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Förord 

I den Oscarsbelönade filmen Gladiator (år 2000) sa den romerske krigsgeneralen 

Maximus: 

“What we do in life echoes in eternity”  

Detta citat har fungerat som ett ledmotiv för oss författare under skapandet av denna 

uppsats eftersom vi hade en önskan om att göra en upptäckt som kunde gynna 

framtiden. Vi båda författare är nöjda med det resultat vi har kommit fram till och 

känner att vi inte kunde gjort det utan vissa personer. Av denna anledning vill vi tacka 

vår handledare Per Nilsson och även Thommie Burström som har hjälpt oss. Därutöver 

vill vi tacka från kontaktperson på Swedbank som har gjort denna studie möjlig. 
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Sammanfattning 

I Sverige råder det hög konkurrens och låg kundrörlighet på bankmarknaden samtidigt 

som många banker har dålig kunskap om vad de ska erbjuda för att locka till sig nya 

kunder. Ett specifikt segment som Swedbank är intresserade av att locka till sig är 

universitetsstudenter. I dagsläget erbjuder Sveriges stora banker enbart klassiskt 

finansiella mervärden till dessa studenter. Detta innebär att bankerna inte särskiljer sig, 

vilket i sin tur gör att studenterna inte lockas till att byta bank eftersom samma 

mervärden redan erbjuds hos deras nuvarande banker. Därmed finns det en möjlighet att 

utforska nya mervärden som en student kan tänka sig att byta bank för. Detta för oss in 

på följande problemformulering: 

- Vad för mervärde eller vilka mervärden ska en bank erbjuda universitetsstudenter (18-

26 år) vid Umeå Universitet för att få dem att byta från sin nuvarande bank, samt varför 

är dessa mervärden av betydelse för studenterna och för banken? 

Vid skapandet av denna uppsats har vi berört teorierna ”Mervärde”, ”Brand Loyalty- & 

Illoyalty”, ”Lifestyle Branding & Marketing”, ”Pioneers” och ”Blue Ocean Strategy”. 

Vidare har vi arbetat både kvalitativt (fokusgrupp) och kvantitativt 

(enkätundersökningar). Fokusgruppen utfördes med fyra stycken fjärdeårselever vid 

Umeå universitet där vi undersökte vad för mervärden en bank bör erbjuda till 

universitetsstudenter. De erhållna mervärdena prövade vi sedan i enkätundersökningen. 

Enkäten fördelades ut till 121 stycken studenter vid alla de fyra olika fakulteten vid 

Umeå universitet med ett fokus på att ta reda på vilket eller vilka mervärden den 

generella studenten kunde tänka sig att byta bank för. När datainsamlingen var klar 

gjordes en analys av resultatet där vi tog reda på varför vissa mervärden är av betydelse 

för studenterna och Swedbank. 

I arbetets slutsats kom vi fram till följande: 

Det vi har kommit fram till är att det existerar två starka mervärden som kan göra att 

universitetsstudenter kan tänka sig att byta bank. Dessa mervärden är Rabatt på 

studentlitteratur och Rabatt på gymkort. Detta grundar sig att mervärdena både har en 

betydelse för Swedbank och universitetsstudenterna, vilket skapar vinster för båda 

parterna. Detta för att Swedbank kan få nya och lojala kunder samtidigt som 

studenterna kan erhålla mervärden som passar deras livsstil. 
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1.0 Inledning 
 I det här kapitlet börjar vi med att presentera val av ämne och företag för detta 

examensarbete. Därefter redogörs problembakgrund och vilken problemformulering 

som har utformats. Slutligen klargörs syftet med uppsatsen och en enkel 

begreppsförklaring av specifika termer presenteras för att underlätta läsningen för 

läsaren. 

 

1.1 Val av ämne 
Många studenter väljer idag samma bank som sina föräldrar av slentrian (Alvestrand & 

Svedin, 2008, s. 21). Detta gör att flera generationer av samma familj automatiskt kan 

bli användare av samma bank, samt stanna kvar utan att förstå vad andra banker har att 

erbjuda. Detta kan även uppstå trots att andra banker erbjuder marginellt bättre 

förmåner. Därmed finner vi det intressant att se vilka mervärden som en bank bör 

erbjuda i detta fall för att universitetsstudenter ska avsluta sitt konto på sin befintliga 

bank och välja en annan (exempelvis Swedbank). Samtidigt ser en kontaktperson på 

Swedbank till oss möjligheter att utvecklas inom detta område som bank och på detta 

vis kunna locka till sig nya kunder (Swedbanks kontaktperson, personlig 

kommunikation, 2 februari, 2012). Mer specifikt är det ett intressant forskningsområde 

då det finns en möjlighet att ta fram lösningar som gör att Sveriges banker och även 

Swedbank kan få nya kunder i ett nytt skede. I ett skede som skiljer sig från den 

traditionella tidpunkten i livet då individer funderar på att byta bank. Enligt Swedbanks 

kontaktperson är det traditionella skedet exempelvis då individer ska köpa bostad, 

skiljer sig, ärver eller vid annan dylik situation med stor finansiell koppling (Swedbanks 

kontaktperson, personlig kommunikation, 2 februari, 2012). Genom att ta fram 

attraktiva förmåner som passar studenter finns det en möjlighet att fånga upp individer i 

ett helt nytt skede som skiljer sig från de traditionella tidpunkterna i livet då människor 

väljer att byta bank. Problemet är att ta reda på vilka förmåner den yngre generationen 

av studenter värderar till den grad att de är beredda att byta bank i detta skede och 

varför. 

 

1.2 Val av företag 
Vi har valt att göra vårt examensarbete på uppdrag åt den svenska banken Swedbank. 

Motivet till detta är att vi finner det intressant och givande att arbeta mot ett företag. 

Detta eftersom det kan ge möjlighet till en mer direkt kontakt med det riktiga arbetslivet 

då vi arbetar med ett verkligt problem, samt träffar personer som arbetar med problemet 

dagligen. Swedbank är även ett väletablerat företag på den svenska marknaden vilket 

underlättar faktainsamling och kontakt för att göra en gedigen uppsats. Vi upprättade 

kontakt med Swedbank genom att besöka deras kontor i januari 2012 där vi bokade ett 

möte med en kontaktperson på banken. På mötet kom vi överens om ett ämnesområde 

som båda parterna var intresserade av. Ämnet vi kom fram till var vilket mervärde 

Sveriges banker och Swedbank bör erbjuda potentiella studentkunder från universitetet 

för att de ska byta från sin nuvarande bank till en annan (exempelvis Swedbank). Detta 

kom vi fram till efter att Swedbanks kontaktperson hade berättat att individer som väl 

har valt sin första bank har svårt för att byta bank även om det erbjuds marginellt mer 

förmåner eller mervärden hos den nya banken (Swedbanks kontaktperson, personlig 

kommunikation, 2 februari, 2012). Med mervärde syftar vi till det värde som en 

konsument får utöver den vanliga funktionen som banken fyller. Detta begrepp 
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(mervärde) kommer att förklaras mer specifikt under teoridelen i denna uppsats. Trots 

att vi gör denna uppsats på uppdrag åt Swedbank kommer vi att utesluta vilken bank 

universitetsstudenterna har i dagsläget, detta eftersom vi vill kunna generalisera svaren 

bättre oberoende vilken bank de har. 

1.3 Problembakgrund  
Redan år 2008 fanns det 123 stycken banker i Sverige och konkurrensverket anser att 

konkurrensen på denna marknad bara ökar. Kundrörligheten är dock mindre på 

bankmarknaden än övriga marknader. Dock är kostnaderna för att byta bank relativt 

låga, det som sätter hinder för att byta bank för kunderna är dock den okunskap om 

tillvägagångssättet. Dessutom är banker idag dåliga på att locka till sig nya kunder från 

andra banker. (Konkurrensverket, 2012, s. 204-205, 209).  

 

Med tiden har konkurrensen mellan banker och deras strävan efter att fånga upp kunder 

blivit allt större (McGoldrick & Greenland, 1992, s. 169). Mer specifikt är den yngre 

generationen en viktig kundgrupp för bankerna att fånga upp, detta eftersom den kan ses 

som en potentiell livslång investering (Foscht et al., 2010, s. 265). I förhållande till att 

marknaden förändras och blir tuffare blir det allt viktigare att differentiera sig som 

företag för att kunna fånga upp dessa kunder. Ett effektivt tillvägagångsätt att göra detta 

på är att använda sig av tjänst-relaterade mervärden. På det sättet kan ett företag få 

fördelar ekonomiskt, strategiskt såväl som marknadsföringsmässigt (Gebauer, 2011, 

s.1270).  

 

Idag är utbudet av studenterbjudande hos de stora svenska bankerna homogent och de 

differentierar sig med liten marginal. De studenterbjudanden som de erbjuder är strikt 

finansiella och konservativa (Handelsbanken, 2012) (Nordea, 2012) (SEB, 2012) 

(Swedbank, 2012). Detsamma gäller utbudet för de ledande bankerna i Storbritannien, 

de särskiljer sig inte i sitt utbud till studenter heller (Tank & Tyler, 2005, s. 154). Vilket 

påvisar att det existerar en bristande förmåga att kreativt kunna locka till sig studenter 

inte bara i Sverige, men även utomlands. Detta problem innebär att bankföretagen inte 

differentierar sig gentemot konkurrenter och därmed blir de kvar i ett känt 

marknadsutrymme med hög konkurrens, ett såkallat ”Red Ocean” (Kim & Mauborgne, 

2004, s. 106). Problemet mynnar sedan ut i att ingen av bankerna blir 

marknadspionjärer då de inte kan erbjuda en helt ny produkt på marknaden (Covin et 

al., 2000, s. 175). För om de vill bli marknadspionjärer måste de gå från ett Red Ocean 

till ett okänt marknadsutrymme där det existerar låg konkurrens, till ett såkallat ”Blue 

Ocean”, vilket i sin tur tillåter företaget och dess inkomster att växa då de differentierar 

sig (Kim & Mauborgne, 2004, s. 106).  

 

Den höga konkurrensen har gjort att konsumenter i ett samhälle dagligen ställs inför 

många köpbeslut. Dessa beslut vill konsumenterna gärna se som något de fattar efter ett 

rationellt tänkande. Det vill säga att det görs en jämförelse mellan för- och nackdelar av 

de tänkbara valen de ställs inför. I verkligheten stämmer inte denna teori alltid, 

exempelvis kan faktorer som känslor och ovetande leda till ett visst beslut. (Wilson, 

2011) Ovetande leder exempelvis ofta till att ungdomar väljer samma bank som sina 

föräldrar (Alvestrand & Svedin, 2008, s. 21). Bakgrunden till detta beslut är inte alltid 

informativt, utan kan ses som något som görs av vana och bekvämlighet. En stor del av 

ungdomar är ovetande om vad de olika bankerna har att erbjuda, därutöver är de inte 

intresserade av information om konkurrerande banker då många är nöjda med den 

funktion deras nuvarande bank fyller. (Alvestrand & Svedin, 2008, s. 22) Dock kan 
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dessa kunder tänka sig att byta företag om de konkurrerande företagen erbjuder mer 

bekvämlighetsfaktorer (Rowley & Daws, 2000, s. 554). Men de kan även tänka sig att 

byta om de har en positiv inställning till konkurrenter eller är negativt inställda till det 

nuvarande varumärket (Rowley & Daws, 2000, s. 541). 

  

Vidare har den yngre generationen individer ett annorlunda behov av sin bank, det vill 

säga att de inte alltid är ute efter klassiskt bankfinansiella förmåner. Att segmentera 

denna grupp efter deras intresse kan öka förståelsen för vad dessa kunder värderar för 

förmåner och mervärden i deras livsstil. (Foscht et al., 2010, s. 265) Mer specifikt 

menar Orth et al. (2004, s. 97) att problemet ligger i att bankerna inte arbetar med 

lifestyle-marketing och lifestyle-branding (livsstilsmarknadsföring och 

livsstilsvarumärke) där en marknadsförare operar i linje med ett segments livsstil. De 

menar även att om en marknadsförare skapar sig en uppfattning om ett segment kan 

denne väva in segmentets prioriterade värden i varumärket och marknadsföringen och 

därmed erbjuda en produkt som tilltalar segmentets livsstil.  

 

Sammanfattningsvis existerar det i dagsläget en hög konkurrens bland banker och en 

strävan efter att fånga upp den yngre generationen konsumenter. För att bankerna ska 

lyckas med att fånga upp dessa nya kunder krävs det att de differentierar sig, vilket de 

inte gör idag. Samtidigt är många av dessa yngre potentiella kunder ovetande om vad 

andra banker har att erbjuda och stannar mestadels kvar hos sin nuvarande bank av 

bekvämlighet. Dock är den yngre generationen benägen att byta bank om den upplever 

att det erbjuds mer bekvämlighetsfaktorer hos en annan bank än den nuvarande. Dessa 

bekvämlighetsfaktorer bör i detta fall tilltala den yngre generationens livsstil då deras 

behov av en bank ser annorlunda ut i förhållande till den äldre generationens. Slutligen 

blottar detta ett intressant forskningsområde, det vill säga vilka mervärdesfaktorer som 

kan göra att studenter i åldern 18 till 26 år väljer att byta bank, samt vad dessa 

mervärden kan innebära för banken och studenterna. Därutöver kommet det teoretiska 

perspektivet att utreda om studenternas livsstil är kopplat till studenternas vilja att byta 

bank. Detta kommer även att ge en förståelse för om studenterna är lojala mot sin 

nuvarande bank eller ej. Vi kommer därmed att få en teoretisk förståelse för vilka olika 

faktorer som kan komma att påverka universitetsstudenters vilja att byta bank. 

 

1.4 Problemformulering 
 

- Vad för mervärde eller vilka mervärden ska en bank erbjuda universitetsstudenter (18-

26 år) vid Umeå Universitet för att få dem att byta från sin nuvarande bank, samt varför 

är dessa mervärden av betydelse för studenterna och för banken? 

1.5 Syfte 
Vårt syfte är att klargöra ett mervärde eller en kombination av två mervärden som kan 

göra att universitetsstudenter väljer att byta bank för. Men även varför specifikt dessa 

mervärden är av betydande rang för studenterna och för banken. Slutligen kommer vi att 

presentera en tänkbar lösning för Swedbank. Denna lösning kommer att inkludera 

mervärden som studenterna själva anser har en såpass stor betydelse att de väljer att 

byta bank. Därutöver kommer lösningen att ge den akademiska världen en förståelse för 

vilka mervärden som en bank bör erbjuda för att locka till sig universitetsstudenter, 
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samt varför dessa mervärden är viktiga både för studenter och för banker ur ett teoretiskt 

perspektiv. 

 

 

1.6 Begreppsförklaring 
 För att ge läsaren en förståelse för de olika begreppen som används i denna uppsats 

följer här en kort redogörelse. Motivet till detta är att läsaren på ett tydligt sätt ska 

kunna följa texten och undvika misstolkningar. 

 

 

Swedbank:                                  En av Sveriges storbanker med inriktning på 
privatpersoner och små/medelstora företag. 

 

Mervärde:             Mervärde syftar till det värde en kund får 

utöver den verkliga tjänsten. Detta kan 

exempelvis vara att en konsument förutom 

en köpt produkt får något extra, en tjänst eller 

dylikt. Begreppet mervärde kommer att 

beskrivas mer utförligt i teoridelen under 

rubriken ”mervärde”. 

 

Studentmervärde:           Ett mervärde som en individ erbjuds specifikt 

för att den är student. 

 

Studenter & Universitetsstudenter:    När studenter diskuteras i denna uppsats syftas 

det alltid till universitetsstudenter.              
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2.0 Vetenskapligt angreppsätt 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga angreppsättet för denna studie. Först 

kommer vi att redogöra vår förförståelse och vilken kunskapssyn vi har, därefter 

kommer vi att presentera vilket perspektiv studien erhåller. Vi tar även upp vilket 

angreppsätt vi använder i studien och varför, därutöver presenteras det metodval vi har 

valt att använda oss av. Slutligen kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt då 

vi samlade in sekundärkällor, samt källkritik.  

 

2.1 Förförståelse 

“För-förståelse är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått 

genom exempelvis egna erfarenheter, utbildning eller annat vetenskapligt arbete” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 95). 

 

Vid en studie är det viktigt att vara objektiv som forskare, det vill säga att lägga sina 

värderingar åt sidan (Bryman & Bell, 2005, s. 42; Ejvegård, 2009, s. 19). Forskare har 

vanligtvis en förförståelse om det valda ämnet innan den tar sig an arbetet, vilket kan 

ligga till grund för intresset och valet av ämnesområde, dock kan denna förförståelse 

vara en nackdel då det kan leda till att forskaren angriper studien med för mycket egna 

värderingar (Holme & Solvang, 1991, s. 151). För att undvika att detta uppstår i studien 

kommer vi i nästa stycke att redogöra vår personliga förförståelse för att ge oss själva 

och läsaren en uppfattning av hur våra personliga bakgrunder kan ha färgat denna 

uppsats. 

