband mellan 

tjänstekvalitet och beteendemässiga följder såsom word of mouth, rekommendationer 

samt färre klagomål och leverantörsbyten. Eftersom att finansiella tjänster från 

konkurrerande banker enligt Stafford (1996) tenderar till att vara standardiserade 

snarare än differentierade är tjänstekvalitet att betrakta som en primär aspekt av 

bankernas tjänsteerbjudanden som förväntas leda till ökade vinster, utökad 

korsförsäljning samt större marknadsandelar.  

 

Kvalitet på företagens varor och tjänster betraktas enligt Grönroos (2008) ofta som en 

avgörande framgångsfaktor vad beträffar konkurrensfördelar för många företag. 

Kvaliteten på den eller de tjänster som kunden erhåller, av Grönroos (2008) kallat 

teknisk kvalitet, är däremot svår att nyttja som konkurrensfördel inom finanssektorn 

eftersom att eventuella tekniska försprång har en tendens till att bli kortvariga. 

Konkurrenterna har nämligen möjlighet att utveckla liknande tekniska lösningar på 

väldigt kort tid efter att ett givet finansinstitut har lanserat en ny tjänst. Ofta rör det sig 

bara om dagar eller veckor innan övriga aktörer introducerar en tjänst motsvarande 

den ursprungliga. Tank & Tyler (2005) påpekar exempelvis att bankernas respektive 

studenterbjudanden av dessa anledningar tenderar till att vara identiska. Grönroos 

(2008) menar att företag som är utsatta för denna typen av konkurrens alternativt kan 

utveckla en servicestrategi där en förbättring av serviceprocessen ligger i fokus.  

 

Genom att istället fokusera på hur tjänsten levereras snarare än vad kunden erhåller 

för tjänst (även om den tekniska tjänstekvaliteten självfallet inte ska uteslutas) kan 

bankerna skapa värde för sina kunder och därmed vinna de konkurrensfördelar som 

krävs. En studie av Yavas et al. (2004) av den tyska banksektorn visade att de 

interpersonella aspekterna av tjänstekvalitet (dvs hur personliga, tillmötesgående och 

intresserade kunderna upplever bankpersonalen att vara) är nära relaterat till 

kundnöjdhet. Personalen är nämligen enligt Grönroos (2008) medproducenter när 

tjänster produceras och konsumeras eftersom att kundens upplevda tjänstekvalitet 

påverkas av interaktionen med personalen. Att personalen är kompetent och 

tjänstvillig är därför en viktig aspekt av tjänstekvalitet. En undersökning av Stafford 

(1996) visade dessutom att bankkunder betraktar trevlig och artig personal som 

viktiga faktorer vad beträffar tjänstekvalitet. Det finns ett behov bland banker att 
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applicera kundcentrerade kvalitetsmått i syfte att förstå vad kunderna efterfrågar vad 

beträffar tjänstekvalitet (Stafford, 1996). Olika demografiska segment kan dock 

uppfatta servicekvalitet på olika vis och det är därför viktigt att identifiera vilka 

dimensioner av servicekvalitet som är av störst betydelse för respektive segment. 

Tank & Tyler (2005) påpekar exempelvis att bankkontorens fysiska lokalisation 

betraktas som mindre viktigt i modern tid i och med att den teknologiska utvecklingen 

tagit fart, inte minst bland studenter. 

 

3.5 Segmentering 
Massmarknadsföring har tidigare varit den dominerande marknadsföringsstrategin hos 

många av världens företag men i dagsläget har de flesta företag mer eller mindre 

övergett massmarknadsföringskonceptet till förmån för segmentering (Armstrong et 

al., 2009). Garland (2005) menar att organisationers vilja att behandla alla kunder på 

lika villkor tillhör det förflutna och att tanken bakom detta synsätt må vara lovvärt 

men icke desto mindre oekonomiskt. Istället för att försöka betjäna ett så stort antal 

kunder som möjligt med en likvärdig servicegrad bör företagen identifiera de 

kundgrupper (eller segment) de kan betjäna mest framgångsrikt för att således erhålla 

maximal lönsamhet från dessa segment (Armstrong et al., 2009). Alla kunder är trots 

allt inte identiska och har inte samma behov, varför ett och samma erbjudande enligt 

Söderlund (1998) sällan har potential att tillfredsställa samtliga kunder. Tidigare 

forskning om studentmarknaden och dess betydelse för banksektorn anger att det 

finns ett behov av strategier för hur studentmarknaden som segment ska hanteras 

(Mankila, 2003). 

 

Segmentering gör det möjligt för företagen att indela större heterogena grupper i 

mindre segment utifrån ett urval av geografiska, demografiska, psykografiska eller 

beteendemässiga variabler (Armstrong et al., 2009). Demografiska variabler såsom 

ålder, inkomst, yrke och utbildning är ofta de mest användbara då de är förhållandevis 

enkla att mäta och kan hävdas ha ett starkt samband med kunders behov och 

önskemål. Tidigare forskning har nämligen enligt Stafford (1996) visat att 

demografiska variabler är relaterade till kundens förväntningar på servicekvaliteten. 

Tank & Tyler (2005) påpekar dessutom att demografiska variabler likt ålder och 

utbildning kan påvisa påtagliga skillnader inom en population. Trots detta så tenderar 
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de flesta studier vad beträffar konsumenters val av bank dock att rikta sig mot hela 

populationer. Många marknadsförare menar därutöver enligt Armstrong et al. (2009) 

att de beteendemässiga variablerna utgör en god grund på vilken 

marknadssegmentering kan vila. Beteendemässig segmentering utgår ifrån lojalitet, 

eftersökta förmåner, tillfälle, användarstatus (ex. icke-användare, potentiella 

användare eller regelbundna användare) samt användarfrekvens. Marknadsförare 

kombinerar ofta flertalet variabler för att begränsa segmentens storlek och omfång, 

vilket gör målgrupperna mer väldefinierade. En bank kan exempelvis utöka 

segmenteringsgraden av välbärgade pensionärer genom att urskilja variabler inom 

denna grupp, exempelvis inkomst, tillgångar eller livsstil (Armstrong et al., 2009). 

 

All segmentering resulterar dock inte per automatik i effektiviseringar. Armstrong et 

al. (2009) presenterar fem kriterier som är nödvändiga för att segmenteringen ska 

anses vara användbar. Marknadssegmenten måste vara: 

 

● Mätbara: Mätbarhet är ett grundläggande kriterium som innefattar huruvida 

data kan samlas in och användas för att mäta variablerna i fråga. 

 

● Tillgängliga: Segmenten måste ha möjlighet att bli exponerade för olika 

former av marknadsföring. Låg tillgänglighet gör det svårt för företaget i fråga 

att nå ut till sina kunder. 

 

● Substantiella: Segmenten måste vara antingen tillräckligt stora eller tillräckligt 

lönsamma för att marknadsföringen ska ge resultat. 

 

● Differentierbara: Olika segment måste kunna särskiljas från varandra. Om alla 

kunder gav samma respons på en specifik typ av marknadsföring skulle 

segmentering vara obefogad. 

 

● Angripbara: Marknadssegmentering vore onödigt om resurserna för att nyttja 

informationen på ett fördelaktigt vis inte existerar.  

 

Storbacka (1997) menar att nyckelattributen som avgör behovet av segmentering är 

lönsamhetsfördelningen inom kundbasen. De flesta kommersiella banker tillämpar 
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enligt Storbacka (1997) någon form av volymbaserad segmentering, dvs segmentering 

med grund i volymindikatorer såsom insatta medel, lånestorlek eller 

investeringsaktivitet. En studie gjord av Persson (2011) visade att segmenteringen 

inom de nio nordiska banker som omfattades av undersökningen utgår ifrån kriterier 

såsom ålder, kön, adress, utbildning, yrke, psykografiska profiler, tillgångar, inkomst, 

framtida potential samt vilka typer av produkter kunden använder. Segmentering 

rapporterades vara användbart för att avgöra vilka mediekanaler som bör användas för 

att nå ut till respektive kundsegment. Att enbart tillhöra ett särskilt kundsegment ger 

dock inte banken tillräckligt med information för att bedöma hur mottaglig kunden är 

för ett givet erbjudande. Bankerna söker enligt Persson (2011) att identifiera kunder 

som upplevs sakna en viss produkt eller tjänst och som vidare kan antas vara 

intresserade av denna produkt/tjänst. 

 

Den berömda paretoprincipen (eller 80/20-regeln) säger oss att en 20 % av kundbasen 

står för drygt 80 % av intäkterna (Wilson et al., 2012). De flesta företag är 

förhållandevis väl informerade om de mest lönsamma kundgrupperna men saknar ofta 

tillräcklig data eller kapacitet för att urskilja segmentella åtskillnader inom resterande 

mindre lönsamma kundgrupper, trots att de är medvetna om att dessa skillnader 

existerar. Wilson et al. (2012) föreslår att företag om möjligt bör använda sig av en 

alternativ lönsamhetsfördelning, en fyrdelad kundpyramid som illustreras nedan: 

 

 
Figur 1.2 The customer pyramid. Källa: Wilson et al. (2012) 

 

Det översta platinasegmentet utgörs av de mest lönsamma kunderna och är vanligtvis 

frekventa användare av en eller flera produkter. Guldsegmentet är ofta även de 

frekventa användare men är överlag mindre lojala och använder sig inte sällan av flera 
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leverantörer än företaget i fråga. Järnsegmentet utgörs av kunder som bidrar med 

nödvändiga volymer men spenderar inte mycket och anses inte vara lojala eller 

lönsamma nog för att berättiga särskild behandling. Det sista blysegmentet är de 

kunder som utgör en kostnad för företaget. Dessa kunder kräver ofta mer service än 

vad som kan anses vara befogat med hänsyn till deras dåliga lönsamhet (Wilson et al., 

2012).  

 

Segmentering bör dock enligt Grönroos (2008) enbart användas i analytiska skäl då 

kunder föredrar att bli behandlade som individer snarare än som mindre beståndsdelar 

i ett segment större än dem själva och Wilson et al. (2012) skriver att många kunder 

inte uppskattar att bli kategoriserade i vad som uppfattas som “mindre önskvärda” 

segment. Även om många kunder inte är villiga att betala för bättre service så kan 

problem uppstå i händelse av att kunderna känner att den erhållna servicekvaliteten 

försämras som ett resultat av denna segmentering. Marknadsförare bör enligt 

Grönroos (2008) i största möjliga mån behandla alla kunder som individer, men det är 

inte alltid möjligt för företagen att erbjuda samtliga kunder personligt bemötande. 

Kunskap om olika kundgruppers lönsamhet till följd av marknadssegmentering 

däremot möjliggör mer effektiv marknadsföring och i många fall kan det vara klokt 

att anpassa erbjudandet efter hur stort värde respektive kundgrupp tillför 

organisationen. Banker har enligt Grönroos (2008) på senare tid gjort detta 

exempelvis genom att i allt större utsträckning använda sig av mindre kostsamma 

nätbaserade tjänstesystem såsom internetbanker. Stafford (1996) påpekar dessutom att 

banker kan dra nytta av segmentering genom att exempelvis marknadsföra 

grundläggande banktjänster till de lägre inkomstskikten samtidigt som de 

marknadsför mer sofistikerade produkter till höginkomsttagare. Okunskap angående 

lönsamhetsfördelningen inom kundgrupperna gör det enligt Grönroos (2008) svårt att 

vidta rätt åtgärder för rätt kunder. 

