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Definition av ordval 

Pension: Vi kommer under denna uppsats att använda oss av ordet pension och menar då i 
många fall att hänvisa till pensionssparande i sin helhet, där den Allmänna pensionen, 
Tjänstepensionen samt individuellt pensionssparande s. 

Aktör: Då kärnverksamheten hos företagen som medverkar i studien, skiljer sig något åt, har 
vi valt att enhetligt och härefter, använda ordet aktör. Verksamheterna som är 
representerade i denna studie berör storbanker, försäkringsbolag samt pensionsbolag. Detta 
ordval utesluter dock inte att vi specifik kan omnämna aktörerna med den 
branschtillhörighet som kärnverksamheten hänvisar till i syfte att förstärka vår presentation 
av skillnader i marknadsföringen av pension dem emellan. 

Insats: Användandet av ordet syftar sig till att sammanställa de olika 
marknadsföringsinsatser som aktörerna gör gällande pension. Detta omfattar alltså de 
strategiska och operativa delarna som aktörerna genomför med målsättning att närma sig 
marknaden i både sin helhet och mot specifika segment. Studien avgränsar sig till att ej 
redogöra för effektivitet eller vinstgenererande och ordet insats refererar därmed ej till 
monetära mått eller volymer.  

Syfte: Att kartlägga hur de utvalda aktörerna arbetar med marknadsföring av pension mot 
privatpersoner på den svenska marknaden. Vi vill dessutom göra en jämförelse av de utvalda 
aktörernas  angreppsätt  för  att  kunna  se  om  det  finns  några  strategiska  och  operativa 
skillnader  dem  emellan.  Genom  att  göra  detta  önskar  vi  få  en  djupare  förståelse  i  hur 
pensionsmarknaden  ser  ut  i  dag  samt  hur  verksamma  aktörer  arbetar  för  att  närma  sig 
marknaden. 

 



Metod: En studie med kvalitativ ansats angående aktörer på den svenska 
pensionsmarknadens marknadsföringsinsatser. Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt och 
det empiriska materialet är inhämtat med hjälp av semistrukturerade intervjuer hos våra 
utvalda aktörer. Detta material har sedan analyserats samt diskuterats med hjälp av ett 
analytiskt ramverk. 

Teoretiska perspektiv: Det analytiska ramverket utgår bland annat från teorier angående 
hög‐ och lågengagerande produkter, relationsmarknadsföring och Internet som 
marknadsplats. 

Empiri: Den empiriska undersökningen består till en del av åtta stycken semistrukturerade 
intervjuer med storbanker, försäkringsbolag samt pensionsbolag. Den andra delen består av 
dessa aktörers marknadsföringskampanjer som bedrivs genom olika kanaler.  
 
Slutsatser:  Generellt  framhäver  aktörerna  på  pensionsmarknaden  vikten  av  att 
konsumenterna  i  grunden  är medveten  om  företagets  varumärke  och  deras  värderingar. 
Därmed  lägger  samtliga aktörerna ner ett aktivt arbete med att nå ut  till massmarknaden 
med  varumärkesstärkande  insatser.  Samtidigt  uppger  aktörer  att  intresset  för  pension  är 
väldigt lågt och att varumärkeskännedom därför behöver komplettera skilda budskap. 

Budskapen verkar genomgående vara att förmedla och skapa känslor hos mottagaren som i 
sin tur får mottagaren att agera. Ett antal aktörer försöker mildra fokusen på ordet pension 
genom att använda sig av budskap som både skapar uppmärksamhet och som är högaktuella 
idag. 

Grundat på studier tycker vi oss se en skillnad mellan aktörernas angreppssätt beroende på 
kärnverksamhet och vi tror att detta kan bero på hur utvecklingen av marknaden ser ut idag 
då en del aktörer  istället marknadsför större områden än pension specifikt. Vår tolkning är 
dock  att  budskap  som  är  riktade mer mot  pension  kan  innebära  fördelar  och  kampanjen 
”Har du råd att  leva på halva din  lön?” är ett bra exempel på hur väl uppmärksammat det 
specifika pensionsbudskapet ändå kan bli.   



Abstract 

Titel: ”Kan du leva på halva din lön? ‐ En studie om pensionssparande ur ett 
marknadsföringsperspektiv” 

Date for seminar: Thursday, 31 of may 2007 

Subject: Marketing C, Bachelor thesis, 10 p 

Authors: Lina Pettersson, Sofia Svensson 

Supervisor: Anneli Linde 

Keywords: Marketing, Pension, Banks, Insurance Companies, Pension Companies 

Purpose: We aim to map out how our chosen companies; banks, insurance companies and 
pension companies market the product pension towards individuals at the Swedish market. 
Beside this, we wish to compare the way these companies work to see if there are any 
strategic differences in the process.  By doing this, we wish to get a deeper understanding in 
the way the pension market works and how the companies work to get to the market. 

Metodhology: A qualitative study about the marketefforts that is done by companies at the 
Swedish pension market. We have gathered the empirical material through eight semi‐
structured interviews with our chosen companies. The empirical findings are later analysed 
on the basis of an analytical framework.  

Theoretical Perspectives: The analytical framework is based, among others, on theories that 
discuss high‐ and low involvement products, relationship marketing and Internet as a 
marketplace.   

Empirical Foundation: The empirical study is to the biggest part based on eight semi‐
structured interviews with banks, insurance companies and pension companies. The other 
part consists of these companies marketing efforts through different channels.  

Conclusions: All of the companies is doing an active work to strengthen the trademark with 
the aim to create an awareness among the clients. The direct marketing according to 
pensions is sent out by segmented marketing where the target group is people that have 
been active in the labour market for some years.  This target group comprises people that 
already have a capital of pension savings and the economical situation is more stable. The 
companies state that this target group has a higher personal interest in pension savings, 
something that tend to grow when the consumers gets older. 

To reach the target group the companies are using integrated marketing where more than 
one medium is used to be a complement to each other to be able to deliver the right 
message and feelings. One medium that companies usually use is TV where feelings can be 
delivered, which is important to reach the awareness of the people. 



The market of pensions is under big development since the reform in 1999, where 
companies increase their main activity with pensions, we can see some strategic differences 
among the studied companies. Our understanding of the map out according to marketing of 
pensions is that it got to be advantages in sending a specific message about pensions, even 
though the market seems to be hard to reach with this message. “Can you afford to live on 
half of your wages?” is one example in how attracted the message can be when a majority in 
our surroundings and the interviewed company’s makes comments about this marketing 
effort. We like to add that we have got the understanding that the studied companies think 
of this effort as positive when it states to benefit all the companies at the market of 
pensions.  
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1. Introduktion 
 
”Har du råd att leva på halva din lön?” Det är en fras som nog många känner igen men vad 
vill försäkringsbolaget egentligen förmedla? Vad ligger bakom den formuleringen?  
 

1.1 Bakgrund 
Vi är födda i mitten av 80‐talet och känner personligen att pensionen ligger avlägset i tiden 
och har därmed ett lågt intresse av ett eget engagemang för pensionssparande. 
Utgångspunkten för denna studie är just samma antagande och uppfattande från vår 
omgivning under hela vår uppväxt, alltså att pension är något som folk i allmänhet uppfattar 
som ointressant, eller som en av våra respondenter uttrycker sig, pension är något som 
anses vara ”enormt osexigt”. Trots detta har vi har under vintern 2007 uppmärksammat ett 
flertal marknadsföringsinsatser inom området pension. Om detta är relaterat till 
livssituation, ålder eller val av studier lämnar vi osagt, men det har skapat funderingar kring 
vad aktörerna försöker uppnå med sin marknadsföring. 
 
Detta uppmärksammande och dessa funderingar, har skapat ett intresse av att kartlägga de 
strategier dessa aktörer använder sig av, vilka målgrupper de riktar sin marknadsföring till, 
samt att diskutera aktörernas val av aktuella marknadsföringskanaler. 
 
Uppmärksammandet av en ökad ansats av marknadsföringskampanjer från olika aktörer på 
den svenska pensionsmarknaden, har medfört en del  funderingar hos oss och diskussioner 
har  uppkommit.  Exempelvis  kunde  vi  inte  identifiera  någon  särskild målgrupp med  dessa 
insatser. Dessa diskussioner har lett till att vi valt att studera denna pensionsmarknadsföring 
lite närmare. 
 
Som  studenter  på  Service  Managementprogrammet  har  vi  under  studietiden  erhållit 
kunskaper  om  hur  tjänsteföretag  arbetar  med  marknadsföring  och  med  hjälp  av  dessa 
kunskaper  vill  vi undersöka hur  företag på den  svenska pensionsmarknaden  arbetar  inom 
detta  område.  Vi  önskar  kartlägga  de  strategier  aktörerna  använder  sig  av,  finna  vilka 
målgrupper  de  riktar  sin marknadsföring mot,  samt  analysera  de  olika  aktörernas  val  av 
marknadsföringskanaler.  
 
Vi  har  genom  att  studera  fyra  storbankerna,  två  stora  försäkringsbolagen  samt  två 
pensionsbolag erhållit en empirisk grund att bygga denna studie på. Vi valde att se på dessa 
aktörer  då  vi  tycker  att  de  representerar  marknaden  i  stort  och  att  deras  skilda 
kärnverksamhet eventuellt medför strategiska och operativa skillnader  i angreppssätten vid 
marknadsföring av pension. 
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1.2 Problemdiskussion  
Med den nya pensionsreformen som genomfördes år 1999 kan många behöva  leva på 45‐
65%  av  sin  slutlön  (Swedbank, 2006). Denna del utgörs  av den Allmänna pensionen  samt 
Tjänstepensionen. Önskas det att utöka sin ekonomi som pensionär rekommenderas det att 
skaffa  sig ett eget pensionssparande, ett  alternativ  är  Individuellt Pensionssparande  (IPS). 
Det  rekommenderas  även  att  vi  aktivt  engagerar  sig  i  placeringar  rörande  hela  sin 
pension.(Försäkringskassan, 2007)   
 
Att  sätta  sig  in  i  pensionssystemet  kan  uppfattas  som  tidskrävande  och  fordrar  ett 
engagemang. För att innebära en sådan omfattande och betydelsefull del av varje människas 
livs, samt att nya pensionssystemet möjliggör egna beslutsfattande om placering, anser vi att 
informationsflödet om pension  från de  aktörer  som  tillhandahåller detta borde  vara  klart 
och tydligt.  
 
Vi uppfattar det som att frasen ”Har du råd att leva på halva din lön” har uppmärksammats 
av en stor andel  individer. Vi uppfattar dock  inte att reklamen riktar sig  till något specifikt 
segment. De klargör heller  inte vad påståendet grundar sig på. Vill de skrämmas? Försöker 
de nå ut till alla individer i Sverige, oavsett exempelvis ålder, kön eller yrkesgrupp? Vid första 
diskussionen om denna marknadsföringsinsats kunde heller ingen av oss säga vilken företag 
som låg bakom det. Vi antog att det var ett allmänt budskap som staten sände ut, men det är 
i egentligen Länsförsäkringar, ett företag som är stort inom främst pension och försäkringar 
men som även utvidgat med bankverksamhet på senare år. 
 
Genom det vi  tidigare  tagit del av  i media och av vår omgivning, uppfattar vi det  som att 
intresset för pension är  lågt. Vi har dock  inte klart för oss vad detta ointresse beror på. Att 
genomföra en undersökning genom att titta på marknadsföringsinsatserna, skulle ge oss en 
inblick  i  hur  verkligheten  ser  ut.  Det  känns  även  som  en  viktig  kunskap,  inte  bara  som 
student,  utan  även  som  privatperson  vars  framtida  inkomst  ändå  är  beroende  av  det 
pensionssystem som finns idag. 
 
Då  studierna  vid  Service  Managementprogrammet  inriktar  sig  mot  marknadsföring  och 
tjänsteföretag,  föreföll  det  oss  naturligt  att  studera  hur  tjänsteföretag  arbetar  med 
marknadsföring. 
 
Det finns relativt tunt med material från tidigare studier om pension. Vi har inte lyckats finna 
några  inhemska  studier  som  berör  marknadsföring  av  pension  och  fann  det  därmed 
intressant att själva utföra en sådan. Vi har dock via en uppsatser.se funnit tidigare studier 
som berör antingen hur pensionssparande kan eller har påverkats utifrån olika ekonomiska 
perspektiv, huruvida intresset finns eller ej, samt vad skillnaderna mellan det nya och gamla 
pensionssystemet  har  inneburit  för  konsumenten.  Marknadsföringsperspektivet  inom 
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pensionssystemet är dock så långt outforskat, enligt vår vetskap, och ingen av de uppsatser 
vi läst har härört till detta ämne.   

1.3 Syfte & Frågeställning  
Syftet med studien är att kartlägga hur de utvalda aktörerna arbetar med marknadsföring av 
pension mot privatpersoner på den svenska marknaden. Vi vill dessutom göra en jämförelse 
av de utvalda aktörernas angreppsätt  för att kunna  se om det  finns några  strategiska och 
operativa skillnader dem emellan. Genom att göra detta önskar vi få en djupare förståelse i 
hur pensionsmarknaden ser ut  i dag samt hur verksamma aktörer arbetar för att närma sig 
marknaden. 
 
Då vi kan anse att det finns en låg medvetenhet om pensionssystemet bland konsumenterna 
och  att  intresset  generellt  är  lågt  för  att  aktivt  engagera  sig,  anser  vi  att  det  är  en  stor 
utmaning för aktörerna att marknadsföra den här typen av affärer. Den låga medvetenheten 
angående  pensionssystemet  har  vi  uppfattat  när  vi  belyst  detta  område  med 
studiekamrater,  föräldrar  samt andra  i vår omgivning. Marknadsföringen av detta område 
kan dessutom vara svår för konsumenten att tolka och ta till sig och därmed vi vill därmed 
belysa och undersöka följande frågeställningar: 
 
‐ Vilka insatser lägger aktörerna på marknadsföring av pension? 
‐ Vilka känslor försöker aktörerna förmedla med sin marknadsföring? 
‐ Vilka svårigheter ser aktörerna med marknadsföringen av pensionsområdet? 

1.4 Begränsningar 
Vår studie, och då framförallt de marknadsföringsinsatser aktörerna sänder ut med hjälp av 
kanaler, går att koppla till en viss period. I detta fall är det de insatser som gjorts under april 
månad innevarande år vilket medför att vi inte kommer att belysa förändringar gjorda över 
tid.  
 
Syftet menar även att vi har tittat på marknadsföring som bedrivs mot privatpersoner och 
därmed utlämnar vi den styrka aktörerna lägger i sina insatser gentemot företag. Vår studie 
syftar inte till att se på huruvida aktörernas marknadsföringsåtgärder är effektiva eller ej.  Vi 
ska ej heller se på vilka resultat dessa kampanjer uppnår, varken mätt i ekonomiska enheter, 
volymer eller marknadsandelar.  
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1.5 Disposition 
 
 
Uppsatsen  är  nu  inledd med  denna  introduktion 
där  frågeställning och  syfte har presenterats och 
motiverats.  
 
För  att öka  läsarnas  förståelse  rörande  reformen 
samt  pensionssystemets  uppbyggnad,  har  vi  valt 
att  i  ett  tidigt  skede  presentera  detta  i  ett  eget 
kapitel.  
 
I  metoden  redogör  vi  för  både  teoretiska  och 
praktiska tillvägagångssätt, där bland annat val av 
ämne och val av aktörer presenteras.  
 
Kapitel  fyra  omfattar  den  teoretiska  referensram 
som  vi  har  tagit  del  av  och  som  senare  åter 
framhävs i analys och diskussion.   
  
Vårt  empiriskt  insamlade  material  presenteras 
tillsammans med vår analys. Detta har bidragit till 
bättre  flyt  i  läsningen  och  även  en  bättre 
helhetsbild. 
 
Efterföljande diskussion om studien går att finna i 
kapitel  sex  och  därefter  presenteras  våra 
slutsatser utifrån de frågeställningar vi har belyst. 
 
Vi  ger  även  förslag  till  framtida  forskning  inom 
detta  område  utifrån  de  funderingar  som  har 
uppkommit under  studiens  gång och  som  vi  inte 
har haft möjlighet att själva beröra. 
 
Avslutningsvis  ger  vi  kritik  mot  studien  samt 
presenterar de källor som vi har använt oss av. 
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2. Pensionssystemet 
 
Här är vår tanke att vi ska ge läsaren en inblick i hur pensionssystemet fungerar, både det 
gamla och det nya.  
 

2.1 Historik 
I slutet av 1800‐talet börjades det diskuteras om ett pensionssystem då större delen av den 
svenska  befolkningen  inte  hade  någon  försörjning  när  de  nådde  ålderdomen.  1884  lade 
Adolf Hedin en motion till riksdagen som efter långtgående utredningar resulterade i att ett 
beslut  fattades 1913 om en allmän pensionsförsäkring. På den  tiden bestod pensionen av 
folkpensionen, en viss procent av gjorda inbetalningar samt av pensionstillägget som var till 
för de som inte haft möjlighet att betala in några avgifter. 1930 var folkpensionen ca 9 % av 
en industriarbetarlön, 20 år senare hade den dock emellertid stigit till 21 %.(Ståhlberg, 1995, 
s. 11‐15) 
 
1959  beslutades  det  om  att  det  skulle  finnas  en  lagstadgad  allmän  tilläggspension. Detta 
kom att bli ATP som  infördes år 1960 och den bygger på tidigare  inkomst som tillsammans 
med folkpensionen utgjorde ca 65 % av personens tidigare  inkomst.(Ståhlberg, 1995, s. 11‐
15) 
 
För att du ska få pension enligt det gamla systemet krävs det att du uppfyller ett antal regler 
som kan sammanfattas enligt följande punkter:(Försäkringskassan, 2007) 

• Mellan åldern 16‐64 måste du ha varit bosatt i Sverige minst 40 år. 
 

• Du har själv möjligheten att välja när du vill gå i pension från och med att du fyllt 61 
år. Väljer du att gå tidigare än vid 65 blir dock din pension lägre per månad än om du 
väntar. 

 

• ATP benämns också tilläggspension och alla som arbetat minst 30 år har rätt till den.  
 

• Tilläggspensionen beräknas på de 15 bästa åren av dessa 30. 
 

• Detta system är ett så kallat fördelningssystem där de avgifter som dagens arbetare 
betalar in, betalas ut till dagens pensionärer. 

 

2.1.1 Fördelnings kontra fondsystem 
 
Ett fördelningssystem som detta inom pensionsförsäkringen innebär att det i princip uppstår 
överenskommelser mellan olika generationer som löper under oerhört lång tid, nästan hela 
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livstiden.  De  som  är  aktiva  på  arbetsmarknaden  avstår  en  del  av  sina 
konsumtionsmöjligheter till  förmån för pensionärerna och har en  förhoppning om att det  i 
framtiden kommer finnas en yngre generation som gör samma sak för dem.(Ståhlberg, 1995, 
s. 66f) 
 
Ett annat system som hade kunnat användas är ett fondsystem där pensionsavgiften betalas 
in  till en  fond som  förvaltar dessa avgifter. När pensionsåldern nås har dessa pengar vuxit 
med ränta på ränta under det yrkesverksamma livet och kan nu börja betalas ut.(Ståhlberg, 
1995, s. 66f) En negativ aspekt med att använda sig av ett fondsystem är att fonderna måste 
byggas upp innan medel kan tas ut från dem, vilket inte är fallet med ett fördelningssystem 
där medlen kan betalas ut med detsamma. Då ett nytt system ska införas kommer den äldre 
generationen att förlora på om ett fondsystem implementeras då de skulle behöva betala in 
betydande  summor  till  dessa  fonder  för  att  det  ska  generera  i  några  utbetalningar.  Vid 
användandet av ett  fondsystem kan någon heller  inte  få premier utbetalda som överstiger 
de avsatta medlen inklusive avkastningen på denna.(Ståhlberg, 1995, s. 68‐71)  
 
Som avslutning på detta är det möjligt att hävda att de som beslutade om ett  införande av 
ett  fördelningssystem  istället  för ett  fondsystem är de  som  tjänat mest på det. De hinner 
inte,  under  sitt  återstående  yrkesverksamma  liv,  bidra med  några  högre  summor  och  får 
således ut mer i pension än vad de har betalat in till systemet.(Ståhlberg, 1995, s. 68‐71)  

2.1.2 Ändrade demografiska förhållanden 
 
Ett fondsystem påverkas  inte av förändrade demografiska förhållanden  i samhället, utan av 
dels hur mycket  som betalats  in och dels  av hur de  gjorda  inbetalningarna  förvaltats och 
vuxit  under  årens  lopp.  Ett  fördelningssystem  däremot  påverkas  av  olika  demografiska 
faktorer, exempelvis om andelen äldre personer  i samhället stiger. När det är dags  för 40‐
talisterna att gå i pension kommer det, med ett fortsatt användande av fördelningssystemet, 
bli ekonomiskt oförsvarbart då den generation som ska bekosta pensionärerna är mindre än 
den  generation  som  går  i  pension.  Dock  går  det  att  komma  förbi  problemet  om  lönen 
utvecklas tillräckligt snabbt. Är detta inte fallet, om lönen inte utvecklas i önskat tempo blir 
kontentan att avgiften som betalas in till ATP måste höjas för att den ska täcka försörjningen 
av pensionärerna.(Stålberg, 1995, s. 93)  
 
Med ändrade demografiska och ekonomiska förhållanden samt en rad andra problem med 
ATP beslutades det 1998 att göra en reform i hela det svenska pensionssystemet. Det gamla 
pensionssystemet där de som arbetar idag betalar för dagens pensionärer skulle bli alldeles 
för dyrt  för staten  i  framtiden med växande andel pensionärer  i  förhållande  till arbetande 
och  en betydligt högre medellivslängd. Det  gamla  systemet  gav heller  inga  incitament  till 
fortsatt arbete eftersom du endast skulle få högre pension om dessa extra år hörde till de du 
tjänat mest under din arbetande livstid.(Ståhlberg, 2004, s. 45f) 
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2.2 Det nya pensionssystemet 
Det  nya  systemet  som  trädde  i  kraft  1999  kommer  att  införas  successivt  med  en  rad 
övergångsregler.  De  som  är  födda  1937  eller  tidigare  får  enbart  pension  från  det  gamla 
systemet medan de som är födda mellan 1938‐1953 får en del från det gamla och en del från 
det  nya  systemet.  Är  du  född  1954  eller  senare  får  du  endast  pension  enligt  det  nya 
systemet.(Ståhlberg 2004, s. 45f) 
 
I det nya pensionssystemet grundar sig den allmänna pensionen på allt du tjänat och betalat 
skatt  för. Det  finns dock ett  inkomsttak på 7,5 prisbasbelopp per  år och du  kan ej nå en 
högre nivå på pensionen än detta. Även andra  inkomster är pensionsgrundande och dessa 
kallas pensionsgrundande belopp och ges för bl.a. år med små barn (barnår), sjukersättning, 
aktivitetsersättning,  plikttjänstgöring  eller  högre  studier.(Premiepensionsmyndigheten, 
2007) 
 
Det  nya  pensionssystemet med  den  allmänna  pensionen  består  av  tre  delar  som  är  dels 
inkomstpension  och  garantipension  som  försäkringskassan  har  hand  om,  dels 
premiepensionen  som  handhas  av  PPM,  Premiepensionsmyndigheten. 
(Premiepensionsmyndigheten, 2007) 

2.3 Flyttstopp 
Den första februari 2007 införde den svenska regeringen flyttstopp på pensionsförsäkringar 
som grundas på ett mål  i EG‐domstolen. Enligt en dom som EG‐domstolen fattat angående 
ett  fall  i Danmark  strider  det mot  EG‐rätten  att  det  bara  är  pensionsförsäkringar  som  är 
tecknade i hemlandet som är avdragsgilla. Efter denna dom har nu regeringen lagt fram ett 
förslag som säger att avdrag får göras även för premier som betalas till pensionsförsäkringar 
inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).(Regeringskansliet, 2007) 
 
Flyttstoppet  innebär att du  inte kan flytta ditt privata pensionssparande mellan olika bolag 
eller  till  utlandet  och  det  införs  för  att  ingen  skatteplanering  ska  kunna  göras.  Det  är 
troligtvis  bara  ett  tillfälligt  flyttstopp,  för  att  regeringen  ska  få  utrymme  att  ta  fram  nya 
regler  som  försäkrar  att  skatten  på  pensionsförsäkringarna  betalas  i 
Sverige.(Göteborgsposten, 2007) 
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3. Metod 
 
Syftet med vår studie var att kartlägga samt ge oss en djupare förståelse av olika aktörer på 
den svenska pensionsmarknadens strategier när det gäller marknadsföring av pension, vilka 
budskap  de  vill  förmedla,  till  alla  eller  till  någon  specifik målgrupp. Vi  har  i  denna  studie 
utgått från företagens perspektiv och uppfattningar. Huvuddelen av det empiriska materialet 
är insamlat från företagen med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Resterande del består 
av en diskussion av de kanaler aktörerna valt att sända ut marknadsföring genom. Vi har där 
valt att se på TV, Internet samt tidningsannonser. 
 