 

Innan våra universitetsstudier har en av oss (Niclas Paulsson) studerat det 

naturvetenskapliga programmet med inriktning matematik/data på 

Nynäshamnsgymnasium och den andre (Fredrik Nordin) har studerat det 

samhällsvetenskapliga programmet vid Blackebergs gymnasium i Stockholm. Niclas 

gymnasieutbildning kan möjligtvis ha påverkat hans kunskapssyn till en mer 

faktabaserad. Medan Fredriks samhällsvetenskapliga gymnasieutbildning möjligtvis har 

gett honom en liknande kunskapssyn som Niclas, dock med en lutning mot ett mer 

kritiskt förhållningssätt. När vi vet detta kan vi undvika att det kommer att påverka vår 

kunskapssyn i denna studie.  

 

Just nu studerar vi båda på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet, dock har vi 

båda valt olika inriktningar på programmet. Den ena har valt inriktningen handel och 

logistik (Fredrik Nordin) och den andre studerar det allmänna Civilekonomprogrammet 

(Niclas Paulsson). Under vår sjunde termin fördjupade vi oss båda i D-kursen Business 

development and internationalization 30 högskolepoäng, denna kurs gav oss goda 

teoretiska kunskaper inom affärsutveckling. Mer specifikt fick vi ta del av många 

intressanta vetenskapliga artiklar inom ämnet vilket påverkade vårt val av ämnesområde 

och vårt val av några teorier (Blue Ocean Strategy och Pioneers). Anledningen till att vi 

valde att använda oss av dessa teorier är för att vi anser att de kan utgöra goda 

grundstenar i vår studie. Detta innebär att det har varit svårt att agera helt objektivt vid 

val av teorier, eftersom några av de teorierna vi använder i denna uppsats är teorier som 

vi är bekanta med sedan tidigare. Resterande teorier vi använder i detta arbete är dock 

teorier som kommer att tas fram på ett objektivt sätt. Anledningen till att vi nämner 
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detta är för att förklara för läsaren vilka delar av denna uppsats som kan påverkas av 

författarnas subjektiva tolkningar. Men även för att vi själva som författare ska vara 

medvetna om vår subjektivitet då vi behandlar områden som kräver hög objektivitet. 

 

Utöver de teoretiska kunskaper vi har erhållit från kursen Business development and 

internationalization har vi fått en förståelse för praktiken inom affärsutveckling. Detta 

fick vi genom att under kursens gång delta i Venture cup som är en organisation som 

hjälper entreprenörer med affärsidéer (Venture Cup, 2012). I Venture Cup agerade vi 

konsulter inom affärsutveckling för entreprenörer med planer att starta upp ett nytt 

företag. Denna erfarenhet kommer att vara en fördel och styrka i denna studie, då vi har 

fått en förståelse för hur företag fungerar i praktiken och vad som är viktigt för att 

utvecklas på marknaden. Utöver denna kurs har vi båda tre års studieerfarenhet från 

civilekonomprogrammet, där vi bland annat har fördjupat oss inom företagsekonomi, 

finans, logistik och marknadsföring. Vilket har gett oss en kunskapsbas som ger oss 

kapaciteten att genomföra denna studie. Slutligen har vi båda under vår studietid 

upplevt ett klassiskt studentliv då vi har deltagit i alla de olika sorters aktiviteter som 

hör till (både inom och utanför skolan). Vi har även vänskapskretsar hos de flesta av 

skolans fakultet och god förståelse för de aktiviteter som universitetsstudenterna 

sysselsätter sig med. Detta kommer att fungera som en grund till vår analys av den 

insamlade empirin då vi är insatta i våra respondenters situation.  

 

Vidare finns det en risk att en forskare skapar ett personligt band med de individer som 

studeras, vilket kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2005, s. 42). Gällande våra egna 

bankval är ingen av oss kunder hos Swedbank idag. Vi båda är kunder hos Nordea Bank 

och har haft samma bank hela livet. Detta innebär att vi inte har några personliga 

förankringar till Swedbank och därmed minskar vi risken till subjektiv tolkning av 

resultaten. Därutöver har vi ingen förförståelse om skillnaden mellan de olika bankernas 

studenterbjudanden, vilket betyder att vi även kommer att vara objektiva i den frågan. 

 

Som vi nämnde i början av detta kapitel är det viktigt att vara objektiv som forskare vid 

en studie, det vill säga att lägga sina värderingar åt sidan (Bryman & Bell, 2005, s. 42; 

Ejvegård, 2009, s. 19). Efter vår förklaring av vår förförståelse har vi därmed lyckats 

med att reda ut frågetecken och funderingar som kan påverka objektiviteten för både 

läsaren och oss själva i denna uppsats. 

 

2.2 Kunskapssyn  
I denna del kommer vi att beskriva vilken ontologisk ståndpunkt vi förhåller oss till, 

därefter kommer vi att presentera epistemologin för att ge läsaren en klar uppfattning 

om hur studien kommer att fortfölja. Mer specifikt syftar detta till studiens utformning 

och tolkning av resultat. 

 

Ontologi 
Det finns två olika ontologiska ståndpunkter som förklarar hur en författare ser 

verkligheten. Den ena är objektivism och syftar till att allt vi ser påverkas av externa 

faktorer som vi inte kan kontrollera. Den andra ståndpunkten är konstruktionism och 

syftar till att människor själva kan påverka vad som händer och att detta är i ständig 

förändring. (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34) 

 

Vi författare anser att objektivismen är den ståndpunkt som förklarar hur vi ser på 
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verkligheten och detta avspeglar sig i denna studie. Detta eftersom vi kan ta fram och 

mäta de mervärden som universitetsstudenterna kan tänka sig att byta bank för på ett 

objektivt sätt. Mer specifikt kommer vi till en början att genomföra en fokusgrupp 

(detta scenario förklaras mer ingående under praktiskt metod) där vi ska få en 

förståelse för vilka mervärden som universitetsstudenterna tycker är av betydelse för att 

de ska vilja byta bank, för att sedan använda detta material till en enkätstudie (detta 

scenario förklaras mer ingående under praktiskt metod). Detta innebär att vi kommer 

att få ett slutresultat i siffror, vilket gör att analysen blir mer direkt och objektivistisk, 

till skillnad från om vi skulle erhållit mer djupgående beskrivande information. 

Därutöver anser vi att denna studie inte präglas av konstruktionism då vi vill mäta 

mervärdena på ett objektivt sätt. Sammanfattningsvis kommer vår studie av denna 

anledning genomsyras av objektivitet och därmed blir vårt sätt att se på verkligheten 

objektivistisk. 

 

Epistemologi 
Epistemologi är en kunskapssyn som går att dela in i två vetenskapliga synsätt; 

positivistiskt och hermeneutiskt (Patel & Davidson, 1994, s. 23). Vi har valt att 

presentera dessa två synsätt för att läsaren ska få en förståelse för vad de innebär, samt 

för att förstå hur vi författare förhåller oss till dem. 

 

De två vetenskapliga synsätten kan beskrivas som vilken verklighetsuppfattning 

och vetbarhetsuppfattning vi har i studien (Johansson Lindfors, 1993, ss. 10-11).  

 

Det positivistiska synsättet kan definieras som:  

 

“Det är bara sådana företeelser (och därmed kunskaper) som kan bekräftas via sinnena 

som ska ses som “riktig” kunskap - en princip som kallas för fenomenalism” (Bryman 

& Bell, 2005, s. 26). 

  

Detta innebär att positivismen är ett synsätt där forskaren vill bekräfta något genom 

vetenskaplig fakta. Hermeneutiken å andra sidan bygger på att forskaren vill förstå 

varför något händer istället för att inrikta sig på vad som händer. Skillnaden mot det 

positivistiska synsättet är att hermeneutiken menar att människan kan påverka utfallet 

och därmed vill hermeneutiken få en förståelse varför människan gör som den gör. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 29) 

 

Därutöver är det vetenskapliga synsättet inte något som en person väljer själv, utan detta 

är något som skapas utifrån en studies problemformulering (Jacobsen, 2007, s. 14). Om 

vi ser till denna uppsats problemformulering vill vi få fram vilka mervärden Swedbank 

ska erbjuda universitetsstudenter för att de ska byta från sin nuvarande bank till 

Swedbank, samt varför dessa mervärden är av betydande rang för studenterna och 

Swedbank. I förhållande till den problemformuleringen ligger vi någonstans mitt 

emellan de två synsätten. Detta för att vi till en början vill få en förståelse för 

universitetsstudenternas livsstil genom att använda oss av en fokusgrupp, vilket ger oss 

en hermeneutisk kunskapssyn. Därefter utför vi en enkätundersökning där vi är ute efter 

att få en generell bild av universitetsstudenterna. Det erhållna resultat från 

enkätundersökningen kommer till majoriteten att vara i form av siffror, vilket innebär 

att vi även får ett positivistiskt synsätt då detta resultat kommer att fungera som ett 

konkret material för att avgöra om universitetsstudenterna kan tänka sig att byta till 

Swedbank för ett eller flera mervärden. Därefter kommer vi att tolka vad dessa 
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sifferresultat beror på, vilket återigen för oss in på det hermeneutiska synsättet. 

Sammanfattningsvis innebär detta att vår studie kommer att präglas och genomsyras av 

både ett hermeneutisk och positivistiskt synsätt. 

  

2.3 Perspektiv 
Vid ett vetenskapligt arbete anser vi att det är viktigt att redogöra för de olika 

perspektiven som ett arbete formuleras utifrån. Vår studie fokuserar främst på att 

utforma en lösning till Swedbank som kan ge dem möjligheten att locka till sig nya 

kunder och vi har valt att arbeta med två perspektiv. Det ena är från 

universitetsstudenternas perspektiv eftersom vi vill undersöka för vilket eller vilka 

mervärden dessa kan tänka sig att byta bank för och varför. Det andra perspektivet är 

från banker eftersom vi är ute efter att undersöka vilket eller vilka mervärden de bör 

erbjuda för att kunna locka till sig nya kunder, samt varför dessa mervärden kan vara 

betydelsefulla för bankerna. 

 

2.4 Angreppssätt 
En studies angreppssätt kan se olika ut beroende på vilken väg författarna väljer att gå 

för att finna kunskap. Det ena angreppsättet är det deduktiva, vilket innebär att 

forskarna utifrån en teori skapar hypoteser som de antingen förkastar eller bekräftar 

genom att samla in data (Bryman & Bell, 2005, s. 23; Johansson Lindfors 1993, s. 55). 

Ett annat angreppssätt är det induktiva som istället går ut på att forskarna samlar in data 

för att skapa en ny teori, det vill säga att teorin är ett resultat från vad forskarna har fått 

ut av studien (Bryman & Bell, 2005, s. 25; Johansson Lindfors, 1993, s. 57). 

Anledningen till att vi beskriver dessa två angreppsätt beror på att vi använder oss av en 

kombination av dem. Detta leder till att vi kommer angripa denna studie på ett abduktivt 

angreppsätt. Det abduktiva angreppsättet innebär att forskaren använder sig av en 

blandning av det induktiva och det deduktiva angreppsättet (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 154). I praktiken innebär detta att vi kommer att ta fram mervärden från fokusgruppen 

som vi sedan kommer att göra en enkätundersökning av för att ta reda på om det är av 

sådan betydelse för studenterna att de kan tänka sig att byta bank. Därutöver kommer vi 

att använda oss av uppsatsens teorier för analys och även skapa antaganden utifrån 

teorierna för att frambringa ett diskussionsunderlag. 

 

Nedanför presenteras en modell (se Figur 1) över vårt angreppsätt för att förenkla 

läsarens förståelse för hur datainsamlingen och analysen är kopplade till varandra. 

Denna figur illustrerar vårt tidigare nämnda angreppsätt och ser lite annorlunda ut i 

förhållande till hur den deduktiva och induktiva processen ser ut enskilda. Detta för att 

vi med hjälp av en fokusgrupp kommer att finna mervärden som sedan testas på våra 

respondenter i en enkätundersökning. Utifrån studiens teorier tar vi även fram 

antaganden som ligger till grund för enkätens frågor. När datainsamlingen är klar 

kommer resultatet att presenteras för att sedan analyseras med hjälp av teorierna och 

antagandena, slutligen kommer vi fram till en slutsats. 
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                 Figur 1: Vårt angreppsätt  

 

2.5 Metodval 
Valet av undersökningsmetod en forskare väljer grundar sig i den mängd kunskap 

forskaren har inom problemområdet. I det fall då det finns en del informationen inom 

problemområdet som går att undersöka med modeller blir undersökningen beskrivande, 

vilket innebär att det blir en deskriptiv studie. Men om det finns mer information än för 

en deskriptiv studie och teorier har utformats inom området kan forskaren börja sätta 

upp hypoteser för att bekräfta teorierna mot verkligheten. I de fall som det finns 

kunskapsluckor i forskarens utvalda problemområde går det att lösa detta med 

undersökningar, vilket kallas för en explorativ studie. (Patel & Davidson, 1994, s. 10-

11) Då vi författare anser att vi inte innehar tillräckligt med kunskap inom 

problemområdet kommer vi inte att tillämpa hypoteser i denna studie. Utan vi kommer 

att utgå från en explorativ studie som mynnar ut i en deskriptiv studie. Det är vanligt att 

forskare i vissa fall utgår från en explorativ studie innan de kommer till en deskriptiv 

studie eftersom de vill i den explorativa studien utforska vilka faktorer som är viktiga 

att fokusera på i den deskriptiva studien (Patel & Davidson, 1994, s. 12). Därutöver gör 

vår begränsade kunskap inom området att vi landar i en fokusgrupp för att samla in 

information om vilka mervärden som fjärdeårselever värderar till den grad att de skulle 

kunna tänka sig att byta bank. Denna metod vi använder klassificeras därmed som 

explorativ, detta eftersom vi försöker täppa till de luckor vi har inom problemområdet 

(Patel & Davidson, 1994, s. 11). Därefter tar vi oss an en deskriptiv studie där vi 

undersöker hur mervärdena från fokusgruppen tas emot av universitetsstudenter. 

 

Det finns två olika metoder för insamling av data som en forskare kan använda sig av i 

en studie, den kvalitativa- (mjukdata) och den kvantitativa-metoden (hårddata) (Holme 
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& Solvang, 1997, s. 13). I en kvalitativ undersökning vill forskarna sätta sig in i hur 

respondenterna tänker istället för att bara förklara ett fenomen, de vill säga att forskaren 

gör en mer djupgående analys av ett ämne (Holme & Solvang, 1997, s. 92). Den 

kvantitativa metoden innebär att forskaren istället vill få svar på vad många 

respondenter anser inom ett visst fenomen, de vill därmed generalisera något och gör 

det exempelvis med hjälp av enkäter (Holme & Solvang, 1997, s. 78). Då vår 

problemformulering fokuserar på att undersöka vilket eller vilka mervärden som 

universitetsstudenter kan tänka sig att byta bank för blir metoden en kombination av 

både den kvalitativa (fokusgruppen) och kvantitativa (enkäter) metoden. Den 

huvudsakliga anledningen till detta val grundar sig i att fokusgruppen ger information 

om vad för mervärden som universitetsstudenter tycker är av betydande grad för att de 

ska kunna byta bank från sin nuvarande, vilket sedan prövas i en enkätundersökning. 

Detta görs för att få en generell bild av vad respondenterna tycker, samt varför de tycker 

som de gör. Resultatet visar även vad detta kan innebära för Swedbank, samt vad det 

kan ha för följder. Slutligen styrker valet av två metoder denna studie eftersom det ger 

uppsatsen både djup och bredd i undersökning, vilket krävs för att genomföra denna 

studie då vi först vill få en förståelse som vi sedan kan generalisera. 

 

2.6 Insamling av sekundärkällor 
I denna del kommer vi att förklara hur vårt tillvägagångsätt har sett ut vid insamling av 

sekundärkällor. 

 

Vid insamlingen av sekundärkällor har vi använt oss av Umeå universitets egen 

sökmotor på internet. Genom den sökmotorn har vi använt oss av databasen Business 

Source Premier och funnit de flesta artiklar vi har använt via den. I dessa artiklar har vi 

även granskat referenslistorna för att kunna finna artiklar som är till vårt intresse och 

som sedan kan användas till vår uppsats. När vi sökt på artiklarna har vi använt oss av 

sökord som: Customer value, Lifestyle branding, Lifestyle marketing, Blue Ocean och 

Pioneers. Därutöver har vi samlat in fakta från böcker som vi lånat från Umeå 

universitetsbibliotek, dessa böcker har främst varit till användning när vi utformade 

metodkapitlet. När vi sökte på böckerna använde vi oss av Umeå universitets databas 

“Album”. Sökord som legat till grund för att finna dessa böcker är: Vetenskaplig metod, 

Kvalitativ, Kvantitativ och Metod. Genom att söka på dessa ord fick vi ett antal träffar 

på böcker av intresse inom det området som vi sedan använt i denna studie. Därutöver 

har vi granskat andra intressanta uppsatsers val av metodböcker för att forma vårt eget 

val av metodlitteratur. 
   