 

Segmentering baserat på demografiska variabler - till vilken utbildningsnivå hör till -  

utgår ifrån att variablerna på ett eller annat vis säger företaget något om 

konsumentens beteende (Minhas & Jacobs, 1996). Mängden information en bank kan 

inhämta från kunden är vanligtvis begränsad till mängden interaktioner som sker 

mellan kund och bank (Persson, 2011). De kunder som har sitt primära 

transaktionskonto i en viss bank, till vilket lön eller pension utbetalas regelbundet, ger 
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banken förhållandevis goda kunskaper om dessa kunder. Ju längre en en kund har haft 

ett konto hos banken i fråga desto större möjligheter ges banken att inhämta kunskap 

om kunden för att således förbättra relationens kvalitet (Chakravarty et al., 2004). 

Även om kundernas interaktionshistorik med företaget kan vara användbart i syfte att 

förutse framtida beteende kan dessa prognoser enligt Wilson et al. (2012) vara 

missvisande. Banker som betjänar studenter är väl medvetna om detta. Under 

studietiden tenderar studenter till att ha ett förhållandevis minimalt behov av 

finansiella tjänster samt låga nivåer av insatta medel. Inom ett par år efter avslutade 

studier kan situationen dock vara helt annorlunda när kunden påbörjar sin karriär, 

bildar familj och köper bostad. Banker måste därför undvika att tilldela sina kunder ett 

visst ‘värde’ utan att ha prospektiva faktorer såsom framtida köpbeteende i åtanke 

(Wilson et al., 2012). 

 

En differentierad marknadsföringsstrategi (en strategi som utgår ifrån varierande 

erbjudanden till olika segment) förväntas förvisso leda till bättre lönsamhet och en 

starkare position inom de segment som är föremål för företagens riktade 

marknadsföring, men vi får inte glömma att differentiering leder till högre kostnader 

(Armstrong et al., 2009). Att marknadsföra 10 enheter till 10 olika segment vardera 

upplevs ofta som mer kostsamt än att marknadsföra 100 enheter till ett enda segment. 

Detta beror på det extra arbete som krävs i samband med exempelvis 

marknadsundersökningar, planering och administration för att anpassa 

marknadsföringen efter varje enskilt segment (Armstrong et al., 2009). Det har på 

senare tid föreslagits att företag bör tillsätta särskilda arbetsledare som sysslar 

uteslutande med att säkerställa lönsamhetsutvecklingen av kundrelationerna inom 

särskilda segment (Persson, 2011). I en undersökning gjord av Persson (2011) 

framgick det att enbart tre av totalt nio undersökta banker hade genomfört detta vid 

undersökningstillfället. 
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3.6 Sociala medier och eventmarknadsföring 
Samhället präglas konstant av diverse förändringsprocesser relaterade till ekonomi, 

kultur, politik och teknologi (Hultén et al., 2011). Inte minst så skapar postmoderna 

värderingssystem tillsammans med den teknologiska utvecklingen flertalet 

marknadsföringsrelaterade förändringar i form av individualisering, fragmenterade 

marknader, diversifiering med mera. Enligt en undersökning som framförs i Findahl 

(2009) styrs våra liv allt mer via digitala plattformar såsom datorer, smartphones och 

surfplattor. Findahl (2010) menar vidare att internet används flitigt av den svenska 

befolkningen. Uppkoppling via digitala plattformar såsom smartphones och 

surfplattor har ökat med cirka 6 % från år 2007 till 2010 och de som ständigt är 

uppkopplade är oftast personer i åldrarna 18-34 år. Att använda internet i syfte att 

uträtta bankärenden har blivit allt vanligare på senare år. Findahl (2010) framhåller 

också att 77 % av den svenska befolkningen uträttar sina bankrelaterade ärenden via 

internet, vilket säger oss att nätbaserade tjänster samt en väl fungerande internetbank 

är av stor vikt för bankverksamheten. Findahl (2010) visar även i en studie att 57 % 

av svenskarna i åldrarna 16-25 och 95 % i åldrarna 26-35 väljer att uträtta vardagliga 

bankärenden via internetbanken. Enligt Tank & Tyler (2005) så upplever studenter att 

information angående bankerna som tillhandahålls via icke-kommersiella 

informationskällor har ett större inflytande på deras val av bank än vad traditionell 

marknadsföring har. Reklam och annonsering uppges ha ett lågt inflytande på 

studenters val av bank, varför bankerna istället bör rikta en större andel av sina 

marknadsföringsresurser mot alternativa kommunikationsmetoder (Tank & Tyler, 

2005).  

 

Hultén et al. (2011) säger oss att kommunikations- och informationsutbytet mellan 

företag och kund har förändrats på senare tid i den bemärkelsen att företag numera har 

möjlighet rikta informationsflödet mot de målgrupper och individer som nyttjar 

sociala medier i sin konsumtion. Carlsson (2010) menar att sociala medier bygger på 

nätverk mellan människor samt företag genom att dela med sig av bilder, texter, 

filmer, konversationer och information. Sociala medier är i andra ord ett sätt för 

människan att vara social på internet (Carlsson, 2010:2). Sociala medier idag kan 

enligt Carlsson (2010) ses som ett värdefullt komplement till de traditionella 

marknadsföringskanalerna, men påpekar att dessa marknadsföringskanaler inte kan 
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ersättas helt av sociala medier. Vidare beskriver Behrer & Larsson (1998) 

eventmarknadsföring som en strävan för att kunna koordinera kommunikationen på 

ett event skapat av företaget självt eller via ett sponsrat evenemang. 

Eventmarknadsföring kan nyttjas av storföretag som avser att sponsra större 

evenemang såväl som av småföretagare som vill skapa något för sina kunder.  

 

3.6.1 Sociala medier  

Johansson (2010) säger oss att många företag väljer att använda sociala medier som 

ett marknadsföringsverktyg. Carlsson (2010) menar även att kommunikation via 

sociala medier utgör ett drömläge för företagen för att få en bättre koll på personer i 

omvärlden. Kunderna ges vanligtvis möjlighet att uttrycka sig på och kommunicera 

via företagens sidor vilket i sin tur leder till en bättre förståelse för vad kunderna anser 

och tycker om företagen. År  2011 gjordes en undersökning med målsättningen att 

identifiera hur stor andel av den svenska befolkningen som använder sig av olika 

sociala medier och resultatet visade att sociala medier används av 42 % av den 

svenska befolkningen, jämfört med traditionell media som används av 31 %. 

Resultatet visar därutöver att bruket av de sociala medierna har eskalerat på senare år 

(Carlsson, 2010). Framstående exempel på sociala medier som används i modern tid 

är bland annat Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn samt diverse bloggtjänster.  

 

Carlsson (2010) beskriver Facebook som en webbplats för nätverksbyggande där 

syftet är att privatpersoner ska ha kontakt med sina vänner och bekanta via bilder och 

konversationer över internet och mobila plattformar. Carlsson (2010) säger att 

företagen sakta men säkert har slutit sig till Facebook för att hitta en ny 

marknadsföringskanal för företaget i hopp om att hitta befintliga och potentiella 

kunder. Andersson (213) säger att cirka 52 % av den hela svenska befolkningen 

använder Facebook idag. Detta gör även att mängden företagssidor ökar. Då mer än 

halva Sveriges befolkning använder Facebook så blir företagen tvungna att visa sin 

närvaro då Facebook idag har blivit ett stort marknadsföringsverktyg på internet. 

Carlsson (2010) lägger vikten av hur viktigt det är ur företagsperspektiv att vara 

aktiva med att uppdatera kunderna och finnas där för dem.  

 

Twitter är enligt Carlsson (2010:2) en mikroblogg där syftet är att dialogerna ska 

utgöras av korta meddelanden. Twitter kan enligt Carlsson (2010) ses som en mindre 
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variant av en blogg där antal tecken är begränsat till 140, vilket gör att användaren blir 

tvungen och skriva korta notiser. Enligt Stelzner (2011) använder 84 % av företagarna 

Twitter som marknadsföringskanal. Burton & Soboleva (2011) anser att Twitter är 

idealiskt placerad för att skapa en en-till-många informationskanal. Hon menar även 

att Twitter är en bra kanal där kunderna kan ge kritik till företagen i händelse av 

missnöje. 

 

YouTube fungerar enligt Johansson (2010:2) som en mötesplats för personer som vill 

diskutera videoklipp och syftet med sidan är att göra videoklipp tillgängliga för 

allmänheten. YouTube har idag cirka 1 miljon unika svenska besökare dagligen vilket 

indikerar att en stor del av Sveriges befolkning dagligen tar del av det uppspelade 

marknadsföringsmaterialet på hemsidan. Enligt Stelzner (2011) använder 56 % av 

företagarna YouTube som marknadsföringskanal och Miller (2011) menar att 

användandet av YouTube som marknadsföringskanal är ett bra sätt att nå ut till en stor 

publik. Miller (2011) anser vidare att word-of-mouth är levande på YouTube då 

användare ofta sprider det de ser på hemsidan. Miller (2011) skriver att som fördel 

kan företagen skaffa sig abonnenter som följer en viss kanal på YouTube och därmed 

blir uppdaterad för varje upplägg som användaren gör. Miller (2011) lägger vikten på 

hur viktigt det är att företagarna använder samma typ av marknadsföringsmeddelande 

i alla sina kanaler. Miller (2011) anser att detta drar till kundernas uppmärksamhet. 

Miller (2011) anser att det är viktigt att meddela tydligt hur företagen kan lösa 

kundernas problem samt varför kunden ska välja just dig.  

 

LinkedIn är en mötesplats på internet där inriktningen är karriär och affärsrelationer 

(Carlsson, 2010:2). Syftet med Linkedin är att kunna fortsätta ha kontakt med tidigare 

och nuvarande arbetskollegor, och bekanta. Hon säger att LinkedIn inte då heller är 

ett undantag då dess syfte ligger till grund till att rekrytera och marknadsföra nya 

kunder och företag. Carlsson (2010) säger att en blogg är en webbplats på internet där 

personer skriver regelbundna inlägg som exempelvis har ett specifikt syfte. Enligt 

Carlsson (2010) kan läsarna kommentera inläggen och även prenumerera på 

bloggarna genom något som kallas RSS som enligt Gill (2005) fungerar likt ett 

abonnemang där läsaren blir uppdaterad när det släpps nya inlägg och kan på så sätt 

följa nyhetsflöden. Enligt Lenemark (2007) har bloggen framhållits som en plattform 

för marknadsföring och varumärkesbyggnader. Han menar att det är uppenbart för 
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författaren att bloggar idag används i marknadsföringssfyte och varumärkesbyggande. 

Författare försöker på olika sätt få läsaren att bli påverkad till att köpa dennes bok 

(Lenemark, 2007). Lenemark (2007) menar även att författaren kan locka läsaren till 

köp genom att erbjuda olika produkter exempelvis till de första 50 personerna som 

köper denna bok.  

 

3.6.2 Eventmarknadsföring 

Företagen kan idag skapa lojalitet med sina kunder genom engagemang (Behrer & 

Larsson, 1998). Eventmarknadsföring är ett av de mest optimala arbetssätten för att 

skapa lojalitet ur ett företagsperspektiv. Behrer & Larsson (1998) berättar om en 

modell som kan tänkas användas av företagen, kallad GERT, som står för 

Gemenskap, Engagemang, Respekt & Tacksamhet. Ett tydligt exempel kan vara när 

de stora företagen såsom banksektorn, sponsrar små lokala föreningar och företag. 

Behrer & Larsson (1998) säger att detta stärker företagets vilja att vara en del av 

någonting samtidigt som det i sig genererar i nya kunder. Behrer & Larsson (1998) 

skriver att Volvo anser att eventmarknadsföring kan ge resultat motsvarande sju 

gånger så hög exponering som traditionell marknadsföring och att det därav har blivit 

allt vanligare i företagsvärlden att anordna event idag.  