3.1 Val av ämne 
Vi uppmärksammade ökade marknadsföringsinsatser angående pension tiden innan arbetet 
med uppsatsen startade. I och med den studieinriktning vi valt föll det oss naturligt att göra 
en studie angående marknadsföring av pension. Det faktum att pension är en tjänst bidrog 
även det till valet av ämne för att ge oss en chans att implementera den kunskap vi erhållit 
under studietiden i detta arbete.  
 
Vi  tycker att det  finns ett  flertal områden  som är värda att belysas och  som bör  studeras 
inom pensionsområdet. Dessa kommer vi att förklara närmare  i kapitel 7. Framtida studier. 
Vi ser att genom att utföra denna studie kan vi bidra med något till den fortsatta forskningen 
inom området och belysa de vidare studier som vi anser intressanta att genomföra.  

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Kvalitativ ansats 
 
Vi  önskade  redan  i  ett  tidigt  skede  erhålla  en  djupare  förståelse  i  hur  pensionsaktörerna 
arbetar  med  marknadsföring  och  få  en  möjlighet  att  tolka  samt  analysera  de 
marknadsföringsinsatser de gör. En kvalitativ  forskningsansats är enligt Bryman  (2002) mer 
inriktad  på  ord  än  på  siffror. Detta  har medfört  att  den metod  vi  använder  oss  av  är  en 
kvalitativ ansats och det empiriska materialet består huvudsakligen av  intervjuer med olika 
aktörer på den svenska marknaden. Vi kände att genom att göra en kvalitativ studie  inom 
detta område  skulle  vi  få  en möjlighet  att  leverera det  som  för  oss  var  intressant;  vilken 
målgrupp aktörerna riktar sig till, vilka budskap de försöker förmedla samt vilka svårigheter 
de  ser med  att  handla med  en,  enligt  oss,  lågintresse  samt  högengagerande  tjänst  som 
pension. Genom att göra en mer djupgående studie  inom detta ämne kände vi även att vi 
skulle  kunna  leverera  det  vi  ville  i  form  av  att  även  kunna  analysera  aktörernas  val  av 
marknadsföringskanaler.  Hade  vi  valt  att  göra  en  bredare  studie  skulle  vårt  empiriska 
material utökats med en stor andel mindre  företag vars marknadsföringsinsatser  försvårar 
den studie vi valt att göra. Vi kommer även att redogöra för samt diskutera hur vi ser på de 
olika aktörernas val av aktuella marknadsföringskanaler  för att uppmärksamma  läsaren på 
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hur de marknadsför sig. Vi hoppas att detta ska skapa en tanke hos läsaren så att denne får 
möjlighet att själv reflektera över hur olika kampanjer uppfattas. Detta kan förhoppningsvis 
leda till en utökad möjlighet för framtida studier inom detta område.  
 
För att relatera teori och empiri till varandra används oftast en induktiv ansats vid kvalitativa 
studier,  detta  kan  förklaras  på  så  sätt  att  forskaren  utifrån  insamlat  empiriskt material 
formulerar en teori. Trots detta arbetar inte den induktive forskaren helt neutralt, utan har 
sina  tidigare  erhållna  kunskaper  och  erfarenheter  att  utgå  från  vid  formulerandet  av 
teorin.(Patel et. al, s. 23ff) Vi anser att vi använde oss av en induktiv ansats till viss del under 
arbetet med denna uppsats. I början var vi osäkra på vilka olika teorier vi skulle beröra. Efter 
intervjuerna med  utvalda  aktörer  fann  vi  snabbt  olika  ämnesområden  de  flesta  berörde 
intervjuns gång. Dessa ämnesområden tog vi vara på och försökte finna teorier som gick att 
härleda till  inom ämnet. Vi kan dock  inte påstå att vi använde en renodlad  induktiv ansats 
eftersom vi gjort vissa egna antaganden vid framställandet av intervjuguiden och även dessa 
ämnen kommer att beröras i den teoretiska referensramen.  
 
Inom  hermeneutiken  är  tolkning  och  förståelse  två  grundpelare,  detta  till  skillnad  från 
positivismen  där  olika  faktum  ska  förklaras  (Patel  et.  al,  s.  26‐31).  I  samband med  detta 
nämner även Patel  (2003) att ett hermeneutiskt  förhållningssätt ofta sammankopplas med 
kvalitativa  studier. Eftersom vårt  syfte bygger på att vi vill  få en  förståelse  samt att vi  ska 
tolka marknadsföringsåtgärder  kan  vi  se  att  det  är  hermeneutiken  som  närmast  går  att 
koppla till den studie vi gör. Detta anser vi i och med att vi sätter oss in i och analyserar de 
olika aktörernas marknadsföringsinsatser, både de  strategier de använder  sig av  samt den 
slutliga marknadsföringen.  
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3.2.2 Val av aktörer 
 
Nedan  finns  de  åtta  aktörer  som  delar  av  vår  studie  baseras  på.  Vi  anser  att  dessa 
representerar den svenska marknaden i stort när det gäller pensionssparande. För att få en 
komplett  bild  hade  vi  önskat  ytterligare  fyra  stycken, men  på  grund  av  olika  anledningar 
hade de ej möjlighet  att deltaga  i  vår  studie. När  vi  tog en  första  kontakt med  företagen 
presenterade vi vårt syfte med undersökningen samt de frågeställningar vi belyser och vi gav 
då  företagen  en möjlighet  att  reflektera  över  vem  som  bäst  skulle  kunna  leverera  den 
information vi eftersökte. Därav ser de positioner våra  intervjuade sitter på olika ut mellan 
aktörerna.  
 
Företag      Position 

AMF      Marknadskommunikatör  

Folksam      Partneransvarig 

Handelsbanken/SPP     Säljchef 

KPA      Kommunikationschef 

Länsförsäkringar       Sparrådgivare 

Nordea      Chef, Save & Wealthmanagement 
Projektledare 

SEB      Marknadsassistent 

Swedbank      Assistent & Marknadsansvarig 
Chef, Private Banking & Marknadsansvarig 

 
Syftet med att ta med ovanstående företag i denna studie är att vi vill skapa en övergripande 
förståelse  av  problemet.  Vi  valde  att  kontakta  storbanker,  försäkringsbolag  samt 
pensionsbolag  som  tillhandahåller pensionssparande marknaden på ett bra  sätt, de verkar 
alla  mot  privatpersoner  samt  är  större  organisationer.  De  företag  som  erbjuder 
pensionssparande  som  vi  inte  kontaktat  är  de  som  verkar  på  en  mer  lokal  nivå  samt 
fristående banker. Vi vill, genom att se på de utvalda företagens marknadsföring ge läsaren 
en  inblick  i  hur  man  marknadsför  en  högengagerande‐  samt  lågintressetjänst  som 
pensionssparande kan anses vara. Vi ser inte att de mindre aktörerna har samma möjligheter 
till  att  marknadsföra  sig  på  ett  jämförelsebart  sätt  som  storbankerna,  de  stora 
försäkringsbolagen samt stora pensionsbolag. Detta ser vi på grund av att vi inte tror att de 
har  de  ekonomiska  förutsättningar  som  krävs  för  att  kunna  bedriva 
marknadsföringskampanjer på en högre nivå.  
 
Ursprungligen hade vi beslutat oss  för att  intervjua  fyra  företag, men  insåg efter hand att 
materialet  troligtvis  inte skulle  räcka  till att visa på eventuella  likheter och skillnader  i hur 
aktörerna angriper marknaden. De flesta företag vi kontaktat har varit positiva till vår studie 
och valt att medverka medan vissa på grund av olika anledningar varit tvungna att avstå. De 
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företag vi var intresserade av att studera uppgick till tolv stycken och att antalet genomförda 
intervjuer slutat på åtta beror på det antal företag som hade möjlighet att ställa upp på en 
intervju.  Vi  ansåg  oss  dessutom  efter  genomförda  intervjuer  erhållit  tillräckligt  mycket 
empiriskt material för att kunna genomföra en tillfredsställande analys.  

3.2.3 Datainsamling 
 
För  insamlingen  av  det  empiriska  materialet  har  vi  huvudsakligen  använt  oss  av 
semistrukturerade intervjuer som tagit ca 45 minuter i anspråk. Den resterande delen består 
av  de  olika  aktörernas  sätt  att marknadsföra  pension  på.  En  utveckling  av  detta material 
följer nedan. 
 
Den del av det empiriska materialet som inte består av intervjuer med respondenterna är, av 
oss,  insamlat material som aktörerna använder sig av  för att marknadsföra pension. Vi har 
tagit del av det material de sänder ut via olika kanaler såsom TV,  Internet samt  tidningar. 
Detta material har vi diskuterat för att se om det rör sig om massmarknadsutskick eller mer 
riktad marknadsföring samt att vi sett på effekten med att använda den valda kanalen för en 
viss  kampanj.  Vi  har  under  april  månad  innevarande  år  studerat  Dagens  Nyheter, 
Västerbottenskuriren  samt  Metro  Riks  för  att  se  om  några  av  våra  utvalda  aktörer 
annonserar i dagspress. För att se på de marknadsföringskampanjer som bedrivs via TV har vi 
använt oss av denna kanal några dagar i veckan, skiftande kanaler men de som ingår i Umeås 
kabelTV‐utbud,  under  kvällstid,  ca  18:00‐22:00  för  att  se  om  vi  uppmärksammat  någon 
marknadsföring  från våra aktörer. Vi kan dock  inte med detta utesluta att vi missat någon 
marknadsföringsinsats. På  Internet besökte vi respektive  företags hemsida  för att se vilken 
access de kommunicerar ut.  
 
Vid  en  semistrukturerad  intervju  använder  sig  de  som  utför  studien  av  en  så  kallad 
intervjuguide  som  sammanställer  de  ämnen  som  ska  diskuteras.  Denna  intervjuguide 
fungerar som grund till både intervjuaren och respondenten, de kan utifrån denna formulera 
frågor  och  svar  efter  eget  tycke.  Frågorna  behöver  ej  ställas  och  besvaras  i  en  särskild 
ordning  och  den  semistrukturerade  intervjun  kännetecknas  framförallt  av möjligheten  att 
blanda  på  förhand  fastställda  frågor  med  följdfrågor  som  uppkommer  under 
samtalet.(Bryman, 2002, s. 299‐304)  
 
Då  vi  diskuterade  vilken  insamlingsmetod  för  det  empiriska  materialet  som  består  av 
intervjuer vi skulle använda oss av,  föll valet på den semistrukturerade  intervjun. Vi kände 
att  en  intervju  av denna  sort på  ett bra  sätt  skulle hjälpa oss  få  fram den  information  vi 
önskade utifrån val av företag. Trots att företagen är verksamma på samma marknad finns 
det skillnader  i storlek och uppbyggnad vilket har medfört att våra respondenter  inte suttit 
på likvärdigt jämförelsebara positioner inom respektive företag.  
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Eftersom en jämförelse av specifika faktorer hos aktörerna skulle göras var det viktigt att få 
en viss struktur på  insamlandet av det empiriska materialet. En helt ostrukturerad  intervju 
skulle göra det svårare för oss att fånga upp de specifika områden vi ville belysa samt att det 
skulle kunna  leda  till att både vi och  respondenterna  tappar  fokus. Hade vi använt oss av 
enkäter vid insamlandet av data tror vi det hade varit svårt att få fram just den information 
vi eftersökte som skulle tolkas samt ge oss ökad förståelse av fenomenet. Vid en enkätstudie 
är  frågorna  oerhört  specifika  och  som  forskare  ges  du  ingen  möjlighet  till  att  ställa 
följdfrågor, det kan även vara svårt för respondenten i ett sådant läge att känna sig nöjd med 
den information som denne levererar då få chanser till utveckling finns.  
 
Ovanstående var också en anledning till att valet föll på den semistrukturerade intervjun. Vid 
den här typen av intervju har vi utgångspunkter som vi anser viktiga, samtidigt som det ger 
ett  tämligen  fritt  utrymme  för  respondenten  att  på  egen  hand  bestämma  sig  för  hur 
vederbörande ska svara på frågorna. Det är lättare att skapa en diskussion och ger oss större 
möjligheter till att ställa följdfrågor om vi finner ett område extra  intressant och värt att ta 
reda på mer om vid ett visst företag än vid en mer strukturerad intervjuguide.  
 
Intervjuerna genomfördes enligt följande: 
 
Företag    När      Hur 

AMF Pension   Torsdag 18 april 2007    Telefon 

Folksam    Fredag 20 april 2007    Kontor 

Handelsbanken   Fredag 20 april 2007    Kontor 

KPA Pension    Onsdag 18 april    Telefon 

Länsförsäkringar  Tisdag 10 april 2007    Kontor 

Nordea    Onsdag 11 april 2007    Kontor 

SEB    Fredag 27 april 2007    Kontor 

Swedbank    Torsdag 12 april 2007    Kontor 
     
 
Efter  genomförda  intervjuer har  vi  sammanställt det  insamlade materialet efter några,  av 
oss, utvalda punkter där tanken är att det ska motsvara  likvärdig  information från samtliga 
respondenter för att underlätta för oss att se  likheter och skillnader mellan aktörernas sätt 
att  agera.  Med  vårt  grundval  av  teoretiska  ramverk  har  vi  i  efterhand  analyserat  den 
sammanställda  informationen. Vi anser vidare att då våra aktörer  respresenterar de  stora 
företagen på marknaden inom bank, försäkring samt pension har vi säkerställt att ha ett bra 
empiriunderlag för att understödja vår analys av dessa data.  
 
I Umeå Universitets  databas  gjorde  vi  en  omfattande  sökning  efter  vetenskapliga  artiklar 
angående både pensioner samt de teorier vi valt att behandla i studien. Pensionssparande är 
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ett någorlunda outforskat område i stort varefter det inte var lätt att finna artiklar angående 
detta men i och med att vi även behandlar marknadsföring hade vi möjlighet att söka rätt på 
vetenskapliga artiklar angående detta ämne. Vi använde oss av sökorden; wealthfaresystem, 
marketing och relationshipmarketing till en början och vi visste,  från tidigare erfarenheter, 
att till exempel Grönroos och Bitner avhandlat dessa ämnen, vilket underlättade och gjorde 
det möjligt för oss att även söka direkt på författarens namn. 
 
Utöver detta har vi även använt oss av offentliga rapporter såsom ett pressmeddelande från 
regeringen  angående  flyttstoppet  samt  olika myndigheters  och  de  finansiella  aktörernas 
hemsidor.  

3.2.4 Utformning och genomförande av intervjuer 
 
Vid  användandet  av  intervjuer då  insamlingen  av det  empiriska materialet  sker  föreligger 
vissa  krav  på  intervjuaren  för  att  intervjuerna  ska  resultera  i  ett  användbart 
material.(Bryman, 2002, s. 304ff) Ett av dessa krav är att  intervjuaren är väl  insatt  i ämnet 
samt i informationen som intervjuerna ska resultera i. För att vi själva skulle ha tid att sätta 
oss  in  i  ämnet  valde  vi  att  planera  in  intervjuerna  några  veckor  efter  vi  startat  med 
uppsatsen. Detta var dels för att vi skulle ha tid att läsa på om pensionsbranschen samt att 
ge  oss  själva  erforderlig  tid  för  att  sammanställa  en  intervjuguide  för  att  få  ut  den 
information vi eftersökte hos respondenterna.  
 
I vår  intervjuguide, som framställdes utifrån egna antaganden om pensionsmarknaden, har 
vi framförallt valt att ställa öppna frågor för att respondenten ska ges möjlighet att utveckla 
och diskutera  runt  frågeställningen på ett sätt som känns bekvämt och som  representerar 
företagets  sätt  att  arbeta. Det  skulle  vara  svårare  att  sammanställa en  intervjuguide med 
mer styrda frågor som passar alla respondenter i och med att vi antar att företagen arbetar 
på olika sätt och våra respondenter inte sitter på samma positioner inom respektive företag. 
Likväl ställde vi några mer styrda frågor, men de var mer av den beskrivande karaktären för 
att  ge  oss  en  bild  av  respondenten  i  fråga,  till  exempel  frågor  om  ålder,  position  inom 
företaget samt utbildningsbakgrund.  
 
Vid en första kontakt med företaget då tid och plats för intervjuerna bestämdes, skickade vi 
även  ut  vår  intervjuguide  för  att  ge  respondenten  en  möjlighet  att  förbereda  sig  och 
eventuellt, vid svårigheter att svara på vissa frågor, ta hjälp av andra personer vid företaget 
eller få en chans att leta fram uppgifter som kunde behövas. 
 
På grund av geografiska differenser har en del, den större delen, av intervjuerna genomförts 
av oss båda medan en del har genomförts av endast en. Intervjuerna med våra respondenter 
har skett på dennes kontor, eller i anslutande sammanträdesrum. I och med den geografiska 
aspekten, då vi befinner oss norrut och långt ifrån de flesta företags huvudkontor, har vissa 
av intervjuerna genomförts via telefon.  
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För att säkerställa trovärdigheten i vår studie har vi, efter godkännande från respondenten, 
spelat  in  samtliga  intervjuer, oavsett om utförts personligen eller via  telefon. Vi ansåg att 
genom  att  göra  detta  skulle  vi  ha  större möjlighet  att  föra  en  dialog med  respondenten 
under intervjun och därav få ut mesta möjliga information från den. Inspelningen gjorde det 
även möjligt för oss att efteråt kunna  lyssna på nyss genomförd  intervju upprepade gånger 
vilket gjordes  för att  ingen  information skulle gå  förlorad. För att detta empiriska material 
ska  kunna  redovisas  för  granskare  av  studien  och  för  att  underlätta  vårt  empiri‐  och 
analysarbete har vi snarast efter intervjutillfället även transkriberat intervjuerna.  På begäran 
från vissa av våra respondenter har de  i efterhand fått tagit del av det utskrivna materialet 
för  godkännande  och  vi  har  även  i  och med  detta  givit  dem  en  chans  att  komplettera 
informationen.  

3.2.5 Analytisk process 
 
Efter avslutad empirisk studie påbörjade vi vårt analysarbete och vi har under den processen 
pendlat mellan våra empiriska sammanställningar utifrån transkriberingarna, samt de teorier 
vi valt att  ta med  i uppsatsen. Vi har valt att  sammanställa det empiriska materialet med 
generella ordalag för att låta våra respondenter och aktörers strategival att förbli anonyma.  
 
Kategoriseringen i analysen samstämmer inte med empirin, utan följer mer upplägget av det 
teoretiska kapitlet. Detta har av oss ansetts ge  läsarna en bättre  inblick  inför diskussionen 
och likväl inför efterföljande slutsatser där de frågeställningar vi belyst sammanfattas.  
 
De generaliseringar vi har gjort i både empiri, analys och diskussion har matchats aktörerna 
emellan, där  vi  sökte efter både  likheter och  skillnader  i  respondenternas  svar. Detta har 
påverkat  innehållet  och  upplägget  av  vår  diskussion,  då  vi  även  har  försökt  lägga  fram 
orsaken till svaren som vi har mottagit. Vi anser inte att denna metod har hindrat oss från att 
kunna redogöra varken likheter eller skillnader i våra slutsatser. 
 
I det kapitel som  innehåller vår diskussion har vi även analyserat aktörernas aktuella val av 
marknadsföringskanaler. Vi har beskrivit den  insats som  levereras för att  läsaren ska kunna 
få en inblick och göra en egen tolkning över hur denna marknadsföringsinsats tas emot.  

3.2.6 Etiska aspekter 
 
På grund av att våra respondenter inte skulle känna sig hindrade vid intervjuerna att svara så 
sanningsenligt som möjligt gav vi dem alla möjligheten att vara anonyma, både personligen 
och företagsmässigt. Samtliga aktörer godkände att företagets namn  ingår  i studien. Vi har 
dock  funnit det  lämpligt  att  anonymisera det empiriska materialet  som  inhämtats  genom 
intervjuer för att  inte hänga ut specifika företags åsikter och marknadsföringsstrategier. De 
kan  på  ett  noggrant  sätt  ha  utarbetat  dessa  strategier  och  angreppssätt  för  att  passa 
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respektive företag och det är ingen information vi önskar ska komma på villovägar. Om vi ser 
till syftet med studien är det  inte att vi specifikt skulle redogöra för hur mycket pengar ett 
företag  lägger  på  marknadsföring  utan  att  vi  snarare  skulle  skapa  en  förståelse  för  de 
arbetsmetoder tjänsteföretag inom pensionssektorn använder sig av vid marknadsföring. 
 