2.7 Källkritik 
I denna del presenteras källkritiken för denna studies använda litteraturmaterial. 

 

Vid en studie är det viktigt att arbeta med källor som har en god trovärdighet. Detta går 

att uppnå genom noggrann bedömning och granskning av information för att sedan 

avgöra om källan är pålitlig. Frågor som bör ställas för att förtydliga trovärdigheten för 

en källa är exempelvis om oberoende krav existerar och var uppgifterna kommer ifrån (i 

överlag är primärkällor att föredra framför sekundärkällor). Men även färskheten av 

fakta bör beaktas och i regel är en nyare källa bättre än en äldre. Inom akademiska 

ämnen har auktoritet en hög trovärdighet och därmed anses uppgifter från auktoritet 

vara pålitliga. Därtill kan flera oberoende källor som styrker varandra ge en ökad 

sannolikhet till att uppgifter är korrekta. (Ejvegård, 2009, s. 71-74). 
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I denna studie har vi varit noggranna med att använda oss av trovärdiga källor för att 

kunna få ett tillförlitligt slutresultat. Med trovärdiga källor syftar vi till peer reviewed 

primärkällor och vid tillfällen vi inte har fått tag i dessa har vi använt oss av 

sekundärkällor som är peer reviewed. Att en källa är peer reviewed innebär att den har 

granskats och godkänts av två till tre experter inom ämnesområdet (Ware, 2011, s. 24). 

Vi har även valt att använda oss av aktuella källor från år 2000 och framåt för att faktan 

ska vara uppdaterad. Dock har det använts några äldre källor i denna studie som vi 

fortfarande anser vara applicerbara och aktuella. Vi bedömer att de fortfarande är 

applicerbara eftersom de exempelvis beskriver generella fenomen eller teorier som inte 

har förändrats sedan publiceringsdatumet. De artiklar vi har använt oss av har vi hämtat 

ur databasen Business Source Premier, vilket vi anser är en tillförlitlig databas eftersom 

den erbjuds av Umeå Universitet som sökmotor för vetenskapliga artiklar. En annan 

anledning till valet av Business Source Premier är att den gratis ger tillgång till ett stort 

urval av vetenskapliga artiklar till studenter vid Umeå universitet. Vid utformningen av 

metod delen i denna uppsats har vi använt oss av böcker som är lånande från Umeå 

universitets bibliotek. Detta ser vi som en trovärdighetsfaktor eftersom de flesta 

böckerna erbjuds som studentlitteratur vid ett modernt universitet.  

 

Vidare har vi använt oss av sekundärdata i studien då vi genom en sådan källa fann att 

ungdomar oftast väljer samma bank som sina föräldrar. Dock innebär vår användning av 

sekundärdata att vi som forskare inte har kontroll över hur insamlingen av data har gått 

till, vilket innebär att vi måste förlita oss på att forskarna som har utfört studien har gjort 

det på ett gediget sätt. Därutöver är det viktigt att ha publiceringsdatumet i åtanke vid 

val av källa för att kunna veta om studien fortfarande är aktuell. (Jacobsen, 2007, s. 115-

116; Johansson Lindfors, 1993, s. 117-118) Vi anser att denna sekundärdata är trovärdig 

då studien är gjord 2008, vilket innebär att den är fortfarande aktuell och kan appliceras 

på denna studie. 

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att denna studies källor håller en hög kvalité och bidrar 

med trovärdiga uppgifter. Pålitligheten styrks ytterligare av att vi har använt oss av flera 

oberoende källor för varje område för att verifiera trovärdigheten. Till stor utsträckning 

har vi även försökt undvika subjektiva källor genom att främst vända oss till 

förstahandskällor där vi kan erhålla ursprungliga fakta. Dock existerar det 

sekundärkällor i denna studie som vi valde att använda då de gick att styrka med andra 

källor, men även för att de är peer reviewed. 
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3.0 Teori 
I detta kapitel kommer vi börja med att överskådligt presentera vårt val av teorier för 

denna studie som sedan kommer att ligga till grund för vår analys. Därefter presenteras 

och motiveras varje teori enskilt för att sedan kopplas ihop med ett eller fler 

antaganden. I slutet av kapitlet kommer teorierna att illustreras i en figur för att läsaren 

ska få en bättre förståelse för hur de hänger ihop med varandra och studiens syfte. 

 

3.1 Val av teorier 
Ur vår problemformulering har vi valt att inrikta denna studie på teorier som berör 

ämnena: Blue Ocean Strategy, Pioneers, Mervärde, Brand loyalty & illoyalty och 

Lifestyle Branding & Marketing. Motivet bakom vårt val av teorier grundar sig i att 

dessa kan fungera som bra grundstenar för vårt arbete. Detta för att det finns ett tydligt 

samband mellan dem och även för att de har en stark relation till vår 

problemformulering. Nedan i figur 2 illustreras denna uppsats valda teorier och hur de 

förhåller sig till problemformuleringen. 

 

 

 

 

 
 

 

  Figur 2: Modell över teorierna 

 

 

Problemformulering: 

- Vad för mervärde eller 
vilka mervärden ska en 

bank erbjuda 
universitetsstudenter (18-

26 år) vid Umeå Universitet 
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sin nuvarande bank, samt 
varför är dessa mervärden 

av betydelse för 
studenterna och för 
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3.2 Mervärde 
Den första teorin som vi har valt att använda oss av till denna uppsats är teorin om 

mervärde. Vi kommer att börja med att presentera motivet till teorivalet för att sedan 

beskriva teorin. 

 

Motiv till teorival: 

Anledningen till att vi har valt mervärde som en av teorierna grundar sig i att mervärde 

kan tolkas olika beroende på vem du frågar. För vissa kan mervärde vara något stort och 

innovativt, medan för andra kan det bara behövas någon liten förändring för att ge ett 

mervärde. Vi vill få svar på vad mervärde är för universitetsstudenter och hur de ser på 

det. När vi har en klar bild över vad ett mervärde är kan vi enkelt utforma tänkbara 

mervärden som kan passa universitetsstudenter. Slutligen kan vi ge rekommendationer 

till Sveriges banker (samt Swedbank) om vad som krävs från deras sida 

mervärdesmässigt för att locka till sig studenter. Vi är dock medvetna om att det 

existerar brister i denna teori. Exempelvis för att denna teori fokuserar på mer generella 

mervärden som konsumenter prioriterar, vilket utesluter mervärden som en mindre 

grupp av populationen anser är viktiga. Men vi anser dock att denna teori fortfarande 

passar in på vår studie eftersom vi söker efter en generell bild av 

universitetsstudenterna. Slutligen vill vi poängtera att vi framöver i denna uppsats 

kommer att arbeta med mervärde utifrån den definition som vi presenterar i vår teori 

förklaring. 

Teori förklaring: 

Kundens mervärde kan beskrivas på många olika sätt, Butz JR och Goodstein definerar 

kundens mervärde på följande vis: 

“By customer value, we mean the emotional bond established between a customer and a 

producer after the customer has used a salient product or service produced by that 

supplier and found the product to provide an added value” (Butz, JR & Goodstein, 

1996, s. 63). 

Vilket innebär att mervärdet är det extra kunden får av att använda en tjänst istället för 

att nyttja konkurrenternas tjänst. Genom att erbjuda kunden ett mervärde går det att 

stärka bandet mellan företaget och dennes kunder. Ett företag bör vara medvetet om vad 

konsumenter förväntar sig av deras tjänst och vad för mervärde de upplever gentemot 

vad de får av konkurrenternas, det vill säga att de måste sätta sig in i hur kunderna 

tänker (Woodruff, 1997, s. 141). I förhållande till problemformuleringen är det i 

bankernas (samt Swedbanks) fall mervärdet som ges till kunden som är en viktig 

byggsten för att differentiera sig mot konkurrenterna och få ett övertag på marknaden.  

Woodruff (1997, s. 148) menar att många företag försöker idag att finna ett mervärde 

till sina kunder genom att ta efter andra företag, men om de fortsätter att göra samma 

saker kommer det i slutändan leda till att inget försprång tas över konkurrenterna på 

marknaden. I dessa fall menar han även företagen måste vara mer innovativa och bryta 

sig ur de gamla mönstren och se hur de kan skilja sig från andra företag.  

Anderson & Narus (1998, s. 54) menar att mervärde är vad kunden får i utbyte av ett 

företag när den beslutar sig för att köpa sin produkt utav dem och det kunden erbjuder i 

utbyte är det pris den betalar för produkten. Chang & Weng (2012, s. 42) definierar 
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mervärde som skillnaden mellan det förväntade värde som kunden har och det upplevda 

värde som den får när den köper en produkt, de nämner även att det beror på kundens 

subjektiva tolkningar, vilket innebär att det är olika från kund till kund.  

Även Smith & Colgate (2007, s. 7) talar om att mervärde är vad kunden får i utbyte i 

form av fördelar gemtemot vad de uppoffrar till företaget i form av vad produkten 

kostar. De beskriver även att använda sig av mervärde för att locka till sig kunder är ett 

koncept som har använts för att kunna differentiera sig mot konkurrenterna. Smith & 

Colgate (2007, s. 10) menar även att ett företag måste förstå att kunderna kan värdera 

saker olika beroende på vilken miljö de är i, de vill säga att företagen måste förstå att 

kunderna är olika och att deras värderingar är likaså.   

Ulaga (2001, s. 526) talar om att mervärde har blivit allt viktigare för företag att arbete 

med. Då ett mervärde kan leda till att kunden blir nöjd vilket i sin tur leder till att den är 

lojal och sprider vidare goda ord om företaget till andra potentiella kunder. Ulaga (2001, 

s. 525) menar även att erbjuda ett mervärde till sina kunder enbart inte är ett problem 

som är centrerat till en marknad, utan denna svårighet att erbjuda ett bra mervärde 

existerar på de flesta marknader. Ulaga (2001, s. 529) påpekar även att genom att ge ett 

mervärde till sina kunder som inte de konkurrerande företagen gör, kan företaget få ett 

övertag på marknaden. Han menar även att varje kund inte är den andre lik, utan 

kunderna upplever mervärdet olika. Ulaga (2001, s 528) definierar även mervärde som 

en balansgång mellan de uppoffringar som kunden gör och de belöningar den får av 

produkten eller tjänsten när de använder den. 

I vår studie kommer mervärde att definieras som det värde en kund får utöver den 

verkliga tjänsten. Detta kan exempelvis vara att en konsument förutom en köpt produkt 

får något extra, en tjänst eller dylikt. 

I Butz, JR och Goodsteins artikel Measuring customer value: gaining the strategic 

advantage framgår det att det finns tre olika nivåer på mervärde för kunden. De tre 

nivåerna är: 

  Väntad nivå 

 

 Önskad nivå 

 

 Oväntad nivå 

Den väntade nivån är det som kunden förväntar sig av företaget när denne beslutar sig 

för att använda tjänsten. Den önskade nivån inriktar sig på saker som kunden vill ha av 

företaget, men som samtidigt inte är givna att företaget ska erbjuda. Den sista nivån, 

vilket är den oväntade nivån fokuserar på vad företaget kan erbjuda kunden som denne 

inte förväntar sig, men istället kan bli positivt överraskad av. Det är dock ingen enkel 

uppgift att skapa ett mervärde för kunder, det krävs mycket arbete från ett företag och 

de som lyckas skapa detta mervärde har en god chans att stärka bandet till sina kunder. 

Om de lyckas skapa detta band kan det i sin tur leda till en långsiktig relation till 

kunden. (Butz, JR & Goodstein, 1996, s. 67-69) 

Det går tydligt att se en koppling mellan mervärdet för kunder och studiens syfte. Det 

som ska undersökas är vilket mervärde som är viktigt för en bank att erbjuda för att 

locka till sig universitetsstudenter. Men som det framgår ovan är detta inte en lätt 
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uppgift för företaget, utan det krävs en hel del jobb och att de vågar tänka utanför 

ramarna för att kunna differentiera sig från konkurrenterna. 

I figur 3 kan vi se processen för att skapa ett framtida mervärde för kunder. Den består 

av fem stycken frågor som företaget måste ta ställning till. Först ser företaget till sina 

målkunder och vad de värderar idag. Nästa steg är att ta reda på vilka av de värden de 

angivit som de värderar högst. (Woodruff, 1997, s. 144) I en studie av Griffin & Hauser 

(1993 refererad i Woodruff 1997. s. 144) menar de att företagen inte kan ta med alla 

olika mervärden som kunderna värderar eftersom det skulle vara för tidskrävande, 

därför bör en prioritering ske om vilka som är viktigast. När detta steg är utfört 

undersöks hur bra eller dåligt företaget uppfyller dessa mervärden som kunderna 

eftersträvar. Det fjärde steget fokuserar på att utifrån steget innan ta reda på varför det 

fattas bra eller dåliga beslut i denna process. Sista steget, vilket representerar det femte 

steget i figuren ser till vad kunderna värderar i framtiden. Denna process är uppbyggd i 

en hierarkisk ordning och följer företagen denna process kan det ge dem ett övertag på 

marknaden istället för att de agerar som åskådare av vad som händer på marknaden. När 

alla stegen är granskade gäller det att börja om från början för att inte tappa förståelsen 

för vad ett mervärde betyder för sina kunder. Under denna process använder sig 

företaget av olika metoder, de kan både använda kvalitativa och kvantitativa metoder 

för att få svar på frågorna. (Woodruff, 1997, s. 144-145) 

 

 

 
      Figur 3: Mervärdesmodellen (Woodruff, 1997, s. 144) 

 

Antagande 1: ”Det finns tre olika nivåer av mervärde som en student kan uppleva. De 

tre nivåerna är: Väntad-, Önskad- och Oväntad nivå” 
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Antagande 2: ”Genom att ta reda på vad studentkunder värderar idag kan en bank få 

en förståelse för vad studentkunderna värderar i framtiden” 

 

 

 3.3 Brand loyalty & illoyalty 
Den andra teorin vi har valt att använda till denna studie är teorin om brand loyalty 

(varumärkeslojalitet) och illoyalty (varumärkesillojalitet). Vi kommer att börja med att 

presentera motivet till teorivalet för att sedan beskriva teorin. 

 

Motiv till teorival: 

Motivet till valet av denna teori grundar sig i att kunna förstå sig på den 

varumärkeslojalitet som existerar. Men även bakgrunden till den illojalitet som kan 

uppstå till ett varumärke, det vill säga vad konsumenter finner för anledning att sluta 

använda ett varumärke och börja använda ett annat. Övriga frågor vi vill analysera med 

hjälp av denna teori är om det finns en möjligt att attrahera nya kunder till banker (samt 

Swedbank) från konkurrenter genom att erbjuda nya mervärden. Det vill säga att dessa 

mervärden kan ha en tendens till att göra nuvarande kunder hos andra banker illojala 

och därmed välja en annan bank (exempelvis Swedbank). Med denna teori finns det 

även en viss brist vilket är att det är svårt att definiera begreppet “tillfredsställd” som 

kund. Denna term kan ha olika betydelser för olika individer och är således svår att ge 

en tydlig beskrivning av. Det är även svårt om inte omöjligt att kunna definiera detta 

fullt ut och därmed har vi förståelse för bristen i denna teori. I vårt fall anser vi att denna 

teori fortfarande är lämplig eftersom den på ett bra sätt beskriver hur varumärkeslojalitet 

och illojalitet fungerar, men även för att den tydligt visar vad teorin innebär.  

 

Teoriförklaring: 
Idag arbetar de flesta företag med att skapa lojala kunder. Detta sker på många olika 

sätt, exempelvis genom att ge sina kunder belöningar och dylikt för att skapa ett starkare 

band sinsemellan. Vilket är viktigt eftersom dagens värld förändras successivt och även 

de människor som lever i den. Detta gör att många är vana vid förändringar och mer 

mottagliga till reklam som erbjuder dem att prova på någonting nytt. (Rowley & Daws, 

2000, s. 538) Men det finns många olika sätt att arbeta på för att skapa en ökad lojalitet, 

ett av de främsta sätten är att erbjuda funktionella och ekonomiska fördelar såsom 

rabatter och dylikt som tidigare nämnt (Won-Moo et al., 2011, s. 1195). I en studie av 

Gustafsson et al. (2005, refererad i Won-Moo et al. 2011, s. 1195) är denna typ av 

lojalitet en nödvändighet för att hålla kvar kunder, men dock kan inte enbart denna 

täcka in alla aspekter för att få lojala kunder.  

 

I en studie gjord av Delgado-Ballester & Munuera-Aleman (2001 refererad i Sancharan 

2011, s. 114) anses värdet i att arbeta med varumärkeslojalitet i att det kan öka 

försäljning och skapa en starkare förmåga att värja sig mot konkurrenter. Men även att 

avskräcka nya konkurrenter som kan tänka sig att äntra marknaden, dessutom att 

företaget kan skapa en kundbas som inte är lika känsliga för andra erbjudanden på 

marknaden och dylikt. Utöver detta kan varumärkeslojalitet göra att kunder sprider ett 

gott rykte om varumärket och att de väljer att komma tillbaka och handla igen (Won-

Moo et al., 2011, s. 1195).  
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Själva tanken med att skapa varumärkeslojalitet bottnar i att det ger med sig många 

fördelar. Exempelvis är lojala kunder mindre känsliga för prisförändringar och har ett 

företag lojala kunder behöver de inte lägga ner tid på att regelbundet finna nya kunder 

för att överleva. Mycket tyder även på att en stark varumärkeslojalitet hos kunder bidrar 

till ett framgångsrikt företag. För att ha en god möjlighet att hålla kvar en lojal kund 

krävs det att den är helt tillfredsställd med vad varumärket erbjuder idag, dock betyder 

inte alltid en ökad tillfredställelse med ett varumärke en ökad lojalitet för alla 

konsumenter. Detta eftersom förhållandet mellan varumärkestillfredställelse och 

lojalitet är komplext och ej simpelt. (Rowley & Daws, 2000, s. 538-540) Konsumenter 

som är illojala till ett företag har större benägenhet att välja ett annat varumärke, men 

även de kunder som ser sig själva som lojala kan tänka sig att byta varumärke om ett 

konkurrerande företag erbjuder mer bekvämlighetsfaktorer än det nuvarande (Rowley & 

Daws, 2000, s. 554) 

 

Det finns tre olika scenarion som visar varför en konsument kan tänka sig att vara en 

illojal kund mot ett varumärke. Det första är att en konsument är positivt inställd till 

konkurrerande varumärken, det andra är att den är negativt inställd mot det nuvarande 

varumärket och det sista scenariot är att den inte har något intresse för vare sig företaget 

eller produkten de erbjuder. (Rowley & Daws, 2000, s. 541) Det går att säga att 

varumärkeslojalitet fungerar som en förpliktelse-länk mellan köpare och ett varumärke 

eller produkt och denna länk kan till viss del jämföras med en relation, eftersom båda 

parterna strävar efter att förhållandet ska ha en god värdegrund (Sancharan, 2011, s. 