 

Behrer & Larsson (1998) säger oss att det idag är vanligt att banker i USA använder 

eventmarknadsföring för att nå de yngre målgrupperna. De menar att bankerna i USA 

genom ett samarbete med företag såsom McDonald’s och lokala företag kan locka 

unga till ett sparande hos bankerna. Behrer & Larsson (1998) säger oss att syftet med 

dessa event är att bankerna ska skapa lojalitet bland kunderna. Detta ska kunna ses 

som en helhetslösning där de unga kunderna exempelvis först genomför sitt 

bankärende och efter avslutat möte får en gratis lunch på McDonald’s. Den 

amerikanska banken Bank One anordnar exempelvis en heldag med familjen där 

bland annat rabatterade priser till fotbollsmatcher och museum ingår vid ett besök hos 

banken (Behrer & Larsson, 1998). I USA är det även vanligt att eventmarknadsföring 

förekommer i syfte att locka kunder till en plats där flera olika aktiviteter sker (Behrer 

& Larsson, 1998). Det är inte ovanligt att tv-program och radiokanaler sänder live i 

köpcentrum för att locka dit kunderna, kunderna får i sin tur även chansen att få träffa 

på sina idoler från media. Behrer & Larsson (1998) säger att företagen kan styra 
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målgruppen och kundgruppen i förväg precis som tidigare nämnt där bankerna i USA 

skapar samarbete med McDonald’s då många unga i USA äter på McDonald’s idag.  

 

Behrer & Larsson (1998) skriver om att interaktionseffekter i event marknadsföring 

har förekommit i USA tidigare och handlar om att skapa en närgående relation till 

sina kunder, även kallat integrerad marknadskommunikation. Behrer & Larsson 

(1998) menar att företag har bjudit hem sina befintliga kunder till ett ordnat event där 

det spelas live-musik och bjuds på mat. Behrer & Larsson (1998) säger att även 

kunderna emellan delade med sig av egna erfarenheter av olika tjänster och produkter 

som kunderna upplevts från företaget. Behrer & Larsson (1992) ser detta som en 

totalkommunikation eller relationsmarknadsföring när företagen bjuder in sina egna 

kunder till ett sådant specifikt evenemang.  

 

Teoretisk syntes 
Sammanfattningsvis vill vi summera innehållet i den teoretiska referensramen i avsikt 

att belysa uppsatsens ledande teoretiska utgångspunkter. 

 

● En god processorienterad tjänstekvalitet är av stor betydelse för aktörerna 

inom banksektorn då den tekniska tjänstekvaliteten är svår att nyttja som en 

konkurrensfördel. Olika segment kan ha olika förväntningar på 

tjänstekvaliteten och det är därför viktigt att identifiera vilka dimensioner av 

den processorienterade tjänstekvaliteten som är av störst betydelse för vilka 

kunder. Mötet mellan kund och personal förblir dessutom en viktig aspekt av 

tjänstekvalitet även i dagens digitaliserade värld. 

 

● Bankerna bör inte enbart ta hänsyn till kundernas lönsamhet vid en given 

tidpunkt, utan även potentiell lönsamhet under framtida perioder. Detta sker 

genom att maximera livstidsvärdet och reducera kundomsättningshastigheten 

inom studentsegmentet. Att förvandla olönsamma kunder (studenter i 

sammanhanget) till lönsamma kunder är att betrakta som en av 

marknadsförarens huvuduppgifter då det tar genomsnittligen sju till nio år 

innan studenter blir lönsamma för banken i fråga. För att bankerna ska kunna 

maximera studenternas livstidsvärde så effektivt som möjligt krävs det att de 
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samlar in relevant kundinformation och utifrån denna data konstruera 

utbildningsrelaterade variabler som senare används för att segmentera 

studentsegmentet ytterligare. Avslutningsvis bör bankerna försöka 

prognostisera delsegmentens livstidsvärde med hjälp av kalkyleringsmetoder 

för att sedan allokera resurser i enlighet med denna information. 

 

● Kundnöjdhet har en direkt påverkan på kundomsättning och är en central 

aspekt inom CRM. Banksektorn har hamnat på efterkälken beträffande arbetet 

med kundnöjdhet i jämförelse med andra branscher och det är viktigt för 

bankerna att betrakta prestationsförbättrande åtgärder relaterade till 

kundnöjdhet som långsiktiga investeringar snarare än enbart som kostnader. 

Missnöje med servicen uppges vara den vanligaste anledningen till att 

studenter byter bank, varför det är av yttersta vikt att generera kundnöjdhet 

såväl som att undvika missnöje. 

 

● Det är inte ovanligt förekommande att bankkunder - inte minst studenter och 

akademiker överlag - nyttjar finansiella tjänster från fler än en 

tjänsteleverantör. Om bankerna önskar att studenterna ska koncentrera så 

många av sina framtida affärer som möjligt till en enda leverantör bör 

bankerna verka för att uppmuntra genuin lojalitet inom denna kundgrupp. 

Detta är synnerligen viktig för studenter som uppges vara mer presumtiva 

bankbytare och illojala till sin natur, varför åtgärder bör vidtas för att utöka 

kundlojaliteten i syfte att säkra stabila relationer. 

 

● Sociala medier används extensivt av ungdomar såväl som studenter i dagens 

samhälle, vilket indirekt tvingar banker att göra sin närvaro känd på dessa 

plattformar. Sociala medier utgör ett värdefullt komplement till traditionella 

marknadsföringskanaler och betraktas som ett obligatoriskt 

marknadsföringsverktyg för många företag idag. Utöver sociala medier så är 

eventmarknadsföring ytterligare en aktuell marknadsföringskanal som uppges 

vara ett framstående verktyg för att skapa kundlojalitet. Eventmarknadsföring 

ger företagen en grad av exponering som är svår att motsvara med traditionella 

marknadsföringskanaler. 
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten tillsammans med relevant teori 

som sedan används för att skapa diskussionsunderlag inför nästkommande kapitel. 

Det empiriska materialet inhämtades genom en kombination av personliga intervjuer 

och telefonintervjuer med följande respondenter: Christin Abrahamsson 

(Handelsbanken), Emma S. Andersson (Nordea) och Lars Strandberg (Swedbank). 

 

4.1 Customer Asset Management 
Det finns flertalet studier som förordar customer asset management (CAM) som ett 

lämpligt perspektiv utifrån vilket kundbasen bör hanteras (Persson, 2011). Att utöka 

kundgruppers värde kan enligt Söderlund (1996) sägas vara en av marknadsförarens 

huvuduppgifter, vilket Persson (2011) anser att företagen kan åstadkomma genom att 

maximera kundernas livstidsvärde (CLV), dvs nuvärdet kundens intäkter minus 

kostnader. Christin Abrahamsson uppger att studenter inte är lönsamma för banken 

under tiden de studerar på högskola eller universitet vilket överensstämmer med vad 

bland annat Mankila (2003) och Grönroos (2008) anger angående studentsegmentets 

(obefintliga) lönsamhet. Istället ser Handelsbanken enligt Abrahamsson studenter som 

en långsiktig investering, där kortsiktiga förluster under studietiden beräknas ge 

utdelning i framtiden när kunderna i fråga via den egna banken förväntas ta 

bostadslån, pensionsspara och bedriva aktiehandel med mera. Även Strandberg och 

Andersson anger att Swedbank respektive Nordea har en liknande syn på 

studentsegmentet som inledningsvis olönsamt. Detta överensstämmer med vad Dibb 

& Meadows (2001) hävdar angående behovet av ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv 

för kundbasen, vilket Persson (2011) vidhåller att företagen bör göra genom att 

investera i kundrelationerna över tid. Att nå ut till akademiskt meriterade kunder i ett 

tidigt skede uppges enligt Tank & Tyler (2005) vara mindre kostsamt för banker än att 

erhålla dessa kunder i efterhand, inte minst på grund av att kundförvärv i allmänhet 

betraktas som dyrare än bibehållandet av kunder över tid. Strandberg instämmer och 

påpekar att om studenter blir väl omhändertagna under studietiden så ökar chansen att 

de förblir kunder i samma bank efter avslutade studier, även i händelse av att 

studenterna flyttar till annan ort. 
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Det finns enligt Abrahamsson en risk att gå miste om de mer lönsamma affärerna som 

många studenter förväntas ingå i under framtida perioder i händelse av att studenten 

byter bank, vilken kan bekräftas av Grönroos (2008) som påpekar att kunder som 

lämnar företaget i ett tidigt skede kan ge upphov till en förlust i händelse av att 

kundrelationernas inledande kostnader ännu inte återbetalats i form av intäkter. Den 

tid det tar för studenter att bli lönsamma för banken efter avslutade studier uppgår 

enligt Tank & Tyler (2005) till mellan sju och nio år, varför en låg kundomsättning 

inom studentsegmentet är att anse som önskvärt i syfte att undvika de förluster som 

studenters tidiga utträde ur banken riskerar att ge upphov till. Detta styrks ytterligare 

av Godson (2009) som hävdar att lägre kundomsättningshastigheter resulterar i 

intäktsökningar. Strandberg påpekar att det är betydligt dyrare för banken att behöva 

skaffa nya kunder i jämförelse med att behålla existerande kunder. Denna uppfattning 

överensstämmer med vad Reichheld (1994) betraktar som en avgörande 

framgångsfaktor för många företag oavsett vilken bransch företaget är verksam i, dvs 

en kultiverad strategi för att minska behovet av upprepade kundförvärv. Även 

Grönroos (2008) menar att bibehållandet av kunder i grund och botten är viktigare än 

kundförvärv, vilket han benämner som en av hörnstenarna inom 

relationsmarknadsföringen. Sammanfattningsvis kan vi betrakta kundrelationer utifrån 

de tre perspektiv som framförs i Bolton et al. (2004), dvs längd, djup och bredd. 

Längd uppger respondenterna vara viktigt om de kostnader som bankerna åtar sig 

under kundernas studietid ska kunna “återbetalas” över tid; djup uppnås när kunden 

blir mer aktiv och relationens bredd utökas när kunden nyttjar fler banktjänster 

(relaterade till exempelvis bolån, sparande och placeringar). 

 

Abrahamsson uppger att en anledning till varför en kund kan vara olönsam är på 

grund av att majoriteten av kundens affärer görs med en eller flera andra banker eller 

finansinstitut än den egna banken (i detta sammanhang Handelsbanken). Som 

Storbacka (1994) nämner är så kallade deltidskunder inte ovanligt förekommande. 

Om en kund inte koncentrerar en större andel av sina affärer till ett företag så går 

företaget i fråga naturligtvis miste om en motsvarande andel intäkter. Abrahamsson 

påpekar att en för Handelsbanken olönsam kund således kan vara en “bra” (i 

sammanhanget lönsam) kund sett till helheten. Problemet är istället att ju fler affärer 

som kunden bedriver med andra banker/finansinstitut desto lägre blir den egna 
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bankens andel av den lönsamhet som kunden genererar, något som inte minst gäller 

för studenter som enligt Tank & Tyler (2005) inte sällan använder sig av tjänster från 

fler än en bank. Studenter som anses vara lojala mot sin bank lägger dock större vikt 

vid en personlig relation med sin bank jämfört med studenter som betraktas som 

illojala (Tank & Tyler, 2005). 

 

Att beräkna kundgruppers livstidsvärde (CLV) är enligt Persson (2011) ett av de 

åtaganden som företag bör genomföra om kundernas livstidsvärde för företaget ska 

kunna maximeras, vilket i såna fall görs genom nuvärdesberäkningar av olika 

kundgruppers lönsamhet. Vid förfrågan huruvida Handelsbanken använder någon 

form av kalkyleringsmetod för att beräkna studenters långsiktiga värde för företaget 

gav Abrahamsson svaret att de inte gör det. Strandberg uppgav att den stora tillgången 

på kunduppgifter gör det möjligt att beräkna kundernas livstidslönsamhet, men 

förklarade därefter att Swedbank inte kalkylerar studenternas långsiktiga värde, 

åtminstone inte lokalt. Strandberg påpekade dock att denna typen av kalkylering 

möjligtvis sker på central nivå, men kunde inte fastslå huruvida så var fallet eller inte. 