När vi  för vår diskussion om aktörernas valda marknadsföringskanaler kommer vi dock att 
nämna företagen vid namn och det är för att ge läsaren en möjlighet att själv reflektera över 
aktuell  kampanj. Vi  kan  inte  se att vi  strider mot några  restriktiva  instruktioner angående 
nämnandet av företagsnamn i denna del då vi bara diskuterar den information alla kan ta del 
av, den som sänds till samhället med syfte att synas och väcka uppmärksamhet.  
 
För  att  ge  företagen  ytterligare  en  möjlighet  att  själva  påverka  den  information  de 
levererade  till oss gav vi  respondenterna möjligheten att  titta  igenom materialet efter att 
transkriberingen var gjord för att få dem att känna sig säkra på att det de sagt stämde med 
företagets arbetssätt.  

3.3 Val av teoretiskt perspektiv 
Denna  studie  syftar  sig  till  att  kartlägga  marknadsföringsinsatser  av  pension  och 
marknadsföringsteorier är därmed det som ligger i fokus för vår grund. 
 
Utgångspunkten om att pension är något som berör alla i kombination med vår uppfattning 
om att det är en produkt folk saknar kunskap och engagemang om, gör oss nyfikna över hur 
en  så bred målgrupp hanteras  för att uppnå effektivitet vid marknadsföringsinsatserna. Vi 
finner det intressant att få en insikt i vad beslutet om val av målgrupp grundar sig på, samt 
hur detta ställs  i relation till aktörernas önskade utfall. Vilka är den högst vinstgenererande 
målgruppen? Varför? Hur segmenterar företagen utifrån denna huvudmålgrupp? 
 
Det  är  intressant  att  även  titta  på  hur  vårt  eget  uppfattande  om  oengagemang  och 
okunskap, rörande pensionssystemet och produkterna, stämmer överrens med verkligheten 
och  hur  aktörerna  ser på  detta  fenomen. Genom  att  studera  huruvida  ett  lågt  eller  högt 
engagemang  krävs  för  en  produkt,  hoppas  vi  finna  en  insikt  i  förbindelsen  mellan 
produkterna  vi  berör,  samt  den  nivå  av  engagemang  som  aktörerna  uppfattar  på 
marknaden.  
 
Vi  finner  det  intressant  att  se  på  skillnaden  mellan  hög‐  respektive  lågengagerande 
produkter då att göra ett aktivt val inte behöver betyda mer än att du placerar dina pengar i 
en fond som är anpassad till din egen ålder och den grad av risk du är villig att ta. 
 
Då vi utgår från oss själva och vårt uppmärksammande om pension, anser vi att när en kund 
har tillkommit, bör aktörerna lägga ner ett engagemang mot konsumenten i syfte att bygga 
upp  och  underhålla  den  uppkomna  relationen. Vårt  uppfattande  är  att  pensionsaffärerna 
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kan  innebära stora möjligheter  för  långsiktiga relationer som bör sträcka sig över hela den 
tid som pensionen berör individen. 
 
Dagens  tekniska utveckling har medfört nya möjligheter  för marknadsförare, där  vi bland 
annat ser Internet som en i många avseenden kostnadseffektivt, lättillgängligt samt i relativt 
stor  utsträckning,  självgående mediekanal.  Genom  att  se  på marknadsföring  via  Internet 
önskar  vi  få  en  bakgrundskunskap  om  vilka möjligheter  Internetmarknaden  kan  erbjuda 
aktörerna samt få en förförståelse över vad kanalen innebär.  

3.4 Avgränsningar 
I  analysen  av  det  empiriska  materialet  kommer  vi  ej  att  namnge  varken  företag  eller 
respondenter på grund av att vi  inte kände att det var relevant med vårt syfte att tala om 
vilket  företag som använde vilken strategi. Vi kände heller  inte att vi, etiskt gentemot våra 
respondenter,  ville  lämna  ut  vilket  arbetssätt  de  använder  sig  av  då  det  är  en 
konkurrensutsatt marknad  de  verkar  på  samt  att  informationen  inte  ska  hamna  i  orätta 
händer. Vi ville ge  läsaren en  inblick  i att aktörerna arbetar olika för att närma sig de olika 
delar av marknaden de ser som sin målgrupp, men vi vill inte lämna ut något enskilt företag.  

3.5 Kvalitetsbedömning 

3.5.1 Primär och sekundärdata 
 
Eftersom  vi  valt  att  använda  personliga  intervjuer  samt  telefonintervjuer  som 
insamlingsmetod  för  delar  av  vårt  empiriska material  är  vi medvetna  om  att  vi  kan  ha 
påverkat respondenternas svar. Människor har uppfattningar om olika saker som kan ge sig 
uttryck  i  form  av  personliga  åsikter  och  föreställningar  som  möjligtvis  kan  påverka 
intervjuobjekten  (Bryman,  2002,  s.  308).  Förutom  detta  föreligger  en  viss  risk  att 
respondenterna försöker påverka oss, genom att leverera en positiv syn på företaget, till att 
tolka marknadsföringskampanjerna  på  ett  felaktigt  sätt  som  i  slutänden  skulle  kunna  ge 
studien ett förvrängt resultat.  
 
De  frågeområden vi valt att beröra  i vår  intervjuguide var väl genomdiskuterade  innan de 
skickades ut, med bland annat handledare och andra som fått i uppgift av oss att granska vår 
studie, och vi säkerställde på detta sätt att frågorna var relevanta för att uppfylla syftet med 
vår studie samt att de inte var ledande i sin utformning.  
 
Vi  är medvetna  om  att  en  intervjuareffekt  kan  uppstå men  genom  att  vi  var  två  stycken 
medverkande vid de flesta av intervjuerna har vi försökt undgå att en effekt skulle uppstå. Vi 
undgick detta bland annat genom att vi inte framhöll den tidigare kunskap vi hade angående 
aktören  samt  de  marknadsföringsinsatser  de  använder  sig  av.  Vi  behandlade  samtliga 
respondenter på likartade sätt, som om det var, ett för oss, helt okänt företag vi hade fått i 
uppdrag  att  intervjua. Genom  att  vi  spelat  in  och  transkriberat  samtliga  intervjuer  har  vi 
kunnat lyssnat och säkerställa den givna informationen i flera omgångar. Genom detta har vi 
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kunnat styrka att vi  förstått svaren på rätt sätt och angående en del svar har vi  fört djupa 
diskussioner för att säkerställa att vi tolkat dem på likvärdigt.  
 
Intervjuerna  genomfördes  på  platser  utvalda  av  respondenterna  själva,  antingen  deras 
kontor eller i intilliggande sammanträdesrum, vilket är en naturlig miljö för respondenten att 
vistas i och det gör att de förefaller mer säkra på sin roll och kunde fokusera på de frågor vi 
ställde.  
 
Även de sekundärdata vi använder oss av i studien bör kontrolleras kvalitetsmässigt, den kan 
dels ha  varit  framtagen med ett  annat  syfte  samt  att de använda  källorna bör  analyseras 
noggrant.  Vi  har  försökt  säkerställa  kvaliteten  i  de  vetenskapliga  artiklarna  genom  att 
använda  oss  av  författare  som  är  välrenommerade  inom  sitt  ämne  och  som  vi, med  de 
kunskaper  vi  tidigare  erhållit  under  vår  studietid,  vet  är  stora  forskare  inom  respektive 
område. Den information vi hämtat från externa webbsidor anser vi är pålitlig då det dels är 
olika  myndigheters  samt  företagens  egna  hemsidor.  Det  bör  tas  i  beaktning  att  dessa 
aktörers hemsidor kan vara vinklade för att ge läsaren en positiv framställning av företaget. 

3.5.2 Reliabilitet och validitet samt trovärdighet 
 
När det gäller dessa begrepp  finns det en mängd olika tolkningar av dem. Kvantitativa och 
kvalitativa  forskare  använder  inte dessa begrepp på  samma  sätt och de betyder olika  för 
dem. Då  vår  studie  är genomförd med en  kvalitativ metod har  vi  försökt  finna  tolkningar 
gjorda  av  kvalitativa  forskare.  Jan  Trost  (2005)  är  en  av  de  forskare  som  förespråkar  en 
kvalitativ metod  och  vi  har  utgått  från  de  tolkningar  han  gör  av  begreppen  reliabilitet, 
validitet samt trovärdighet.  
 
Begreppet  reliabilitet  rör  tillförlitligheten  hos  en  undersökning,  om  resultaten  skulle  bli 
desamma om  samma undersökning  genomfördes  ytterligare en  gång. Detta mått är mest 
användbart  vid  kvantitativ  forskning  och  används  inte  speciellt  mycket  vid  kvalitativa 
undersökningar.(Bryman,  2002,  s.  257f)  Inom  begreppet  reliabilitet  ingår  det  fyra  olika 
element och dessa är kongruens, precision, objektivitet samt konstans.(Trost, 2005, s. 111) 
 
Dessa element får en annorlunda betydelse då de används vid en kvalitativ studie än vid en 
kvantitativ. För att säkerställa kongruens inom kvalitativa intervjuer bör det ställas fler frågor 
inom samma fenomen för att forskaren ska kunna lägga märke till alla nyanser inom just det 
fenomenet.(Trost, 2005, s. 112)  I och med att vi har gjort kvalitativa  intervjuer och det har 
givit oss möjligheten att  ställa  följdfrågor, och det är en möjlighet  vi utnyttjat  i hög grad, 
anser vi att vi fått fram dessa olika nyanser på de arbetssätt respondenten försökte beskriva 
för oss.  
 
Precision  inom kvalitativa studier  innebär att du som  intervjuare  inte ska tro att du förstått 
något  förrän  du  verkligen  har  gjort  det,  att  du  har  förstått  fenomenet  på  rätt  ska  även 
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säkerställas.(Trost,  2005,  s.  112) Under  våra  intervjuer  har  vi  genomgående,  upprepat  de 
svar vi  fått på de  frågor som kan synas vara svåra att ge ett direkt svar på  för att vi ska  få 
klart för oss att vi förstått den givna informationen på rätt sätt. Vi bedömer att genom detta 
har vi fått en precision i vårt empiriska material.  
 
Inom  kvantitativ  forskning  är  objektiviteten  hög  i  de  fall  fler  intervjuare  noterar  samma 
fenomen.  Vid  en  översättning  till  kvalitativ  forskning  blir  objektiviteten  hög  då  läsaren 
uppfattar svar från respondenten på samma sätt som forskaren gjort.(Trost, 2005, s. 111f) Vi 
kan inte mer än hoppas att detta kommer att vara fallet då andra läser vår studie. Vi gjorde 
valet att anonymisera våra  respondenter  i det empiriska materialet och på grund av detta 
använder vi oss  inte av citat  i någon större utsträckning  i redovisningen av materialet, men 
den kritiker som vill försäkra sig om det vetenskapliga i denna studie har dock möjlighet att 
få tillgång till de transkriberingar vi gjort för en granskning. 
 
Konstans är  inte ett  tillämpbart element  inom kvalitativ  forskning då det  inom kvantitativ 
forskning innebär att det som studerats inte förändras över tid. Inom kvalitativ forskning är 
det just förändringar som är av intresse att uppmärksamma. ”Genom att vi människor inte är 
eller  har  utan  vi  gör  eller  handlar,  vi  är  aktiva,  så  sker  automatiskt  förändringar”.(Trost, 
2005, s. 111)  
 
Validiteten i en undersökning förklarar om vi mäter det vi säger oss mäta. Om du till exempel 
påstår  att  genom  att mäta  huvudets  omkrets  kan  du  bestämma  intelligensnivån  hos  en 
person.  Är  det  verkligen  intelligensnivån  du mäter med  hjälp  av  huvudets  omkrets?  Då 
validitet  är  ett  mått  som  rör  mätning  är  det  inte  särskilt  implementerbart  i  kvalitativa 
undersökningar, då syftet med dessa inte är att mäta något, utan att förklara något.(Bryman, 
2002,  s.  257f)  Det  vi  söker  vid  kvalitativa  intervjuer  är  att  komma  åt  vad  respondenten 
menar med olika saker samt hur ett ord till exempel uppfattas av denne.(Trost, 2005, s. 113) 
Ett ord som marknadsföring kan uppfattas på olika sätt och vid en kvalitativ intervju vill vi då 
veta vad vår respondent tänker på när denne hör detta ord. För att vi som intervjuare samt 
våra respondenter ska se ordet marknadsföring på samma sätt har vi, vid det tillfälle då vi 
överlämnat vår intervjuguide, även bifogat en definition av ord som kan tolkas på olika sätt 
och marknadsföring var bland annat ett av dessa ord.  
 
För den  som  läser en  studie är det viktigt att datainsamlingen  samt analysen av denna är 
gjord  på  ett  korrekt  sätt  för  att  trovärdigheten  med  studien  ska  kunna  säkerställas. 
Trovärdighet,  likväl  som  reliabilitet  samt  validitet,  kommer  i  grunden  från  kvantitativ 
metodologi och är därför  inte riktigt användbart vid kvalitativa studier. För att, trots detta, 
öka trovärdigheten hos en kvalitativ studie är det viktigt att kritisera sina källor,  i detta fall 
respondenterna, samt det framkomna resultatet. Finns ingen som helst kritik mot studien är 
det  nog  lätt  att  jag  som  läsare  inte  riktigt  tror  att  det  uppkomna  resultatet  är 
trovärdigt.(Trost, 2005, s. 113f) För att öka vår trovärdighet gav vi respondenterna möjlighet 
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att, efter att vi lyssnat och transkriberat intervjuerna, granska materialet och godkänna samt 
komplettera  för att undvika missförstånd  samt  säkerställa att vi  tilldelats  rätt  information. 
Detta plus det  faktum att vi  lät aktörerna  själva välja ut ett  lämpligt  intervjuobjekt  till vår 
studie gör att företagen givits mer än en chans att påverka informationen till denna studie.  
 
För att göra vår studie trovärdig i största möjliga utsträckning har vi även ett avsnitt vi kallar 
kritik mot studien  i slutet där vi kritiserar både de valda teorierna samt den  information vi 
erhållit från våra respondenter.  
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4. Teoretisk referensram 
 
”Marknadsföring  är  en  organisatorisk  funktion  och  en  rad  processer  för  att  skapa, 
kommunicera  och  leverera  värde  för  kunderna  och  för  att  hantera,  förvalta  och  utveckla 
kundrelationer  på  ett  sätt  som  ger  företaget  och  dess  ägare  ökad 
avkastning.”(Relationshipgroup) 
 

 
4.1 Marknadsföringsmöjligheter 
Med den digitala revolutionen har företag helt nya kanaler att informera, marknadsföra och 
sälja sina varor och  tjänster genom. De har även en större möjlighet att  finna  information 
om  kunder, marknader  och  konkurrenter  genom  dessa  kanaler.  Utvecklingen  av  kanaler 
underlättar för företag att göra marknadsundersökningar genom att arrangera fokusgrupper, 
skicka ut enkäter eller andra  åtgärder  för  att  ta  reda på  konsumenters  åsikter och dylikt. 
Företagen  har  även  möjlighet  att  skräddarsy  erbjudanden  och  individualisera 
marknadsföringen mot sina olika kundsegment.(Kotler, 2003, s. 2ff) 

4.1.1 Den tekniska utvecklingen 
 
Den  tekniska  utvecklingen  har  förändrat  världens  ekonomi  och mycket  genom  nätverket 
Internets  kontinuerliga  tillväxt,  vilket  har  utvidgar  möjligheten  att  nå  ut  till  ytterligare 
marknader.  Internet är en online‐kanal  för direkt  interaktion  som huvudsakligen  riktar  sig 
mot en massmarknad. Kanalen erbjuder distribution av alla typer av medier som grafik, ljud, 
text  och  video.  Detta  innebär  att  kanalen  bör  vara  användbar  för  alla  typer  av  företag, 
oavsett  produkt.(Bichler,  2001,  s.15  &  Dahlén  et.  al.,  2000,  s.  2ff)  De  nya  elektroniska 
marknadsplatserna är dessutom effektivare än traditionella på många sätt, exempelvis kan 
både tid och friktion reduceras.(Fill, 1999, s. 311) 

4.1.2 Internet som marknadsplats 
 
Marknader utgör platser där konsumenter och företag kan träffas för att matchas samman. 
(Bichler, 2001, s. 15) Hela  Internet kan anses vara en enda stor serviceplats och är därmed 
en  mycket  intressant  marknad.  Detta  då  företagen,  oavsett  moment  i  processen, 
tillhandahåller  en  tjänst  enbart  genom  att  finnas  tillgängliga  via  Internet.(Zeithaml  et.al., 
2006, s. 18)  
 
Elektroniska platser förenklar processen att matcha samman konsumenter och företag, men 
ytterligare faktorer läggs istället till.(Bichler, 2001, s. 15ff) Den elektroniska kontakten kräver 
ingen direkt interaktion människor emellan utan förutsätter enbart förarbetet och vägar för 
att  leverera varan.(Zeithaml et. al., 2006,  s. 433) Som  tillägg  försvårar  Internet exempelvis 
prissättningen. Tidigare har det varit väldigt svårt att  jämföra priser mellan produkter men 
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Internet öppnar upp denna möjlighet. Detta leder till att trycket för priskonkurrens ökar och 
prissättningen blir därmed mer komplex.(Bichler, 2001, s. 47ff)    

4.1.3 Möjligheter och effektivitet med marknadsföring via Internet 
 
Företag  kan  via  Internet  informera,  introducera och  sälja produkter och  tjänster där hela 
utbudet presenteras. Att använda  Internet som kanal  innebär att en massmarknad nås där 
uppdateringar  och  nytillkommen  information  kan  skickas  ut  utan  större  fördröjning.  Den 
tillgänglighet  som  Internet  erbjuder,  innebär  att  varje  insats  skapar  möjligheten  till  fler 
interaktioner än tidigare. Enda förutsättningen är att mottagaren använder sig av ett system 
som  kan  tolka  de  elektroniska  signaler  som  sänds,  alltså  behöver mottagaren  en  dator. 
Information som sprids via Internet når ut till ett oerhört stort antal människor. Då kanalen 
även möjliggör  att  respons  kan  sändas  och mottas  direkt,  eller  åtminstone med mindre 
fördröjning  än  tidigare,  medför  att  en  dialog  kan  uppstå  och  brus  kan  på  så  vis 
reduceras.(Fill, 1999, s. 311) 
 
Konsumenter  får  möjligheten  att  söka  efter  produkter  eller  tjänster  mer  tids‐  och 
kostnadseffektivt  genom  användandet  av  Internet. De  har  även möjligheten  att  ta  del  av 
hela  utbudet  oavsett  plats  eller  tid  på  dygnet. Att  elektroniska marknadsplatser  utgör  en 
samlingspunkt  för  stora  delar  av  världens marknader  innebär  även  att  konsumenter  får 
tillgång till möjligheten att enkelt  jämföra produkter och tjänster.   De kan exempelvis hitta 
billigare alternativ än första alternativet.(Fills, 1999, s. 15f) 
 
Design av marknaden skapar platsen där transaktioner mellan köpare och försäljare kan ske. 
Utformningen, innehållet och intrycket påverkar kontakten parterna emellan och det är idag 
därför vanligt att anställa  folk med specifika kunskaper  inom området. Det gäller att skapa 
en  plats  där  intrycket  blir  likvärdigt  oavsett  vem  som  besöker  platsen,  likväl  som  att 
besökaren uppfattar sidan med förtroende och tillförlitlighet.(Bichler, 1999, s. 63ff)   
 
Via  Internet kan  företag nå ut med sin reklam på  flera sätt. Vanligtvis skapar  företag egna 
sajter där  information om produkterna  som erbjuds på marknaden  finns  samlad.  Sajterna 
kan  även  vara mer  kampanjinriktade och då  vanligtvis under en  kortare  tidsperiod. Detta 
tillvägagångssätt kan anses vara en form av aktiv annonsering. Kunden kan, exempelvis med 
hjälp av utvecklingen av kreditkortsbetalning, göra beställningar och  inköp  samt betalning 
direkt på portalen. Utöver detta är direktreklam via e‐post vanligt men även annonser i form 
av  banners.  Banners  kan  anses  vara  ett mer  passivt  sätt  att  annonsera  på  Internet  och 
förklaras  enklast  som  reklamrutor  som  exponeras  på  externa  sajter  valda  utifrån  önskat 
segment.(Dahlén et. al., 2000, s. 2ff) 
 
Tidigare studie har visat är att produkter med högre krav om engagemang även medför att 
konsumenter  kräver  mer  information  och  sakliga  argument  för  att  fånga  deras 
uppmärksamhet. Vanligtvis är dessa konsumenter mer öppna och uppmärksammar därför 
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reklam om produkten  i högre grad än vid  tal om produkter  som kräver  lågt engagemang. 
Detsamma  bör  därför  även  gälla  produkter  som  kräver  högt  engagemang  men  där 
konsumenterna  inte  lägger ner någon direkt  tid  för att  få  information som sedan kan  leda 
dem igenom processen. Syftet med banners kan dock skilja sig åt då en del finns i syfte att få 
kunden att gå vidare till en målsajt medan andra banners enbart finns  i syfte att exponera 
ett specifikt budskap.(Dahlén et. al., 2000, s. 5) 
 
Vidare  utvecklas  studien  där  vidareklickning  tas  upp,  alltså  banners  med  syfte  att  leda 
besökaren vidare till en specifik målsajt. Genom att studera antal klick med exponeringstid 
har  det  kommit  fram  att  dessa  relaterar  till  varandra  i  ganska  stor  grad.  Minskar 
exponeringstiden minskar även antal klick. Vid en del tillfällen kan minskningen vända uppåt 
igen efter en tid, trots att exponeringstiden är densamma.(Dahlén et. al., 2000, s. 3) 
 
Liksom  tidigare  nämnt  ses  även  ett  sambandet mellan  antal  klick  och  graden  av  krav  på 
engagemang. Vid krav på högt engagemang kan besökarens  intresse fångas upp genom att 
redan  på  bannern  ge  ut  den  nödvändigaste  informationen.  Teorier  säger  dock  att  denna 
information  bör  vara  ingående  redan  vid  första  interaktionen  för  att  uppmuntra 
konsumenten att söka vidare inom området.(Dahlén et. al., 2000, s. 21) 

4.2 Hög och lågengagerande produkter 
För  att  bättre  förstå  konsumenters  köpbeteende  bör  det  även  tittas  närmare  på 
konsumenters nivå av engagemang. Det har lagts fram många teorier inom området och för 
att  sammanfatta  de  som  redovisas  i  boken  handlar  det  i  stora  drag  om  det  personliga 
intresset, risktagande och hur benägen konsumenten är att agera. Fill (1999) sammanfattar 
med att det handlar om graden av personlig  relevans och  risktagande med  köpet och att 
detta då bör delas in i hög‐ respektive låg engagerande produkter, alltså antingen eller. Det 
ska  inte sättas på en skala. Produkter som kräver ett större engagemang omfattar köp där 
konsumenten  tar  en  större  risk,  samt  att  produkten  även  ska  klassas  som  att  ha  hög 
personlig  relevans. Detta mäts enklast  i  finansiella mått, men  risktagandet  kan  i  vissa  fall 
handla  om  annat  än  enbart  pengar.  Låg‐engagerande  produkter  involverar  ett  lägre 
risktagande och är oftast förknippade med mindre summor samt mer vardagliga  inköp.(Fill, 
1999, s. 100ff) 
 
4.2.1 Konsumenternas beslutsprocess 
Beslut som tas med ett stort engagemang från konsumenten,  inleds vanligtvis med en mer 
omfattande  informationssökning, där konsumenten aktivt  lägger ner tid på att skapa sig en 
attityd  till  produkten  innan  ett  köp  genomförs.  Processen  beskrivs  enligt  följande  steg: 
Medvetenhet  >  Omfattande  informationssökning  >  Attityd/intension  >  Prövning  > 
Återkommande  beteende.  Konsumenterna  har  alltså  en  hög motivation  att  ta  fram  fakta 
som sedan  jämförs, produkter emellan. Vanligtvis önskar konsumenten även att produkten 
demonstreras av en personlig  säljare. Genom att erbjuda konsumenten personlig kontakt, 
medför även det att konsumenten förs närmare produkten.(Fill, 1999, s. 103‐104) 
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Lågengagerande  köp  omfattas  istället  av  processen:  Medvetenhet  >  Kortare  intern 
informationssökning > Prövning > Attityd/framtida  intensioner > Återkommande beteende. 
Kommunikation  kan  vara  en  viktig  del  vid  denna  typ  av  produkt,  det  är  dock  viktigt  att 
meddelandet  innehåller  mindre  information  än  vid  produkter  som  är  högengagerande. 
Broadcast  media  rekommenderas  med  upprepande  sändningar,  då  det  är  ett  bra 
komplement  till  konsumenternas  passiva  beslutsfattande  där mottagaren  ibland  kan  vara 
svåra att fånga upp.(Fill, 1999, s. 105) 

4.3 Marknadssegmentering 
”There will be no market  for products  that everybody  likes a  little, only  for products  that 
somebody likes a lot”‐ sagt av en reklambyrå.(Kotler, 2002, s. 316) 
 
Eftersom marknaden  består  av  köpare med  olika  behov  kan  det  vara  en  fördel  för  det 
säljande  företaget  att  dela  in marknaden  i  olika  grupper,  segment  utifrån  olika  variabler. 
Kundgrupperna kan ha varierande behov av olika varor och tjänster, demografiska variabler 
kan skilja dem åt, kundgrupperna kan ha olika attityd till att köpa och köpkraften kan variera 
mellan  dessa  grupper.  Sedan  en  segmentering  av marknaden  är  gjord  är  det  lättare  för 
företaget  att nå de  kunder  vars behov de har möjlighet  att  tillfredsställa.(Kotler,  2002,  s. 
316) 
 
Det finns, enligt Philip Kotler (2002) fyra stycken olika nivåer av marknadssegmentering och 
nedan följer en kort beskrivning av dessa. 
 