114). Företagens svårighet att uppnå denna värdegrund ligger i att kunna förstå sig på de 

faktorer som gör kunden lojal och tillfredsställd (Sancharan, 2011, s. 114).  

För att skapa lojala kunder behöver kunderna vara nöjda med ett företags produkt eller 

tjänst. Om kunden dessutom har höga förväntningar på vad företaget ska leverera åt 

dem, krävs det att företaget uppfyller de kraven. Om de inte uppfyller dem kan kunden 

bli missnöjd. (Aldas-Manzano et al., 2011, s. 1166) I en studie gjord av Zeithaml et al. 

(1996 refererad i Aldas-Manzano et al. 2011, s. 1167) beskriver författaren att det finns 

fyra olika delar som kan beskriva lojalitet, det första är att kunden blir nöjd och sin tur 

erhåller ett mervärde. Därefter blir kunden en återkommande köpare för att slutligen 

börja rekommendera produkten och företaget till andra människor. 

 

I många fall köper konsumenter produkter och tjänster från ett företag av gammal vana 

istället för att byta företag, men när det kommer till varumärkeslojalitet är det viktigt att 

skilja på två olika lojalitetstyper. Den första typen av lojalitet är en såkallad “falsk 

lojalitet”, vilket innebär att en person kan köpa likadan produkt om och om igen, vilket 

kan bero på att det inte finns andra alternativ eller att det bara är en vana för 

konsumenten. Om kunden däremot kan tänka sig att betala ett högre pris för den 

produkt som de tidigare använt har kunden istället en “sann lojalitet” till företaget. En 

sådan kund kan också locka till sig nya kunder, vilket är viktigt för företaget. 

(Venkateswaran et al., 2011, s. 22) Det här tyder på att företaget måste tänka på vilken 

sorts lojalitet sina kunder har gentemot dem, då den sanna lojaliteten är viktigare för 

företaget på lång sikt. 

 

Inom bankindustrin finns det fall där kunden kan inneha en delad lojalitet, detta innebär 

att kunden kan ha sina sparkonton på en bank och sedan ha sina huslån eller liknande på 

en annan bank (Bogomolova, 2011, s. 794). Men frågan är då om denna kund är lojal 

eller inte, då kunden använder sig av två olika företag i en konkurrerande industri. 

Därutöver motsäger sig vissa forskare att de olika taktikerna och programmen för att 
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skapa kundlojalitet fungerar korrekt. En forskare vid namn Dowling (2002 refererad i 

Liu 2007, s. 19) menar att lojalitetsprogrammen inte alltid skapar kostnadseffektivitet 

och lojalitet, utan att de kan fungera som en modefluga och en lösning som får övriga 

konsumenter att bara snabbt hoppa på trenden. Dessutom att det existerar en osäkerhet i 

vad ett lojalitetsprogram kan frambringa, därmed är det viktigt att som företagare 

planera och kalkylera för att få en förståelse för hur resultatet av det projektet kan se ut 

innan de väljer att använda sig av en plan.  

 

Antagande 3: ”Studenters medvetenhet om sin banks mervärden kan skapa 

kundlojalitet”. 

 

 

Antagande 4: ”Inom bankindustrin är det vanligt att individer har mer än en bank”  

 

 

3.4 Lifestyle Branding & Marketing 
Den tredje teorin vi fördjupar oss inom är Lifestyle Branding & Marketing (Livsstils 

marknadsföring). Vi kommer att börja med att presentera motivet till teorivalet för att 

sedan beskriva teorin.  

 

Motiv till teorival: 

Anledningen till att vi har valt denna teori är för att den kan ge en förståelse för 

examensarbetets valda segment. Det vill säga universitetsstudenter och deras livsstil, 

vilket går att undersöka genom att studera vilka värden och förmåner de prioriterar. 

Denna teori kan även fungera som ett redskap för att belysa de olika fördelar och 

nackdelar med att implementera ett livsstilsbaserat varumärke, både för en konsument 

samt för ett företag. Slutligen kan teorin fungera som ett underlag vid utformning av 

enkäter och intervjuer om potentiella mervärden universitetsstudenter prioriterar. Dock 

är vi medvetna om att denna teori har svagheter, exempelvis att det inte alltid går att 

kategorisera vissa egenskaper efter en specifik livsstil fullt ut. Även fast vi anser att det i 

många fall går att se mönster hos personer med en viss livsstil vet vi att det alltid kan 

existera avvikelser. Därmed kan en livsstilsbaserad produkt utesluta vissa kunder 

eftersom deras avvikande livsstil inte vävs in i produkten. Dock är vi ute efter en mer 

allmän bild av konsumenter och därmed finner vi fortfarande denna teori lämplig. Vi ser 

även brister i denna teori då den inte förklarar alla negativa aspekter med 

livsstilsmarknadsföring och ett livsstilsvarumärke. Exempelvis huruvida kunder kan 

uppleva att de blir olika prioriterade beroende på deras livsstil och att vissa kunder 

favoriseras. Men även hur relationen ser ut när företaget arbetar mot en livsstil och inte 

till en personlig kontakt. Därutöver hur kunder upplever de skräddarsydda erbjudanden 

efter sin livsstil. Utöver detta ser vi denna teori som fullvärdig för att användas för vårt 

arbete. 

 

Förklaring av teori: 

En studie av Sheth et al. (1991 refererad i Orth et al. 2004. s.97) menar att de bör 

existera en förståelse för vilka förmåner och värden som konsumenter efterfrågar för att 

kunna driva en effektiv marknadsföring. Dessa förmåner skiftar utifrån olika grupper 

och människor vilket gör det särskilt viktigt att beakta situationer där efterfrågan kan 

variera. Det en marknadsförare bör göra är att ta reda på vad de olika segmenten söker 

efter och hur deras inställning mot olika varumärken ser ut idag. Genom att ta fram 
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denna information går det att enkelt konstruera en marknadsföringsplan som kan 

attrahera den valda målgruppen. (Orth et al., 2004, s. 97) Detta beror på att 

marknadsföraren har en ökad insyn i konsumenternas livsstil och dess karaktär vilket 

underlättar beslutsprocesser relaterade till marknadsföring, mer specifikt för att de 

livsstilsvärden som konsumenterna själva efterfrågar kan vävas in i marknadsföringen 

och den produkt som ett företag ska lansera. (Orth et al., 2004, s. 106) 

 

Tanken med att fokusera på livsstilsmarknadsföring är bland annat att det ger 

konsumenten möjligheten att använda sig av ett varumärke som den identifierar sig 

med. Många företag har börjat med att fokusera på att ta fram produkter som passar 

konsumentens livsstil istället för att ta fram produkter som endast fyller sin egen 

funktion. Genom att arbeta med livsstilsbaserade produkter får konsumenten en större 

emotionell förankring till företaget och därmed är det mer sannolikt att kunden stannar 

kvar än att den väljer ett konkurrerande företag. (Chernev et al., 2011, s. 66) Vissa 

personer kan även ha en såpass stor emotionell förankring till ett varumärke som de 

använder att relationen i vissa fall kan liknas det band de har till sin familj (Aggarwal, 

2004, s. 87).  

 

För många företag har livsstilsmarknadsföring gjort det möjligt att särskilja sig från 

starka konkurrenter, samtidigt som en mer personlig relation till konsumenten byggs. 

Dock kan ett företag som väljer att rikta in sig mot livsstilsmarknadsföring möta en 

starkare konkurrens om det finns konkurrenter som redan använder sig av denna 

strategi. För när en konsument väl har valt ett företag som är livsstilsbaserat och som 

hjälper konsumenten att uttrycka sin identitet är många konsumenter inte angelägna att 

finna ett nytt företag som kan erbjuda dem detta. (Chernev et al., 2011 s. 79) För att 

locka till sig en specifik grupp av kunder måste företagen även ha en förståelse för hur 

den gruppens livsstil ser ut (Vyncke, 2002, s. 460). En persons livsstil präglas av olika 

faktorer och dessa faktorer är saker som ingår i personens liv exempelvis vilka intressen 

de har och hur de spenderar sin tid på dessa intressen, även hur personen spenderar sina 

pengar är en viktig faktor och med hjälp av dessa faktorer kan ett företag identifiera 

personernas livsstil och få en förståelse för den (Kaynak & Kara, 2001, ss. 457-458). 

 

Det är många företag som har anammat livsstilsmarknadsföring, exempel på två företag 

inom västvärlden är Motorola Inc och Standard chartered. Motorola inc som säljer 

mobiltelefoner har till exempel år 1996 lanserat mobiler som inriktar sig på personer 

med en annorlunda livsstil. Standard chartered som är en bank hade exempelvis år 2006 

lanserat ett nytt livsstilsbaserat kreditkort som fyllde behoven för aktiva och utåtriktade 

karriärsintresserade personer. Men även ny industrialiserade länder som Indien och 

Kina har börjat haka på trenden om livsstilsbaserad marknadsföring. (Zhu et al., 2009, s. 

296)  

 

Ett annat företag som använder sig av denna typ av marknadsföring är CocaCola. 

Produkten CocaCola Zero lanserades exempelvis för att unga män inte ville ha något 

socker i sin CocaCola och tyckte att CocaCola light inte var maskulin nog. Därför 

lanserades CocaCola Zero med sina svarta burkar för att passa in i unga mäns livsstil. 

Därmed utformade de sin produkt mer maskulint och på det sättet lyckades företaget 

fånga upp en ny kundgrupp med hjälp av livsstilsmarknadsföring. (Jobber, 2010, s. 31) 

 

 

Antagande 5: ”Livsstilen hos en individ är starkt kopplad till dennes val av varumärke” 
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Antagande 6: ”Genom att få en förståelse för studenternas livsstil kan en bank erbjuda 

tjänster som passar deras behov” 

 

3.5 Pioneers 
Den fjärde teorin till denna studie är teorin om Pioneers (pionjärer). Vi kommer att 

börja med att presentera motivet till teorivalet för att sedan beskriva teorin. 

 

Motiv till teorival: 

Grundtanken med detta val av teori är att kunna förtydliga betydelsen av att använda sig 

av denna uppsats presenterade mervärden. Det vill säga vilka fördelar kommer en bank 

att kunna ta del av med hjälp av lösningen, samt vilka nackdelar kan den föra med sig. 

Gör det nya mervärdet en bank till pionjär eller marknadsföljare och vad betyder detta 

för banken (exempelvis Swedbank) om de väljer att implementera strategin? Därutöver 

är det viktigt att kunna klargöra denna teori eftersom den ger möjligheten att antingen 

styrka eller kritisera det insamlade dataresultatet och se vad de presenterade mervärdena 

har för effekt. Det finns dock brister med denna teori exempelvis redogörs det inte för 

svårigheten att kunna bli en pionjär i dagsläget. Att komma på en ny attraktiv produkt 

på marknaden är inte alltid enkelt och därmed går det inte alltid att välja att antingen 

vara en marknadsföljare eller pionjär. Vilket vi tycker borde förtydligas för att ge 

läsaren en djupare förståelse för teorin. Det kritiska i teorin är att den inte berättar 

huruvida en företagare bör sträva efter att vara en marknadsföljare eller pionjär. Det vill 

säga om detta val skulle vara situationsbaserat eller dylikt, vilket skulle ge en bättre 

förståelse för vilket av dem som kan ge bäst utkomst, både ekonomiskt och 

kundrelationsmässigt. Det ges endast fördelar och nackdelar med de två olika teorierna, 

dock inget bestämt beslut vilken metod som är bäst. Utöver detta finner vi teorin till 

belåtenhet. 

 

Förklaring av teori: 

Genom att erbjuda en helt ny produkt på marknaden kan ett företag bli en pionjär, för att 

detta ska uppstå krävs det att produkten särskiljer sig från övriga produkter på 

marknaden, vilket i sin tur gör företaget till marknadspionjär (Covin et al., 2000, s. 

175).  

 

Men vad är fördelarna och nackdelarna för ett företag som antingen är en pionjär eller 

en marknadsföljare? Det påvisas att pionjärer har möjligheten att ta tillvara på en ny 

marknad och ta en stor del av den. De marknadsföljare som sedan följer pionjärerna 

misslyckas i många fall eller har svårt för att ta sig an större marknadsandelar. 

Marknadsföljarna behöver antingen vara bättre eller jämlika för att ha möjligheten att 

klara sig. Dock kan efterföljare ha fördelen med att de låter pionjärerna ta första smällen 

för tänkbara fel i en ny produktlansering. Samtidigt kan de själva ta lärdom av 

pionjärernas fel för att sedan komma in och lansera sin egna nya produkt med större 

kunskap inom området. Å andra sidan om efterföljare kommer för sent in kan den nya 

marknaden redan vara upptagen och därmed kan det inte finnas någon plats för en ny 

aktör. Genom att vara pionjär får ett företag dessutom en oerhört stark position på den 

nya marknaden. Detta är speciellt tydligt då marknaden är helt oupptäckt och icke 

exploaterad. (Schnaars, 1986, s. 27-31) En studie av Mansfield and Wagner (1975, 
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refererad i Min et al. 2006, s. 30) menar att desto högre risken är för en ny produkt på 

marknaden desto högre brukar vinstmarginalerna vara.  

 

Ett exempel på pionjär är företaget Nike som blev pionjär genom att rikta in sig på 

löparskor. Vilket gav dem ett stort försprång gentemot andra liknande företag som 

Puma och Adidas som valde att följa Nikes fotspår. De efterföljande företagen kunde 

dock inte utkonkurrera Nike med anledning av det starka varumärket som Nike hade 

fått, därmed arbetar de än idag för att hitta vägar där de kan differentiera sig på. 

(Schnaars, 1986, s. 29) 

 

Men det finns även risker med att vara en marknadspionjär. Att vara först på marknaden 

med en helt ny produkt innebär att ett företag tar den första smällen om det inte går som 

det var tänkt. När en marknadspionjär äntrar en ny marknad är det svårt att förutspå hur 

de kommer bemötas av kunderna, det vill säga om de kommer att accepteras eller inte. 

Vanligtvis har pionjärer större risk än de marknadsföljare som kommer efter, specifikt 

för att det är svårt att förutspå framtiden och konsumenters reaktion på en ny 

revolutionerande innovation. Pionjärerna kan även utsättas för teknologiska risker om 

den första testprodukten inte fungerar väl, vilket marknadsföljarna kan dra nytta av då 

de drar lärdom av pionjärernas fel. (Robinson & Min, 2002, s. 126) Ytterligare risk 

föreligger för nya teknologiska och revolutionerade produkter om företaget har ett dåligt 

externt nätverk av användare, generellt gäller det att desto större pionjärföretaget är 

desto större nätverk behövs för att öka chansen att överleva som pionjär (Srinivasan et 

al., 2004, s. 41). 

 

Innan marknadsföljarna upptäcker marknaden, har marknadspionjärerna skapat ett 

tillfälligt monopol på marknaden. Tack vare detta tillfälliga monopol kan 

marknadspionjärerna få en fördel jämte mot marknadsföljarna då de kan ha erhållit 

lojalitet hos kunderna. (Robinson & Min, 2002, s. 126) Därutöver är både risken och 

kostnaderna lägre för en marknadspionjär som arbetar med en utveckling av en befintlig 

produkt, vilket gör att det blir lättare att överleva som pionjär (Min et al., 2006, s. 15). 

Forskning visar även att denna typ av pionjärer tenderar att ha möjligheten att få goda 

fördelar med sin marknadsandel (Min et al., 2006, s. 30). 

 

I figur 4 illustrerar vi hur det kan se ut när det uppstår en ny marknadspionjär. 

Marknadspionjären till höger lanserar exempelvis en ny revolutionerande produkt med 

vinstpotential på marknaden, vilket gör att marknadsföljarna väljer att följa efter. 

 

 
Figur 4: Marknadspionjär 
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Antagande 7: “Genom att vara en pionjär på marknaden kan banken erhålla en stark 

position gentemot konkurrenter” 

 

 

Antagande 8: ”Genom att erbjuda ett mervärde som inte konkurrerande företag 

erbjuder kan banken bli en pionjär på marknaden” 

 

3.6 Blue Ocean Strategy  
Den sista teorin som är vald att användas i detta examensarbete är Blue Ocean 

Strategy. Vi kommer att börja med att presentera motivet till teorivalet för att sedan 

beskriva teorin. 