Andersson påpekade likt Strandberg att kalkyleringsmetoder möjligtvis tillämpas på 

central nivå, men fortsatte med att förklara att denna typ av kalkylering inte används 

för att beräkna privatpersoners eller studenters livstidsvärde såsom teorin avser. 

 

Avsaknaden av rutinmässiga CLV-beräkningar inom banksektorn är något som 

uppmärksammats av Persson (2011) som hävdar att bankerna på grund av vad som 

upplevs vara hög osäkerhet valt att inte fatta några beslut med grund i dessa kalkyler. 

Bankernas inställning kan jämföras med vad som omskrivs i Persson (2011), dvs att 

‘sunt förnuft’ och tilltro till att studentsegmentets aggregerade livstidsvärde är positivt 

upplevs vara mer brukligt än vad kvantifierbar data är i sammanhanget, åtminstone på 

lokal nivå. 

 

4.2 Kundnöjdhet och kundlojalitet 
Kundrelationer är enligt Chakravarty et al. (2004) en grundpelare i bankverksamheten 

och kundnöjdhet anses vara en avgörande faktor bakom låga 

kundomsättningshastigheter och därför färre kundavhopp över tid. Långsiktiga 

relationer med sina kunder är något som samtliga respondenter hävdar att respektive 
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bank strävar efter. Andersson uppger att Nordea är en så kallad ‘relationsbank’ och att 

verksamheten bygger på långsiktighet. Abrahamsson säger oss att avsikten är att 

studerande kunder ska förbli kunder i Handelsbanken under hela sin livstid och även 

Strandberg menar att Swedbank vill behålla nuvarande och framtida studenter som 

livstidskunder. Det är enligt Tank & Tyler (2005) fördelaktigt för banker att påbörja 

relationer med akademiker under studietiden, till skillnad från att marknadsföra sig 

mot och erhålla dessa kunder i efter avslutade studier vilket upplevs vara mer 

kostsamt. Insatser som görs för att förbättra kundnöjdheten bör enligt Chakravarty et 

al. (2004) betraktas som investeringar snarare än kostnader. Resultaten förväntas vara 

bland annat högre försäljning, högre vinster och långsiktig bärkraft för företaget. 

 

Eftersom att banksektorn enligt Chakravarty et al. (2004) inte genomgått samma 

utveckling avseende kundnöjdhet som många andra branscher har är det viktigt för 

bankerna att utmärka sig själva på marknaden vad beträffar kundservice och 

kundnöjdhet. Enligt Abrahamsson utmärker sig Handelsbanken från konkurrenterna 

genom att ha fler kontor jämfört med de andra bankerna och påpekar att extra ansvar 

således ligger på de fysiska kontoren vad beträffar strävan målsättningen att 

åstadkomma kundnöjdhet hos de studerande kunderna. Abrahamsson påpekar dock 

vid förfrågan vilka tjänster studenterna uppskattar mest att de digitala lösningarna 

såsom internetbanken och de mobila applikationerna är högt uppskattade bland 

studenterna, något som bekräftas av Mankila (2003) som påpekar att studenter överlag 

föredrar att etablera strukturella förbindelser med sin bank via internet. Andersson 

menar att kunderna ska ha tillgång till gratis rådgivning, oavsett om det gäller 

sparande eller möbelinköp till sin studentlya eller vad det kan tänkas vara. I övrigt är 

det utifrån respondenternas svar svårt att identifiera några utmärkande drag som 

särskiljer arbetssätten i respektive bank. Abrahamsson uppger att Handelsbanken har 

två kontor i Kalmar, varav ett centralt lokaliserat (Kvarnholmen) och ett i utkanten av 

staden (Hansa City). Studenterna uppges föredra att besöka det centralt belägna 

kontoret på grund av tillgängligheten och tillgången till snabbare service. Enligt Tank 

& Tyler (2005) betraktar studenter dock inte bankens fysiska lokalisation som lika 

betydelsefull i modern tid, något som Mankila (2003) menar delvis beror på 

studenternas preferenser för internetbaserade lösningar vad beträffar tjänsteleverans 

och kommunikation, en utveckling som uppges förbättra kundnöjdheten bland 

studenterna. Andersson uppger att tillgänglighet är av främsta vikt, oavsett om kunden 
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vill besöka kontoret, tala med personalen via telefon eller interagera själv med 

bankens hemsida. I övrigt så påpekar Strandberg att studenter tycks använda kontanter 

som betalningsmetod i högre utsträckning än många andra kunder. 

 

Att de studerande kunderna upplever trygghet och säkerhet som kunder hos 

Handelsbanken är enligt Abrahamsson två viktiga kriterier om banken ska säkra en 

långsiktig relation med studenterna. Även Strandberg betraktar trygghet (tillsammans 

med tillfredsställelse med produkt- och tjänsteutbudet) som ett betydelsefullt 

kriterium för lyckade kundmöten. Enligt Colgate et al. (1996) så är missnöje med 

servicen den huvudsakliga anledningen till att studenter byter bank och Krishnan et 

al. (1999) anger att missnöje med tjänstekvaliteten ansvarar för drygt 70 % av alla 

kundavhopp inom finanssektorn. Colgate et al. (1996) uppger vidare att 

tillhandahållandet av bankens tjänsteerbjudanden är viktigare för studenter än vad 

priser är. Strandberg säger oss att den vanligaste anledningen till att en kund byter 

bank är brist på uppmärksamhet. Produktutbudet är enligt Strandberg oftast detsamma 

inom bankvärlden oavsett vilken bank vi talar om, men han fortsätter med att förklara 

att bristande information angående bankprodukternas befintlighet kan vara en 

anledning till att kunder byter bank i händelse av att kunden upplever att andra banker 

erbjuder fler eller bättre tjänster. Ibland får banken enligt Strandberg inte reda på om 

en kund är missnöjd förrän kunden bestämt sig för att byta bank. Prisskillnader mellan 

bankernas tjänsteerbjudanden är vanligtvis marginella och inte en vanlig orsak till 

varför studenter eller kunder i övrigt överväger att byta bank, men prismedvetna 

kunder behöver inte nödvändigtvis erbjudas prissänkta erbjudanden för att behålla 

Swedbank som primär bank. Istället finns det enligt Strandberg andra immateriella 

värden vad beträffar kundbemötande såsom servicevillighet, tillgänglighet och 

personlig interaktion. 

 

Trots att de fyra svenska storbankerna kan betraktas som konkurrenter betyder inte 

detta att bankerna inte ägnar sig gemensamma projekt i syfte att förbättra 

kundnöjdheten. Strandberg nämner bland annat den förhållandevis nya mobiltjänsten 

Swish som han framhåller som populär bland i synnerhet studenter och ungdomar i 

övrigt. Han talar även om bankernas gemensamma framtidsplaner för kontantuttag via 

bankautomater. Enligt Strandberg ska de nuvarande uttagsautomaterna gradvis 

ersättas med nya gemensamma automater inom en överskådlig framtid. Istället för att 
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vara varumärkta av en särskild bank kommer dessa nya automater kunna använda 

kundens kortuppgifter för att välkomna kunden och visa bank- och kontospecifik 

information oavsett vilken bank han eller hon är medlem i. Strandberg uppger att 

avsikten med detta gemensamma projekt är att erbjuda bra kundservice till 

bankkunderna. 

 

4.3 Tjänstekvalitet 
Tidigare forskning indikerar enligt Yavas et al. (2004) att en god tjänstekvalitet inom 

banksektorn leder kontinuitet i relationen mellan bank och kund. De 

tjänsteerbjudanden som tillhandahålls av aktörerna inom banksektorn är dock enligt 

Stafford (1996) ofta standardiserade i den bemärkelsen att tjänsternas substans och de 

tekniska element som omger dessa tjänsteerbjudanden är praktiskt taget identiska 

oavsett vilken bank vi talar om. Strandberg påpekar under intervjun att tekniska 

försprång och lanseringen av nya former av tjänster är svåra att använda som en 

konkurrensfördel inom den svenska banksektorn eftersom att alla banker håller ett 

vaksamt öga på sina konkurrenters aktiviteter. När en bank implementerar någon 

nyhet i sin verksamhet tar det i andra ord inte lång tid innan de andra bankerna gör 

detsamma om den nya tjänsten betraktas som gynnsam för banken och dess kunder. 

Strandberg uppger att det således som mest är en tillfällighet om en bank erbjuder sina 

kunder ett unikt erbjudande. Problematiken för banker att differentiera sig på 

marknaden vad beträffar tjänsteerbjudanden och implementeringen av tekniska 

innovationer är något som även Grönroos (2008) betonar genom att påpeka hur den 

tekniska tjänstekvaliteten är svår att nyttja som konkurrensfördel inom finanssektorn. 

Andersson påpekade dock vikten av att ligga i framkant beträffande utveckling av de 

tekniska och produktmässiga aspekterna av tjänstekvalitet såsom internetbanken, 

appar, bankens system med mera. Samtliga banker har idag en mobil applikation 

vardera där kunderna kan bland annat överföra pengar samt kolla saldostatus. 

Applikationerna är även byggda på så sätt att studenten ska kunna betala fakturor 

samt se över sin betalningshistorik. Studenten kan även spärra kortet via ett 

direktkopplat telefonnummer i applikationen. 

 

Samtliga av respondenterna från tre av Sveriges fyra storbanker uppger att de alla 

erbjuder studerande kunder ett studentpaket innehållandes de mest basala 
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banktjänsterna såsom tillgång till internetbanken, bankkonton och bankkort.  Detta 

överensstämmer med vad Mankila (2003) vittnar om, varpå hon framhåller att dessa 

paket inte bidrar till någon omedelbar lönsamhet för bankerna. Framtida lönsamhet 

förväntas istället täcka de kostnader som uppstår i samband med den avgiftsfrihet som 

studentpaketen inbegriper. Dessa studentpaket är enligt Strandberg praktiskt taget 

identiska med de grundläggande paket som erbjuds icke-studerande kunder. Det som 

särskiljer studentpaketet från de andra kundorienterade paketen är avgiftsfrihet. 

Tillhandahållandet av studentpaket och de tjänster som paketen inkluderar tycks vara 

ett standardiserat tjänsteerbjudande bland de svenska storbankerna eftersom att 

samtliga respondenter uppger att deras respektive banker tillhandahåller till synes 

identiska erbjudanden som konkurrenterna, vilket ytterligare styrker de poänger som 

framförs av Stafford (1994) samt (Grönroos (2008). En låg differentieringsgrad av 

studentpaketen som tillhandahålls av aktörerna inom banksektorn är inte ovanligt 

förekommande, vilket Tank & Tyler (2005) intygar i sin studie. Det studentpaket som 

erbjuds av en bank uppvisar som mest ett fåtal skillnader gentemot konkurrenternas 

respektive studentpaket. 

 

På grund av svårigheterna med att nyttja teknisk kvalitet som konkurrensfördel bör 

aktörerna inom banksektorn enligt Grönroos (2008) istället fokusera på de 

funktionella aspekterna av tjänstekvalitet. Det finns dessutom enligt Yavas et al. 