Vid massmarknadsföring vänder du dig till hela marknaden med samma budskap och samma 
erbjudande. De som  förespråkar denna marknadsföringsstrategi anser att de på detta sätt 
når den största marknaden till de  lägsta kostnaderna vilket  i slutänden  leder till att de kan 
hålla lägre priser eller så genererar det högre vinst till företaget. Detta är dock, nu för tiden 
inte ett av de vanligaste sätten att angripa marknaden på. Fler och  fler  företag har numer 
gått över till att på ett eller annat sätt segmentera marknaden.(Kotler, 2002, s. 316f) 
 
De företag som insett att kunders behov, uppfattning och beteende ser olika ut använder sig 
av segmenterade marknader då de marknadsför sina varor eller  tjänster. Det  finns  företag 
som tillverkar olika sorters bilar för att attrahera olika delar av marknaden. De variabler som 
skiljer dessa kunder åt kan då vara inkomst, ålder, vilket användningssyfte de har med bilen 
etcetera. Genom att dela upp marknaden  i olika segment blir det möjligt  för  företaget att 
individualisera  erbjudandet  och  hitta  de  bästa  kommunikationskanalerna  för  att 
ändamålsenligt marknadsföra sig på det mest effektiva sättet.(Kotler, 2002, s. 317) 
 
Vid nischmarknadsföring delas de segment som marknaden redan delats in i, i undergrupper, 
så kallade nischer. Exempelvis kan en biltillverkare dela  in sina kunder  i olika segment som 
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efterfrågar olika sorters bilar. Ett segment kan vara de som vill ha sportbilar medan ett annat 
kan vara familjer som vill ha en säker och stor bil. Segmentet som efterfrågar sportbilar kan 
sedan ytterligare delas  in  i nischer; en nisch är då eventuellt de som nyss tagit körkort och 
vill ha en snygg och billig sportbil, medan en annan kan vara äldre män som sparat pengar 
länge och vill ha något med kvalitet.(Kotler, 2002, s. 317f) 
 
Segmenterad  marknadsföring  och  nischmarknadsföring  ligger  mitt  emellan 
massmarknadsföring  och  mikromarknadsföring.  Mikromarknadsföring  avser  då  den  allra 
mest specialiserade marknadsföringen. Vid användandet av denna marknadsföringsstrategi 
skräddarsys  och  individualiseras  både  produkten  eller  tjänsten  samt 
marknadsföringsinsatserna  för  att  perfekt  passa  en  kund  eller  ett  ytterst  litet 
segment.(Kotler, 2002, s. 318‐321) 

4.4 Marknadsföringsmixen samt den utökade marknadsföringsmixen 
En  marknadsförare  har  till  uppgift  att  sätta  ihop  en  marknadsföringsstrategi  och  sedan 
implementera  denna  för  att  nå  ut  med  budskapet  till  företagets  potentiella  kunder. 
Marknadsföringsprogrammet består av en rad verktyg som ska vara med som hörnstenar vid 
uppbyggnaden  av  företagets  marknadsföring.  Dessa  verktyg  finns  representerade  i 
marknadsföringsmixen  och  det  är  den  företag  bör  använda  sig  av  för  nå  ut  till  sin 
målmarknad. McCarthy  (1996) delade  in dessa verktyg  i  fyra olika grupper; produkt, plats, 
pris och påverkan, även kallade de fyra P:na i dagligt marknadsföringsspråk.(Kotler, 2002, s. 
15ff) 
 
Produkten representerar allt som är erbjuds till  försäljning av  företaget  för att uppfylla ett 
behov, vilja eller begär som finns på marknaden. Det kan vara en vara eller en tjänst, en idé 
eller  en  upplevelse. Detta  P  rymmer  även  allt  som  följer med  den  av  företaget  erbjudna 
varan/tjänsten som exempelvis produktnamn, förpackning, design på vara eller förpackning, 
kvalitet etcetera.(Kotler, 2003, s. 97f) 
 
När det gäller plats måste  företaget  fatta beslut  som  rör var produkten eller  tjänsten  ska 
finnas  tillgänglig  för  marknaden.  Med  andra  ord,  vilka  distribueringskanaler  som  ska 
användas  för  att  kunden  på  enklast  möjliga  sätt,  utan  att  behöva  göra  någon  större 
ansträngning ska kunna få tag på produkten/tjänsten. Transporter och lagerhållning är även 
faktorer som är viktiga att tänka på för företaget då de bör ha målet att det erbjudna alltid 
ska finnas tillgängligt i ett gott skick för kunden.(Kotler, 2003, s. 97f) 
 
Priset avser den summa pengar konsumenterna betalar för det de erhåller. Kreditvillkor och 
rabatter  är  även  det  något  marknadsföraren  bör  ta  i  beaktning  när 
marknadsföringsprogrammet framställs.(Kotler, 2003, s. 97f) Vi påpekar vikten av priser vid 
sammansättningen  av  en  bra  marknadsföringsstrategi  rörande  pension,  men  då  vi  har 
avgränsat  vår  studie  att  inte  beröra  de  ekonomiska  aspekterna,  varken  ur  aktörens  eller 
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konsumenternas  perspektiv,  har  vi  valt  att  i  stora  drag  utelämna  denna  del  i  kommande 
avsnitt.  
 
Påverkan är de insatser företaget gör för att kommunicera ut budskapet med varan/tjänsten 
till marknaden.  Det  kan  handla  om  gratis  publicitet  i  den  lokala morgontidningen,  olika 
erbjudanden,  reklam  eller  om  de  väljer  att  använda  sig  av  försäljningspersoner  för  att 
demonstrera produkten vid olika events eller dylikt.(Kotler, 2003, s. 97f) 
 
Då tjänsteföretag säljer tjänster till kund, sker produktion och konsumtion av tjänsten i stort 
sett alltid samtidigt. Kunden blir då en del av produktionsprocessen och det är extra viktigt 
att den som levererar tjänsten är medveten om detta och att det finns strategier uppställda 
för  hur  kundens  uppnådda  servicekvalitet  ska  bli  så  hög  som  möjligt.  För  att  hjälpa 
tjänsteföretag  i  denna  process  har  det  utvecklats  en  utökad  marknadsföringsmix  som 
förutom de vanliga 4P:na innehåller ytterligare 3P. Dessa är Personal (People), Fysiska Bevis 
(Physical Evidence) och Processen (Process) och utgör tillsammans de originella P:na faktorer 
som påverkar kundens upplevda kvalitet av tjänsten.(Zeithaml et all, 2006, s. 25ff) 
 
Alla människor som är delaktiga vid tjänstemötet kommer att påverka kundens uppfattning 
av tjänstekvaliteten. Det är inte endast företagets personal som utför tjänsten som bistår till 
en  uppfattning  från  kundens  sida,  utan  även  tidigare  kunder  som  på  ett  eller  annat  sätt 
meddelat sitt nöje eller missnöje med tjänsten. Andra kunder som är fysiskt närvarande vid 
genomförandet  av  tjänsten  kan  också  påverka  kundens  upplevda  servicekvalitet.  Det  är 
viktigt för tjänsteföretag att vara medvetna om detta och se till att alla som arbetar  i olika 
delar av företaget känner till detta och försöker att hela tiden utveckla och bli bättre på delar 
där  de  eventuellt  skulle  kunna  misslyckas.  När  företaget  rekryterar  ny  personal  är  det 
betydelsefullt att de  tänker på detta och att de anställer personal  som kan  se  till att den 
goda kvaliteten på tjänsten fullföljs. Det är även av vikt att företaget med jämna mellanrum 
tränar personalen i servicemötet och ger dem feedback så de blir medvetna om vad de kan 
förbättra. Genom  att  ge  feedback och belöna  vid  goda  insatser  kan personalen bli bättre 
motiverade att  leverera en hög tjänstekvalitet. Personerna  inom företaget bör få känna sig 
som en del  av ett  lag och  att de har möjlighet  att  ventilera  sina  åsikter om  vad  som bör 
förändras,  då  det  oftast  är  cheferna  som  beslutar  men  de  anställda  som  genomför 
tjänsteleveransen.(Zeithaml et al, 2006, s. 26f) 
 
Då  tjänster  är  något  ogripbart,  söker  ofta  kunden  efter  något  gripbart  som  är med  och 
påverkar den slutgiltiga upplevda kvaliteten, ett fysiskt bevis. Det kan handla om miljön där 
tjänsten levereras (servicescape), receptionen där kunden får sitt första möte med företaget 
och  andra  gripbara  faktorer  som  skyltning,  de  anställdas  klädsel,  informationsbroschyrer, 
visitkort, garantier som utlovas etcetera.(Zeithaml et al, 2006, s. 26f) 
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Processen  kännetecknar  själva  processen,  hur  tjänsten  levereras  och  de  omgärdande 
aktiviteter  som  följer  med  processen.  Här  måste  tjänsteföretag  ha  en  väl  genomtänkt 
strategi där det exempelvis bör  framgå om  tjänsteprocessen  ska vara  standardiserad eller 
om den  individanpassas  för varje enskild kund. Då detta gäller tjänster rekommenderas en 
kundanpassning, känner sig kunden speciell och bli bemött på ett  individuellt sätt, och  inte 
som en del av en massmarknad höjs den upplevda kvaliteten och chansen är större att en 
långsiktig relation kan skapas. Till vilken grad kunden ska vara delaktig  i processen och om 
tjänsten består av en  rad olika  steg  som gör den komplex eller om den  ska vara enkel är 
också  faktorer  tjänsteföretag  bör  fundera  på  och  ha  en  utvecklad  strategi 
angående.(Zeithaml et al, 2006, s. 26f)  

4.5 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är en term som funnits i Sverige sedan 1990‐talet. Forskning inom 
marknadsföring hade tidigare visat på betydelsen av relationer, nätverk och samspel, varav 
teorin  uppkom  (Gummesson,  1998,  s.  22).  Trots  att  termen  relationsmarknadsföring  är 
relativt  ny  har  relationsperspektivet  i  näringslivet  funnits  länge.  Detta  perspektiv  var 
populärt på 1800‐talet men trängdes undan av 1900‐talets industriella revolution därför att 
massproduktion  och  masskonsumtion  då  blev  möjlig  och  detta  krävde 
massmarknadsföring.(Grönroos, 1996, s. 9ff) 
 
Det finns många olika definitioner på relationsmarknadsföring men det gemensamma i dem 
är att marknadsföringen bör grundas ur ett relationsperspektiv.  
 
Grönroos  (1990)  har  en  definition  på  relationsbaserad  marknadsföring  som  lyder: 
”Relationship marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with customers 
and other partners, at a profit, so tat the objectives of the parties  involved are met. This  is 
achieved by a mutual exchange and fulfillment of promises”(Grönroos, 1990, s. 138) 
 
Gummesson (1998) har en annan och den lyder som följer: 
“Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum”.(Gummesson, 1998, s. 22) 
 
Tillvägagångssätten när det gäller marknadsföring har det senaste årtiondet  förändrats  för 
många  företag.  Tidigare  var  transaktionsmarknadsföring  den  marknadsföringsstrategi  de 
flesta  företag  använde  sig  av.  Som  ni  sett  ovan,  under  avsnittet  om 
transaktionsmarknadsföring  är  marknadsföringsavdelningen,  marknaden  och  produkten 
tyngdpunkten vid implementering av denna strategi.(Kotler, 1991, s. 2‐8)  
 
Relationsmarknadsföring är mer tidskrävande och kräver större ansträngning av utövarna än 
den  traditionella  transaktionsmarknadsföringen.  Relationsmarknadsföringen  skapar  ett 
värde för kunden och företagen är beroende av att det värdet uppskattas. En relation är en 
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process som skapas över tiden och därför skapas också värdet för kunden i en process som 
kräver  tid. Om  relationsmarknadsföring  ska kunna upplevas  som något positivt och kunna 
uppskattas av kunden måste företaget skapa en sådan positiv värdeprocess vid sidan av den 
övriga verksamheten.(Grönroos, 2004, s. 108) 
 
Numer, med de ändrade förutsättningarna på marknaden använder sig fler och fler företag 
av så kallad relationsmarknadsföring där tyngdpunkten  ligger på det utökade värdet av den 
erbjudna  varan eller  tjänsten.  Företag måste bygga upp pålitliga,  långsiktiga  relationer  till 
sina kunder, leverantörer, distributörer och andra parter som ingår i servicekedjan. Oavsett 
vilken  typ  av  företag  som  diskuteras,  kan  alla  erhålla  positiva  fördelar  såsom  vinst  om 
relationsmarknadsföring används.(Grönroos, 1996, s. 5) 
 
 

 
Figur 2 
Relationsmarknadsföringens hörnstenar 
Källa: Grönroos, 1996, s. 7 
 
Denna modell togs  i första  läget fram  inom transaktionsmarknadsföring och hade då andra 
hörnstenar. Hörnstenen  som  tidigare hette produkt  är nu utbytt mot personal,  teknologi, 
kunskap och tid då detta är de faktorer som tillsammans med kärnerbjudandet kan uppfylla 
kundens  behov,  önskemål,  krav  och  förväntningar.  Marknaden  är  inom 
relationsmarknadsföring  ersatt  med  kunder,  då  ingen  kund  har  en  önskan  om  att  vara 
anonym för företaget. Istället för att bli behandlad som en enda stor marknad, vill kunderna 
bli  bemötta  på  en  individualiserad  nivå.  Då  marknadsföring  och  alla  som  är  delaktiga  i 
marknadsföringsmomentet  är  oerhört  viktigt  inom  relationsmarknadsföring  har 
marknadsföringsavdelningen  i  den  tidigare  modellen,  här  blivit  utbytt  mot 
heltidsmarknadsförare  och  försäljningsstyrka.  I  stort  sett  alla  inom  företaget  samt 
leverantörer  och  andra  distributörer  som  företaget  använder  sig  av,  är  involverade  i 
marknadsföringen  av  produkten  eller  tjänsten.  Alla  dessa  personer  kan  nämnas 
deltidsmarknadsförare, då även exempelvis personen som transporterar hem produkten till 
kunden  är  med  och  påverkar  kundens  uppfattning  av  serviceerbjudandets  kvalitet 
(Gummesson, 1990,  s. 23ff). Det är viktigt att  företag  förstår vikten av att använda  sig av 
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intern  marknadsföring  för  att  hela  servicekedjan  ska  fungera  och  skapa  det  högsta 
kundvärdet.(Grönroos, 1996,  s. 7) Misslyckas en distributör  i kedjan kan det vara svårt  för 
andra att bygga upp kundens tillit och förtroende för att skapa en långsiktig relation då det 
inom  relationsmarknadsföring  inte  bara  är  viktigt  att  ge  löften,  dessa  löften måste  även 
hållas för en lyckad marknadsföringsinsats (Bitner, 1995, s. 249).  

4.5.1 Strategiska faktorer 
 
Enligt  Grönroos  (1996)  finns  det  tre  strategiska  faktorer  företag  bör  tänka  på  vid 
relationsmarknadsföring; dessa  faktorer är att definiera  sig  som ett  tjänsteföretag,  internt 
samarbete inom företaget samt att utveckla partnerskap och nätverk.  
 
För att det ska vara möjligt för företaget att kunna hålla en hög standard och kunna erbjuda 
kunden högsta möjliga upplevda kvalitet är det  interna samarbetet oerhört viktigt. De olika 
avdelningarna  inom  företaget måste  samarbeta  i  utvecklandet  av  strategier  för  att  inte 
misslyckas  i någon  fas, ett misslyckande  som kan  leda  till missnöje hos kunden.(Grönroos, 
1996, s. 10) 
 
Som tidigare nämnts, är inte kärnprodukten det enda som företag måste lägga tyngdpunkten 
på  när  det  gäller  relationsmarknadsföring. Då  kundens  upplevda  kvalitet  på  en  vara  eller 
tjänst  inte enbart  innefattar  själva produkten  gäller det  för  företag  att  använda  sig  av de 
andra  faktorerna  som  spelar  in,  till  exempel,  uppdateringar,  installation  etcetera  för  att 
positionera sig på marknaden. Det är svårare att konkurrera med enbart kärnprodukten eller 
tjänsten för den är lätt att kopiera eller göra likadan. Det är det utökade kundvärdet som kan 
skapa långsiktiga relationer mellan företag och konsumenter.(Grönroos, 1996, s. 9f) 

4.5.2 Taktiska faktorer 
 
Grönroos (1996) har även utvecklat tre taktiska faktorer som företag bör tänka på då de ska 
använda sig av relationsmarknadsföring. En av dessa är att aktörerna bör söka direkt kontakt 
med kunderna då relationsmarknadsföring baseras på en pålitlig relation till kunden och det 
är  då  viktigt  att  företaget  känner  till  kundens  behov,  krav  och  förväntningar  på 
serviceerbjudandet. Kunden uppskattar att vara känd hos företaget och vill bli behandlad på 
ett  individuellt sätt,  istället  för som bara en del av en massmarknad. Företag måste därför 
segmentera marknaden och göra marknadsföringsinsatser som riktas sig direkt till en mindre 
kundgrupp och detta kan  i slutänden göra att kunden känner sig uppskattad och personligt 
bemött.(Grönroos, 1996, s. 11) 
 
De bör även sätta upp en kunddatabas för att företaget ska ha möjligheten att kundanpassa 
sin  marknadsföring  och  söka  den  direkta  kontakten  enligt  ovan.  I  denna  databas  kan 
företaget lagra all nödvändig information om sina kunder. Databasen gör det möjligt för alla 
olika  avdelningar  i  serviceledet  att  ha  tillgång  till  uppdaterad  förstahandsinformation  om 
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varje kund. Detta gör att de vet vad kunden  förväntar  sig och kan därför erbjuda det och 
genom detta skapa en högre upplevd kvalitet för kunden.(Vavra, 1994, s. 54f) 
 

4.6 Etik i marknadsföring 
Både konsumenter och företag pratar alltmer om etik i samband med marknadsföring.  Inom 
näringslivet  i Sverige har varje enskild bransch  i allt större utsträckning egna etiska normer 
och  inrättade  etiska  nämnder.  Dessa  nämnder  tolkar  och  tillämpar  skrivna  och  oskrivna 
regler, något som oftast handlar om uppförandekoder.(Svensson, 2006, s. 11, 14) 

 4.6.1 Etik & affärsmoral  
 
Vanligtvis, när det talas om etik och moral, används orden som synonymer. Exempelvis när 
det  talas om ett  företag som etiskt eller moraliskt, menas samma sak. Ordet etik kommer 
från grekiskan Ethikós – ”som har att göra med karaktären” och det handlar om ”läran om 
principerna  för  det  sedeliga  handlandet  och  de  sedliga  värdena”.  Det  hävdas  både  inom 
teologi  och  inom  filosofi  att  etik  är  teoretiska  reflektioner  över  människans  grund  och 
värderingar. Moral kommer av latinet Morális – ”som rör sederna” och handlar i sin tur om 
uppfattningen  av  vad  som  är  rätt och orätt.(Svensson,  2006,  s.  15) Moraliska  värderingar 
baseras på ens fundamentala principer, där principerna underbyggs med hänvisning till ens 
karaktär.(Nationalencyklopedin,  band  5: Dio‐ET,  s.  628) Alltså, moralen  reflekteras  av  ens 
agerande  eller  det  som  underlåts  att  göra, medan  etik  handlar  om  reflektioner  över  det 
berättigade i själva agerandet eller underlåtelsen att göra något.(Svensson, 2006, s. 15)  
 
Enligt redogörelsen ovan handlar ett företagets affärsmoral om de handlingar som företaget 
faktiskt  gör  medan  affärsetik  istället  refererar  till  de  underliggande  värderingar  som 
agerandet grundar  sig på. Diskussionen angående detta område, både bland konsumenter 
och företag, handlar mycket om förväntningarna om att ta sitt samhällsansvar, där ens eget 
eller  företagens  agerande  bör  tas  utifrån  det  gemensamma  bästa.  I  och  med  den 
internationella handelns utbredning och de  allt mer  växande  samarbeten  länder emellan, 
handlar det även om att  följa de  internationella överenskommelserna angående mänskliga 
rättigheter och miljöhänsyn.(Svensson, 2006,s. 15ff) 

4.6.2 Etik i marknadskommunikation 
 
Vid användande av externa mediebyråer måste reklamköparna kunna kräva att  inblandade 
har  rätt kunskaper gällande  rättsregler och etiska bedömningar och att de  tar  fullständigt 
ansvar för att arbetet är rättsligt samt utomrättsligt, etiskt och korrekt. Det bör dock tilläggas 
att inköparen själv bör besitta sådana kunskaper och etisk lyhördhet att denne själv kan göra 
en realistisk bedömning om risken  innan en marknadsåtgärd genomförs.(Svensson, 2006, s. 
103) 
 
En övergripande del av etik i marknadsföringskommunikation är att tala sanning. Föreskrifter 
och  lagar  finns  för  att  klargöra  vad  som  kan  betraktas  som  lögnaktig  information  eller 
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innehåll som kan missleda konsumenten.  Inget företag önskar korsa den gränsen, men det 
kan  uppfattas  som  en  svår  avvägning  vart  gränsen  går  då  det många  gånger  handlar  om 
tolkning av enskilda fall.(Fill, 1999, s. 54ff )  
 
Trots reglerande lagar och branschens praxis, innehåller ofta annonser och reklam någon typ 
av  förskönad  information där produkten  framställs med överdriven entusiasm. Detsamma 
gäller mötet med  en  säljare  då  vi  förväntar  oss  att  denna  talar  sanning, men  däremot 
förväntar vi oss inte att säljaren ska presentera nackdelarna med produkten.  Det är valet av 
reklamens  eller  annonsens  innehåll  och  dess  spegling  av  produkten  som  sedan  tolkas 
huruvida missledande  innehållet är. Det som då mäts är hur detta påverkar konsumentens 
köpval.(Fill, 1999, s. 54‐55) 
  
Frågan om vad som är rätt eller fel har bemötts av flera författare över en lång tid och ämnet 
i kombination med marknadsföring har även berört begrepp som plikter och konsekvenser. 
Diskussionerna angående plikter har argumenterats med handlingar om vad som är bra eller 
dåligt. Oavsett handling  kan dessa mätas  genom  att  avläsa  konsekvenserna och på  så  vis 
fastställa vad som är bra eller dåligt.(Fill, 1999, s. 49ff) 
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5.  Empiri  &  Analys

Detta kapitel  inleds med en beskrivning av de åtta aktörer vi undersökt  i denna studie. På 
detta  följer både  empiri och  analys. Vi har  valt  att dela  in det  empiriska materialet  samt 
analysen av detta i fyra ämnesområden. Först presenteras den empiriska delen och efterföljs 
av en analys av detta inom respektive område.  