 

Motiv till teorival: 

Motivet till valet av teorin “Blue Ocean Strategy” till denna studie är att den tar upp 

frågan om att ta sig an ett nytt marknadsutrymme. I förhållande till uppsatsens 

problemformulering (Vad för mervärde eller vilka mervärden ska en bank erbjuda 

universitetsstudenter (18-26 år) vid Umeå Universitet för att få dem att byta från sin 

nuvarande bank, samt varför är dessa mervärden av betydelse för studenterna och för 

banken?) blir detta intressant att analysera eftersom det går att få en förståelse för värdet 

i de framtagna förmånerna utifrån ett Blue Ocean perspektiv. Lutar de förmåner som 

studenter föredrar mot ett Red Ocean eller mot ett Blue Ocean? Vad betyder det för en 

bank (exempelvis Swedbank) om de väljer att implementera uppsatsens framtagna 

lösningar? Bland annat dessa frågor blir intressanta att granska efter att empiriskt 

material har presenterats i denna uppsats. Vi saknade dock en mer utförlig beskrivning 

av när ett Blue Ocean övergår till att bli ett Red Ocean. Är det vid ett specifikt antal 

aktörer har kommit in på den nya marknaden eller räcker det med bara en till aktör? 

Utöver detta finner vi denna teori till belåtenhet.  

 

Förklaring av teori: 

Blue Ocean Strategy är en teori som delar upp marknaden i två delar, Red Ocean och 

Blue Ocean. Red Ocean är det kända marknadsutrymmet som innehåller ett aktivt 

näringsliv medan Blue Ocean är det okända marknadsutrymmet med ett icke 

existerande näringsliv. Red Ocean står för hög konkurrens och denna mättnad av företag 

gör att efterfrågan minskar. Vilket i sin tur leder till att inkomster minskar och 

möjligheten att växa som företag likaså. Samtidigt är Blue Ocean en plats där det finns 

möjligheter till att växa som företag och göra vinster då konkurrens inte existerar. 

Konkurrensen existerar inte eftersom ett Blue Ocean skapas som något helt nytt utanför 

det kända marknadsutrymmet. Dock skapas de flesta Blue Oceans utifrån ett Red Ocean 

och detta görs genom att bryta gränser inom det existerande näringslivet. Hög 

konkurrens och mättad marknad i det kända marknadsutrymmet gör att företag 

automatiskt behöver söka sig mot ett Blue Ocean för att ta del av nya vinster och 

möjligheter. (Kim & Mauborgne, 2004, s. 106) 

 

Frågan vi bör ställa oss är dock om det alltid är bra att vara först in på en marknad och 

skapa ett Blue Ocean. Om vi tar Google som ett exempel, Google var inte först in på 

marknaden av sökmotorer på internet utan AltaVista och flera andra sökmotorer var före 
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dem. Idag är Google marknadsledare inom denna marknad vilket betyder att det inte 

alltid är en fördel att vara först in på en marknad. (Buisson & Silberzahn, 2010, s. 363) 

Detta gör att det blir svårt att säga om ett företag ska vara först in på en marknad eller 

vänta och komma in senare och äntra marknaden. Detta för att det finns exempel på 

företag som lyckats genom att vara först på marknaden samtidigt som det finns företag 

som kommit in senare och tagit över marknaden (Buisson & Silberzahn, 2010, s. 372). 

 

 

Vid en implementation av Blue Ocean Strategy finns det risker såväl som möjligheter, 

detsamma för en Red Ocean Strategy. För tillfället finns det många verktyg för att 

överleva som företag i ett Red Ocean och väldigt lite information om hur ett företag 

lyckas inom ett Blue Ocean. Vilket till stor sannolikhet kan vara anledningen till att en 

stor del av näringslivet inriktar sig på den existerande marknaden istället för att utforska 

ny mark. (Kim & Mauborgne, 2004, s. 108) Kim & Mauborgne (2004, s. 105) menar att 

detta beror på att människan länge har inriktat sig på att konkurrera med andra och 

lyckas göra detta på bästa sätt. Vilket de menar till stor del härstammar ifrån 

krigsgeneraler och deras strategier gällande att försvara sin position och ta ny mark ifrån 

andra. Detta för denna taktik har många företag tagit efter och den lever kvar än idag i 

näringslivet. Vidare menar Kim & Mauborgne (2004, s. 108) att för företag som väljer 

Blue Ocean Strategy har det aldrig handlat om att konkurrera eftersom det skapas en ny 

marknad där företaget gör entré. Detta skapar ett stort värde för företaget och deras 

köpare eftersom de särskiljer sig på marknaden då de bryter sig ur den traditionella 

marknaden.  

 

I figur 5 illustrerar vi hur ett Blue Ocean och ett Red Ocean kan se ut (fiskarna som syns 

i bilden representerar aktörer på marknaden). Till vänster ser vi ett Red Ocean där det 

råder hög konkurrens och en mättnad av företag. Till höger ser vi ett Blue Ocean som är 

ett okänt marknadsutrymme där det inte existerar konkurrens. Fisken till höger 

representerar en aktör som har brutit sig ur ett Red Ocean och skapat ett Blue Ocean.  

 

 

 
Figur 5: Blue Ocean Strategy 

 

 

 

Antagande 9: ”Genom att särskilja sig från konkurrenterna på marknaden går det att 

skapa ett Blue Ocean” 
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Antagande 10: ”Genom att särskilja sig från konkurrenter på marknaden kan banken 

skapa ett Blue Ocean” 

3.7 Summering och samband av valda teorier 
Figur 6 visar sambandet mellan de fem olika teorierna vi har valt: Mervärde, Lifestyle 

Branding & Marketing, Brand loyalty & illoyalty, Pioneers och slutligen Blue Ocean 

Strategy. Bilden visar att mervärdesteorin mynnar ut i de två teorierna: Lifestyle 

branding & marketing och Brand loyalty & illoyalty vilket i sin tur går mot pioneers för 

att slutligen hamna i Blue Ocean. Mer specifikt; genom att erbjuda ett värde utöver den 

verkliga produkten kan ett företag differentiera sig på marknaden och skapa ett 

mervärde. Detta leder företaget till teorin om Pioneers och slutligen kan Blue Ocean 

Strategy teorin bli applicerbar om mervärdet är tillräckligt unikt. 

 

 
Figur 6: Sambandet mellan teorierna 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken praktisk metod vi har använt oss av för 

att genomföra denna studie. Kapitlet börjar med att ge en överskådlig blick över det 

praktiska metodvalet. Sedan görs en genomgång av en fokusgrupp som senare kommer 

att ligga till grund för en enkätstudie, därefter presenteras enkätens utformning. Vidare 

redogör vi vårt bortfall samt vilka etik och moralfrågor som vi som forskare förhåller 

oss till. Slutligen presenteras valet av datahantering och källkritik för det insamlade 

materialet.  

4.1 Praktiskt Metodval 
I en studie är det viktigt att ta ställning till vilken eller vilka metoder som ska användas 

vid insamling av data. Om författarna vill ta del av vad en population tycker inom ett 

visst område kan de med hjälp av enkäter eller intervjuer belysa detta. (Ejvegård, 2009, 

s. 49) I denna studie har vi valt att använda oss av både en fokusgrupp och en 

enkätstudie för att samla in data. Vi inleder detta kapitel med en modell (figur 7) som 

illustrerar kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Detta gör vi 

för att ge läsaren en överskådlig bild över hur de olika delarna hänger ihop. I den 

kvalitativa metoden använder vi oss av en fokusgrupp som ligger till grund för den 

kvantitativa metoden där vi använder enkäter. Dessa två metoder leder sedan till vår 

analys med teorierna. 

 
 

 

 
 

 

  Figur 7: Praktisk metod 

 

 

Kvalitativ 

•Fokusgrupper 

•Få fram mervärden 

kvantitativ 

•Enkätundersökning 

•Se vilket eller vilka av de mervärden som vi fått från fokusgruppen som skulle få 
universitetstudenterna att byta bank 

•Varför är dessa mervärden av betydelse för universitetstudenterna och Swedbank 

Analys 

• Analysera med hjälp av teorierna 
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4.2 Val av population 
Vår population i denna studie är universitetsstudenter och anledningen till detta grundar 

sig i att vi ville undersöka om banker kunde fånga upp en ny grupp kunder i ett nytt 

skede av livet. Som vi nämnde i 1.1 val av ämne är detta ett nytt skede mot vad det 

brukar vara när kunder byter bank. Eftersom kunder oftast byter bank när de exempelvis 

köper bostad eller skiljer sig. Vi ansåg därför att studenter var den rätta populationen för 

oss för att undersöka om det går att fånga upp kunder i ett nytt skede i livet som sträcker 

sig utanför det traditionella skedet när de byter bank. 

4.3 Fokusgrupp 
I denna del kommer vi att förklara hur vi utformade fokusgruppen och vilka som deltog 

i den och varför. Vi kommer även att presentera vilket resultat vi fick utifrån den. 

  

4.3.1 Val av respondenter till fokusgruppen 

Studien började med att vi gjorde en fokusgrupp (Se bilaga 1 i appendix) där vi samlade 

in tankar om vilket eller vilka mervärden som är av betydande grad för att 

universitetsstudenterna ska kunna tänka sig att byta bank, resultatet från denna 

fokusgrupp har sedan legat till grund för vår enkätstudie. En fokusgrupp syftar till att 

forskaren valt ut respondenter som varit involverade i en särskild situation (Bryman & 

Bell, 2005, s. 388-389; Jacobsen, 2007, s. 94). Vi har valt att göra vår fokusgrupp på 

fyra stycken fjärdeårselever vid Umeå universitet som studerar vid de fyra olika 

fakulteten vid Umeå universitet. De fyra fakulteten som var representerade var 

Humanistiska-, Samhällsvetenskapliga-, Teknologiska- och Medicinska-fakulteten. 

Anledningen till att vi valde att göra fokusgruppen på dem olika fakulteten grundade sig 

i att vi ville se skillnaden mellan olika studenter från olika delar av universitetet. Detta 

eftersom de kan ha olika uppfattningar om vilka mervärden som tilltalar dem eftersom 

de har olika utbildningsbakgrunder. Därmed går det att få en mer generell uppfattning 

om vad Umeå universitets studenter tycker om vilka mervärden en bank bör erbjuda till 

dem. 

 

Motivet till vårt val av fjärdeårselever är att de har upplevt ett studentliv och de kan 

därmed bidra med information om vilka mervärden som skulle vara intressanta för att 

vilja byta bank som universitetsstudent. När vi valde ut vilka som skulle delta i 

fokusgruppen använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi själva 

valde ut de personerna som passar in på vår studie (Jacobsen, 2007, s. 223; Bryman & 

Bell, 2005, ss. 124-125). I praktiken innebär detta att vi tillfrågade egna vänner som 

studerar vid dem olika fakulteten om de skulle kunna tänka sig att delta i vår 

fokusgrupp.  

 

4.3.2 Fokusgruppen 
I en fokusgrupp är intervjuaren inte lika delaktig som den är i en vanlig intervju, 

exempelvis kan respondenterna ställa frågor till varandra och intervjuaren lyssnar på 

deras åsikter. Intervjuarens roll syftar till att hålla respondenterna inom det valda 

området för att de ska undvika att de svävar ut mot ett sidospår. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 388-389; Jacobsen, 2007, s. 94) Vår fokusgrupp gjordes i ett tyst och isolerat rum på 

Umeå universitet, vilket gjordes för att undvika störningsmoment under fokusgruppens 

gång. Därutöver bad vi respondenterna att stänga av sina mobiltelefoner och dylikt 

elektronik för att kunna uppnå absolut koncentration. Vårt redskap för att spela in 
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fokusgruppen var en diktafon, men även två mobiltelefoner ifall någon av de övriga 

inspelningsapparaterna inte fungerade under intervjun. De fyra intervjupersonerna var 

positiva till att vara med i fokusgruppen och mottagliga till frågorna. Fokusgruppen gick 

till på det sättet att vi ställde frågor till respondenterna som fick svara enskilt och sedan 

diskutera i grupp om varje fråga. Efter varje ställd fråga var vi noga med att vara 

passiva och låta studenterna diskutera själva utan att påverka deras svar. Vår roll var 

mer som en debattledare där vi främst fokuserade på att hålla deltagarna inom ämnets 

ramar och se till att varje person fick komma till tals. Syftet med fokusgruppen var att få 

en bättre förståelse för mervärden som vår studentmålgrupp kan tänkas uppskatta för att 

sedan göra en bedömning av dessa och därefter utforma vår enkät utifrån den. 

 

De mervärden som diskuterades i fokusgruppen var rabatt hos cykelhandlare, rabatt på 

gymkort, rabatt på studentlitteratur, rabatt på evenemang, elektroniksamarbeten och 

samarbete med mobiloperatörer. Samtliga i gruppen såg några mervärden som mer 

betydelsefulla än andra. De mervärden de tyckte var passande för deras livsstil som 

studenter var främst rabatt på studentlitteratur och rabatt på gymkort. Andra mervärden 

de fann attraktiva var exempelvis rabatt hos cykelhandlare, dock fann de inte 

evenemang och elektronik- och mobiloperatörssamarbeten lika attraktiva. Anledningen 

till att respondenterna inte gillade evenemang som mervärde var bland annat att de 

tyckte att detta mervärde gjorde att en bank inte framstår som en bank längre. När 

respondenterna sedan beskrev vilka studentförmåner de i dagsläget får från sina banker 

var de relativt medvetna, dock användes inte dessa mervärden fullt ut av 

respondenterna. Slutligen kommer resultatet från fokusgruppen att ligga till grund för 

vår enkätundersökning, då vi har prövat och diskuterat tänkbara mervärden för studenter 

och dess livsstil. 

4.4 Enkätstudie 
I denna del kommer vi presentera vårt val av respondenter till enkätstudien. Vi kommer 

även förklara för hur vi utformade enkäterna och hur de är kopplade till de olika 

teorierna vi har använt oss av. 

4.4.1 Val av respondenter till enkätstudien 

Det är svårt att göra en undersökning på en hel population och därför väljs respondenter 

från olika delar av populationen ut för att forskarna ska ha möjligheten att generalisera 

studien över hela populationen, det vill säga att göra ett stickprov (Bryman & Bell, 

2005, s. 100). I vårt fall är Umeå universitets studenter populationen och eftersom vi 

inte kan undersöka hela populationen gör vi ett stickprov på dem olika fakulteten för att 

kunna generalisera resultatet över Umeå universitets studenter.  

 

I enkätstudien (Se bilaga 2 i appendix) riktade vi in oss på förstaårselever vid Umeå 

Universitet. Vi valde att vända oss till förstaårselever (18-26 år) för att de är nya på 

universitetet och har precis kommit in i studentlivet. Om vi istället hade gjort 

undersökningen på senare årselever fanns det risk att resultatet skulle bli missvisande 

eftersom dessa personer inte har långt kvar av sin studietid, vilket innebär att de inom 

kort tid inte är studenter längre och därmed inte skulle få ta del av studenterbjudanden. 

Därutöver gjordes undersökningen på de fyra olika fakulteten vid universitetet som är 

Samhällsvetenskapliga-, Teknisk-naturvetenskapliga-, Humanistiska och Medicinska-

fakulteten. Dessa fyra fakultet var de samma som var representerade i fokusgruppen. Vi 

tog kontakt med olika lärare för att få tillträde till föreläsningar, då vi anser att det är en 

bra metod för att samla in mycket material på en och samma gång. 
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När vi gjorde denna studie använde vi oss av ett stratifierat urval. Med ett stratifierat 

urval menas att forskarna först väljer ut en population, därefter delas populationen in i 

grupper. Efter att det är gjort delas det upp ytterligare en gång för att göra en studie på 

de nya uppdelningarna. (Eliasson, 2010, s. 48) Sett till studien har vi en population som 

representerar Umeå universitets studenter, inom denna population delade vi upp dem i 

de olika fakulteterna. När det var gjort delade vi upp den en gång till och gjorde 

undersökningen på grupper inom fakulteten. Anledningen till detta val av urval är att vi 

vill se hur den generella studenten tänker oberoende vilket fakultet den tillhör eftersom 

det kan skilja sig åt mellan olika studenter, detta eftersom de innehar olika kunskaper. 

Skulle vi bara använda oss av exempelvis ekonomstudenter skulle det bara avspegla vad 

de tycker och därmed hade det inte varit möjligt att applicera studien på studenter från 

andra fakultet. 

 

I en kvantitativ undersökning måste forskaren även tänka på att storleken av 

populationen är rätt för att få en rättvis bild av studien. Enligt Bryman och Bell finns det 

inget svar på hur många individer som ska delta i den kvantitativa undersökningen. 

Utan tid, pengar och precision är avgörande faktorer som leder till hur stort urvalet ska 

vara. (Bryman & Bell, 2005, s. 121-122) Utifrån detta argument kommer studien 

fokusera på att samla in data från ca: 100 personer från Umeå Universitet fördelade på 

de fyra olika fakulteten (Samhällsvetenskapliga-, Medicinska-, Humanistiska- och 

Teknisk-naturvetenskapliga-fakulteten). Detta har vi valt att göra eftersom tiden 

begränsar vår möjlighet att samla in mer data och samtidigt göra ett precist arbete. 