(2004) ett samband mellan tjänstekvalitet och beteendemässiga fenomen såsom word 

of mouth och rekommendationer till andra konsumenter. Resultaten som presenteras i 

Colgate et al. (1996) indikerar därutöver att bankernas priser är underordnat 

tjänstekvalitet ur ett studentperspektiv. Vid förfrågan hur bankerna arbetar för att 

säkerställa en god upplevd tjänstekvalitet bland studenterna och huruvida 

respondenterna betraktar arbetssättet hos sin respektive bank som en konkurrensfördel 

blev svaren något ytliga men ändock varierande. Strandberg framhöll kundmötet som 

betydelsefullt medan Andersson betonade den tekniska funktionaliteten på 

internetbanken, mobila applikationer och bankens system. Både Strandberg och 

Andersson får stöd av Yavas et al. (2004) som hävdar att de interpersonella 

aspekterna av tjänstekvalitet är nära relaterat till kundnöjdhet samt att driftproblem 

och buggar i internetbanken är viktigt att undvika då detta riskerar att leda till 

frustration bland kunderna. Andersson påpekade därutöver att studenter ska ha 

tillgång till gratis rådgivning om de efterfrågar det. 
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Abrahamsson uppmärksammade mängden kontor som en differentieringsfaktor för 

Handelsbanken och att extra ansvar vad beträffar tjänstekvalitet således ligger på 

dessa, en strategi som också kan underbyggas med betydelsen av interaktionen mellan 

kund och personal enligt Yavas et al. (2004). Enligt Stafford (1996) betraktas trevlig 

och artig personal som viktiga faktorer beträffande tjänstekvalitet av bankkunder. 

Tank & Tyler (2005) påpekar vidare att att rekommendationer från familj och vänner 

är det enskilt viktigaste kriteriet som påverkar studenters val av bank, varför det med 

hänsyn till sambandet mellan tjänstekvalitet och rekommendationer enligt Yavas et al. 

(2004) är viktigt för bankerna att säkerställa en tillfredsställande upplevelse av 

tjänstekvaliteten hos de studerande kunderna. 

 

4.4 Segmentering 
Att betjäningen av studenter inte är en kortsiktigt lönsam affär är konstaterat sedan 

tidigare, men enligt Mankila (2003) bör banksektorn trots detta utveckla strategier 

angående hur studentmarknaden ska segmenteras. Demografiska variabler såsom 

ålder, utbildning och inkomst hävdas uppvisa starka samband med kunders behov och 

önskemål (Armstrong et al., 2009). Enligt Abrahamsson så kategoriserar 

Handelsbanken inte studentmarknaden utifrån några andra variabler än huruvida 

kunden är studerande eller icke-studerande. I andra ord så är segmentella skillnader 

vad beträffar studenternas ålder, sparande, beteenden med mera inte något som 

banken tar hänsyn till. Swedbank segmenterar enligt Strandberg inte heller studenter 

mer ingående än vad Abrahamsson uppger att Handelsbanken gör. Andersson ger oss 

ett liknande svar och poängterar att vilken typ av utbildning som bankens kunder har 

inte finns registrerat i Nordeas databas, varför det är svårt att genomföra denna typen 

av segmentering. 

 

Enligt Abrahamsson betraktar Handelsbanken inte kundens utbildningsnivå som en 

faktor att ta i beaktning vid segmentering av bankens kundbas. Istället 

uppmärksammar banken vilka typer affärer den enskilde kunden gör, oavsett 

utbildningsnivå, samt vilken potential kunden anses ha. Andersson hävdar att Nordea 

ser möjligheter och olika behov hos alla kunder beträffande exempelvis sparande, 

affärer och lån. Trots att studentmarknaden inte är betraktas som lönsam ur bankernas 
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perspektiv finns det enligt Wilson et al. (2012) anledning företag att segmentera även 

mindre lönsamma kundgrupper. Marknadsförare kombinerar enligt Armstrong et al. 

(2009) och flera variabler i syfte att närmare definiera kundgrupper, exempelvis 

genom att utöka segmenteringsgraden av pensionärer genom att urskilja variabler likt 

tillgångar eller livsstil inom denna kundgrupp. Tank & Tyler (2005) påpekar 

dessutom att demografiska variabler likt ålder och utbildning kan utmärka påtagliga 

skillnader inom en given population. Respondenternas svar under intervjuerna 

indikerar dock att kundgruppen studenter inte segmenteras ytterligare utöver variabeln 

studerande/icke-studerande. 

 

Strandberg uppger att han har svårt att uppfatta unika eller på annat vis annorlunda 

behov hos studenter i jämförelse med andra kunder, men påpekar däremot att 

utbildade kunder troligtvis är mer aktiva som bankkunder och mer vana vid att 

förhandla än kunder med lägre utbildning. Vad beträffar utmärkande karaktärsdrag för 

studenter som bankkunder anger Tank & Tyler (2005) att studenter antas konsumera 

fler finansiella tjänster under sin kundlivscykel medan kunder utan högre utbildning i 

allmänhet konsumerar färre finansiella tjänster. Strandbergs uppfattning om studenter 

som mer aktiva kan således styrkas av de uppgifter som presenteras i Tank & Tyler 

(2005), även om högre aktivitet inte nödvändigtvis innebär att kunden i fråga nyttjar 

fler tjänster till antalet. Andra studier visar enligt Tank & Tyler (2005) att studenter 

nyttjar tjänster från fler än en bank och är mer presumtiva bankbytare, men huruvida 

respondenterna i denna uppsats upplever att detta stämmer eller ej framkommer inte. 

Andersson uppger att Nordea saknar kundregister innehållandes information om 

kundernas utbildningsnivå, något som troligtvis gäller för samtliga banker. Eftersom 

att bankerna (på lokal nivå) inte segmenterar kundbasen med hänsyn till kunders 

utbildningsnivå blir det svårt att säkerställa huruvida så är fallet eller inte. Det för 

marknadssegmentering nödvändiga kriteriet mätbarhet som framförs i Armstrong et 

al. (2009), vilket behandlar huruvida data (i detta fall kundernas utbildningsnivå) kan 

samlas in och användas, är således att anse som ouppfyllt även om bankerna med 

största sannolikhet har potential att samla in denna information. Avsaknaden av 

mätbarhetskriteriet gör det dessutom svårt att med empiri styrka kriteriet 

differentierbarhet (skillnader olika segment emellan) för kundgruppen studenter, som 

dock tills vidare förblir en realitet i teorin. Segmentering utifrån demografiska 
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variabler såsom utbildning förutsätter trots allt enligt Minhas & Jacobs (1996) att 

variabeln säger företaget något om beteendet hos konsumenten i fråga. 

 

Strandberg säger oss att den segmentering som Swedbank ägnar sig åt grundas i 

mängden kapital en kund innehar. Segmenteringen är således volymbaserad vilket 

Storbacka (1997) anser vara normen inom den kommersiella banksektorn. 

Abrahamsson uppger att Handelsbanken riktar vissa produkter såsom 

pensionslösningar till kunden när denne når en viss inkomstnivå, vilket utgör ett 

exempel på riktade tjänsteerbjudanden med grund i volymbaserad segmentering. 

Abrahamsson menar att Handelsbanken försöker lägga krut på de lönsamma kunderna 

och att det är dessa kunder som blir mest uppvaktade av banken. Under intervjun 

illustrerade Strandberg vilken lönsamhetsnivå studenterna befinner sig i överlag 

genom att på ett blankt papper teckna en pyramid mycket lik den kundpyramid (figur 

1.2, s 34) som framförs i Wilson et al. (2012) beståendes av lönsamhetssegmenten 

platina, guld, järn och bly. Enligt Strandbergs anvisningar så befinner sig studenterna 

i den undre hälften av lönsamhetspyramiden, dock inte allra längst ner. Jämförelsevis 

kan studenter med hänsyn till Strandbergs anvisningar och lönsamhetspyramiden i 

Wilson et al. (2012) antas utgöra ett hybridsegment av järn och bly. Studenter är som 

Abrahamsson förklarade inte lönsamma för banken eftersom att de flesta exempelvis 

ännu inte har tagit bostadslån eller handlar med värdepapper i någon betydande 

utsträckning.   

 

Alla kunder betraktas enligt Strandberg som likvärdiga. Trots detta så kan det 

konstateras att erbjudanden kan se olika ut beroende på vilket segment kunden tillhör, 

exempelvis i form av avgiftsfrihet som studenter åtnjuter via studentpaketen eller 

tjänsteerbjudanden som är unika för de mer lönsamma kunderna. Kunder med större 

kapital kräver också enligt Strandberg i flera avseenden andra tjänster en annan typ av 

service jämfört med kunder med mindre kapital. Armstrong et al. (2009) instämmer 

och menar att företag bör vidta åtgärder för att garantera maximal lönsamhet från 

respektive segment istället för att behandla alla kunder på lika villkor med likvärdiga 

serviceerbjudanden. Grönroos (2008) påpekar däremot att kunder inte  uppskattar att 

bli särbehandlade på sätt som betraktas som missgynnande och Wilson et al. (2012) 

menar att kunder inte vill bli kategoriserade som mindre betydelsefulla. 
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4.5 Sociala medier och eventmarknadsföring 
 

Att använda sociala medier som en plattform anser Abrahamsson är ett bra sätt att 

synas på. Handelsbanken försöker synas så mycket som möjligt för att locka till sig så 

många studenter som möjligt. Carlsson (2010) menar att sociala medier bygger på att 

nätverka mellan människor och företag på internet. Johansson (2010) säger att många 

företag väljer idag att använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. 

Vidare menar Johansson (2010) även att det är viktigt för företagen att finnas på 

platser där kunderna vistas. Strandberg säger att studenter allt mer använder sig utav 

smartphones vilket gör att bankerna måste följa trenden och hitta lösningar på de 

digitala plattformarna och applikationerna. Han anser att Swedbank har välutvecklade 

applikationer för sina kunder. Nordea väljer enligt Andersson att lägga ner stora 

resurser på sociala medier just för  att den största delen av Sveriges studenter och 

ungdomar befinner sig där. Då Nordea ser ungdomar och studenter som en investering 

som helst ska vara heltidskund hos Nordea livet ut, så väljer Nordea att satsa extra 

hårt på just denna målgrupp. Anledningen till att de svenska storbankerna finns på de 

sociala medierna är för att det är där som studenterna och övriga kundgrupper finns. 

Andersson säger att Nordea måste följa vägen dit studenterna finns och den största 

sociala mediet studenterna använder sig utav idag är Facebook. Carlsson (2010) 

menar att marknadsföring via sociala medier är ett drömläge för stora företag likt 

Sveriges storbanker, dels för att det finns en sådan stor potentiell marknad för att hitta 

nya kunder och dels för att tillfredsställa befintliga kunder.  

 

De svenska storbankerna är närvarande på de största sociala medierna såsom; 

Facebook, Twitter, YouTube samt LinkedIn, dock i olika utsträckning. Facebook har 

idag blivit allt mer och mer en digital marknadskanal för företagen att nå ut till sina 

kunder. Andersson säger att mer än Sveriges befolkning har ett Facebook-konto, 

vilket gör att Facebook blir en potentiell marknadsföringskanal som dessutom förblir 

gratis för företagen. På Facebook är Nordea störst med över 60.000 “likes” till 

skillnad mot Handelsbanken som har dryga 8.000 “likes”. Sett till aktivitetsflödet på 

Facebook bland dessa banker är det Swedbank som har vart mest aktiv beräknat på de 

senaste två månaderna. Handelsbanken har varit minst aktivt.   
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Syftet med Twitter är enligt Carlsson (2012) att skicka korta så kallade 

mikromeddelanden till sina vänner. Aktivitetsflödet på bankernas Twitterkonto 

varierar oerhört mycket. Swedbank som hade som högst aktivitet på Facebook har på 

Twitter lägst, dock sett till antal “follows” har Swedbank flest. SEB har som störst 

aktivitet på Twitter där andel “follows” är högst. Då Twitter är till för korta 

meddelanden använder kunderna denna site till att ställa enkla frågor som bankerna 

enkelt kan besvara.  YouTube används idag av nästan 84 % i åldrarna 12-20 i Sverige 

(Johansson 2010). Johansson (2010:2) säger att YouTube har blivit ett stort fenomen 

de senaste åren och används som en mötesplats för de som vill dela med sig inspelade 

filmer och diskutera det. De svenska storbankerna har självfallet inte missat detta och 

har därmed egna kanaler på YouTube. Genom denna kanal kan en snarlik fördelning 

ses baserat på aktivitet mellan Nordea, SEB och Swedbank  Handelsbanken ser 

emellertid inte lika aktiv ut på YouTube utan har sin huvudkanal för marknadsföring i 

Twitter. Att skriva i en blogg har därutöver blivit allt mer populärt, Carlsson (2010) 

menar att via en blogg kan företagen nå ut till en enorm mängd personer genom att 

dela sin webbplats. Syftet med en blogg är att personer ska kunna kommunicera och 

sprida sitt budskap till alla via sin egen webbplats. Idag har bankerna bloggar som 

används i en mindre utsträckning där fokus ligger i bank relaterade områden från 

spartips till privatekonomin till hur världsekonomin ser ut.  