5.1 Företagspresentation 
Studiens empiriska del bygger på kvalitativa intervjuer bland åtta stora och välkända aktörer 
inom  pensionsbranschen.  Presentationerna  nedan  ges  i  syfte  att  ge  läsarna  kortfattad 
information  angående  aktörernas  verksamhetsområden  och  en  insikt  i  de  aktuella 
marknadsföringskampanjer vi funnit från dessa aktörer i olika medier.  

5.1.1 AMF Pension 
 
AMF Pension är ett livförsäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv samt LO. AMF Pension 
är  icke‐väljarnas  val  vid  tjänstepensioner  inom  SAF‐LO.  De  erbjuder  utöver 
pensionssparandet,  ingen  traditionell  bank‐  eller  försäkringsverksamhet.  Det  är  cirka  3,6 
miljoner människor som väljer att pensionsspara hos AMF Pension och sammanlagt förvaltar 
de 264 miljarder kronor för den svenska befolkningen.(AMF Pension, 2007) 
 
AMF Pension bedriver via kanalen TV en stor marknadsföringskampanj som kallas ”Om du 
kunde hälsa på dig själv i framtiden”. Där visas olika filmer med en ung människa träffar sig 
själv som äldre och den äldre ska göra något extravagant, som till exempel åka utomlands 
etcetera. Det  ska  spela  på  att  den  äldre  är  den  yngre  fast  att  han  blivit  gammal och  har 
sparat pengar till sin pension och har på så sätt möjligheten att  få ett händelserikt  liv som 
pensionär.  ”Lite mer  att  leva  för”  är  även den  slogan  som AMF Pension  valt  att  använda 
tillsammans med sitt namn i olika sammanhang. 

5.1.2 Folksam 
 
Folksam grundades 1908 och är ett ömsesidigt bolag med kontor i de flesta städer runt om i 
Sverige. De tillhandahåller tjänster som försäkring, skada, pension och fond. De har cirka fyra 
miljoner kunder, dessa är dock  inte enbart de som pensionssparar hos Folksam, utan även 
de  som  har  vanliga  sakförsäkringar  till  exempel.  Det  kapital  de  förvaltar  inom 
pensionssparande uppgår till 167 miljarder kronor.(Folksam, 2007) 
 
Tidigare i vår sände Folksam en marknadsföringskampanj angående pensionssparande på TV 
där en relativt klen, ung kille tränar  i sitt hem med olika redskap. Det märks tydligt att han 
inte riktigt är hemma på området och reklamen syftar till att visa på att hälsa och pension 
hör  samman.  De  erbjuder  alla  nya  kunder  som  börjar  pensionsspara  innan  30  april,  ett 
friskvårdsbidrag  om  500  kr.  Budskapet  är  att  det  gäller  att  livet  ska  räcka  under  hela 
pensionen, inte bara att pengarna ska finnas.  
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5.1.3 Handelsbanken 
 
Handelsbanken  levererar  heltäckande  banktjänster  på  den  svenska  marknaden  där 
affärsverksamhet är starkt decentraliserad, med företagsfilosofin att kontoret är banken och 
därmed har eget ansvar för enskild kund. Handelsbanken har 458 kontor  i Sverige, men de 
har  även  bankverksamhet  i  norden,  Storbritannien  samt  i  ytterligare  18  länder  med 
sammanlagt 10 455 anställda.(Handelsbanken, 2007) 
 
Tillsammans med Handelsbanken Liv ingår dotterbolaget, SPP, i Handelsbankens rörelsegren 
Pension  &  Försäkring  och  erbjuder  ett  komplett  sortiment  av  produkter  för 
privatpension.(Handelsbanken‐SPP, 2007) 
 
Vi  har  under  studieperioden  inte  kunnat  finna  någon  marknadsföringskampanj  från 
Handelsbanken, varken på TV eller i tidningar.  

5.1.4 KPA Pension 
 
KPA  Pension  erbjuder  kompletta  pensions‐  och  försäkringslösningar  men  hanterar 
framförallt  pensionsavtalet  KAP‐KL.  De  jobbar  utifrån  tanken  att  ge  kunderna  en  trygg 
pension  i en hållbar  framtid, vilket  innebär ett KPA placerar pensionspengar med omtanke 
för människa och miljö. KPA Pension har  cirka en miljon kunder  inom kommunsektorn, ej 
känt hur många som sparar privat. (KPA Pension, 2007) 
 
KPA Pension bedriver en marknadsföringskampanj för pensionssparande som de har döpt till 
”Vad gör dina pensionspengar  just nu?” Denna kampanj har vi framförallt uppmärksammat 
på TV.  Inslagen visar olika situationer där natur och miljö eller människor på något sätt tar 
skada. Det handlar om miljö som förstörs, barnarbete eller unga som brukar tobak.  

5.1.5 Länsförsäkringar 
 
Länsförsäkringsgruppen  är  Sveriges  enda  kundägda  bank‐  och  försäkringsgrupp  och  är  i 
grunden  ett  traditionellt  försäkringsbolag  som  sedan  har  utökat  sin  verksamhet  med 
traditionella  banktjänster  samt  pensionssparande  i  olika  former.  På  liv‐  och 
pensionsförsäkringsmarknaden  har  Länsförsäkringar  12  %  av  marknadsandelarna. 
(Länsförsäkringar, 2007) 
 
Länsförsäkringar  bedriver  och  har  sedan  en  tid  tillbaka  bedrivit  en  välkänd 
marknadsföringskampanj på marknaden som heter ”Har du råd att  leva på halva din  lön?” 
Länsförsäkringar använder sig av Felix Herngren som försöker köpa hälften av olika saker, till 
exempel ett halvt hotellrum eller en halv kaffe.  I vissa  filmer har han olika kända personer 
som Henrik Larsson och systrarna Kallur till sin hjälp.  
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5.1.6 Nordea 
 
Nordea är uppbyggd utifrån en sammanslagning av fyra banker inom Norden och är idag den 
ledande  finanskoncernen  i  Norden  och  Östersjöregionen.  De  erbjuder  sina  kunder 
produkter,  tjänster  och  lösningar  inom  bank,  pension,  försäkring  och  är  dessutom  en  av 
världens  främsta  inom  banktjänster  på  Internet  med  4,6  miljoner  e‐kunder.  Asset 
Management & Life är den del i Nordea som sköter kapitalförvaltning. De förvaltar cirka 95 
miljarder euro för 10 miljoner kunders räkning, dessa siffror avser dock hela marknaden, inte 
bara Sverige.(Nordea, 2007) 
 
Nordea  bedriver  kampanjer med  personer  i  olika  åldrar  och  livssituationer  där  de  på  en 
glasskiva har  ritat upp det de önskar mest. Till exempelvis vill en ha en båt, några önskar 
kunna  anordna  ett  bröllop  och  ytterligare  en drömmer  om  att  bygga  en  pool.  I  slutet  av 
filmen visar de sin slogan som säger ”Gör det möjligt”.  

5.1.7 SEB 
 
SEB  är  en  finansiell  koncern med  en  ledande  ställning  på  sparandemarknaden  och  inom 
livförsäkringsområdet. Divisionen Liv ansvarar för all livförsäkringsverksamhet inom SEB och 
divisionen  består  av  SEB  Trygg  Liv,  SEB  Pension  och  SEB  Life  &  Pension  International.  I 
Sverige har SEB cirka 200 000 företagskunder samt 2,5 miljoner privatkunder, det dubbla på 
den totala marknaden. På den totala marknaden förvaltar SEB kapital till ett värde av 1 262 
miljarder kronor.(SEB, 2007) 
 
När det gäller SEB och marknadsföring har vi  inte  tagit del av någon  kampanj. vi har  inte 
funnit  någon  marknadsföring,  varken  mot  pension  eller  mot  något  av  de  resterande 
arbetsområdena de arbetar med.   

5.1.8 Swedbank 
 
Swedbank jobbar med en stark lokal förankring och har en väl utbyggd kontorsrörelse på den 
svenska  marknaden.  Deras  produktutbud  omfattar  traditionella  banktjänster  samt  även 
pension  och  försäkring.  I  sin  kundbas  har  Swedbank  sammanlagt  cirka  9  miljoner 
privatkunder samt 460 000 företagskunder.(Swedbank, 2007) 
 
En man i sina bästa år promenerar på en gata varefter han får se en skylt som säger ”Gratis 
livförsäkring för alla som har bolån”. Mannen blir glad och tänker kanske att det är något för 
honom, ända  tills det  framkommer att det enbart gäller om du har bolån hos  Swedbank. 
Sedan menar de på att valet är enkelt och som vi ser det ska det då syfta till att du självklart 
har dina bankaffärer hos Swedbank och att du då erhåller extra tjänster utan extra kostnad.  
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5.2 Redogörelse av aktörernas insatser 

5.2.1 Generella marknadsföringsinsatser av pension 
 
Samtliga aktörer är verksamma inom hela den geografiska, svenska marknaden och flertalet 
av aktörerna nämner upprepande gånger att pension är något som verkligen berör alla. Sju 
av aktörerna arbetar  framförallt med arbetssättet att marknadsföringen  i stor utsträckning 
skall ske nationellt och därmed sker större delarna av insatserna via en central enhet. Många 
aktörer  menar  att  den  här  marknaden  oftast  handlar  om  stora  aktörer  med  stora 
organisationer och att det är många involverade enheter i processen. De centrala enheterna 
arbetar  framförallt  med  de  strategiska  delarna  inom  marknadsföringen,  där  beslut  om 
kampanjer, val av kanaler och val av huvudmålgrupp  tas. Grunden  till dessa beslut brukar 
vanligtvis skötas av den centrala enheten likväl, där de ställer sig mot utmaningen att ta reda 
på hur människor tänker när det gäller pension och att få fram en bild av olika målgrupper. 
Det  handlar  även  om  att  genom  undersökningar  finna  vilken  målgrupp  som  är  den 
effektivaste  ur  affärssynpunkt.    En  del  aktörer,  som  vi  uppfattar  som  relativt  nya  på 
marknaden, menar även att pension är en viktig fråga och att det är ett område som de vill 
ska öka, därför lägger de stort arbete på att ta reda på hur de ska nå ut med budskapen för 
att fånga upp marknaden. 
 
Aktörerna  med  ett  större  antal  lokala  kontor,  framhäver  även  att  det  är  viktigt  att  de 
nationella  kampanjerna  även byggs på med  lokala  aktiviteter  som  varje  kontor  själva  styr 
över för att på så vis bidra till att närma sig den lokala marknaden mer anpassat. Aktörerna 
menar att utökade kampanjer mer  lokalt även bidrar till att den nationella blir mer effektiv 
och  skapar  bättre  förutsättningar  för  god  återbetalning  av  investeringarna.  Vi  får  dock 
information  om  att möjligheten med  egna  kampanjer  används  i  ganska  liten  utsträckning 
bland de aktörerna som vi har besökt lokalt. 
 
Återkommande  genom  alla  intervjuer  är  vikten  av  varumärkesuppbyggande  insatser,  och 
flertalet förklarar varför behovet av god kännedom om varumärket bland konsumenterna är 
så  viktigt  då  en  positiv  attityd mot  företaget  bidrar  till  att  locka  kunder  inom  fler  än  ett 
produktområde.  Aktörerna  menar  att  all  vidare  marknadsföring  kan  genomföras  på  ett 
mycket lättare och bättre sätt om varumärket sedan tidigare finns positionerat i människors 
medvetande. Det är  lättare att få en kampanj om  just pensionssparande att tränga  igenom 
om varumärket redan är känt hos allmänheten, då tar de till sig budskapet på ett helt annat 
sätt än de som inte känner till vad aktörerna står för.  
 
I samband med att aktörerna har bytt namn, ändrat vision eller utökat sin verksamhet med 
ytterligare områden,  lägger de stor vikt på att profilera och bygga upp varumärket på nytt. 
Många  traditionella  försäkringsaktörer har  idag även bankverksamhet, dessa  likväl som de 
aktörer som  försöker slå sig  in på pension och  försäkringssidan, arbetar alla aktivt med att 
positionera  om  företaget  hos  allmänheten.  Syftet  är  att marknaden  istället  ska  förknippa 
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varumärket  med  helheten  istället  för  det  traditionella  verksamhetsområdet.  Aktörerna 
menar då att massmarknadsutskick är ett mer passande val vid varumärkesbyggandet.  
 
Storbankerna  som  erbjuder  ett  bredare  sortiment  menar  även  att  det  oftare  använder 
marknadsföring rörande ett större område än specifika produktdelar, som pension ändå bör 
räknas till. Några banker exemplifierar detta med att det istället marknadsför sparande som 
helhet då produktutbudet på många sätt är likvärdigt inom flera olika typer av sparområden.  
 
Aktörerna  genomför  regelbundna  marknadsundersökningar  för  att  följa  upp  hur  väl  en 
kampanj  artar  sig  eller  enbart  i  syfte  att  undersöka  hur  pass  omtyckta  aktörerna  är  för 
stunden.    Några  av  dem  förmedlar  att  det  då  istället  mer  handlar  om  övergripande 
undersökning angående varumärket, eller för att se över områden  inom företagen som det 
går dåligt för, för stunden. Även om alla inte framhäver pension enskilt i sina kampanjer eller 
nämner  att  enskilda  undersökningar  görs,  påpekar  alla  att  en  verksamhet  inom 
pensionsområdet  innebär  stora  möjligheter,  både  i  ökade  antal  affärer  men  även  en 
möjlighet att skapa en bättre relation till kunden. Aktörerna framhäver verkligen vikten av en 
god relation för att skapa långsiktig kundtrogenhet. 
 
Vanligast är att aktörerna tar hjälp av mediebyråer för de operativa delarna samt även i syfte 
att få rådgivning angående val av kanaler, framförallt för att kombinera rätt kanal med rätt 
segment. Olika segment uppmärksammar olika saker och då val av kanal kommer upp pratar 
flertalet  aktörer  om  att  det  är  viktigt  att  kanalen  erbjuder möjligheten  att  sända  ut  rätt 
media  för  att  förmedla de  känslor  som  företaget  vill  förknippas med. En  aktör  framhäver 
detta genom att säga att ”det är ett faktum att olika medier gör olika jobb och det gäller att 
nyttja styrkorna och svagheterna som finns med olika medier”. En annan aktör påpekar även 
att det är viktigt att ta lärdom av gamla kampanjer men att det gäller att tänka nytt och hitta 
nya vägar och nya möjligheter. Många trycker även på vikten av  integrerad kommunikation 
där olika medier kompletterar varandra och att samspelet insatserna emellan måste klaffa.  
 
Givetvis följer aktörerna även upp sina insatser genom exempelvis mätning av svarsfrekvens 
och  nivå  av  försäljning  efter  utförd  kampanj,  samtidigt  görs  analyser  av  marknadens 
utveckling  jämfört med den egna utvecklingen. En aktör  redogör även  för att de köper  in 
externa undersökningar  som  täcker  av huruvida  företaget är positionerat på marknaden  i 
syfte att få bättre insikt i hur välkänt och omtyckt varumärket är. Denna undersökning görs 
veckovis och  innefattar  fler aktörer som är verksamma på samma marknad  för att även se 
hur dessa ligger till. Andra aktörer som nämner likvärdigt uppföljningsarbete menar även att 
de följer upp kommunikativa målsättningar likväl som försäljningen. Dessa menar att det är 
viktigt att få vetskap om hur positiva konsumenter är att kontakta dem på nytt och att de då 
jobbar med den typen av målsättning. 
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5.2.2 Målgrupp & segment 
 
Vid budskap om pension  försöker aktörerna  i stor utsträckning segmentera marknaden  för 
att få mer riktade budskap mot en specifik målgrupp. En aktör nämner att de även försöker 
att segmentera massmarknadsföringen genom att exempelvis segmentera medieval genom 
att  anpassa  budskap  och  bilder  till  dessa  grupper.  Denna  aktör  planerar  insatserna med 
tanken att försöka få kundens uppmärksamhet genom ett positivt angreppssätt och arbetar 
likvärdigt med marknadsföring av pension som vid marknadsföring av andra produkter. De 
flesta menar att massmedial marknadsföring vid den här typen av affär, mer handlar om att 
bygga upp varumärket för att få kunden att tänka på aktören, men att konsumenterna sedan 
kräver något direkt  i brevlådan för att agera. En respondent sammanfattar det med att det 
gäller att försöka konkretisera erbjudandet och göra det enkelt för kunden att agera för att i 
så stor mån som möjligt fånga upp kunderna direkt. 
 
De allra flesta nämner hur betydelsefullt det är att ha en stor kunddatabas som kommer till 
stor nytta vid direktutskick då marknaden i stora drag är segmenterad och olika målgrupper 
är funna. Många menar även, oavsett det rådande flyttstoppet, att det är betydligt enklare 
att  arbeta mot  befintliga  kunder  för  att  förbättra  den  relationen,  än  att  söka  upp  och 
attrahera  nya  kunder. Många  aktörer  fokuserar  istället  på  att  göra  befintliga  kunder mer 
medvetna om den existerande relationen, samt att vidareutveckla relationen dem emellan. 
Detta  är  något  som  vi  uppfattar  som  en  svårighet  bland  de  aktörer  som  blir  kunders 
automatiska val genom till exempel tjänstepensionen.  
 
När vi talar om målgrupper och segment som aktörerna riktar in sig mot, framkommer det i 
många fall att det är den grupp människor som har varit aktiva på arbetsmarknaden i några 
år. De  förklarar detta med att det är människor  i 30‐årsåldern som börjar se på  framtiden 
och det är först då det går att sälja in pensionssparande. Många aktörer menar även att om 
de  lyckas  fånga  upp  ungdomar  i  tidig  ålder  på  annat  sätt,  är  sannolikheten  stor  att  de 
fortsätter  att  vara  kunder  hos  dem  även  i  framtiden  och  då  ingår  pensionen. 
Respondenterna  informerar även om vilka möjligheter som  finns om ett pensionssparande 
påbörjas i ung ålder för sin egen del, då det kräver en mindre summa varje månad och ändå 
genererar  ett  respektabelt  belopp  vid  pensionen. Aktörerna menar  helt  enkelt  att  det  är 
viktigt  att  i  tidig  ålder  engagera  sig  då  detta  går  att  dra  nytta  av  genom  ränta‐på‐ränta‐
effekten för egen vinning.  
 
Det pratas även en del om det flyttstopp regeringen har beslutat om, och hur detta på en del 
sätt tar ifrån aktörerna möjligheten att rikta in sig på de medelålders människor som redan 
har ett stort pensionskapital, eller som saknar det men som är mottagliga  för  information. 
Även  de  som  har  ett  större  kapital  rent  generellt  är  av  stort  intresse  att  få  över  till  sitt 
företag. Att  få över dessa  till  sin verksamhet  innebär goda affärsmöjligheter  för aktörerna 
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och  de  allra  flesta  menar  även  att  de  fortfarande  arbetar  utifrån  det  synsättet  att 
flyttstoppet inom en snar framtid kommer att försvinna.  
 
En aktör  redogör även  för hur de använder sig av en segmenteringsmodell som är särskilt 
framtagen för deras verksamhet som kallas trygg‐ och möjlighetssparande. Modellen går att 
specificera ner i nio delar och dessa undersegment bygger på hur intresserad individen är av 
pensionssparande och ekonomiska frågor i samband med var individen bor, kön, inställning 
till livet och så vidare. Alla kunder i deras databas tvättas genom segmenteringsmodellen för 
att  få  en  tydlig  bild  över  om  kunden  ska  komma  att  tillhöra  segment  a,  b  eller  c.  Alla 
aktiviteter loggas i system och detta är till stor hjälp för aktören till att följa upp på vilket sätt 
en kund har blivit bearbetad och det finns även möjligheter att mäta lojaliteten genom dessa 
system.  
 