4.4.2 Enkätstudien 

En enkätstudie syftar till att forskaren använder sig av ett kvantitativt tillvägagångsätt 

(Jacobsen, 2007, s. 16). Anledningen till att forskare använder sig av kvantitativa 

studier är huvudsakligen för att de under ett och samma tillfälle kan undersöka en stor 

mängd individer till låg kostnad (Jacobsen, 2007, s. 212; Ejvegård, 2009, s. 55). När vi 

utformade enkäten var vi noggranna med att den inte fick vara för tidskrävande, 

eftersom detta kan leda till att respondenterna inte orkar genomföra studien. Därutöver 

kan bortfall undvikas genom att layouten av enkäten utformas på ett sätt som ser 

attraktivt ut för respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 168; Ejvegård, 2009, s. 55). Vi 

valde därför att använda en dubbelsidig utskrift i enkäten för att få den att se tunn och 

lättläslig ut. Anledningen till att vi gjorde på detta viset beror på att vi inte ville 

avskräcka respondenterna att genomföra enkäten och på det sättet kunna undvika 

bortfall. 

 

Något vi även måste beakta är de kritiska synpunkterna i en kvantitativ studie, detta 

eftersom det finns fällor vi kan trampa i. När respondenterna svarar på en enkätstudie 

kan de inneha olika mängd kunskap i ämnet. Det kan vara att vissa respondenter svarar 

på en fråga de inte innehar kunskap om och därför ger de ett missvisande resultat. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 105). Det är svårt för oss att veta om alla respondenter förstod 

alla frågor, men vi redogjorde för dem att om de inte förstod en fråga skulle de inte 

tveka på att fråga oss. De gånger som en respondent frågade oss om något de inte 

förstod var vi noggranna med att förklara den frågan för hela gruppen ifall någon annan 

hade missförstått frågan. Detta eftersom om en respondent inte förstod en fråga kan det 

finnas en risk för att någon annan inte heller gör det, men inte vågar fråga.  
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4.4.3 Utformning av enkät 

När vi utformade enkäten utgick vi från teorierna vi använt i studien och de antaganden 

som är presenterade i teoridelen för att sedan kunna analysera svaren vi får utifrån 

enkätresultaten. Enkäten bestod av 17 frågor som var fördelade på fyra sidor inklusive 

försättsblad. På försättsbladet redogjorde vi för vad studien syfte är och att 

respondenternas deltagande i enkätundersökningen är frivilligt, samt att alla deltagare 

kommer att vara anonyma. Vi har även med en instruktion om hur enkäten ska besvaras 

och kontaktinformation till oss om de i efterhand har några frågor om studien eller 

enkäten.  

 

De mervärden vi kommer att pröva i denna enkät är Rabatt på studentlitteratur, Rabatt 

på gymkort, Rabatt på evenemang och slutligen Rabatt hos cykelhandlare. Dessa fyra 

mervärden var de populäraste i fokusgruppen, därutöver har vi diskuterat dessa 

mervärden med Swedbank och de tyckte att de var intressanta mervärden att pröva. I 

övrigt anser vi dessa mervärden som fullvärdiga eftersom de håller sig inom ett etiskt 

och moraliskt område, vilket kan vara viktigt för Swedbank då behöver vara ett 

respektabelt ansikte utåt. För att förtydliga vad vi menar med rabatt på evenemang vill 

vi säga att syftar till idrottsmatcher, musikkonserter & gästföreläsningar. 

 

Svarsalternativen på frågorna är av ringa-in karaktär och ger respondenterna två eller 

flera färdiga svarsalternativ att välja mellan beroende på fråga. I de flesta av frågorna 

arbetade vi med svarsresultat där respondenten uttryckte sitt svar i en likert-skala, de vill 

säga att respondenten får ett påstående som den betygsätter utifrån dennes tankar, en 

sådan skala kan se olika ut men det är viktigt att författaren använder sig av samma 

storlek på skalan genom hela enkäten för att respondenterna inte ska bli vilseledda 

(Saunders et al., 2007, s. 372). Vi valde att använda oss av en femgradig skala och det 

gjorde vi på alla frågor där en likert-skala var använd. Anledningen till att vi använde 

oss av en femgradig skala beror på att respondenten skulle få en chans att vara neutrala 

om de var osäkra och på det sättet undvika att respondenten inte svarade alls på frågan. I 

vissa frågor valde vi dock att enbart ha två svarsalternativ, exempelvis ja eller nej. Detta 

gjorde vi specifikt för dessa frågor då vi var ute efter att få ett tydligt ställningstagande 

från respondenten. Exempelvis kan det se ut som i fråga 3.4 i enkätundersökningen 

”Passar dessa mervärden in på din livsstil som student?” där vi enbart ger 

respondenten svarsalternativen ja eller nej för att få ett tydligt ställningstagande (Se 

bilaga 2 i appendix). 

 

Innan vi delade ut den färdiga enkäten till våra respondenter gjorde vi en pilotstudie för 

att se om frågorna var lätta att förstå och att layouten på enkäten var tillfredställande för 

respondenterna (Saunders et al., 2007, s. 386). Vi fick bra feedback från pilotstudien 

och vi gjorde några mindre ändringar innan den slutgiltiga enkäten var klar för att delas 

ut. Därutöver utformade vi enkäten med fokus på enkelhet och att den skulle vara lätt att 

besvara. Detta uppnådde vi genom att utforma den luftigt och stryka under vissa 

nyckelord för att göra det enkelt för respondenten att förstå och svara på enkäten på ett 

korrekt och sanningsenligt sätt.  

  

4.4.4 Distribution av enkäten 

Vi delade ut enkäterna i respondenternas klassrum. Vi hade tagit kontakt med lärarna 

innan vi delade ut enkäten för att försäkra oss om att vi fick tillgång till de studenter vi 

skulle göra undersökningen på. Vi kontaktade lärarna en vecka innan själva 
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enkätundersökningen ägde rum och de lärare vi kontaktade hade inget emot att vi 

använde 10-15 minuter av deras lektionstid till vår undersökning. Vi delade ut enkäterna 

personligen till var och en av respondenterna, sedan väntade vi tills alla hade fyllt i 

enkäterna innan vi samlade in dem, vilket vi även gjorde personligen. När alla enkäter 

var insamlade tackade vi respondenterna för deras tid och lämnade klassrummet.  

4.4.5 De olika delarna i enkäten 

I denna del kommer vi förklara de frågor vi ställt till våra respondenter i enkäten. 

Anledningen till att vi tar upp detta i det här kapitlet grundar sig i att vi vill redogöra 

för läsaren varför vi valt de frågor som vi gjort i enkäten och hur vi kan koppla dem till 

de olika teorierna och antaganden vi belyst i kapitel 3.  

 

Del 1/4 

 

Fråga 1.1 “Ålder/Utbildningsprogram” och Fråga 1.2 “Vilket fakultet tillhör du?”  
Dessa två första frågor har vi använt oss av för att klargöra att respondenten tillhör vår 

målpopulation samt dess fakultet-tillhörighet då vi var ute efter att få svar från studenter 

från hela universitet. Vi vill även kunna avgöra om fel grupp svarar på vår enkät och om 

vi upptäcker att en respondent inte ingår i vårt urval kommer den att hamna i ett bortfall.  

 

Fråga 1.3 “Är ni kund hos mer än en bank idag?” och Fråga 1.4 “Har ni någonsin 

bytt bank?” 

Dessa två frågor har vi valt att ha med i enkäten eftersom de kan hjälpa oss att testa vår 

teori om varumärkeslojalitet och varumärkesillojalitet. Detta kan även ge oss en bättre 

förståelse för hur och varför respondenten har valt att fortsätta att svara på enkäten som 

de valt att göra. 

 

Till denna enkätfråga går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 4: ”Inom bankindustrin är det vanligt att individer har mer än en bank” 

 

 

Fråga 1.5 “Är ni medveten om vilka mervärden som erbjuds hos er nuvarande bank 

till studenter?” och Fråga 1.6 “Hur upplever ni de mervärden som ni erbjuds idag av 

er nuvarande bank som student?” 

Med fråga 1.5 och 1.6 vill vi pröva vår valda teori om mervärde. Vi vill kunna utreda 

hur respondenterna upplever sin banks erbjudanden som student, men även om de är 

insatta i vad de erbjuds idag. Genom att få fram dessa svar, samt svaren för fråga 1.3 

och 1.4 kan vi på ett överskådligt sätt få en bild av hur respondenternas relation till sin 

nuvarande bank ser ut idag. Vilket i sin tur gör att det går att dra slutsatser om hur och 

varför de väljer att fortsätta svara på de senare frågorna i enkäten på ett visst sätt. 

Därutöver ger dessa frågor möjligheten att beröra teoriområdena lojalitet, Pioneers och 

Blue Ocean  

 

Till dessa enkätfrågor går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 1: ”Det finns tre olika nivåer av mervärde som en student kan uppleva. De 

tre nivåerna är: Väntad-, Önskad- och Oväntad nivå” 
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Antagande 3: ”Studenters medvetenhet om sin banks mervärden kan skapa 

kundlojalitet”. 

 

Antagande 7: “Genom att vara en pionjär på marknaden kan banken erhålla en stark 

position gentemot konkurrenter” 

 

Antagande 8: ”Genom att erbjuda ett mervärde som inte konkurrerande företag 

erbjuder kan banken bli en pionjär på marknaden” 

 

Antagande 9: ”Genom att särskilja sig från konkurrenter på marknaden kan Swedbank 

skapa ett Blue Ocean” 

 

Del 2/4 

 

Fråga 2.1 “Betygsätt din vilja att byta till denna bank för ett av varje enskilt 

mervärde” 
I denna fråga har vi valt att pröva de mervärden vi har fått ut genom fokusgruppen då vi 

har diskuterat mervärden som skulle passa studenternas livsstil. Dessa livsstilmervärden 

går även att koppla till teorierna om Pioneers och Blue Ocean Strategy då det är 

mervärden som är nya för marknaden. Frågan ger även möjlighet att samla in svar från 

målpopulation och då urskilja ett mönster i vilka mervärden som är populärast 

respektive minst populära. Denna fråga berör även mervärdesteorin, genom att se till 

den mervärdesmodellen (sida 15 i uppsatsen) går det att få en uppfattning om vad 

universitetsstudenterna prioriterar idag för att sedan kunna förstå vad de värderar i 

framtiden. 

 

Till denna enkätfråga går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 2: ”Genom att ta reda på vad studentkunder värderar idag kan en bank få 

en förståelse för vad studentkunderna värderar i framtiden” 

 

 

Fråga 2.2 “Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av ett av dessa 

mervärden?” och Fråga 2.3 “Om ja, vilket?” 

Denna fråga besvarar vår huvudfrågeställning i uppsatsen om vilket mervärde som 

studenten är villig att byta bank för. Eller om det visar sig att respondenterna inte är 

beredda att byta bank för något av de presenterade mervärdena. Dessa svar går sedan att 

koppla till livsstilsteorin och analyseras utifrån hur väl det passar respondenternas 

livsstil och varför just det svarsalternativet vart valt. Slutligen har vi möjligheten att 

väva in teorin om lojalitet och illojalitet då vi i denna fråga får reda på respondenternas 

benägenhet att byta bank för ett visst mervärde. 

 

Till enkätfrågan 2.3 går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 5: ”Livsstilen hos en individ är starkt kopplad till dennes val av varumärke” 
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Fråga 2.4 “Passar detta mervärde in på din livsstil som student?” 

Denna fråga är kopplad till teorin om livsstil där vi vill undersöka om det valda 

mervärdet är relaterat till deras livsstil som studenter. Därmed testar vi livsstilsteorin 

och ser hur den förhåller sig till våra respondenter. 

 

Till denna enkätfråga går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 6: ”Genom att få en förståelse för studenternas livsstil kan en bank erbjuda 

tjänster som passar deras behov” 

 

 

Del 3/4 

 

Fråga 3.1 “Betygsätt din vilja att byta till en annan bank för följande kombinationer 

av mervärde” 

Denna fråga har vi valt att återkoppla till samma teorier som till fråga 2.1, dock har vi i 

detta fall undersökt deras vilja till att byta till en annan bank för en viss kombination 

vilket skiljer de två frågorna åt. Detta eftersom några respondenter kanske finner att de 

behöver två mervärden för att de ska kunna tänka sig att byta. Detta kan bero på att det 

finns mer än ett mervärde som passar deras livsstil och som respondenterna anser är 

betydande för att de ska byta bank. 

 

Till denna enkätfråga går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 2: ”Genom att ta reda på vad studentkunder värderar idag kan en bank få 

en förståelse för vad studentkunderna värderar i framtiden” 

 

 

Fråga 3.2 “Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av en viss kombination av 

dessa mervärden?” och Fråga 3.3 “Om ja, vilka?” 

Dessa två frågor har samma utgångspunkt som fråga 2.2 och 2.3, skillnaden är att de i 

detta fall haft en kombination av två mervärden att välja på till skillnad från bara ett. 

 

Till enkätfrågan 3.3 går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 5: ”Livsstilen hos en individ är starkt kopplad till dennes val av varumärke” 

 

 

Fråga 3.4 “Passar dessa mervärden in på din livsstil som student?” 

Denna fråga är precis som fråga 2.4 då vi ville undersöka om respondenterna kan 

koppla deras val av mervärden till deras livsstil som student. Skillnaden mot fråga 2.4 är 

att respondenterna måste ta ett beslut ifall båda mervärdena i kombinationen är kopplad 

till deras livsstil. Vilket gör denna fråga möjlig att återigen koppla till livsstilsteorin. 
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Till denna enkätfråga går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 6: ”Genom att få en förståelse för studenternas livsstil kan en bank erbjuda 

tjänster som passar deras behov” 

 

 

Del 4/4 

 

Fråga 4.1 “Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle erbjuda ett av de tidigare 

nämnda mervärden?” och Fråga 4.2 “Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle 

erbjuda en kombination av två av de tidigare nämnda mervärden?” 

Med dessa två frågor kan vi återkoppla till teorin om mervärde, men även till Blue 

Ocean Strategy och Pioneers. Detta eftersom vi efterfrågar deras åsikt om huruvida en 

bank särskiljer sig om den implementerar ett av våra tänkbara mervärden. Eller om 

banken istället implementerar en kombination av våra tänkbara mervärden. 

 

Till dessa enkätfrågor går det att koppla följande antagande från vår teoridel: 

 

 

Antagande 10: ”Genom att särskilja sig från konkurrenter på marknaden kan banken 

skapa ett Blue Ocean” 

 

Fråga 4.3 “Utöver de mervärden vi har tagit upp i denna enkät, är det något annat 

mervärde du som förstaårs universitetsstudent skulle tänka dig att kunna byta bank 

för?” 

Denna fråga ger respondenterna spelrum till att tänka ut egna mervärden som de själva 

tycker är lämpliga. Denna fråga kan kopplas till vår teori om mervärde samt Pioneers 

och Blue Ocean Strategy beroende på hur svaret från respondenterna ser ut. Detta 

eftersom vissa respondenter kan komma med helt nya mervärden som inte existerar på 

marknaden eller mervärden som redan existerar. Det går även att koppla till 

livsstilsteorin eftersom denna fråga utgår från respondenternas egna val. 

4.5 Bortfall 
“Bortfall. En felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då 

individerna väljs ut, t.ex. då vissa respondenter vägrar samarbeta, inte kan hittas för en 

intervju eller av någon anledning är oförmögna att lämna den information man får fram 

(på grund av exempelvis dyslexi eller en psykisk störning)” (Bryman & Bell, 2005, s. 

111). 

 

Innan vi kan börja med att analysera den empiriska data vi samlat in måste den 

bearbetas. I detta steg av studien är det viktigt att fokusera på bortfallen som kan uppstå. 

Bortfallen kan vara att en viss grupp av respondenterna väljer att inte vara med i 

undersökningen, detta kallas för enhetsbortfall. Den andra typen av bortfall är ett 

såkallat variabelbortfall, vilket innebär att en viss fråga i enkäten har blivit mindre 

besvarad. Om detta är fallet måste forskarna ta ställning till ifall denna fråga ska vara 

med i analysen eller inte. (Johansson Lindfors, 1993, s. 140; Ejvegård, 2009, s. 56) I 

vårt fall innebär det exempelvis att vissa respondenter från ett särskilt fakultet väljer att 

inte delta i studien. 
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Vid vår enkätundersökning förekom det bortfall hos några av respondenter. Bortfallet 

bestod delvis av svarsrespondenter som var utanför vår målpopulation eftersom deras 

ålder inte stämde överens med vår frågeställning, men även för att några som svarade på 

enkäten inte var förstaårsstudenter. Därutöver var det några respondenter som valde att 

enbart fylla i vissa delar av enkäten eller lämna enkäten blank, vilket gjorde att vi 

betrakta dessa som bortfall då vi inte kunde föra in dessa enkäter i vår empiri på ett 

korrekt sätt. Bakgrunden till varför de inte valde att fylla i enkäten är svårbesvarad 

eftersom det kan finnas många anledningar, exempelvis brist på ork och förståelse för 

att göra enkäten. Totalt fick vi 25 stycken bortfall i vår enkätundersökning, 15 stycken 

kom från teknisk-naturvetenskapliga-fakulteten, tre från det samhällsvetenskapliga-

fakulteten, tre från medicinska-fakulteten och fyra från humanistiska-fakulteten. Som vi 

kan se var det största bortfallet från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, anledningen 

till det var på grund av att det var många som inte var förstaårselever och därför kunde 

vi inte ta med dem i undersökningen. Dock är det viktigt att inte lägga ner en 

undersökning även om bortfall sker då det finns många framgångsrika vetenskapliga 

artiklar som har publicerats trots stort bortfall (Bryman & Bell, 2005, s.167). 