 

Swedbank, som vill synas så mycket som möjligt för studenterna försöker alltid delta 

under Karma-dagarna som kan ses som studenternas arbetsmässa och anordnas av 

Linnéstudenterna på Linnéuniversitetet. Strandberg menar att dessa dagar har visat 

positiva resultat för Swedbank, flera studenter har kommit fram till montern och ställt 

frågor som berör Swedbank. Swedbank har då kunnat visa vad de gör för studenterna 

och varför studenterna ska bli kund hos de. Behrer & Larsson (1998) menar att detta 

är ett tydligt exempel på eventmarknadsföring. Eventmarknadsföring är enligt Behrer 

& Larsson (1998) när företag anordnar ett event där syftet är att koordinera 

kommunikationen med ett evenemang.  

 

På Nordea finns enligt Andersson olika avtal och kontrakt med Universiteten runt om 

i landet. Dessa avtal och kontrakt skräddarsys lokalt för varje Universitet och 

Högskola. När Nordea besöker Universitet och Högskolor runt om i landet nämner 

Andersson att syftet är att marknadsföra sitt studentpaket för studenterna. Andersson 
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uppger att Nordea även marknadsför sig i form av tävlingar via event och sociala 

medier. Tävlingarna som anordnas är oftast riktade mot det yngre segmentet. 

Andersson säger att Nordea anordnar tävlingarna i syfte att både behålla och 

tillfredsställa de nuvarande kunderna samt att locka till sig nya kunder.  

 

Abrahamsson på Handelsbanken menar som Strandberg, att bankerna vill synas på 

platser där studenterna vistas på och säger att även Handelsbanken försöker 

marknadsföra sig på event av studenter såsom Karma-dagarna. Hon säger att alla 

erbjudanden som Handelsbanken har är centrala och gäller hela landet men att banken 

försöker hitta olika sätt att marknadsföra sig på lokalt. Handelsbanken Sverige har 

som möjlighet att marknadsföra sig mot studenterna på egna sätt, de kan alltså 

bestämma själva vilka evenemang de ska delta på och vilka skolor Handelsbanken 

skall besöka. Abrahamsson säger att Handelsbanken i Jönköping exempelvis har en 

egen studenthörna på ett kontor där enbart studenter kan vända sig till. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring resultatet och dess implikationer 

för uppsatsens forskningsfråga och syfte. Diskussionen kommer sedan att summeras i 

ett antal konkretiserade slutsatser som härleds från de reflektioner och resonemang 

som utvecklas dessförinnan. Avslutningsvis presenteras egna tankar och reflektioner 

samt förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Diskussion 
 

5.1.1 Customer Asset Management 

Olika kundgrupper tillför som bekant olika värde till bankerna beroende på flertalet 

faktorer relaterade till kundrelationernas längd, djup och bredd. Samtidigt som det är 

förhållandevis enkelt att mäta hur stort värde en viss kundgrupp genererar vid en 

given tidpunkt är det däremot desto svårare att beräkna framtida intäkter från denna 

kundgrupp. Beträffande studenter och akademiskt meriterade kunder vill vi trots detta 

understryka vikten av att säkerställa en låg kundomsättningshastighet, eftersom att 

lönsamhet från dessa kunder uppnås genomsnittligen först flera år efter avslutade 

studier. Bankerna tycks vara medvetna om detta, men verkar ändå sakna konkreta 

proaktiva strategier för att minimera mängden kundavhopp över tid. Tydliga och 

fokuserade lojalitetsfrämjande aktiviteter eller specifikt riktade tjänsteerbjudanden 

mot akademiker utöver det standardiserade studentpaketet tycks saknas, under 

studietiden såväl som efter avslutade studier. Vi vidhåller att om bankerna ska kunna 

säkra långvariga relationer med i nuläget studerande kunder bör mer företagsamma 

och kreativa åtgärder vidtas under studietiden för att trygga relationernas fortgång. 

Denna åsikt underbygger vid med etablerad teori inom området som tyder på att det är 

mer lönsamt för bankerna att erhålla akademiskt meriterade kunder förr snarare än 

senare. Studier visar dessutom att reduktioner i studentsegmentets 

kundomsättningshatighet inom banksektorn tenderar till att generera märkbara 

procentuella intäktsökningar, vilket ytterligare stärker vederhäftigheten i vår 

ståndpunkt. 
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Respondenternas svar i denna uppsats beträffande bruket av CLV-kalkyler tyder på att 

bankerna betraktar lönsamhetsutvecklingen inom studentsegmentet som en informell 

process som inte nödvändigtvis behöver mätas eller prognostiseras med hjälp av 

kvantitativa kalkyleringsmetoder. Denna inställning kan emellertid ifrågasättas då det 

är fullt möjligt att studenter och akademiker (med sina respektive delsegment) kan 

uppvisa mätbara och substantiella variationer beträffande livstidsvärden jämfört med 

andra segment i kundbasen. I avsaknad av sådan data är det dock svårt att fastställa 

huruvida så är fallet eller inte. Banker må vara kapitalstarka verksamheter men vi vill 

hävda att det finns anledning att identifiera eventuella variationer inom (för 

nuvarande) mindre lönsamma kundgrupper likt studenter för att således kunna vidta 

rätt åtgärder för rätt kunder. Att försöka förutspå framtida beteenden inom 

studentsegmentet må framstå som en komplicerad uppgift, men tekniska framsteg har 

på senare år gjort det betydligt enklare att samla in data och framställa användbara 

modeller som kan ligga till grund för strategiska beslut. En modern analysmetod som 

vi anser förtjänar att uppmärksammas är en så kallad predikativ analys. En predikativ 

analys möjliggör resultatförbättrande strategiska åtgärder genom att utifrån ett antal 

predikatorer (exempelvis kundens aktivitet, inkomst och utbildningsnivå) identifiera 

mönster och samband som bland annat kan användas för att förhindra kundbortfall, 

utveckla tjänsteerbjudanden, rikta marknadsföring mer effektivt och utöka 

tjänsteförsäljningen bland utvalda kundgrupper. 

 

5.1.2 Kundnöjdhet och kundlojalitet 

Banksektorn tycks vara mer befäst i vad vi benämner som preventivt 

relationsskapande, dvs relationsskapande som grundas i förebyggandet av missnöje 

och illojalitet, i kontrast till generativt relationsskapande som grundas i aktivt arbete 

med avsikten att skapa nöjda och lojala kunder. En lyckad generativ strategi 

förutsätter att banken i fråga är aktiv snarare än passiv och agerar i enlighet med den 

information som finns tillgänglig i syfte att vidta nöjdhets- och lojalitetsfrämjande 

åtgärder. Men det är som tidigare nämnt inte oviktigt att även ägna sig åt preventiva 

aktiviteter för att undvika missnöje bland kunderna eftersom att missnöje kan hävdas 

vara minst lika destruktivt för en bank som dess oförmåga att generera kundnöjdhet. 

Det är viktigt att bankerna kombinerar preventivt och generativt arbete för att således 

dra nytta av de fördelar som de båda arbetssätten medför. Detta gäller inte minst för 

kundgruppen studenter eftersom att akademiker tenderar till att vara mer presumtiva 
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bankbytare, mer otrogna mot sin bank samt mer kunniga och krävande beträffande 

finansiella tjänster. 

 

Att förebygga missnöje hos studenter görs rättframt genom att bland annat säkerställa 

en god funktionalitet hos bankens system och nätbaserade tjänster samt genom att 

garantera lyckade kundmöten genom engagerad och kompetent personal. Att visa 

studenterna uppmärksamhet och informera de om relevanta tjänsteerbjudanden kan 

dessutom vara ett effektivt sätt att undvika missnöje. Två av de tre respondenterna i 

denna uppsats betonade trygghet som ett viktigt kriterium för studenters upplevda 

kundnöjdhet, vilket verkar överensstämma med vad tidigare studier inom området 

anger. Därutöver betraktades tillgänglighet som betydelsefullt. Studenter överlag 

föredrar inte gå in på bankkontor för att uträtta sina ärenden utan sköter dessa gärna 

via telefon eller internet; detta för tillgänglighetens och enkelhetens skull. Därför 

anser vi att bankerna bör vara tillgängliga så på dessa platser med utökade öppettider 

och snabba svarstider för att tillfredsställa studenternas behov. Att generera 

kundnöjdhet och kundlojalitet bland studenter kan dock betraktas som något svårare. 

Att leva upp till studenternas förväntningar är ett mål i sig men om banken vill säkra 

en fortsatt relation och därmed lönsamhet anser vi att bankerna även bör sträva efter 

överträffa kundernas förväntningar, inte enbart göra det som studenterna tar för givet 

att en bank ska göra. Att erbjuda något extra utöver det vanliga kan göra stor skillnad 

då studenter och kunder överlag har svårt att observera olikheter mellan de svenska 

storbankerna. 

 

5.1.3 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitet är att betrakta som en primär funktion inom banksektorn eftersom att 

banker, i egenskap av renodlade tjänsteföretag, är verksamheter vars framgångar i 

flera avseenden avgörs beroende på kvaliteten i kärntjänsterna, tilläggstjänsterna och 

den allmänna servicenivån. Det är således ingen fråga om att aktörerna inom 

banksektorn måste profilera sig inom detta område om de därigenom ska kunna 

hoppas utveckla reella konkurrensfördelar. Under våra teoretiska efterforskningar 

framkom det att den tekniska kvaliteten är en problematisk aspekt av bankernas 

tjänstekvalitet ur ett konkurrensperspektiv eftersom att lanseringen av en ny typ av 

tjänst vanligtvis implementeras av konkurrerande banker inom en kort tid därpå. Detta 

kunde senare bekräftas empiriskt och gäller såklart för studenterbjudanden såväl som 
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tjänsteerbjudanden i allmänhet. Det är vår uppfattning att graden av differentiering 

inom banksektorn beträffande studentpaketen är väldigt låg då vi inte lyckades 

identifiera några påtagliga skillnader mellan studentpaketen från respektive bank. 

Detta skulle kunna förklaras av den rådande konkurrenssituationen gällande den 

tekniska kvaliteten som uppmärksammats i denna uppsats. Om innovation inte ger 

upphov till konkurrensfördelar och följaktligen en acceptabel avkastningsnivå kan det 

hävdas att bankerna troligtvis inte känner sig motiverade att allokera resurser till 

utvecklingen av nya former av tjänstepaket eller studenterbjudanden. Detta betyder 

inte nödvändigtvis att tjänstekvaliteten är att betrakta som låg, men utvecklingen kan 

icke desto mindre förbli hämmad så länge som så är fallet. 