Vi får ingen klar bild över att segmentering vid marknadsföring av pension skulle grundas på 
geografiska  förhållanden,  istället  ser  aktörerna  en  styrka med  att  kampanjerna  ska  vara 
enhetliga  och  därmed  i  stor  utsträckning  sker  via  nationella  insatser.  Vi  finner  dock  ett 
samband mellan aktörernas uttalanden om vikten av att kombinera de nationella insatserna 
med mer  lokala aktiviteter, samt Fills (1999) teorier om att konsumenter riktar sitt  intresse 
mer  positivt  om  produkten  framhävs  med  personlig  kontakt.    Istället  för  geografiska 
indelningar,  är målgrupperna mer  generellt  grundade  på  demografiska  aspekter,  utifrån 
ålder, kön, inkomst och dylikt, vilket bör motivera personlig kontakt vid försäljning likväl, då 
högre fokus läggs på konsumenterna som individer.   
 
Massmarknadsföring  kan  på många  vis  innebära  ett mer  kostnadseffektivt  bemötande  av 
marknaden vid marknadsföring av standardiserade budskap. Att förmedla vad företaget står 
för via insatser över en större massmarknad kan därmed grunda sig i Kotlers (2002) teorier, 
dock utvecklar han teorierna med att ta upp behovet av att segmentera marknaden. Detta är 
även  något  som  aktörerna  likväl  pratar  om  för  att  öka  träffsäkerheten  gällande  kunders 
individuella  behov.  Pension  berör  alla  men  alla  nämner  att  har  olika  förutsättningar 
beroende på stadium  i  livet och detta kan då motivera till att segmenterad marknadsföring 
istället  används. Det  bör  tilläggas  att  varumärkesbyggande marknadsföring  nämns  vid  ett 
flertal  tillfällen  bland  alla  involverade  aktörer  och  att  detta  sprids  genom 
massmarknadsföring. Det är  istället marknadsföringen angående pension  som bör delas  in 
och riktas mot olika målgrupper för att skapa större fokus på aktuell kampanj. 
 
Kotler  (2002) menar även att  segmenteringarna måste var mätbara och vinstgenererande, 
vilket innebär att uppföljning borde vara av stor vikt för aktörerna. Våra intervjuobjekt talar 
om hur de  följer upp med säljresultat då detta är  tydliga bevis på huruvida  insatserna ger 
avkastning  eller  ej.  En  del  aktörer menar  även  att  det  är  av  stor  betydelse  att  följa  upp 
huruvida populärt varumärket är för stunden, medan andra fyller på med att detta är svårt 
att mäta för stunden utan istället är något som resulterar i utdelning lägre fram i tiden. 
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Det har varit svårt att få ta del av de marknadsundersökningar som är gjorda inom området 
pension och hur väl medvetna och insatta konsumenterna egentligen är. Istället grundar sig 
detta på information utgivna i media och av eget uppfattande från vår omgivning. Aktörerna 
säger  dock  detsamma  om  nivån  av  medvetenheten  och  engagemanget  bland 
konsumenterna, och menar att marknadsföringen syftar till att skapa medvetenhet som i sin 
tur genererar ett agerande. Genom att marknaden på senare tid har utvecklats med ett nytt 
pensionssystem och därmed medfört en större andel aktörer än tidigare,  innebär det även 
nya möjligheter  för  konsumenten.  Återigen  framhävs  den  personliga  kontakten  och  det 
kundanpassade bemötande, vilket Zeithaml(et. al. 2006) även framhäver om tjänster. Detta 
innebär  bland  annat  att  storbankerna  som  redan  har  ett  brett  engagemang  från  kunden, 
mest  troligt  kan,  på  ett  lättare  och  mer  spontant  vis,  glida  in  på  området  pension. 
Storbankerna har  även en  annan  förutsättning,  jämfört med  renodlade pensionsbolag, då 
dessa kommer i kontakt med kunden mer frekvent rörande andra produkter. De kan då även 
bearbeta kunden under en längre tid för att låta kundens intresse växa fram, eller för att ge 
den tid det tar för att låta kunden ta till sig allt rörande området.  

5.2.3 Budskap, Val av kanaler & Relationer 
 
Många av aktörerna pratar om enkelhet och alla nämner ordet trygghet någon gång under 
intervjun. Aktörerna är väl medvetna om att  intresset är  lågt, en aktör brukar till och med 
omtala pension som en ointressant produkt. Genom detta vill de förmedla en kombination 
av att det är viktigt att vi pensionssparar, även om det  inte alls behöver vara speciellt svårt 
eller  kräva  ett  omfattande  engagemang. Många  pratar  om  att  det  finns  en möjlighet  att 
placera pengarna i fonder som inte kräver alltför regelbunden uppföljning, men som ändå är 
bättre än att inte göra något aktivt val alls då premien istället placeras i en ren allmän fond. 
Dessa fonder tar inte hänsyn till din ålder och heller inte din riskacceptans. 
 
Några aktörer pratar även om hur svårt det är att närma sig marknaden med ordet pension, 
de menar att ordet får folk att stänga av helt.  Istället har dessa utökat sitt budskap genom 
att tillföra andra områden som är mer aktuella och mer på modet. Det är ingen hemlighet att 
en  av  aktörerna  spelar mycket  på  vikten  av miljö  och medmänniskor,  likväl  att  en  annan 
aktör  har  börjat  fokusera  på  hälsa. Många  pratar  om  att  det  inte  handlar  om  att  skapa 
uppmärksamhet  utan  även  om  att  få  folk  att  känna  något  när  de  uppmärksammar 
marknadsföringsinslagen. Många kanske  får ångest över hur den egna situationen  rörande 
pensionen ser ut, men aktörerna menar ändå att få agerar då just pension är svårt att ta till 
sig. Många av aktörerna nämner även vikten av att ett budskap sänds ut om att aktörerna är 
väl insatta i området och att det därför är extra viktigt att all information som ges ut är klar 
och att personal direkt kan svara på kundernas frågor och funderingar. De menar alltså att 
det är viktigt att  företagen enkelt ska kunna bemöta marknaden  för att det oftast handlar 
om att få folk att agera direkt. 

40 
 



 
Vanligtvis, och med stor förståelse, väljs marknadsföringskanaler utifrån tillfället för att bäst 
nå ut  till kundgruppen med de känslor  som  företaget vill  förknippas med. Kanalen TV har 
exempelvis  förmågan  att  förmedla  känslor  på  ett  helt  annat  sätt  än  direktutskick  som 
baseras mer på information. Andra kanaler än TV används mer i säljorienterade åtgärder och 
en  aktör  pratar  vidare  om modellen  som  används  vid  segmenteringen. Modellen  hjälper 
dem  att  ta  reda på  vad  som  fångar upp  individen  vid direktutskick  för att bättre  anpassa 
budskapet.  Aktören  pratar  även  mycket  om  att  det  är  viktigt  att  marknadsföra  både 
emotionella samt rationella värden. De menar på att de emotionella värdena är känslor och 
information om hur hög avkastning de genererar är rationell.  
Alla  respondenter uppger att de  fortfarande använder  sig av de  traditionella kanalerna  så 
som dagspress, och menar att det är viktigt att sammanfoga olika medier i en kampanj, men 
de  uppger  även  att  de  idag  använder  tidningar  och  magasin  i  mindre  utsträckning  än 
tidigare. En aktör uppger att köpa utrymme i form av dyra helsidesannonser i pressen inte är 
någon bra investering. Istället arbetar de med att uppehålla ett gott samarbete med pressen 
och  försöker  få dem att skriva om  företaget  i positiva hänseenden  i olika artiklar. Ett knep 
som de anser är bra mycket mer effektivt och framförallt mycket billigare. 
 
Vår  intervjuguide  innehåller  punkten  Internetmarknadsföring  och  detta  är  något  som 
aktörerna  gärna  pratar  om.  De  framhäver  hur marknadsföring  på  Internet möjliggör  att 
företaget kan  interagera med kunderna. Det går att använda  sig av  rörelser och vara mer 
emotionell  för att  få målgruppen att  interagera med dem och de menar att webben både 
fungerar vid marknadsföring av varumärke samt direktförsäljning av tjänsten. 
 
Alla  aktörerna  erbjuder  även  möjligheten  att  kunna  logga  in  och  få  upp  individuell 
information via  företagets hemsida. Genom denna möjlighet kan aktörerna även skapa en 
direkt dialog med sina kunder som då är  riktade specifikt,  likväl kan de sända massutskick 
genom denna kanal. De menar även att  Internet kommer allt mer och att det är en viktig 
kanal  i deras arbete och att det därmed är viktigt att redan nu ta till vara på möjligheterna 
som denna kanal erbjuder. 
 
Det aktörerna pratar om är möjligheten att samla alla information på ett och samma ställe, 
via den egna portalen. De pratar om att detta är ett enkelt sätt för den intresserade att tillgå 
information om aktören. Majoriteten av aktörerna arbetar även med banners och popups 
som  syftar  till  att  guida  kunden  till  portalen.  Dessa  placeras  ut  på  valda  platser,  utifrån 
önskad målgrupp och via speciellt utformade budskap. De aktörer som uppger att detta inte 
används  i något  större utsträckning än, menar dock att detta kommer alltmer och att det 
kommer att synas från deras sida  likväl framöver. Enskild aktör uppger även att denne tror 
att  Internet  i form av marknadsföringskanal kommer att fortsätta växa och att denne även 
tror att  Internet  i  framtiden har potential att bli hur stort som helst. Respondenten menar 
även att Internet både erbjuder enkel åtkomst för konsumenten att leta upp aktörerna men 
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att det erbjuder  väldigt  goda möjligheter  för  aktörerna att nå  konsumenterna på ett mer 
lättillgängligt sätt.   
 
Även om alla talar varmt om Internet, menar de flesta att deras absolut viktigaste kanal inte 
kan vara något annat än deras egna kontor. Många produkter och tjänster kräver mer eller 
mindre  personlig  kontakt  och  aktörerna menar  att  det  är  bra mycket  enklare  att  sälja  in 
något vid ett personligt möte där kunden är  i fokus.   Många aktörer som  idag växer sig allt 
större och som slår sig in på allt fler områden, menar även att de lägger allt större vikt vid att 
få  kunderna  att  samla  hela  sitt  engagemang  på  ett  ställe.  Detta  är  självklart  positivt  för 
aktörerna  i affärssynpunkt, men aktörerna menar även att detta underlättar processen att 
hitta  smidiga  och  rätta  lösningar  för  varje  individ.  En  aktör  pratar  om  att  pensionssidan 
tidigare alltid har varit de  traditionella  försäkringsaktörernas sak och att många därför har 
kvar sin pension hos dessa, men att de nu då måste jobba med att få folk att inse att det är 
positivt att samla allt hos en aktör. De yngre aktörerna på marknaden är begränsade  i och 
med det rådande flyttstoppet, men de menar ändå på att detta, med att samla allt hos en 
aktör,  innebär  stora möjligheter då  flyttstoppet  försvinner. De  flesta av aktörerna arbetar 
mot den devisen att flyttstoppet kommer att försvinna inom överskådlig tid. 
 
Fördelen, som både de renodlade pensionsaktörerna och storbankerna själva uppger, är att 
bankerna har ett bredare utbud, vilket skapar en mer naturlig och kontinuerlig kontakt med 
kunden, exempelvis besöker ett stort antal kunder sin internetbank åtminstone en gång per 
månad för att betala räkningar. Aktörernas antal kontor kan även sättas i relation i hur pass 
bred verksamheten är och en  renodlad pensionsaktör menar att de  istället då måste hitta 
nya  vägar  till  marknaden.  De  aktörer  som  har  en  väl  utvecklad  verksamhet  rörande 
tjänstepensioner,  talar mycket  om möjligheterna  att  besöka  företagen  och  att  skapa  en 
relation med  arbetsgivaren  i  steg  ett  innan  de  bemöter  privatpersonen  som  sedan  anses 
vara själva kunden. Genom arbetsgivaren kan de då boka tid där aktörerna får möjlighet att 
komma  ut  till  arbetsplatserna  i  informationssyfte  och  skapar  på  så  vis  likvärdig  personlig 
kontakt som aktörerna med lokala kontor.  
 
En del aktörer pratar även om möjligheten till seminarium av olika typer, där kunder bjuds in 
för  att  tala  om  pension  eller  andra  områden.  Detta  är  kanske  inte  aktörernas  mest 
utvecklade kanal men de menar att detta är ett sätt att visa att de bryr sig. Andra kanaler 
som nämns är  sponsring av olika  slag.  Sponsring av  idrottslag eller  föreningar brukar  i de 
flesta  fallen  innebära  att  varumärket  då  syns  i  positiva  sammanhang  och  en  respondent 
menar  att  genom  att  bli  förknippade  med  idrott  skapar  det  positiva  reflektioner  hos 
konsumenterna.  
 
Samtliga aktörer värnar om långsiktiga relationer och att de konstant måste arbeta med att 
förbättra samt uppehålla de kundrelationer de har  idag. De menar att de hela tiden måste 
visa att de är duktiga och kan generera avkastning på de placerade pengarna, för annars är 
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konkurrenterna snabbt där och försöker ta över kunden. Hur arbetet för kundrelationen ska 
uppehållas  och  värnas  om  sker  på  olika  sätt  bland  aktörerna.  Några  jobbar  med 
kundtidningar  för att uppdatera  kunderna om utbud och utveckling av marknaden. Andra 
arbetar med  att  säljare  exempelvis  ringer upp  kunderna upp  till  var  fjärde månad  för  att 
uppdatera hur placeringar går och  fråga om allt är  tillfredställande eller om det  ska göras 
förändringar  i  sparandet. Även om alla  inte  ringer upp kunden  lika  frekvent, meddelar de 
flesta aktörerna att kunderna i hög grad efterfrågar dokument eller information om hur det 
ser ut med pensionen, svart på vitt. Kunderna vill helt enkelt veta exakt hur stort sparkapital 
som  finns  och  många  aktörer  skickar  därför  ut  löpande  information  samt  hel‐  och 
halvårsrapporter i syfte att vårda relationen till kunden och få personen i fråga att känna sig 
tillfredsställd med sitt val av sparande.   Några aktörer menar även att det är den här typen 
av uppföljning som sedan genererar i att kunderna är villiga att beröra andra områden likväl. 
Det de menar är att kunderna då har fått en kännedom om aktörens arbetssätt samt insikt i 
deras värderingar. På så vis kommer aktörerna närmare kunden och denna öppnar upp sig 
för att utöka relationen.  
 
Vi tar även upp vikten av intern marknadsföring av kundrelationer och responsen blir direkt 
att det är en betydelsefull del  i verksamheten,  inte bara vid extern marknadsföring utan  i 
helheten. En aktör  tar även upp att pension  i många  fall  inte bara är svårt  för kunden att 
sätta  sig  in, utan även  för medarbetarna. Därför är det viktigt att utveckla medarbetarnas 
kompetens för att kunna erbjuda bäst service åt kunderna när de väl kommer i kontakt med 
aktören.  
 
McCarty  (1996)  tar  upp  behovet  av  att  marknadsföraren  ska  skapa  en  väl  fungerande 
marknadsföringsmix  där  produkt,  plats,  pris  och  påverkan  tas  i  hänsyn.  Zeithaml  (2006) 
utvecklar den mixen med ytterligare  tre  faktorer  för en  lyckad marknadsföring av  tjänster. 
Dessa är personal, fysiska bevis och processen.  
 
Produkterna är relativt likvärdiga aktörerna emellan och de har oftast ett väldigt brett utbud. 
Önskas information och möjlighet att jämföra produkterna, aktörerna emellan, är detta inget 
större hinder med dagens teknik, utan är enkelt tillgängligt direkt via Internet.   
 
Platsen,  alltså  tillgängligheten  erbjuds  på  samma  enkla  sätt  via  Internet,  däremot  har  de 
traditionella  försäkringsbolagen  svårare  att  spontant  möta  kunder  då  de  jämfört  med 
storbankerna  inte  kan  erbjuda  kontor  på  samma  vis.  De  renodlade  pensionsbolagen  har 
ingen möjlighet att komma  i kontakt med kunderna  i andra sammanhang eftersom de  inte 
erbjuder andra tjänster. 
 
Vid försäljning av pension, förmedlar aktörerna en tjänst som de säljer in. Detta innebär att 
konsumenterna  är medproducenter och  samtliga  aktörer menar  att det  är det personliga 
mötet som har stor betydelse vid försäljning av den här typen av produkt. Aktörerna menar 

43 
 



även att kunderna i stor utsträckning enkelt och svart på vitt, vill vet hur mycket pengar de 
har att röra sig med som pensionärer. Detta kan motsvara det fysiska beviset som Zeithaml 
(2006) diskuterar om, som kunder efterfrågar då själva tjänsten i sig, är något ogripbart. 
 
Påverkan handlar mer om de  kanaler  som  kommunikationen  går  via och en  av  kanalerna 
som vi har valt att titta djupare på är  Internet. Detta då  Internet erbjuder en samlingsplats 
där hela  företagets utbud kan  informeras om och distribueras via och Fill  (1999) anser att 
Internet erbjuder interaktioner som tidigare har behövt en fördröjning.  
 
Som  vi  tidigare  nämnde  har  samtliga  aktörer  en  väl  utvecklad  portal med möjlighet  att 
individuellt  få  information om  sin pension via  inloggning på olika  sätt. Portalen  innehåller 
aktörens  samlade  produktutbud  med  information,  kontaktuppgifter  och  dylikt.  Portalen 
erbjuder även möjligheten att  förmedla vilken affärsidé och värderingar aktören har, vilket 
kan förändra attityden bland konsumenterna då de ges möjligheten att lära känna företaget 
bättre. Aktörerna  talar även om  Internet  som något  som  fortfarande är en under uppväxt 
och  utveckling, men  att  det  redan  idag  är  en  viktig marknadsplats.  En  Enskild  aktör  som 
använder TV som huvudmedia  i år, menar att TV är en kanal som kan förmedla  innehåll åt 
alla sinnen genom både bild, text, ljud och rörelse. Bichler (2001) anser att Internet bör vara 
användbart  i  de  flesta  sammanhang  just  på  grund  av  att  mediet  erbjuder  samma 
distributionsmöjligheter som aktören beskrev TV.  Internet erbjuder utöver den förmedlade 
budskap  även  en möjlighet  för mottagen  att  sända  tillbaka  respons.  Denna  respons  kan 
skickas  i  realtid, vilket då  istället  skapar en dialog och en personlig kontakt  som enligt Fill 
(1999) krymper avståndet mellan konsumenterna och produkten vid ett köpbeslut. 
 
Internet  är  något  som  alla  aktörer  vill  prata  om  och  de menar  att  det  erbjuder  en  god 
möjlighet  då  det  är  lättillgänglig  och  kan  förmedla  information  effektivt.  Nästan  alla 
storbankerna menar dock att de än så  länge använder banners mer  i varumärkesbyggande 
syfte, än för att marknadsföra enskilda produkter. Dahlén et. al. (2000) pratar om vikten av 
att  banners,  vid  marknadsföring  av  produkter  som  kräver  ett  högre  engagemang,  bör 
innehålla sakliga argument och tillräcklig med  information  för att  intresset ska  fångas upp. 
Då flertalet av de banners, som även vi har uppmärksammat från samtliga aktörer, är relativt 
informationsfattiga  och mer  i  syfte  att  uppmärksamma  konsumenter  om  verksamheten, 
uppnås inte riktigt dessa kriterier för att skapa ett intresse om pension. 
 
Redan  vid  val  av  ämne diskuterade  vi möjligheterna med pensionssparande då det borde 
skapa  goda  förutsättningar  för  en  lång  relation.  Det  är  därmed  som  Grönroos  (2004) 
nämner, viktigt att skapa ett värde  för kunden som  företagen sedan ska  leva upp  till. Som 
tidigare nämnt, pratade aktörerna mycket om vikten av varumärkesbyggande  insatser, där 
kännedomen om  företagen och en positiv  inställning mot dessa väger tungt. De menar att 
det  kan  skapa  en  återkoppling  vid  tanken om exempelvis pension.  Storbankerna  som har 
sina kontor, arbetar även med personliga bankmän eller rådgivare där parterna  individuellt 
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kan mötas för att anpassa affärerna på bästa sätt till konsumentens behov. Aktörerna som 
inte erbjuder kunden möjligheten att enkelt kunna besöka ett kontor, erbjuder istället andra 
kanaler komma i kontakt med rådgivare eller säljare. Internet är ett exempel och klassas som 
en  framväxande kanal  som  flera aktörer nämner  som betydelsefull och ett viktigt verktyg. 
Internet  erbjuder  ett  enkelt  informationsflöde  där meddelanden  kan  vara mer  personligt 
utformade och där respons enkelt kan lämnas åter. 
 
Genom att arbeta med personliga relationer skapas en stämning med kunden där behovet 
av  att  känna  sig  individuellt  viktig  samt  att  aktören  är medveten  om  vem  personen  är, 
tillfredsställs på det sättet som Grönroos (1996) nämner. Grönroos (1996) poängterar även 
vikten av att en god relation med kunden är beroende av en god relation internt. Alla aktörer 
jobbar mer eller mindre med  att utveckla både  kunskapen  i  form av  kompetent personal 
samt  att  utveckla  och  sprida  företagets  kultur.  Den  aktör,  som  till  skillnad  från  övriga 
intervjuade  aktörer,  arbetar  utifrån  ett  synsätt  att  varje  enskilt  kontor  bär  det  yttersta 
ansvaret  för  sina  kunder menar  att  det  skapar  goda möjligheter  att  utforma  individuella 
lösningar. Samma aktör menar även att det blir avgörande hur aktivt de har möjlighet att 
utveckla och förmedla detta synsätt inom företaget.  

5.2.4. Svårigheter vid marknadsföring av pension 
 

När  vi  ställer  frågan om  vilka  svårigheter  som  kan  finnas med marknadsföring av pension 
nämner  sju  av  åtta  genast  att det  svåraste  är  att  gemene man  är  totalt ointresserad. De 
säger att pensionssystemet uppfattas av allmänheten som svårt och krångligt att sätta sig in i 
och  att det är  svårt  att närma  sig  individer  som har den uppfattningen. Två  av  aktörerna 
nämner också att det är svårt att engagera människor  för något som ska ske så pass  långt 
fram  i  tiden  som kanske 40 år. Många  lever  i nuet och vill använda  sina pengar  till att ha 
händelserikt  liv  i nuläget och kanske tänker att vi ändå blir omhändertagen av staten när vi 
blir pensionärer. Någon nämnde också i samband med detta att vissa individer kanske tänker 
att de inte ens vet om de lever tills de ska gå i pension och att det då känns meningslöst att 
spara  till  detta  då  pengarna  bättre  behövs  nu.  En  påpekar  dock  att  ju  närmare 
pensionsåldern människor kommer, desto mer benägna är de att börja tänka på hur mycket 
pengar de kommer att få i slutänden. 
 