4.6 Etik och moral 
När en forskare utför en enkätstudie är det viktigt att tänka på de etiska och moraliska 

aspekterna. Det vill säga att vi måste ta hänsyn till de respondenter vi gör 

undersökningen på. Det finns fem nyckelord i denna fråga vilket är: Informationskrav, 

Samtyckeskrav, Konfidentialitets- och Anonymitetskrav, Nyttjandekrav och till sist Falsk 

förespegling (Bryman & Bell, 2005, s. 557). 

 

Dessa fem krav menar att en forskare måste informera respondenterna om vad studiens 

syfte går ut på. De ska även vara medvetna om att de kan avbryta studien när som helst 

och att allt de gör är frivilligt. Vi som forskare måste försäkra dem om att de är 

anonyma och att deras svar endast kommer att användas till denna studie. Det sista 

steget är att forskarna inte får vilseleda respondenterna i enkätstudien. (Bryman & Bell, 

2005, s. 557; Jacobsen, 2007, s. 21-25) Med kunskapen om dessa fem krav har vi 

forskare arbetat utifrån dem för att studien ska gå till på ett etiskt och moraliskt sätt. 

Dessa fem nyckelord fanns även på första sidan av vår enkät (se bilaga 2 i appendix) 

och innan vi delade ut enkäten till våra respondenter förklarade vi dessa fem nyckelord 

för dem muntligt. Vi valde att göra detta eftersom det kan finnas risk att inte alla 

respondenter läser första sidan och vi ville försäkra dem om att denna studie förhåller 

sig till dessa etiska och moraliska krav. Vi har även beslutat att låta vår kontaktperson 

på Swedbank vara anonym, detta eftersom det var en efterfrågan från vår kontaktperson 

själv, vilket vi självklart respekterade. 

 

När vi började skriva denna uppsats på uppdrag åt Swedbank var vi medvetna om att vi 

inte fick ta del av någon sekretessbelagd information eller få någon ekonomisk 

ersättning för vårt arbete. Vi ansåg att vi inte behövde någon sekretessbelagd 

information för att utföra denna studie och någon ersättning för vårt arbete ansåg vi inte 

var nödvändigt, därför tvekade vi inte på att ta oss an detta uppdrag trots det ovan 

skrivna. Eftersom vi inte har tagit del av någon sekretessbelagd information, har vi inte 

skrivit på något kontrakt med Swedbank, vilket kan vara nödvändigt om författarna tar 

del av sekretessbelagd information från uppdragsgivaren. Som vi nämnde i 

förförståelsen har ingen av oss författare Swedbank som vår egen bank, vilket stärker 

vår trovärdighet i att vi inte har analyserat resultaten på ett sätt som gynnar Swedbank. 



Nordin & Paulsson, 2012 
 

35 
 

Då det kunde funnits en risk att vi som författare omedvetet hade analyserat resultaten 

på ett sätt som gynnar Swedbank om vi själva hade haft Swedbank som bank och på så 

sätt haft ett band mellan dem och oss. 

4.7 Databearbetning 
Av de 121 stycken utdelade enkäterna var det 96 stycken kvar efter att vi sorterat bort 

studiens bortfall, vilket gav oss en svarsfrekvens på 79 %. Redan efter att ha fört in data 

från ett fåtal respondenter kunde vi börja urskilja ett mönster, vilket bekräftades desto 

mer data vi samlade in. Därmed ansåg vi att det redan existerade ett tydligt tecken på 

vad respondenterna tyckte i frågorna och därför valde vi att nöja oss med denna mängd 

av respondenter som vi hade planerat från början. När enkäterna var insamlade var det 

dags att avkoda dem. Vi började med att avkoda svaren från enkäterna med siffror och 

förde in dem i mjukvaruprogrammet Microsoft Excel. Vi förde in dem för varje 

respondent och vi var noggranna med att kontrollera att de siffror som vi förde in 

stämde överens med svaren i enkäterna, därför kontrollerade vi varje enkät två gånger. 

När det var klart ansåg vi att Microsoft Excel inte var det bästa programmet att använda 

för att få fram de grafer och frekvenstabeller som vi var ute efter. Därför valde vi istället 

att importera den data som vi hade fört in i Microsoft Excel till statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (Bryman & Bell, 2005, s. 274). 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av SPSS är för att vi båda har erfarenhet 

av att arbeta med programmet sedan tidigare och vi anser att det underlättar 

datahanteringsprocessen. 

 

När vi presenterar den data vi fått fram ur empirin kommer vi använda oss av 

stapeldiagram på de frågor som innehåller mer än två svarsalternativ. Cirkeldiagram 

kommer att användas på de frågor där respondenterna har två alternativ att välja mellan. 

Motivet till att vi valt att göra på detta sätt grundar sig i att ge läsaren en lätt och 

förståelig illustration av hur data ser ut. På de frågor som behandlar respondenternas 

vilja att byta bank kommer vi använda oss av frekvenstabeller där medianer och 

medelvärden kommer att presenteras, detta grundar sig i att det är lättare att få en klar 

bild av vart respondenterna ligger på likert-skalan genom att använda sig av 

medelvärden och medianer. Detta för att ett medelvärde representerar det 

genomsnittliga värdet av respondenterna och för att medianen kan avslöja ett normalt 

värde även fast det kan förekomma avvikelser i data (Anderson et al., 2007, s. 64, 68). 

 

Vi anser att de tydliga statistiska verktygen vi har valt kommer att ligga till bra grund 

för att göra en analys av resultaten. Anledningen till att vi inte använder några 

avancerade statistiska verktyg beror på att vi inte är ute efter några avancerade 

svarsuppställningar, utan vi vill konkret visa hur det ser ut på ett simpelt sätt eftersom vi 

bland annat är ute efter att få svar av “ja och nej”-karaktär, det vill säga antingen eller.  

4.8 Källkritik 
I denna del presenteras källkritiken för denna studies datainsamling. 

 

Under fokusgruppen upptäckte vi att det fanns en tendens att respondenterna påverkade 

varandra vid sina svar. Exempelvis kunde en respondent ge ett svar och ett påstående 

för att sedan ändra sig då denne hörde ett svar från en annan respondent. Detta kan ha 

påverkat de enskilda svaren från respondenterna.  
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Att personer påverkas av varandras svar är något forskare får räkna med när de utför en 

fokusgrupp, detta eftersom en person kan svara annorlunda på en fråga i en fokusgrupp 

än om frågan skulle ställas i en vanlig intervju. Detta innebär att respondenten kan få 

höra andras åsikter och syn på frågan som i sin tur kan få respondenten att ändra sitt 

svar. (Bryman & Bell, 2005, s. 390) Å andra sidan var vi ute efter en diskussion och 

bekräftelse av mervärden, vilket vi fick genom denna fokusgrupp.  

 

Gällande enkäten fanns det en liten brist, vilket var att vi i fråga 1.4 frågar om 

respondenten är medveten om vad denne erbjuds av sin bank idag. Om respondenten 

inte vet vad banken erbjuder idag kan respondenten i fråga 1.5 sedan inte kunna svara 

på ett korrekt sätt på om denne får vad den förväntar sig. I övrigt anser vi att enkäten var 

utformad på ett pålitligt sätt. 
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5.0 Empiri och Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera den data vi har erhållit från vår 

enkätundersökning. Vi har valt att arbeta med empiri och analys i samma kapitel för att 

stärka den röda tråden för läsaren, samt för att undvika upprepning av empirin. 

Kapitlet i helhet är uppdelat i de fyra underrubrikerna; “Universitetsstudenternas 

medvetenhet och upplevelse av studentmervärden hos sin nuvarande bank/banker”, 

“Universitetsstudenternas lojalitet mot sin nuvarande bank”, “Universitetsstudenternas 

vilja att byta bank för ett mervärde eller för en kombination av två” och “Bankens 

förmåga att differentiera sig vid en implementering av studiens mervärden”. I varje del 

börjar vi med att presentera våra antaganden utifrån teorierna, därefter presenteras det 

empiriska materialet med hjälp av frekvenstabeller, cirkel- och stapeldiagram för att 

sedan analysera varje del med denna uppsats teorier. Slutligen kommer vi fram till en 

slutsats. 

 

Figur 8 illustrerar detta kapitels upplägg. 

 

 

 

 

  Figur 8: Empiri och Analys 
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5.1  Universitetsstudenternas medvetenhet och upplevelse av 

studentmervärden hos sin nuvarande bank/banker 

 

5.1.1 Respondenternas medvetenhet 

I denna del kommer vi att se hur medvetna respondenterna är om vilka mervärden de 

erbjuds som studenter av sin nuvarande bank. 

 

Antagande 3: ”Studenters medvetenhet om sin banks mervärden kan skapa 

kundlojalitet”. 

 

 

Empiri fråga 1.5 “Är ni medveten om vilka mervärden som erbjuds hos er nuvarande 

bank till studenter?”  
 

 

 

Resultatet från denna fråga påvisar 

att en liten del av våra respondenter 

(7,29 %) är helt medvetna om vilket 

eller vilka studentmervärden som de 

erbjuds idag av sin nuvarande bank. 

Resterande respondenters svar är 

jämt fördelat mellan att de är delvis 

medvetna (45,83%) och inte alls 

medvetna (46,88%). 

 

 

 

 

 Figur 9: Fråga 1.5 

 

Analys 
Utifrån detta resultat kan vi dra slutsatsen att respondenterna inte är helt medvetna om 

vad deras bank erbjuder dem, därutöver är de respondenter som är medvetna enbart 

delvis medvetna. 

 

För att få återkommande kunder till ett företag är det viktigt att skapa kundlojalitet, 

vilket ett företag kan göra genom att erbjuda rabatter och mervärden (Won-Moo et al., 

2011, s. 1195). Mer specifikt är det viktigt att skapa ett starkt band till sina kunder då de 

regelbundet utsätts för olika reklamerbjudanden i en värld som ständigt förändras 

(Rowley & Daws, 2000, s. 538). Då empirin (fråga 1.5) visar att respondenterna i 

överlag inte är helt medvetna om vad deras bank erbjuder för studentmervärden går det 

att bekräfta att deras banker går miste om en möjlighet att öka sin kundlojalitet. Detta 

eftersom en kund inte kan uppleva ett mervärde om den inte är medveten om att det 

existerar. Vilket i sin tur innebär att ett studentmervärde måste vara tydligt för kunden 

för att denne ska uppleva mervärdet. 
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För Swedbank innebär informationen i föregående stycke att om de väljer att 

implementera något eller några av denna studies mervärden (läs: rabatt på 

studentlitteratur, gymkort och evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare) är det viktigt 

att vara tydlig med vad som erbjuds för att kunden ska uppleva mervärdet. Detta 

eftersom vår enkätundersökning visar att många studentkunder idag inte är helt 

medvetna om vad deras nuvarande bank erbjuder till dem i form av studentmervärden. 

Vilket i praktiken innebär att det finns en risk att Swedbanks studentkunder inte 

kommer att uppleva det implementerade studentmervärdet om de inte är helt medvetna 

om att det existerar. Vilket även kan leda till att implementationen av mervärdet inte 

förbättrar relationen till konsumenter utan enbart blir en extra kostnad för Swedbank. 

Men om mervärdet når fram till kunderna på ett tydligt sätt finns det en möjlighet att 

skapa en god kundlojalitet. 

 

Som tidigare nämnt kan ett företag skapa kundlojalitet genom att erbjuda mervärden och 

rabatter (Won-Moo et al., 2011, s. 1195), men för att en kund ska bli lojal är det viktigt 

att denne är helt tillfredsställd med vad ett varumärke erbjuder (Rowley & Daws, 2000, 

s. 538-540). I förhållande till empirin (fråga 1.5) tolkar vi detta som att många av 

respondenterna rimligen inte är helt lojala mot sin nuvarande bank, eftersom majoriteten 

enbart till viss del känner till företagets mervärden eller inte känner till dem alls. Vilken 

i sin tur betyder att deras nuvarande banker inte har uppnått den lojalitet som är möjlig 

med sina nuvarande mervärden. Om inte respondenterna redan är helt tillfredsställda 

med sin nuvarande situation medför detta att de kan tänka sig att vara illojala mot sin 

nuvarande bank eftersom dennes mervärden inte fyller sitt syfte. Vilket i praktiken 

innebär att de kan tänka sig att byta till en annan bank, vilket i detta fall kan bli till 

Swedbank om de är tydliga nog med vilka mervärden de erbjuder sina studentkunder. 

Kopplar vi tillbaka detta till antagande 3 går det att se att det finns en möjlighet att 

studenternas medvetenhet av mervärden påverkar deras lojalitet. 

 

5.1.2 Respondenternas upplevelse av mervärde från sin nuvarande 

bank 

I denna del kommer vi att se hur respondenterna upplever de mervärden de erbjuds som 

studenter av sin nuvarande bank. 

 

 

Antagande 1: ”Det finns tre olika nivåer av mervärde som en student kan uppleva. De 

tre nivåerna är: Väntad-, Önskad- och Oväntad nivå” 

 

 

Antagande 7: “Genom att vara en pionjär på marknaden kan banken erhålla en stark 

position gentemot konkurrenter” 

 

 

Antagande 8: ”Genom att erbjuda ett mervärde som inte konkurrerande företag 

erbjuder kan banken bli en pionjär på marknaden” 
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Empiri fråga 1.6 “Hur upplever ni de mervärden som ni erbjuds idag av er 

nuvarande bank som student?” 

 

 

 

Resultatet från den fråga visar att 

en stor del av våra respondenter 

(73,96%) får vad de förväntar 

sig av sin bank som student. 

13,54% får inte det dem 

förväntar sig och 9,375 % får det 

dem förväntar sig och mer. 

Slutligen fick endast 3,125 % 

någonting som var överraskande 

för dem. 

 

 

 

 

 

 Figur 10: Fråga 1.6 

 

Analys 
Teorin om mervärde beskriver tre olika nivåer av mervärde: den väntade-, önskade- och 

oväntade-nivån (Butz, JR & Goodstein, 1996, s. 67-69). Utifrån empirin (fråga 1.6) kan 

vi med en koppling till antagande 1 bekräfta att majoriteten av respondenterna hamnar i 

den väntade nivån, då de får vad de förväntar sig. Därmed finns det utrymme för 

bankerna att ge universitetsstudenterna något som de inte förväntar sig (den önskade-

nivån), men även för något de skulle bli positivt överraskad av (den oväntade-nivån). 

Detta utrymme bekräftas ytterligare av att dagens svenska bankväsende erbjuder vanliga 

och homogena studenterbjudanden (Handelsbanken, 2012) (Nordea, 2012) (SEB, 2012) 

(Swedbank, 2012).  

 

För Swedbank innebär ovanstående stycke att de rör sig mot den outforskade och 

oväntade-nivån om de väljer att implementera något eller några av denna studies 

presenterade studentmervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort och 

evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare). Vilket gör Swedbank till en pionjär, då en 

pionjär är ett företag som erbjuder en helt ny produkt på marknaden (Covin et al., 2000, 

s. 175), vilket bekräftar antagande 8. Men om fallet hade varit att majoriteten av 

respondenterna redan var i den oväntade nivån, det vill säga att de redan fått mervärden 

som de blir positivt överraskade av går det att fråga sig om det hade varit någon idé att 

implementera studiens presenterade studentmervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, 

gymkort och evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare). Detta eftersom det då kanske 

inte hade gjort någon skillnad för universitetsstudenterna då de redan får mervärden som 

de inte förväntar sig men blir positivt överraskade av.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar för Swedbank med att vara en pionjär. Fördelen 

är att det går att uppnå en stark position på den nya marknaden, eftersom den är 

oupptäckt och icke exploaterad (Schnaars, 1986, s. 31). Därutöver har en pionjär som 

utvecklar en nuvarande produkt möjligheten att ta del av fördelar med sin nya 
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marknadsandel samtidigt som den utsätts för mindre risker (Min et al., 2006, s. 15, 30). 

För Swedbank innebär detta att det existerar en möjlighet att ta en stark position på 

marknaden och även utnyttja ett outforskat spelrum. Mer specifikt kommer 

pionjärsrollen att gynna Swedbank då mervärdena i denna studie inriktar sig på att 

utveckla en befintlig produkt. Mer specifikt kommer Swedbank att utveckla en befintlig 

produkt om de väljer att implementera studiens mervärden eftersom de redan erbjuder 

studenterbjudanden, dock gör de nya mervärdena att de blir pionjärer. Kopplar vi 

tillbaka detta stycke till antagande 7 ser vi att antagandet kan bekräftas. 

 

Nackdelen med att vara en pionjär är att en pionjär tar den första smällen om det inte 

går som planerat vid en ny produktlansering. Dessutom kan en pionjär inte vara helt 

säker på hur bemötandet från konsumenterna kommer att se ut, det vill säga om de 

kommer att acceptera produkten eller inte. (Robinson & Min, 2002, s. 126) Detta är 

viktigt för Swedbank att ha i åtanke om de beslutar sig för att implementera studiens 

mervärden, detta eftersom det alltid är en chansning med att vara en pionjär på 

marknaden. 