 

Kvar återstår den processorienterade tjänstekvaliteten, som i sig är betydligt mer 

svårdefinierad. Fördelen med detta är däremot att denna typ av tjänstekvalitet i många 

fall är svårare för konkurrenter att efterlikna då det rör sig om processer snarare än 

konkreta och mätbara resultat. Eftersom att rekommendationer från familj och vänner 

är nyckelfaktorer beträffande studenters val av bank ligger det således i bankernas 

intresse att förbättra de processer som genererar positiva attityder gentemot banken 

och ger upphov till fenomen såsom word of mouth. Även om interpersonella 

interaktioner med banken är mindre frekventa idag än vad de en gång varit bland 

studenter (inte minst som ett resultat av teknologisk utveckling) är hjälpsam, trevlig 

och kompetent personal ändock en viktig aspekt av tjänstekvalitet eftersom att 

kundmöten kan ha en avgörande inverkan på studenternas upplevda tjänstekvalitet; 

hur få till antalet de än må vara. Det skulle till och med kunna hävdas att kundmötet är 

av större betydelse idag än vad det varit någonsin tidigare av den anledningen att färre 

kundbesök ger banken mindre utrymme att göra misstag och färre chanser att 

återupprätta bankens anseende i händelse av att missöden inträffar. Studenter uppges 

använda kontanter i en förhållandevis hög utsträckning, något som vi tror skulle 

kunna bero på att studenter inte alltför sällan handlar exempelvis litteratur och möbler 

på andrahandsmarknaden. Vi anser att den mobila tjänsten Swish kan komma att 

minska kontantanvändandet i framtiden under rätt förutsättningar. Vi vill hävda att 

marknadsföringen av Swish skulle kunna utvidgas i syfte att utöka användandet, då 

tjänsten är relativt ny i dagsläget och kunskapen om tjänsten hos studenter kan vara 

bristande. Denna mobila applikation är för nuvarande gratis för alla användare men 

kommer inom en snar framtid att bli belagd med en avgift som tas ut för varje 
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transaktion. Swish skulle dock enligt oss kunna ingå i det redan existerande 

studentpaketet och således, likt de andra grundläggande banktjänsterna, vara 

avgiftsfritt för de kunder som innehar bankens studentpaket. 

 

Att förhindra missnöje med tjänstekvaliteten är dock inte mindre viktigt än att 

framställa kundnöjdhet. Nordea har varit i hetluften under det senaste året på grund av 

diverse komplikationer med deras internetbank som uppges bero på en kombination 

av stora volymer samt hårdvaru-, mjukvaru- och applikationsfel. Samtidigt så kan vi 

enligt SKI (2012) se att kundnöjdheten bland Nordeas kunder sjunkit rejält under 

perioden 2011-2012 och att banken erhåller lägst betyg av sina kunder vad beträffar 

den tekniska kvaliteten. Det kan därför hävdas att driftstörningar inom banksektorns 

kundorienterade IT-miljö har en påtaglig inverkan på kundnöjdhet (även om bristande 

teknisk kvalitet troligtvis inte är ensamt ansvarande för raset i nöjdhet bland Nordeas 

kunder), i synnerhet för de yngre generationerna och studenter som kan antas vara 

tunga användare av nätbaserade tjänster. Vi kan konstatera att differentieringsgraden 

av den funktionella kvaliteten inom banksektorn är, likt den tekniska kvaliteten, 

bristande den också. Många bankkunder, högutbildade såväl som lågutbildade, har 

svårt att observera påtagliga skillnader mellan bankerna, något som leder till ett stelt 

konkurrensklimat vilket i slutändan är ohälsosamt för privatkunderna då pressen på 

bankerna förblir för låg för att motivera vidareutveckling av tjänsteerbjudanden. Om 

detta fortgår under en tillräckligt lång period riskerar storbankerna att över tid förlora 

mark till de mindre aktörerna på marknaden. 

 

5.1.4 Segmentering 

Avsaknaden av utbildning som en segmenteringsvariabel inom banksektorn kan 

delvis förklara bristen på aktiva relationsskapande åtgärder. Det är förvisso möjligt för 

bankerna att i grova drag identifiera vilka kunder som studerar vid en given tidpunkt 

genom att observera vilka konton som erhåller studiemedel från CSN men i nuläget 

urskiljer bankerna inte de kunder som har akademiska meriter i bagaget från de 

kunder som saknar högre utbildning. Det finns emellertid få anledningar att betvivla 

bankernas förmåga eller kapacitet gällande insamlingen av information om kundernas 

utbildning om de skulle välja att åta sig denna uppgift. Kundernas livstidsvärde skulle 

i såna fall kunna beräknas utifrån utbildningsrelaterade variabler, exempelvis typ av 

utbildning (ekonom, civilingenjör, sjuksköterska etc.), antalet år som kunden studerat 
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eller planerar att studera och på vilket lärosäte kunden studerat med mera. Därmed 

skulle bankerna kunna identifiera avvikelser mellan de olika studentgrupperna 

beträffande exempelvis preferenser, förväntad framtida inkomstnivå, engagemang och 

finansiell kunskap för att därefter anpassa tjänsteerbjudanden, service och 

marknadsföring utifrån denna information. Denna formen av preciserad segmentering 

tillämpas inom flertalet branscher för olika kundgrupper och finner stöd i åtskilliga 

vetenskapliga publikationer.  

 

5.1.5 Sociala medier och eventmarknadsföring 

Den nya generationen ungdomar har idag vuxit upp i ett samhälle där internet och 

sociala medier inte sällan spelar en stor roll i den enskildes liv och användandet av de 

sociala medierna har eskalerat enormt de senaste åren. Detta innebär att bankerna blir 

tvungna att finnas där ungdomarna vistas. Vi anser att det är positivt för bankernas del 

att vara synliga på sociala medier likt Facebook där den största andelen studenter 

befinner sig mer eller mindre frekvent idag. Detta kan vi idag observera då 

banksektorn har en stor del kunder som använder de sociala medierna som kundtjänst 

istället för att kontakta dem via telefon. Vi anser att Facebook har blivit en stor kanal 

för bankerna då exempelvis SEB idag har en tjänst där kunden endast behöver skriva 

in sitt mobilnummer via Facebook varpå kunden uppringd av en kundtjänstarbetare på 

från banken. Att denna typen av teknologi är under konstant utveckling och blir allt 

vanligare innebär att bankerna måste nyttja dessa plattformar genom vilka kunderna 

smidigt kan sköta sina bankärenden. Marknadsföring i form av videouppdateringar 

används främst via YouTube där samtliga svenska storbanker har sina respektive 

kanaler. Då YouTube idag används av främst ungdomar så anser vi att bankerna bör 

satsa på att utöka sin aktivitet på denna kanal. Vi anser exempelvis att bankerna skulle 

kunna ladda upp videoklipp där både tidigare studenter och representanter från 

banksektorn går ut med tips och idéer om hur studenter kan förbättra sin finansiella 

situation. Twitter används idag för att dela korta meddelanden till sina “följare” . 

Användaren kan även dela länkar till olika sidor så som blogginlägg, även video 

inlägg från YouTube. Vi tror att via Twitter kan banksektorn sprida långa blogginlägg 

och på så sätt kunna få fart på bloggandet men även sprida video inläggen från 

YouTube.  
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På senare år har bloggandet blivit en allt mer populär trend bland ungdomar och 

studenter. Idag används bloggar sällan i syfte att marknadsföra de svenska 

storbankerna. Få banker använder bloggandet för att ge tips och idéer till de som vill 

börja satsa i aktier och fonder. Vi anser att bankerna skulle kunna utveckla denna 

kanal igenom att bland annat upprätta egna bloggar som riktar sig specifikt mot 

studenter då vi tror att spartips och rekommendationer på bra erbjudanden skulle 

kunna vara tilltalande för studenter. Skulle bankerna börja använda sig av bloggandet 

tror vi att det hade resulterat i att fler kunder hade blivit mer intresserade i hur 

bankerna arbetar mot studenterna vilket i sig bidrar till att bankerna får fler och 

lojalare kunder. 

 

Idag används eventmarknadsföring i stort sätt överallt. Banksektorn har olika metoder 

och avtal för hur de arbetar med eventmarknadsföring mot studenterna. Vi anser att 

banksektorn skulle kunna inleda samarbeten med studentkårer och föreningar runt om 

på Sveriges universitet och högskolor i en större utsträckning för att på så vis nå ut till 

och interagera med studenterna. Vi anser även att banksektorn kan arrangera tävlingar 

för befintliga och potentiella kunder likt de som Andersson på Nordea talar om. 

Tävlingar med priser som är riktade mot studenter skulle kunna öka intresset för den 

eller de banker som arrangerar tävlingarna.  Bankerna skulle dessutom kunna erbjuda 

kostnadsfria föreläsningar av representanter från banksektorn där syftet är att 

förmedla information till studenterna angående exempelvis en hållbar ekonomi som 

student. Ett annat bra sätt för bankerna att nå ut till nya studenter är att göra sin 

närvaro känd under terminsstarten för skolorna. Majoriteten av universiteten 

genomför en nollningsperiod för nyblivna studenter där en mängd aktiviteter anordnas 

för studenterna att lära känna varandra. Vi anser att detta är ett guldläge för 

banksektorn att locka nya studenter till att bli kund hos dem. 

 

5.2 Slutsatser och besvarande av forskningsfråga 
Sammanfattningsvis vill vi kortfattat komprimera diskussionen och relatera dess 

substans till uppsatsens syfte och forskningsfråga. Syftet med denna uppsats är ‘att 

skapa förståelse kring hur de svenska storbankerna betraktar och främjar 

lönsamhetsutvecklingen samt långsiktiga relationer inom studentsegmentet utifrån ett 

CRM-perspektiv genom att undersöka relevanta aspekter av bankernas 
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studentrelaterade verksamhet’. Detta syfte avsåg vi att uppnå genom att besvara 

följande forskningsfråga: 

 

Hur betraktar svenska storbanker studenter ur ett lönsamhetsperspektiv och  

hur verkar de för att attrahera och följaktligen behålla denna kundgrupp? 

 

Samtliga respondenter verkar vara överens om att studenter utgör en kundgrupp som 

under pågående studier bedöms vara olönsam ur bankernas perspektiv. Däremot så 

betraktas studenter samtidigt som en investering som förväntas ge framtida 

avkastning, detta under förutsättningen att studenterna förblir kunder under en 

tillräckligt lång period varpå de aggregerade intäkterna förväntas överstiga tidigare 

förluster. Bankerna söker vidare att förstärka kundrelationerna med studenter över tid 

genom att investera i relationernas längd, djup och bredd. Vikten av att nå ut till 

studerande kunder i ett tidigt skede är något som både empiri och teori talar för men 

proaktiva relationsskapande aktiviteter gentemot studenter tycks däremot vara relativt 

få till antalet. Bankerna strävar efter att garantera funktionaliteten i befintliga system 

och erbjudanden men CRM-relaterade aktiviteter med det explicita syftet att 

framställa kundlojalitet eller garantera långsiktig lönsamhet inom studentsegmentet är 

bristande. Eventmarknadsföring nyttjas till en viss utsträckning men även här finns 

det utrymme för förbättringar. Det är viktigt för bankerna att finnas där studenterna 

finns, inte enbart fysiskt, varför vi vill betona vikten av en stark virtuell närvaro på 

olika sociala medier. De mest populära nätbaserade sociala plattformarna förblir 

viktiga marknadsföringskanaler och vi förväntar oss att användandet av sociala 

medier kommer öka ytterligare med tiden. Att utöka närvaron på i dagsläget mindre 

tillvaratagna plattformar likt YouTube och bloggsfären skulle kunna öka bankernas 

exponering gentemot studenter. 