Den  allmänna  skepsisen  som  finns  till,  samt  att  större  delen  av  aktörerna  tror  att  få 
människor är tillräckligt insatta i, det nya pensionssystemet för att förstå vikten av att ha ett 
eget pensionssparande. Många människor  tror att vi  lever kvar  i det gamla  systemet  som 
genererade betydligt högre summor och som  inte krävde någon  insats  från  individen själv. 
Några  ser  det  också  svårt  att  som  pensionsförmedlare  kunna  upplysa  kunderna  om  hur 
mycket  som  måste  sparas  för  att  ålderdomen  ska  tryggas.  Pensionen  är  något  folk  i 
allmänhet  bara  vill  ska  fungera,  det  är  inget  de  vill  lägga  ner  tid  och  energi  på  och  när 
aktörerna  försöker  fånga  upp  människor  skakar  många  på  huvudet  bara  ordet  pension 
nämns. Det ses som något oerhört tråkigt och ointressant. 
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En av våra respondenter ansåg dock att det borde vara lätt att marknadsföra pension, det är 
egentligen bara att hitta en passande marknadsföringskampanj menar denne. Detta var en 
åsikt som dock  ingen av de andra aktörerna delade. Samma respondent tillägger dock, och 
fler av de andra nämner också, att då regeringen ändrar på lagar och förordningar förändras 
förutsättningarna och av detta drabbas alla aktörer på marknaden. Det är svårt att bedriva 
någon  sorts handel på en  konkurrensmarknad när dessa  förutsättningar, och de  syftar då 
närmast på det nyligen införda flyttstoppet, kan förändras från dag till dag.  
 
En av aktörerna påpekar också att en annan svårighet är att veta när människor tänker på 
pension,  för  det  är  i  det  ögonblicket  aktörerna måste  vara  där  för  att  bearbeta  denna 
potentiella kund. Samma aktör pratar om att han tror att många av aktörerna passar på att 
marknadsföra sig just den här årstiden då många får det orangea kuvertet hemskickat. Trots 
att många inte ens öppnar det borde det väcka uppmärksamhet och att några tankar skänks 
framåt i tiden på hur det egentligen kommer att bli den dagen då pensionen nås.  
 
Någon av aktörerna menar också att ytterligare en svårighet uppkommer i de fall kunderna 
inte är medvetna om att de är kund hos företaget. Hur ska de då närma sig kunden på bästa 
sätt och få honom vidare intresserad. 
 
Som Fill (1999) redogör för hög‐ respektive  lågengagerande produkter, bör pension hamna 
inom  kategorin  högengagerande  produkter.  Detta  innebär  alltså  att  produkten  har  hög 
personlig relevans och att risken ändå kan klassas som större än vardagliga inköp. Aktörerna 
menar  att  produkten  kräver  ett  engagemang, men  samtidigt  ger  de  oss  bilden  av  att  de 
gärna undviker att kalla pensionsprodukter för högengagerande då det råder ett lågt intresse 
bland konsumenterna. Några aktörer påpekar att det är just kravnivån av engagemang som 
de aktivt försöker minimera och de menar att de kan erbjuda kunderna bättre lösningar även 
vid lågt intresse och låg involvering. Det som händer om inget aktivt val tas är att pengarna 
automatiskt placeras hos en förvald förvaltare där de placeras  i fonder som är  lika för alla, 
oavsett summa, ålder eller hur pass stor risk individen är villig att ta. Det aktörerna talar om 
är att konsumenterna  istället aktivt bör välja en  fond som är mer anpassad efter din ålder 
och enligt egna kriterier om nivå av risktagande. Detta val är så kallade generationsfonder 
som  erbjuder  en  något  högre  risk  vid  ung  ålder  genom  att  ha  en  högre  andel  av  fonden 
placerade  i  aktier, men  ju  närmare  pensionen man  kommer,  flyttas  istället  delar över  till 
räntebärande papper. På så vis minskas risktagandet samtidigt som avkastningen med ränta‐
på‐ränta‐effekten kan utnyttjas mer maximalt i unga år.   
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6. Diskussion & Slutsatser 
 

6.1 Kartläggning av aktörernas marknadsföring av pension  
Under  studiens  gång  har  vi,  utifrån  syftet  att  kartlägga  hur  aktörerna  arbetar  med 
marknadsföring  av  pension,  fått  uppfattningen  om  att  tyngdpunkten  ligger  på 
varumärkesbyggande  insatser. Detta  är  något  som  återkommande  framhävs  tydligt  bland 
samtliga  aktörer  och  det  är  även  dessa marknadsföringsinsatser  som  vi  personligen  har 
märkt av mest.   Detta uppmärksammande kan eventuellt bero på att varumärkesstärkande 
insatser, i stor utsträckning, marknadsförs via kanaler som riktar sig till en massmarknad och 
att  detta  då  även  omfattar  vår målgrupp.  De  aktiviteter  och möjligheter  som  aktörerna 
menar  att  TV  medför,  stämmer  bra  överrens  med  vår  egen  uppfattning  om  hur  väl 
emotionella värden förmedlas genom omnämnd kanal. TV kan på många vis sätta känslor  i 
gungning och mediets möjlighet  att  sända ut budskap  som  kan uppfattas  av  fler  sinnen  i 
kombination, gör att vi finner det som ett lämpligt val av kanal vid målsättningen att stärka 
medvetenheten om varumärket.  
 
Aktörerna  påpekar  själva  vikten  av  att  konsumenterna  har  deras  varumärke  i  sitt 
medvetande  och  menar  att  det  är  av  stor  vikt  att  positionera  sig  på  marknaden.  Vår 
uppfattning är att marknaden  idag är under  stor utveckling där allt  fler aktörer utökar  sin 
verksamhet  genom  att,  exempelvis  storbankerna  slår  sig  in  på  pensions‐  och 
försäkringsmarknaden  och  vice  versa.  Fler  aktörer  på  marknaden  bör  därmed  innebära 
större  konkurrent  och  en  kännedom  om  verksamheternas  varumärken  blir  än  mer 
betydelsefulla  vid marknadsföringen  av  specifika  produkter.  Effekten  av  att  befintliga  och 
nya kunder känner  till verksamheten och dess värderingar bör krympa avståndet parterna 
emellan och att säljmarknadsföring då är enklare för kunden att ta till sig. Vi uppfattar detta 
som  väldigt  logiskt  och  utgår  vi  från  oss  själva  kan  vi  bekräfta  att  detta  är  en nödvändig 
grund.  
 
När aktörerna talar om pension menar de att det är en produkt som folk allmänt har ett lågt 
intresse  för  och  att  det  kräver  ett  engagemang,  en  kombination  som  försvårar 
marknadsföringen. För att  lösa detta arbetar aktörerna med att  framhäva värderingar och 
att skapa känslor bland mottagarna. Vi ser att ett fåtal aktörer arbetar mot en profil av mer 
aktuella inslag i syfte att stärka deras position på marknaden. De två mer tydliga exempel är 
den aktören som arbetar mot en hälsoprofil och den andra aktören som arbetar med miljö 
och medmänniskor.  
 
Aktören med  hälsoprofil  har  sedan  tidigare  en  stark  grund  inom  idrottsvärlden  i  form  av 
försäkringar för aktiva och de sponsrar även många idrottsevenemang. Deras val att bemöta 
pensionsmarknaden är att  förmedla att även hälsan  ska  räcka hela pensionen. Genom att 
förmedla  betydelsen  av  god  hälsa,  som  idag  är  högaktuellt  på  alla  sätt  och  vis,  framhävs 
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andra känslor hos konsumenten som vi tror, minskar fokuset på ordet pension som många 
verkar uppleva som svårt att ta till sig.  
 
Aktören  som  aktivt  arbetar  mot  en  förbättrad  miljö  och  som  värderar  världens 
medmänniskor  spelar  i högsta grad på ett mer  känsligt område  som väcker känslor bland 
folk,  speciellt  då  klimathotet  är  ett  vanligt  samtalsämne  idag.  Vår  uppfattning  är  att 
marknaden är svår att nå ut till och dessa små knep med att förmedla andra känslor kan helt 
klart ha stor påverkan, däremot ser vi även att marknaden efterfrågar ett större behov vid 
marknadsföringen  än  enbart  varumärkesbyggande  insatser.  Vi  uppfattar  det  som  att 
konsumenterna är dåligt insatta i pensionssystemet och att intresset för att sätta sig in även 
är  lågt. Att det är så, samtidigt som att allt tyder på att produkten kräver ett engagemang 
och att detta i många fall kan anses bättre för en som individ att aktivt placera sina pengar, 
bör aktörerna därmed även visa upp vilka lösningar de faktiskt erbjuder. Vi är medvetna om 
att det gör detta, men allt produktmaterial som vi har tagit del av under studien, har för oss, 
krävt ett eget engagemang och på egen begäran för att få tillgång till. 
 
Trots att pension kan kännas avlägsen  för människor  i vår åldersgrupp, är det knappast en 
hemlighet  att  ränta‐på‐ränta‐effekten  och  den  långa  tidsperioden,  innebär  att  unga  inte 
behöver avsätta  lika stora summor per månad  för att  få  ihop ett hyggligt belopp. Vi anser 
därför att det är viktigt att aktörerna även aktivt arbetar med att göra unga medvetna om 
detta, vilket ökar möjligheten för en god  levnadsstandard som pensionär. Aktörerna pratar 
även varm om målgruppen unga då en långsiktig relation kan byggas redan från start, men vi 
ser även att vår åldersgrupp inte är något huvudsegment. Istället nämner de flesta aktörerna 
att även om pension berör alla, riktar de flesta in sig på folk som har varit ute i arbetslivet i 
några år. Många pratar även om möjligheten som medelålders människor medför i och med 
att de har ett något större kapital  i och att de har arbetat under några år, samt att denna 
grupp även är  lyhörd  för eget sparande och ett högre engagemang. Denna grupp har med 
stor  sannolikhet  även  andra  områden  som  de  behöver  lösningar  för  och  erbjuds  med 
säkerhet  en  helt  annan möjlighet  till  en  personlig  bankman  eller  personlig  kontakt med 
försäkringsmäklare, än de med mindre kapital och mindre omfattning av engagemang.     
 
Vi  kan  även  se  att människors  har  olika  behov  och  den  riktade marknadsföringen  bygger 
mycket  på  demografiska  preferenser  som  exempelvis  ålder,  livssituationer  och  inkomst.  I 
längden tjänar aktörerna på att segmentera marknaden utifrån hur väl vinstgenererande en 
grupp är och en segmentering är med säkerhet ett krav för att kunna rikta rätt budskap som 
sedan genererar ett agerande. Genom att använda olika marknadsföringsinsatser gentemot 
olika  segment,  innebär  att  de  lättare  kan  fånga  individernas  uppmärksamhet  och 
sannolikheten ökar då  att  individen  tar  till  sig det  aktören  försöker  att  förmedla.  Studien 
tyder även på att ett riktat budskap och gärna då med personlig kontakt, är något som krävs 
för  att  få  konsumenten  att  engagera  sig,  vilket  vi  då  anser  är  en motivation  till  varför 
aktörerna måste  segmentera marknaden och då även granska  specifikt. Däremot  tycker vi 
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att  aktörerna  borde  lägga  stor  vikt  vid  att  verkligen  framhäva  att  behovet  gäller  alla.   Vi 
uppfattar det som att reklamkampanjen ”Har du råd att  leva på halva din  lön?” har  lyckats 
fånga uppmärksamhet och öppna upp för en diskussion bland konsumenterna och att detta 
är något  som även påverkar övriga aktörer positivt. De har  fått  stor uppmärksamhet  runt 
varumärket, men som vi har redogjort tidigare, kunden ingen av oss nämna vilken aktör som 
låg  bakom  denna  insats  vid  första  diskussionen.  Vi  vill  dock  framhäva  denna  kampanj  i 
studien då vi anser att detta är något som verkligen behövs förmedla mot massmarknaden, 
även  om  andra  aspekter  påverkar  ens  individuella  situation.  Vår  uppfattning  efter  denna 
studie är att det är viktigt att alla berörs av marknadsföringen, men att det  inte alltid är en 
självklarhet för aktörerna att rikta denna på det viset på grund av hur kostnadseffektivt eller 
vinstgenererande olika segment eller medieval är. 

6.1.1 Diskussion angående aktörernas valda marknadsföringskanaler 
 
Nedan har vi valt att föra en diskussion av de olika kanaler våra utvalda aktörer använder sig 
av vid marknadsföring. Vi kommer att diskutera hur de använder sig av massmarknadsföring, 
vad  den  riktade  informationen  består  av  samt  var  vi  kan  finna  den. Vi  har  studerat  olika 
medier  som  TV,  Internet  samt  dagspress  under  april månad  innevarande  år  för  att  få  en 
inblick i om aktörerna använder sig av dessa kanaler eller ej för marknadsföring av pension.  
 
AMF Pension har en välkänd kampanj på TV som benämns ”Om du kunde hälsa på dig själv i 
framtiden” där en ung människa möter sig själv som gammal. Då AMF Pension inte har några 
andra produkter eller tjänster än pensionssparande i sitt utbud är det denna tjänst de saluför 
med hjälp av denna kampanj. Vi har haft svårigheter med att identifiera en specifik målgrupp 
de  sänder  budskapet  till.  Vi  har  istället  valt  att  se  denna  kampanj  som  en  form  av 
massmarknadsföring,  med  ett  budskap  de  sänder  till  hela  marknaden.  Vi  tror  att  AMF 
Pension använder sig av denna kampanj för att stärka sitt varumärke samt för att positionera 
sitt företag i allmänhetens medvetande.  
 
Folksam bedrev  i början av vår studietid en marknadsföringskampanj på TV där en otränad 
kille tränar  i sitt hem med hjälp av olika redskap. De har döpt denna kampanj till ”Livet ska 
räcka hela pensionen” och syftar då på att det är viktigt att ha hälsan  i behåll, även när du 
blir gammal.  Likväl  som med AMF Pensions TV‐kampanj kan vi anse att denna  insats mot 
hela marknaden. Vi kan inte finna någon specifik målgrupp i det budskap de sänder ut, utan 
vi  tror  att  de  istället  försöker  positionera  sitt  företag  på marknaden med  hjälp  av  denna 
kampanj. Som vi ser det så har Folksam, genom denna kampanj, tagit ett steg  längre än de 
andra aktörerna på marknaden. De har valt att fokusera på att du måste ha hälsan  i behåll 
för  att  ha  någon  användning  av  ett  pensionskapital  och  försöker möta marknaden  ur  en 
annan infallsvinkel, enligt oss.  
 
Vi  kunde  inte  finna  någon marknadsföringskampanj  från Handelsbanken  när  vi  studerade 
mediet TV, varken angående pension eller någon annan av de  tjänster de erbjuder. Vi kan 
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tänka  oss  att  de  har  den  inställningen  att  de  inte  behöver  använda  sig  av  någon 
massmarknadsföring via denna kanal, då de redan har en stor kundbas och kan använda sig 
av mer riktade utskick till dessa. Handelsbanken är en stor och välkänd bank, och vi tror att 
många är medvetna om att banken finns och vad den står för. Därav kan de anse att de inte 
behöver  stärka  sitt  varumärke  ytterligare,  utan  försöker  fånga  in  sina  nuvarande  kunder 
genom direktutskick och nya kunder försöker de närma sig på annat håll.  
 
KPA Pension har under den avsedda perioden använt sig av en marknadsföringskampanj på 
TV som de kallar ”Vad gör dina pensionspengar just nu?” där till exempel ett barn sitter och 
syr  en  fotboll  för  hand.  När  vi  ser  denna  insats  kan  vi  tycka  att  KPA  Pension  vädjar  till 
människors etik och moral. Vi tror att de vill göra oss uppmärksamma på att de inte placerar 
ditt sparkapital på suspekta verksamheter. Det är med detta budskap de vill positionera sitt 
företag i vårt medvetande tror vi. Om du tänker på vad dina pengar finansierar, väljer du att 
spara hos KPA Pension. Vi kan dock inte med denna kampanj identifiera någon målgrupp de 
sänder  detta  budskap  till.  Vi  anser  helt  enkelt  att  de  vill  positionera  sitt  företag  på 
marknaden med hjälp av detta budskap. 
 
Däremot när vi ser den marknadsföringsinsats Länsförsäkringar sänder via TV har vi  lyckats 
identifiera en målgrupp. De har döpt sin kampanj till ”Har du råd att leva på halva din lön?” 
och den går ut på att Felix Herngren försöker köpa hälften av olika saker, till exempel en halv 
kaffe och en halv bulle eller ett halvt hotellrum. Förutom Felix Herngren använder de sig av 
andra kända personer i sina filmer som Henke Larsson samt systrarna Kallur. Vi ser att denna 
kampanj är en sorts massmarknadsföring som syftar sig till att upplysa allmänheten om hur 
verkligheten ser ut om du inte pensionssparar. Vi anser dock att budskapet främst riktar sig 
till unga människor, de  som är mellan 20 och 35 år gamla. Vi  tror det då  Felix Herngren, 
Henke Larsson  samt  systrarna Kallur  själva är  i den åldern samt att de nog är mest kända 
bland denna åldersgrupp. Hade de velat rikta budskapet till individer i 50‐60 årsåldern hade 
de nog valt några andra, mer för den åldersgruppen kända personer. Som vi uppfattat det så 
har  denna marknadsföringskampanj  blivit  uppmärksammad  av många människor.  Vi  kan 
dock anse att Länsförsäkringar har misslyckats med att positionera sitt företag med hjälp av 
denna kampanj. Vi och många med oss, som vi talat med, vet inte vilket företag det är som 
gör denna marknadsföringsinsats. Vi trodde till en början att det var en allmän uppmaning 
från staten att det var viktigt att tänka på din pension. Vi tror att många andra aktörer på 
marknaden som erhåller pensionssparande som en tjänst har ridit med framgångsvågen av 
denna kampanj, trots att det är Länsförsäkringar som står för finansieringen.  
 
Vi har uppmärksammat att Nordea, under perioden som avsågs, använt sig av en kampanj 
som heter ”Gör det möjligt” där möjligheterna sätts  i fokus. I filmerna syns olika personer  i 
olika åldrar och  livssituationer där de på en glasskiva ritat upp vad de mest önskar. Vi kan 
inte se att denna kampanj är  inriktad mot någon specifik del av bankens verksamhet, utan 
att det mer är en upplysning om att Nordea kan hjälpa till med, vad det än är, och göra det 
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möjligt. Då de, i olika filmer, använder sig av personer i olika åldrar samt livssituationer kan 
vi  heller  inte  finna  att  de  riktar  denna  kampanj  mot  någon  specifik  målgrupp.  De  vill 
troligtvis,  likväl som de övriga företagen använda TV som en massmarknadsföringskanal för 
att bygga upp samt stärka sitt varumärke.   
 
Av  SEB  har  vi  inte  uppmärksammat  någon  marknadsföring  genom  TV  överhuvudtaget. 
Varken någon som är  inriktad mot pension eller mot någon annan  tjänst de erbjuder. Det 
bör dock tilläggas här att vi har tittat under en begränsad period, så vi kan inte svara på om 
de inte använder sig av TV alls som marknadsföringskanal eller om det föll sig så att de inte 
har någon just nu. Vi kan dock anse att då det är en konkurrensutsatt marknad de verkar på, 
borde de vilja visa upp sitt företag i samma utsträckning som konkurrenterna. De hade inte 
behövt  marknadsföra  tjänsten  pensionssparande,  utan  mer  gjort  en  kampanj  i 
varumärkesuppbyggande  syfte, eller  så  förlitar de  sig helt på  sin kundbas. Vi  tror dock att 
allmänheten  lätt  kan  förbise  SEB  då  de  ser  insatser  från  de  andra  stora  aktörerna  på 
marknaden.  
 
Swedbank startade  i slutet av april upp med en kampanj på TV, där en man går på en gata 
och blir själaglad när han får se skylten ”Gratis livförsäkring för dig med bolån”. Han blir dock 
nedstämd  då  han  inser  att  erbjudandet  enbart  gäller  de  som  har  bolån  hos  Swedbank. 
Swedbank har under den studerade perioden  inte använt sig av någon kampanj angående 
pension, i alla fall inte som de sänt genom massmarknadsföringskanalen TV.  
 
Under den period, april månad, vi använde  till att studera marknadsföringskampanjer  från 
våra  aktörer  i  olika medier  läste  vi  dagligen  Dagens  Nyheter,  Västerbottenskuriren  samt 
Metro för att se om något av dessa företag använder sig av dagspress för att marknadsföra 
sig. Vi  fann annonser angående pensionssparande, mestadels på ekonomisidorna  i Dagens 
Nyheter. Samtliga var dock publicerade av de fyra företag vi hade velat skulle ingå i studien, 
men  som  inte  hade möjlighet.  Vi  kunde  inte  uppmärksamma  att  någon  av  de  aktörer  vi 
studerat  annonserade  i dagspressen  i någon utsträckning  alls. Vi har diskuterat  angående 
detta  och  en  möjlighet  är  att  den  marknadsföring  dessa  företag  bedriver  genom 
tidningsannonser görs till en mer segmenterad marknad i form av annonsering i till exempel 
olika branschtidningar. Som vi ser det, kan de på det sättet fånga upp människor som har ett 
visst  intresse  och  använda  ett  specifikt  budskap  gentemot  dessa.  En  annan  grupp  av 
människor har andra intressen och de får mottaga ett annat budskap från företaget. Vi tror 
även att annonsering  i dagspress  för många  företag blivit mer och mer sällsynt. Vi  tror att 
Internet kan komma att  ta allt större plats som marknadsföringskanal medan  tidningar  får 
lägre prioritet. 
 
Samtliga  åtta  företag  i  vår  undersökning;  AMF  Pension,  Folksam,  Handelsbanken,  KPA 
Pension, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank använder sig av marknadsföring via 
sin hemsida. De som redan är kunder hos respektive företag har möjlighet att logga in till sin 
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personliga sida och där se över sina tjänster såsom sparande, kort eller lån. Vi har  inte haft 
någon möjlighet att logga in och se hur en personlig sida kan se ut hos dessa företag, om de 
är användarvänliga eller inte.  
 
Genom  att  vara  kund  hos  ett  av  dessa  företag  erhåller  de  en  chans  att  bedriva  direkt 
marknadsföring gentemot dig. Vi tror att de har använt sig av segmentering och delat in alla 
kunder  i olika grupper och via den personliga  sidan marknadsför aktörerna de  tjänster de 
tror  kan  vara  intressant  för  dig,  för  din  ålder  och  den  livssituation  du  befinner  dig  i. De 
försöker nog sända personliga budskap  till sina kunder, vi  tror att de analyserar  fram vilka 
erbjudanden som kan passa vilka sorters kunder.  
 
På det här sättet har aktörerna  stora möjligheter att göra kunderna medvetna om vad de 
erbjuder för olika tjänster.  
 
Då  vi  antar  att  aktörerna  använder  sig  av  sina  kunddatabaser  i  stor  utsträckning  och  har 
mycket  information  lagrad  i dessa har de även en möjlighet att använda denna för att göra 
direktutskick  hem  till  kunderna.  I  samband  med  att  till  exempel  banken  skickar 
kontoutdraget för ett kvartal kan de bifoga en folder om pensionssparande, om de upplever 
att kunden är mottaglig för denna information i nuläget.  

6.2 En jämförelse aktörerna emellan  
Pensionsmarknaden  omfattar  idag  aktörer  som  ursprungligen  verkade  på  separata 
marknader, men att marknaden öppnades upp då pensionssystemet förändrades. Aktörerna 
och  marknaden  är  under  utveckling,  vilket  har  bidragit  till  att  en  jämförelse  aktörerna 
emellan blir än mer intressant. 
 
Vi  har  lagt  märke  till  att  storbankerna  i  högre  utsträckning,  använder  sig  av 
massmarknadsföringsinsatser, där sparprodukter, som exempel, marknadsförs mer generellt 
än specifikt mot pension eller andra områden. Det är ett  logiskt tillvägagångssätt då de har 
ett  brett  utbud  av  tjänster,  det  kan  även  bero  på  att  storbankerna  är  relativt  unga  på 
pensionsmarknaden och därmed inte har byggt ut verksamheten inom detta område och då 
fortfarande  fokuserar  på  sina  stora  produktområden.  Vi  uppfattar  även  motsatsen,  att 
försäkringsbolaget och pensionsbolagen  i  större utsträckning använder  sig av  insatser mer 
riktade mot enskild produkt.  Ett exempel  är  Länsförsäkringar och deras  kampanj  ”Kan du 
leva på halva din  lön?” som omfattar området pension, men vars verksamhet  täcker både 
bank,  försäkring  och  pension.  Det  är  svårt  att  uttala  sig  om  vad  de  olika  alternativen 
resulterar  i för aktörerna, detta är något som behöver en betydligt mer omfattande studie, 
men  enligt  vår  frågeställning  och  syfte,  kan  vi  ändå  se  en  skillnad  i  agerande  rörande 
marknadsföringsinsatserna av pension. Vid tal om  just detta affärsområde, anser vi att det 
bör betyda en fördel för de aktörer som berör frågan mer specifikt.  
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Dock vill vi tillägga att storbankerna har en helt annan styrka  i frågan, vilket de själva även 
framhäver som viktig och vissa fall även som den absolut viktigaste kanalen, och det är deras 
kontor.  Storbankerna  har  i  stor  utsträckning  kontor  i  de  flesta  delarna  av  landet  och  är 
därmed tillgängliga på ett helt annat vis än  framförallt de renodlade pensionsbolagen som 
inte alls erbjuder detta. Då vi även uppfattar det som att människor har fler affärer med sin 
bank  än  exempelvis,  ett  traditionellt  försäkringsbolag,  anser  vi  att  sannolikheten  att 
bankkunderna besöker  sitt bankkontor  är betydligt  större  än ett personligt besök hos  sitt 
försäkringsbolag. Styrkan som bankerna får genom detta är möjligheten till marknadsföring 
på  kontoret  och  att  det  uppmärksammas  på  ett  annat  sätt.  Det  är  något  som  vi 
genomgående har lagt märke till under våra intervjuer, att människor har det suttit inne på 
bankkontoret och väntat på att uträtta sitt ärende, vilket inte har varit fallet hos exempelvis 
försäkringsbolagen.  Försäkringsbolagen  har  haft  informationsdiskar  men  saknar 
kundgenomströmning. Då bankerna även mer spontant kan glida över från ett affärsområde 
till pension under en redan befintlig dialog, innebär ännu en fördel då vi kan uppfatta detta 
som att tyngdpunkten på pension inte blir lika tydlig.   
 
Ett av de renodlade pensionsbolagen menar att de  inte alls har samma möjlighet att bygga 
ut ett kontorsnät och att de heller inte ser detta som en effektiv kanal som det ser ut idag, 
arbetar  istället  med  att  komma  ut  på  arbetsplatser  och  möta  kunder  där.  Genom  att 
använda företagen som en marknadsföringskanal, kan anses vara någorlunda likvärdigt med 
bankernas personliga möten via kontoren. En fördel som de två aktörerna som enbart har en 
pensionsverksamhet  är  att  de  förvaltar  icke‐väljarnas  pensioner  inom  olika 
tjänstepensionsområden. Då aktörerna bekräftar att vår uppfattning om ett ointresse för en 
egen,  aktiv placering  saknas bland  konsumenter, medför detta  även  att dessa  aktörer  får 
många kunder utan att egentligen behöva  lägga ner allt  för stora  insatser. Däremot är det 
självklart  negativt  att  kunden  inte  är  medveten  om  sin  relation  med  respektive 
pensionsbolag,  vilket  även  dessa  aktörer  påpekar.  Samtliga  aktörer  pratar  om  att  det  är 
betydligt  enklare  att  bemöta  befintliga  kunder  med  marknadsföring,  då  dessa  är  mer 
mottagliga genom en medvetenhet av varumärket. Vi anser att det därmed bör vara enklare 
för pensionsbolagen  att då marknadsföra och  sälja  in  värderingarna,  även om många har 
blivit kund utan att aktivt välja detta själv, men vi ser även betydelsen av att de  lägger ner 
stora  insatser  även på  varumärkesbyggande marknadsföring. Återigen  vill  vi påpeka  att  vi 
anser att pension ändå är en sådan produkt som kräver ett mer specifikt  informationsflöde 
och att samtliga aktörer då måste marknadsföra enskilda produkter. Däremot ser vi över lag 
att, oavsett vilken verksamhet som aktörerna är störst inom, måste alla marknadsföra egna 
värderingar och sälja in sitt varumärke för att positionera sig på marknaden. 

6.3 Åsikter gällande marknadsföring av pension  
Vi  tycker  att  pensionssparande  ger  en  stor möjlighet  för  företagen  att  skapa  långsiktiga 
relationer med sina kunder då ett pensionssparande är något som kan sträcka sig från unga 
år till dess att du går i pension. Det är då viktigt för företagen att underhålla denna relation 
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samt att de måste kunna visa att de levererar en bra avkastning på det sparade kapitalet för 
att  kunden  ska  fortsätta  sitt  sparande.  Som  kund  vill  du  troligtvis  främst  se  att  ditt 
sparkapital ökar  i värde  i en tillfredsställande takt. Det aktörerna kan göra för att kunden  i 
denna  aspekt  ska  vara nöjd  är  att  förvalta pengarna  väl  samt  regelbundet höra  av  sig  till 
kunden med  information om hur det  går.  Leveransen  av denna  information  kan  göras på 
olika sätt, antingen skickar de ett brev med resultatet för de senaste månaderna redovisade 
eller  i  annat  fall  kan  de  ringa  upp  kunden  för  att  erbjuda  en  personlig  genomgång.  I  det 
andra fallet är det då upp till kunden att avgöra om detta är möjligt. Tidsbrist kan göra att 
kunden  inte  känner  att  det  är  aktuellt,  men  trots  det  kan  nog  det,  att  kunden  givits 
möjligheten, uppfattas som positivt och medföra att kunden i fråga känner sig nöjd med den 
relation han eller hon har med företaget. Hos samtliga av de aktörer vi tittat på har kunder 
möjligheten  att  ha  en  personlig  kontakt,  bankman  eller  försäkringsmäklare,  som  kunden 
alltid vänder sig till när han eller hon har ärenden att uträtta. Handlar ärendet om något den 
personliga kontakten  inte har möjligheten att hjälpa kunden med, söker kontakten upp en 
person som besitter denna kompetens hos företaget och hänvisar kunden till denna istället. I 
och  med  att  denna  möjlighet  finns  för  kunderna  anser  vi  också  att  det  kan  vara 
relationsskapande,  det  kan  få  kunden  att  känna  sig  speciell  och  att  han  eller  hon  blir 
omhändertagen på ett bra sätt.  
 
Våra  respondenter  har  hållit  med  oss  och  menar  på  att  de  arbetar  mycket  med  att 
underhålla  relationen  de  har  till  sina  befintliga  kunder.  Många  har  påpekat  att  det  är 
betydligt lättare att underhålla befintliga relationer än att skaffa nya. Detta återspeglas i det 
arbete som bedrivs av aktörerna. Förutom att de regelbundet skickar ut meddelanden om 
hur sparandet växer, anordnar vissa aktörer frukostmöten eller föreläsningar som de bjuder 
in vissa kunder till. Det  faktum att alla aktörer tryckt otroligt mycket på relationer och hur 
viktigt  det  är  att  dessa  förblir  långvariga  samt  att  teorin  tydligt  framhäver 
relationsmarknadsföring  framför  transaktionsmarknadsföring  stödjer  vår  tes  om  att 
pensionssparande kan skapa en grund för långsiktiga relationer. 
 
Många aktörer tillhandahåller inte enbart en tjänst och vi anser att det också ligger till grund 
för det relationsskapande arbetet. När du föds kommer troligtvis dina föräldrar att teckna en 
personförsäkring för dig och sedan, om du till exempel köper en bil när du är 18 år ska den 
försäkras och sannolikheten att du väljer samma försäkringsbolag är då ganska hög. Det är 
troligtvis  i  första hand denna aktör du vänder dig  till när du köpt din villa,  förutsatt att du 
känner dig  tillfreds med  tjänsten och  att  företaget erbjuder dig det du  förväntar dig. Om 
aktören har en väl utvecklad kunddatabas med all nödvändig  information tillgänglig, skapar 
det möjligheter  för dem att  fånga upp dig när du är  i den  fasen av  livet att det skulle vara 
aktuellt med ett pensionssparande.  
 
Som vi ser det, är det trots allt, viktigast att få allmänheten medvetna om hur viktigt det är 
med ett privat pensionssparande. När individer har fått denna kunskap, då är det dags för de 
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olika  aktörerna  att  börja  kämpa  om  kunderna.  Detta  kan  bara  göra  gott  för  oss  som  är 
kunder då företagen självklart känner till konkurrensen och måste se till att bedriva ett bra 
arbete,  generera  hög  avkastning  och  upprätthålla  relationer  för  att  få  nya  samt  behålla 
gamla kunder.  

6.4 Sammanfattande slutsatser 
Samtliga  aktörer  arbetar  aktivt  med  att  förstärka  varumärket  i  syfte  att  skapa  en 
medvetenhet bland kunderna. Den riktade marknadsföringen rörande pensionsaffären sänds 
ut via segmenterad marknadsföring där huvudmålgrupperna berör människor som har varit 
aktiva på arbetsmarknaden en tid. Dessa målgrupper omfattar människor som redan har ett 
pensionskapital  och  vars  ekonomiska  situation  är  stabilare.  Aktörerna  uppger  att  dessa 
målgrupper  även  har  ett  högre  personliga  intresse  för  pensionssparande,  något  som 
tenderar att växa fram med åren hos konsumenterna. 
 
För att nå ut till huvudmålgruppen använder aktörerna integrerad marknadsföring där flera 
olika medier kompletterar varandra för att nå ut med rätt budskap och känslor till önskade 
målgrupper.  Utifrån  egen  uppfattning  och  de  tolkningar  som  vi  har  gjort  av 
marknadsföringskanaler  tycker  vi  se  vikten  av marknadsföring  via  digitala  kanaler,  där  en 
vanligt  förekommande media är TV. Denna kanal uppges  förmedla känslor på ett sätt som 
pension, enligt aktörerna, krävs för att få folk medvetna. Vi tolkar det även som att Internet 
har  en  växande  betydelse  vid  marknadsföring  bland  samtliga  verksamhetsområden  då 
kanalen möjliggör  interaktioner och respons med kunderna utan som tidigare har  inneburit 
lång responstid och på så vis medfört störande brus.  
 
Samtliga aktörer arbetar mot svårigheterna att marknadsföra en tjänst som uppfattas vara 
svårt  att  ta  till  sig och  som  folk  generellt  saknar  intresse  för. Vi  kan  se  att några  aktörer 
försöker förmildra fokusen från ordet pension genom att använda sig av budskap som både 
skapar uppmärksamhet och som är högaktuella idag.  
 
Då pensionsmarknaden är under stor utveckling sedan pensionsreformen år 1999, där  fler 
aktörer  utökar  sin  verksamhet  med  detta  område,  ser  vi  även  strategiska  skillnader  i 
marknadsföringen bland studiens aktörer. Vår tolkning av kartläggningen av marknadsföring 
av pension är att det bör finnas fördelar med att specifikt rikta sitt budskap om vikten av ett 
engagemang  rörande  sin pension, även om marknaden verkar vara  svår att nå ut  till med 
detta budskap. Kampanjen  ”Har du  råd att  leva på halva din  lön?” är ett exempel på hur 
uppmärksammat pensionsbudskapen ändå kan bli då flertalet i vår omgivning, samt studiens 
aktörer upprepande kommenterar denna kampanj. Det bör även tilläggas att vi har förstått 
att övriga aktörer ser denna  insats som positiv, då  reklamen uppges gynna även den egna 
pensionsverksamheten.  Studien  tyder  även  på  att  relationer  blir  allt  viktigare  då 
verksamheterna utökas och ett samlat engagemang från kundens sida finns som målsättning 
bland aktörerna som erbjuder denna bredd. 
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7. Framtida studier

 
 
Detta område är oerhört omfattande och det har tyvärr varit svårt att beröra alla delar vi till 
en  början  önskade  att  ta med.  Det  finns många  olika  studier  vi  kan  rekommendera  att 
människor i framtiden gör, dock är vissa extremt vidsträckta och lämpar sig inte för en studie 
som ska göras under enbart tio veckor.  
 
Det finns studier gjorda på området angående att ointresset för pensionssparande är stort, 
men  för  fortsatt  forskning  skulle  vi  önska  att  fler  studier  blir  gjorda  angående  hur  stort 
ointresset är  samt vad  som  skulle kunna  förändra allmänhetens  syn på pensionssparande. 
Studier om vad det är som gör människor intresserade av att börja pensionsspara samt när i 
livet detta sker skulle även vara intressant att ta del av. 
 
Vi  skulle  även  se  det  positivt  om  en  annan  studie  gjordes  bland  de  olika  aktörernas 
målgrupper för att se hur de uppfattar budskapet som dessa aktörer försöker förmedla med 
sin  marknadsföring.  Det  skulle  även  gå  att  undersöka  hur  allmänheten  skulle  vilja  att 
information  angående  detta  ämne  skulle  sändas  ut  för  att  öka  medvetenheten  och 
förståelsen av hur viktigt det är med att ha ett pensionssparande.  
 
Ytterligare ett område där det  saknas  information  som  vi  ser det  är hur  aktörerna  ska  få 
människor  engagerade  i  sin  framtida  pension  i  tidig  ålder.  Det  är  viktigt  att  det  blir 
uppmärksammat  i  ett  tidigt  skede  i  livet,  sen  att  själva  sparandet  inte  behöver  påbörjas 
förrän  arbetsmarknaden  har  äntrats  men  att  vetskapen  och  kunskapen  om  vikten  av 
pensionssparande då redan finns.  
 
Följande frågeställningar har uppkommit under studien och kan på olika sätt bearbetas för 
vidare studier. 
 

‐ Har  ointresset  av  pensionssparande  att  göra  med  aktörernas  marknadsföring  av 
denna?  

‐ Finns det något för aktörerna på marknaden att förändra i sitt sätt att marknadsföra 
pensionssparande som tjänst för att öka  individernas  intresse för att ta tag  i detta  i 
ett tidigt skede av livet? 

‐ Hur  påverkas  de  finansiella  aktörerna  på  marknaden  av  det  nyligen  införda 
flyttstoppet?  

‐ Hur  kan  aktörerna  i  framtiden  använda  sig  av  det  faktum  att  det  går  att 
pensionsspara i vilket EU‐land som helst? 
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Den  som vill kan gå ännu  längre och göra  studier av hur marknadsföring av pension med 
Internet  som  kanal,  nu  i  framtiden  då  denna  kanal  växer,  skulle  kunna  få  allmänheten 
intresserad av pension i ett tidigare stadium i livet.  
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8. Kritik mot studien

 
 
Trots att vi ansett våra respondenter vara ärliga  i sin beskrivning av respektive företag och 
deras  strategier  samt  att  vissa  till  och med  givit  sitt  eget  företags  arbetssätt  kritik  är  vi 
medvetna om att de är anställda av företaget och att då de arbetar med marknadsföring, är 
medvetna om att de som anställda hela tiden bidrar till att marknadsföra sitt företag. I och 
med detta vill vi påpeka att de kanske  inte hela tiden besvarat våra  frågor ur ett objektivt 
synsätt. Å  andra  sidan behandlar de  flesta  av  våra  frågor dock  vilket  arbetssätt  företaget 
använder sig av och då är det den  informationen vi erhållit. Vissa försköningar kan dock ha 
blivit  gjorda  av  vissa  av  aktörerna, om de  till exempel  inte  kanske  inte haft något uttalat 
budskap med sin marknadsföring. Han eller hon kan då säga något som låter bra i våra öron 
för att sälja in företaget hos oss.  
 
De marknadsföringskanaler vi analyserat och diskuterat i denna uppsats är de som sänds till 
allmänheten via TV,  Internet samt dagspress. Vi kan se att TV mest används  för att stärka 
varumärket och positionera företaget hos  individerna. Den riktade marknadsföringen vi har 
diskuterat  bedrivs  via  Internet  och  aktörernas  hemsidor.  Vi  inte  funnit  några 
tidningsannonser från våra utvalda aktörer, men då har vi inte studerat branschtidningar och 
fackliga tidskrifter. Det är nog ingen omöjlighet att de väljer att segmentera marknaden och 
använder dessa media till att fånga upp läsare med ett särskilt intresse. 
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Frågor inför intervju om marknadsföring av pension. 
Kurs: Företagsekonomi C 
Moment: C‐uppsats, 10 p. 
 
 
Definition 
MF av pension = MF av pensionssparande inom de delarna av pensionssystemet som Ni 
erbjuder privatpersoner på marknaden. 

(MF = Marknadsföring) 
 
 
Personlig bakgrund och roll på företaget  
* Namn, ålder, utbildningsbakgrund, antal år inom företaget och position idag? 
 
Organisation 
* Hur är Er organisation strukturerad när det gäller extern marknadsföring? 
* Vid hjälp av utomstående företag för marknadsföring: Vilka skäl ligger bakom detta, samt 
hur resonerar Ert företag angående fördelar och nackdelar med denna metod? 
* Arbetar Ni enbart nationellt eller även lokalt? Vilka möjligheter har då lokala kontor till 
egna insatser/större kampanjer? 
* Om arbete även sker lokalt, vilka skillnader i organisationsstrukturen är det jämfört med 
arbetet externt?  
 
Budget för marknadsföring  
* Hur stor andel av årsvinsten avsätts till kommande marknadsföring? 
* Hur stor andel av den budgeten, går till marknadsföring av pension? 
 
Marknaden & konkurrenterna  
* Om man ser till hela verksamheten, vad anser Ni ha för marknadsposition idag inom Er 
bransch? Hur ser marknadsandelarna ut för allmänna‐, tjänstepension respektive privat 
sparande?  
* Hur mycket utgår Ni från Er marknadsposition vid val av MF‐strategier? På vilket sätt 
framhävs detta i Er MF? 
* Vilket företag anser Ni som Er största konkurrent på marknaden när det gäller pension? 
* Vilka är Era styrkor respektive svagheter jämfört med dem?  
 
Strategier vid MF av pension  
Förarbete 
* Hur ser ert förarbete ut? Vad är viktigt att tänka på i detta stadium när det gäller pension?  
Vilka grupper/avdelningar är involverade i vad? 
 
Planering  
* I vilken utsträckning använder ni Er av segmentering vid marknadsföring jämfört med 
massmarknadsföring? Vilka målgrupper vänder ni Er till då? Hur resonerar Ni när Ni gör 
denna segmentering? 
 
* Vilka strategier/angreppsätt bör användas vid MF av pension? Varför? 



 
* Vilka kanaler använder Ni Er av? Vilka är skälen till att Ni använder just dessa kanaler? Hur 
ser fördelning ut mellan kanalerna? Vid MF via Internet: Vilka metoder använder ni Er av?  
 
* Vilka budskap eller känslor försöker ni förmedla? 
* Skiljer sig budskapen mellan Era segment och kanaler? På vilka sätt? 
 
* MF‐planen generellt: Vilka delar är viktiga att lägga stor vikt på vid MF av just pension? 
Upplever Ni några svårigheter vid MF av dessa typer av affärer? Utveckla. 
 
Genomförande 
* Hur genomför Ni MF‐planen? Utveckla fritt. 
 
Uppföljning 
* Hur ser Ert uppföljningsarbete ut?  
* Hur mäter Ni resultaten, samt hur jämför Ni dessa med Era uppsatta mål? 
 

Relationsmarknadsföring 
Som vi ser det, kan pensionssparande vara till stor hjälp i arbetet med att skapa långsiktiga 
relationer till Era kunder. 
* Vilka målsättningar jobbar Ni mot angående kundrelationer?  
* Vilka insatser gör Ni genom MF generellt för att uppnå dessa mål samt hur underhåller ni 
relationen? (Ex. Förmånskunder etc.) 
* Har Ni några tankar om möjligheten till långsiktiga relationer i och med 
pensionssparanden? På vilka sätt jobbar Ni med detta inom pensionen?  
* Jobbar Ni med att kunden har en personlig försäkringsmäklare/bankkontakt?  
* Hur MF Ni kundrelationer internt? 

 
Övrigt/egna tillägg 
*Önskar ni lägga till någon information? 
 
 
 
Rättigheter 
* Önskar ni vara anonyma eller ger ni oss rätten att nämna företagsnamn och personliga 
uppgifter i uppsatsen? 
 
 
 
Många tack för Er medverkan samt för Er tid! 
 
Lina Pettersson 
Sofia Svensson 
 
Service Managementprogrammet 
Handelshögskolan, Umeå Universitet 
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