 

Alla banker erbjuder de studerande kunderna praktiskt taget identiska studentpaket 

vilket stämmer överens med befintlig teori inom området. Eftersom att det i nuläget är 

problematiskt för banker att försöka differentiera sig gentemot studenter beträffande 

teknisk tjänstekvalitet kan det hävdas att bankerna bör lägga fokus på den 

processorienterade tjänstekvaliteten genom att utveckla tydliga strategier angående 

hur tjänsterna levereras till de studerande kunderna. Respondenterna diskuterade olika 

aspekter av tjänstekvalitet men det framkom väldigt få formella eller distinkta 
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strategier utifrån vilka bankerna opererar. Det mest framstående undantaget var 

Handelsbanken som har profilerat sig på marknaden genom att ha en stark lokal 

närvaro i form av antalet kontor runtom i landet. I vilken grad detta upplevs som 

betydelsefullt för studenter eller inte förblir emellertid diskutabelt då befintlig teori 

samt empiri indikerar att studenter överlag föredrar att interagera med banken 

nätbaserade kanaler. Det är vår uppfattning att bristen på differentiering inom 

banksektorn inte enbart gäller den tekniska kvaliteten utan även den 

processorienterade kvaliteten. Det är emellertid värt att uppmärksamma det 

gemensamma arbetet med mobila tjänster likt Swish och förbättrad integration av 

bankautomater som positivt, även om dessa samarbeten inte medför några 

konkurrensfördelar då samtliga storbanker är involverade. 

 

Vidare så segmenterar bankerna inte kundbasen med hänsyn till utbildningsrelaterade 

variabler då de uppges sakna uppgifter angående kundernas utbildningsnivå. Detta 

innebär således att bankernas möjligheter att rikta tjänsteerbjudanden och 

marknadsföring mot akademiker är begränsade i detta avseende. Avsaknaden av 

utbildning som en segmenteringsvariabel gör det följaktligen svårt att kalkylera 

studenters och akademikers livstidsvärde över tid. Eftersom att beräkningen av 

livstidsvärden är att anse som en grundläggande förutsättning för att särskilja 

långsiktigt lönsamma kunder från olönsamma kunder är bankernas förmåga att vidta 

skräddarsydda åtgärder begränsad ytterligare. Vi vill däremot hävda att det finns 

anledning för bankerna att noggrant utvärdera alternativet att organisera studerande 

kunder i delsegment då det finns teoretiskt material som förordar både segmentering 

och livstidsvärdeskalkylering av för tillfället mindre lönsamma kundgrupper som kan 

antas utgöra en framtida lönsamhetskälla. Att tillämpa predikativa analyser för 

studentsegmentet tror vi kan generera fördelaktiga resultat för bankerna. 

 

I övrigt nämndes den tekniska funktionaliteten på bankens system och internetbank 

som viktig, vilket vi instämmer med till fullo. Att garantera lyckade kundmöten 

förblir viktigt även om de är förhållandevis få till antalet. När studenter väl efterfrågar 

personliga möten eller andra former av interaktioner med banken kan det antas att det 

rör sig om angelägna ärenden snarare än vardagliga ärenden, varför hjälpsam och 

kompetent personal förblir en viktig aspekt av bankernas tjänstekvalitet än idag. 

Gratis rådgivning kan också anses vara tilltalande i den bemärkelsen, i synnerhet för 
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studenter som med hänsyn till en begränsad ekonomi kan antas vara mindre villiga att 

betala för denna typ av tjänst. Trygghet uppgavs vara ett viktigt kriterium för 

studenter och tillgänglighet likaså, oavsett om tillgänglighet avser närhet till fysiska 

bankkontor eller kontakt via telefon eller internet. Korta eller obefintliga väntetider 

vid telefonsamtal och snabb svarstid via email, alternativt livechatt på hemsidan, 

skulle troligtvis uppskattas av studenter samt bankkunder i övrigt. Brist på 

uppmärksamhet, exempelvis i form av utebliven information angående befintligheten 

av vissa produkter, kan föreligga i händelse av att studenter överväger att byta bank, 

varför återkommande och regelbundna kontakttillfällen med studenterna kan bidra till 

en lägre kundomsättning. Det är därutöver viktigt att rätt kunder mottager rätt och 

relevant information som är relaterad till den enskilde kundens finansiella situation 

eller andra individuella omständigheter. Prisskillnader mellan samma eller likartade 

tjänsteerbjudanden från olika banker betraktas inte som ett stort orosmoln då det är 

förhållandevis ovanligt att studenter byter bank av prisrelaterade anledningar; 

prisskillnader tenderar till att vara marginella överlag. Vi vill dessutom tillägga att 

prissättningen av bankernas tjänsteerbjudanden är mindre viktigt i sammanhanget 

eftersom att studenter vanligtvis inte är tunga användare av banktjänster likt bolån 

eller pensionssparande. 

 

5.3 Avslutande tankar och reflektioner 
Vi har i denna uppsats påvisat ett visst tomrum mellan etablerad teori och praktik 

beträffande olika aspekter av studentorienterad CRM inom banksektorn såsom 

differentiering, kundvärdesberäkningar, segmentering och marknadsföring. Det finns 

emellertid anledning att ifrågasätta huruvida bankerna upplever dessa teoretiska 

argument som incitamentsgivande nog för att handla därefter. Banker är som tidigare 

nämnt kapitalstarka verksamheter redan idag, varför lönsamhetsutvecklingen inom 

mindre lönsamma segment kan framstå som mindre betydelsefullt. Vi vill dock hävda 

att teorin talar sitt tydliga språk; lägre kundomsättning kan leda till märkbara 

intäktsökningar även inom mindre lönsamma segment likt studentsegmentet. Därför 

bör bankerna verka för att säkra långsiktiga och lönsamma relationer med studenter 

(och i förlängningen andra kundgrupper likaså). 
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Överlag så upplevde vi respondenterna som något hemlighetsfulla under intervjuerna, 

dvs att de var försiktiga i sina uttalanden och drog sig för att ge oss djupgående insikt 

i deras verksamhet. Detta var förvisso att vänta med hänsyn till den förmodade 

konfidentialitet som vi tror utmärker banksektorns verksamheter internt, inte minst på 

grund av den höga graden av exponering i media som bankerna utstår i nuläget. 

Svaren från somliga respondenter uppfattade vi således även i ett par avseenden som 

en aning glorifierande av den egna verksamheten; upprepande yttranden kring hur väl 

banken i fråga behandlar sina kunder förekom emellanåt i olika former där det kanske 

inte riktigt hörde hemma med hänsyn till den aktuella frågan som ställts.  

 

Eftersom att vi avsåg att undersöka relevanta teoretiska aspekter av bankernas 

studentrelaterade verksamhet är det fullt möjligt att den teoretiska bredden inte nått 

sin fulla potential i denna uppsats. Det finns säkerligen flertalet andra teoretiska 

begrepp som skulle kunna relateras till syftet och forskningsfrågan, men vi valde att 

arbeta utifrån de begrepp vi ansåg vara mest relevanta. 

 

5.4 Förslag till framtida forskning 
Vi har i denna uppsats undersökt hur svenska storbanker betraktar studenter ur ett 

lönsamhetsperspektiv samt hur de verkar för att reducera kundomsättningen inom 

denna kundgrupp. Under arbetets förlopp har vi däremot identifierat ett par områden 

där teoretisk kunskap verkar vara begränsad. De flesta studier beträffande studenters 

val av bank har betraktat studenter som en homogen population. Segmentella 

skillnader, främst demografiska och beteendemässiga, inom studentsegmentet (och för 

akademiker överlag) har förblivit outforskat än idag, åtminstone i relation till 

banksektorn. Vidare så verkar intresset för kvantitativa kalkyleringsmetoder 

beträffande lönsamhetsutvecklingen inom studentsegmentet vara svagt, men vi hävdar 

att det finns anledning att för bankerna att noggrant utvärdera bruket av sådana 

kalkyler och även andra former av analyser såsom den prediktiva analysen. Forskning 

kring segmentella skillnader inom kundgruppen studenter samt nyttjandet av 

kvantitativa lönsamhetskalkyler för studentsegmentet (och eventuellt dess olika 

delsegment) skulle därför kunna bidra med intresseväckande teoretiska bidrag i 

framtiden. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE, PERSONLIG INTERVJU 
 
 

1. Ge en kort presentation av dig själv beträffande nuvarande arbetsuppgifter 
samt en kort arbetshistorik. 

 
2. Hur arbetar ni för att tillfredsställa kundgruppen studenter? 

 
3. Hur arbetar ni för att locka till er nya studenter från andra banker? 

 
4. Vad kräver ni av en student för att denna ska bli medlem i er bank? 

 
5. Var och hur marknadsför ni idag er gentemot studenter? Exempelvis via 

sociala medier, reklam eller mässor. 
 

6. Hur stor värde har studenterna i er verksamhet anser ni? Kortsiktigt och 
långsiktigt. 

 
7. Vad erbjuder ni era studenter? Är det samma för alla eller finns det 

specialanpassade erbjudanden/kampanjer? 
 

8. Vilken typ av tjänst tror ni uppskattas mest av studenterna? 
 

9. Hur arbetar ni med att förbättra era studentinriktade tjänsteerbjudanden 
(produkt/tjänsteutveckling)? 

 
10. Betraktar ni i allmänhet högutbildade kunder som mer lönsamma än 

lågutbildade kunder? 
 

11. Kategoriserar ni era studenter utefter exempelvis kapital/sparande/ålder? 
 

12. Hur arbetar ni i övrigt för att bibehålla era kunder? 
 

13. Vilken roll anser ni att internet spelar vid utformningen av era studentinriktade 
tjänsteerbjudanden? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE, TELEFONINTERVJU 
 
 

1. Hur arbetar ni för att studenterna ska känna sig nöjda med kvaliteten på era 
tjänster? Ser ni ert arbetssätt som en konkurrensfördel? 

 
2. Vilka långsiktiga ekonomiska effekter tror ni att er bank drabbas av när en 

student lämnar er bank och byter till en annan? 
 

3. Hur hanterar ni situationer då kunden av någon anledning upplever missnöje 
med kvaliteten på era tjänster? 
 

4. Vilken roll spelar kundernas utbildningsnivå när ni segmenterar eran kundbas? 
 

5. Anser ni att högutbildade kunder och studenter har annorlunda eller unika 
behov jämfört med kunder i övrigt? 
 

6. Betraktar ni studenter som en långsiktig tillgång för er bank? Om ja, på vilket 
sätt investerar ni i relationerna med studenterna? 
 

7. Strävar ni efter att förvandla olönsamma kunder till olönsamma kunder? Om 
ja, på vilket sätt? 
 

8. Använder ni någon typ av kalkyleringsmetod för att beräkna studenternas 
långsiktiga värde för er bank? 
 

9. Anser ni att kundlojalitet och lönsamhet går hand i hand? Hur beräknar ni 
effektiviteten i era studentinriktade lojalitetsprogram? 
 

10. Hur marknadsför ni er mot studenter via sociala medier och event? 
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BILAGA 3 – SAMMANSTÄLLNING SOCIALA MEDIER 
 
 
Handelsbanken 
Facebook: https://www.facebook.com/Handelsbanken?fref=ts (8.000 likes) 
YouTube: http://www.youtube.com/user/handelsbanken (43 prenumeranter) 
Twitter:  https://twitter.com/handelsbanken (1.500 följare) 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/handelsbanken (9.400 följare) 
  
Nordea 
Facebook: https://www.facebook.com/NordeaSverige?fref=ts (67.000 likes) 
YouTube: http://www.youtube.com/user/Nordea (200 prenumeranter) 
Twitter: https://twitter.com/Nordea_SE (1.400 följare) 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/nordea (21.000 följare) 
 
SEB 
Facebook: https://www.facebook.com/sebsverige?fref=ts (16.500 likes) 
YouTube: http://www.youtube.com/user/Sebgroup (76 prenumeranter) 
Twitter: https://twitter.com/SEBSverige (2.000 följare) 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/seb (10.600 följare) 
  
Swedbank 
Facebook: https://www.facebook.com/swedbanksverige (20.000 likes) 
YouTube: http://www.youtube.com/user/swedbank (270 prenumeranter) 
Twitter: https://twitter.com/Swedbank (2100 följare) 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/swedbank (8.900 följare) 
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