 

 

Antagande 9: ”Genom att särskilja sig från konkurrenter på marknaden kan Swedbank 

skapa ett Blue Ocean” 

 

 

Eftersom det finns en möjlighet för Swedbank att bli en pionjär kan detta i sin tur leda 

till att de hamnar i ett Blue Ocean. För att hamna i ett Blue Ocean måste ett företag ta 

sig ur det kända marknadsutrymmet de befinner sig i (ett Red Ocean) och skapa ett nytt 

marknadsutrymme, ett såkallat ”Blue Ocean” (Kim & Mauborgne, 2004, s. 106).  

Det finns både fördelar och nackdelar med att hamna i ett Blue Ocean. Fördelen är att 

konkurrens inte existerar i det nya marknadsutrymmet, därmed är det enkelt för ett 

företag att växa och göra vinster (Kim & Mauborgne, 2004, s. 106). För Swedbank 

betyder detta att det finns stor potential för denna strategi om marknaden är lukrativ. 

Detta eftersom den tillåter Swedbank att växa och erbjuda en produkt till 

universitetsstudenter som ingen annan bank gör, detta gör att de går mot den 

outforskade och oväntade-nivån. Vilket i sin tur innebär att Swedbank tar sig an det 

utrymme som empirin i fråga 1.6 visar, det vill säga den önskade- (9,375 % av 

respondenterna) och oväntade nivån (3,125 % av respondenterna). Kopplar vi tillbaka 

detta till antagande 9 ser vi att antagandet kan bekräftas. 

 

Därutöver är nackdelen med att hamna i ett Blue Ocean att det enbart finns få verktyg 

och instruktioner som beskriver hur ett företag ska arbeta för att överleva i ett Blue 

Ocean (Kim & Mauborgne, 2004, s. 108). Detta kan leda till att Swedbank kommer in 

på den nya marknaden samtidigt som de inte vet hur de ska hantera den, vilket slutligen 

kan leda till att de blir tvungna att dra sig tillbaka till ett Red Ocean (det kända 

marknadsutrymmet) och därmed falla tillbaka till den väntade-nivån. 
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5.2 Universitetsstudenternas lojalitet mot sin nuvarande bank 
I denna del kommer vi att presentera hur respondenternas lojalitet ser ut mot sin 

nuvarande bank. 

 

Antagande 4: ”Inom bankindustrin är det vanligt att individer har mer än en bank” 

 

Empiri fråga 1.3 “Är ni kund hos mer än en bank idag?” och fråga 1.4 “Har ni 

någonsin bytt bank?” 

 

     

Figur 11: Fråga 1.3  Figur 12: Fråga 1.4 

 

Vi kan här se att 55,21% av våra respondenter är kund hos mer än en bank idag, 

samtidigt är 44,79% inte det. Det går även att se att 82,29% av respondenterna aldrig 

har bytt bank, medan 17,71% har bytt bank. 

 

Analys 
Teorin om lojalitet menar att individer kan ha delad lojalitet till sin bank. Vilket innebär 

att individerna nyttjar finansiella tjänster från mer än en bank (Bogomolova, 2011, s. 

794). I förhållande till empirin (fråga 1.3) går det att bekräfta antagande 4 då 

majoriteten av respondenterna (55,21%) har mer än en bank. I praktiken innebär detta 

att majoriteten av universitetsstudenterna har en benägenhet att vända sig till en annan 

bank än sin nuvarande. För Swedbank betyder detta att det finns underlag till att locka 

till sig nya kunder om de väljer att tillämpa något eller några av studiens presenterade 

mervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort och evenemang, samt rabatt hos 

cykelhandlare). Dock visar empirin (fråga 1.4) att en stor del av respondenterna 

(82,28%) aldrig har bytt bank. Detta innebär att det kan vara svårt för Swedbank att få 

dessa individer att släppa greppet om sin nuvarande bank helt och hållet, även fast dessa 

respondenter kan tänka sig nyttja vissa tjänster hos en annan bank. 

 

För att ett företag ska kunna hålla kvar sina kunder är det viktigt att kunderna är 

tillfredsställda med vad som erbjuds i dagsläget (Rowley & Daws, 2000, s. 538-540). 

Empirin (fråga 1.4) visar att 82.28 % av respondenterna aldrig har bytt bank och därmed 

går det att dra slutsatsen att dessa individer är lojala mot sin nuvarande bank. Dock kan 

en kunds lojalitet delas upp i “sann” och “falsk” lojalitet. Sann lojalitet syftar till att en 

kund stannar kvar hos ett varumärke även fast priset höjs i förhållande till 

konkurrenternas produkt och falsk lojalitet innebär däremot att kunden använder ett 

varumärke av vana och bekvämlighet, eller för att det inte finns ett andra alternativ 
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(Venkateswaran et al., 2011, s. 22). Dock går informationen om andra alternativ att 

utesluta eftersom den svenska bankmarknad är mättad (Konkurrensverket 2012, s. 203-

204), vilket innebär att det finns andra alternativ för respondenterna. Därutöver betyder 

inte kundernas lojalitet till sin bank att de är helt låsta, detta eftersom lojala kunder 

fortfarande är benägna att byta varumärke ifall en konkurrent erbjuder bättre 

bekvämlighetsfaktorer än deras nuvarande varumärke gör (Rowley & Daws, 2000, s. 

554). I förhållande till empirin (fråga 1.4) innebär detta att 17,7% (de som bytt bank) av 

respondenterna mycket väl kan ha varit lojala och tillfredsställda med sin bank, men 

sedan fått reda på att en annan bank erbjuder bättre bekvämlighetsfaktorer och därmed 

valt att byta till den banken. Dessa 17,7% (de som bytt bank) av respondenterna kan 

även ha varit illojala kunder, ifall detta stämmer kan denna illojalitet bero på; 1. kunden 

är negativt inställd till det nuvarande varumärket 2. kunden är positivt inställda till 

konkurrenter och 3. kunden är inte intresserad av sitt nuvarande företaget eller 

produkten som de erbjuder (Rowley & Daws, 2000, s. 541). För Swedbank skapar detta 

en möjlighet att locka till sig de illojala kunderna genom att erbjuda en produkt som 

skiljer sig på marknaden och skapar intresse hos kunderna.  

 

I en studie gjord av Delgado-Ballester & Munuera-Aleman (2001 refererad i Sancharan 

2011, s. 114) beskrivs det att lojalitet kan bidra till att kunder blir mindre känsliga för 

prisförändringar, men också avskräcka nya konkurrenter som försöker äntra marknaden. 

Dessutom kan en ökad varumärkeslojalitet göra att kunder sprider ett gott rykte om 

varumärket för att sedan bli en återkommande kunder (Won-Moo et al., 2011, s. 1195). 

Detta innebär att om Swedbank skapar lojala kunder kan dessa börja sprida ett gott ord 

om banken, vilket medför att andra studentkunder kan bli intresserade av Swedbank, 

därutöver kan lojala kunder ge Swedbank ett övertag gentemot andra banker på 

marknaden. Om istället en av Swedbanks konkurrenter erhåller lojala kunder kan detta 

innebära att företaget kan förlora kunder. Detta eftersom kunderna blir intresserade av 

det konkurrerande företaget och därmed börjar sprida ett gott rykte om det. 

 

Sammanfattningsvis är 82,3% (de som aldrig bytt bank) av respondenter lojala mot sin 

nuvarande bank med en lojalitet som antingen kan vara sann eller falsk. Men även fast 

de har en lojalitet mot sin bank idag kan de tänka sig att byta till en konkurrerande bank 

om den erbjuder mer bekvämlighetsfaktorer. De resterande 17,7% (de som bytt bank) 

kan fortfarande ha varit lojala kunder, men bytt till en annan bank eftersom de hade 

blivit erbjudna mer bekvämlighetsfaktorer. Men de kan även redan ha varit illojala 

kunder och bytt bank av den anledningen. Därmed är det svårt att göra en bedömning 

om en kund är lojal eller illojal. Men oavsett vilken lojalitet kunden har till sin 

nuvarande bank har Swedbank en möjlighet att få dem att byta bank om de använder sig 

av studiens presenterade mervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort och 

evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare), vilket i detta fall innebär att erbjuda något 

som de andra bankerna inte erbjuder. Vilket kan skapa kundlojalitet som i sin tur kan 

göra att Swedbanks kunder börjar sprida ett gott rykte om banken. 
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5.3 Universitetsstudenternas vilja att byta bank för 

mervärden och varför 
I denna del kommer vi att presentera universitetsstudenternas vilja att byta bank för 

mervärden och varför. Samt om mervärdena passar in på studenternas livsstil. 

5.3.1 Ett mervärde 

 

Antagande 2: ”Genom att ta reda på vad studentkunder värderar idag kan en bank få 

en förståelse för vad studentkunderna värderar i framtiden” 

 

Empiri fråga 2.1 “Betygsätt din vilja att byta till denna bank för ett av varje enskilt 

mervärde” 

 
  Figur 13: Fråga 2.1 

 

Bildtext: Denna figur illusterar empirin från fråga 2.1 med hjälp av en likert-skala där  

1 = Mycket låg, 2 = Låg, 3 = Varken eller, 4 = Hög och 5 = Mycket hög 

 

Av denna fråga får vi reda på hur respondenterna har betygsatt sin vilja att byta bank för 

att få ta del av ett av de olika mervärdena. Ser vi till de två mervärdena Rabatt på 

studentlitteratur och Rabatt på gymkort kan vi tydligt se att de sticker ut från de andra 

två mervärdena. Medianerna på dessa två ligger på en hög vilja (4 på likert-skalan) att 

kunna tänka sig att byta bank för att ta del av något av dessa mervärden. Sett till de 

andra två mervärdena Rabatt på evenemang och Rabatt hos cykelhandlare kan vi se att 

båda av deras medianer ligger på 3 i likert-skalan, vilket innebär att de inte har lika hög 

vilja att byta bank för att ta del av de två mervärdena som de har för föregående 

alternativ (Rabatt på studentlitteratur och Rabatt på gymkort). 

 

Av medelvärdena går det tydligt att se vilket mervärde respondenterna värderar som 

högst, vilket är Rabatt på studentlitteratur med ett medelvärde på 3,6. Detta följs av 

Rabatt på gymkort (3,42), därefter kommer Rabatt på evenemang (3.13) och slutligen 

kommer det lägst värderade mervärdet Rabatt hos cykelhandlare med ett medelvärde på 

2,53. 

 

Analys 
Ser vi till teorin om mervärde finns det fem steg i en modell som ett företag kan arbeta 

med för att skapa ett mervärde till sina kunder i framtiden (Woodruff, 1997, s. 144). 

Som vi nämnde i mervärdesteorin är första steget att företaget ser efter vad sina kunder 

värderar idag. Vi författare arbetade med det första steget då vi gjorde vår fokusgrupp, 

då det gav oss en inblick i vad universitetsstudenter värderar idag. Med hjälp av fråga 

2.1 har vi sedan arbetat med det andra steget i modellen, vilket är att göra en utvärdering 
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av de olika mervärdena vi erhöll ifrån fokusgruppen och se vilket som prioriteras högst 

av respondenterna. I Swedbanks fall innebär detta att de kan få en förståelse för vad sina 

kunder värderar i framtiden. Som vi kan se utifrån empirin (fråga 2.1) är Rabatt på 

studentlitteratur och Rabatt på gymkort högst värderade av universitetsstudenterna om 

vi ser till medianvärdet (båda har ett medianvärde på 4). Därmed går det att dra 

slutsatsen att Swedbank bör fokusera på dessa två mervärden, eller främst Rabatt på 

studentlitteratur då trots medianen visade samma värde på de två hade detta mervärde 

ett högre medelvärde (3.6), vilket bekräftar antagande 2. Därutöver går det att se att 

Rabatt hos cykelhandlare har lägst medelvärde (2.53), vilket går att koppla till 

mervärdesmodellen som är beskriven ovan. Detta eftersom det går det att klargöra att 

detta mervärde inte värderas högt idag och därmed finns det en möjlighet att det 

kommer att se likadant ut i framtiden.  

 

Det tredje steget i modellen syftar till att utvärdera företagets förmåga att erbjuda det 

som deras kunder värderar och det fjärde steget i mervärdeskapandet syftar till att ta 

reda på varför företagets förmåga att erbjuda det som deras kunder värderar ser ut som 

det gör (Woodruff, 1997, s. 144). Steg tre och fyra är dock faser som denna uppsats inte 

fokuserar på, därmed är det någonting Swedbank får arbeta med på egen hand. Detta 

eftersom vår uppgift är främst att fokusera på de två första stegen i mervärdesmodellen, 

det vill säga att ta fram mervärden som kunden värderar idag och därmed kan värdera i 

framtiden. 

5.3.2 En kombination av två mervärden 

 

 

Antagande 2: ”Genom att ta reda på vad studentkunder värderar idag kan en bank få 

en förståelse för vad studentkunderna värderar i framtiden” 

 

 

Empiri fråga 3.1 “Betygsätt din vilja att byta till en annan bank för följande 

kombinationer av mervärde” 

 

 

  Figur 14: Fråga 3.1 

 

Bildtext: Denna figur illusterar empirin från fråga 3.1 med hjälp av en likert-skala där  

1 = Mycket låg, 2 = Låg, 3 = Varken eller, 4 = Hög och 5 = Mycket hög 

 

Rabatt på studentlitteratur & på gymkort 

Av resultatet från denna fråga kan vi se en koppling till fråga 2.1, detta eftersom 

respondenterna värderade mervärdena Rabatt på studentlitteratur och Rabatt på 
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gymkort högst. Därutöver var denna kombination den enda som fick en median på 4 

inom likert-skalan. Denna kombinations medelvärde var även högst och visade 3,69. 

 

Rabatt på studentlitteratur & på evenemang 
Den här kombinationen var den som kom på andra plats, den visade en median på 3 

samtidigt som den hade ett medelvärde på 3,27. 

 

Rabatt på studentlitteratur & hos cykelhandlare 

Denna kombinations medelvärde och median låg nära varandra. Medianen visade 3 på 

skalan och medelvärdet låg på 2,98. 

 

Rabatt på gymkort & på evenemang 

Denna kombination av mervärden var en av de tre som lutade mot den högre delen av 

likert-skalan. Kombinationen hade en median på 3 och ett medelvärde som hamnade på 

3,18. 

 

Rabatt på gymkort & hos cykelhandlare 

Kombinationen av dessa två mervärden lutade mot en låg vilja att byta. Den hade en 

median på 3 och ett medelvärde på 2,81. 

 

Rabatt på evenemang & hos cykelhandlare 

Denna kombination visade på lägst vilja att byta hos respondenterna. Medianen låg på 3 

och medelvärdet låg på 2,5. 

 

Analys 

I denna del av analysen går det även att använda samma antagande som vid föregående 

fråga. Vi kopplar även denna fråga till mervärdesteorin där vi diskuterar de olika stegen 

i mervärdesmodellen som ett företag kan använda sig av för att få en förståelse för vad 

sina kunder värderar (Woodruff, 1997, s. 144). Det gick klart och tydligt se vilken 

kombination av mervärden som universitetsstudenterna hade högst vilja att byta till en 

annan bank för. Vilket var kombinationen Rabatt på studentlitteratur & på gymkort som 

hade en median på 4 och ett medelvärde på 3.69. I praktiken betyder detta att Swedbank 

bör fokusera på denna kombination om de är tvungna att använda två mervärden för att 

universitetsstudenterna ska byta bank, detta eftersom den kombinationen är högst 

prioriterad av respondenterna och därmed populärast, vilket bekräftar antagande 2. 

 

En annan intressant upptäckt var att de kombinationer som innehöll Rabatt hos 

cykelhandlare hade inget mervärde som låg över 3 på likert-skalan. Vilket antyder på att 

Rabatt hos cykelhandlare inte var att föredra av våra respondenter, eftersom detta 

mervärde har en tendens till att dra ner viljan att byta bank om den är med i en 

kombination. Om vi kopplar detta till föregående fråga där respondenterna bara fick 

välja ett mervärde gick det även att se att Rabatt hos cykelhandlare var det som 

värderades lägst av alla mervärden. Därmed går det att dra slutsatsen att detta mervärde 

inte föredras som mest av universitetsstudenter. I Swedbanks fall betyder det att de inte 

bör fokusera på detta mervärde av alla studiens olika presenterade studentmervärden 

(läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort och evenemang, samt rabatt hos 

cykelhandlare), detta eftersom det värderas lägst. 
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5.3.3 Kan respondenterna tänka sig att byta för att ta del av ett eller en 

kombination av dessa mervärden. 

 

Empiri fråga 2.2 “Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av ett av dessa 

mervärden?” och fråga 3.2 “Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av en viss 

kombination av dessa mervärden?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Fråga 2.2   Figur 16: Fråga 3.2 

 

Vi kan här se skillnaden mellan respondenternas vilja att byta bank om de får ta del av 

ett mervärde eller om de får ta del av en kombination av två mervärden. Utifrån fråga 

2.2 och 3.2 som illustreras ovan kan vi se att respondenternas vilja att byta bank ökar 

ifall de får ta del av två mervärden. Viljan har ökat från 43,75% till 56,25%, vilket ger 

oss en ökning på 12,5%. 

 

Analys 
Vi kan utifrån detta resultat se att viljan för att byta bank för att få ta del av ett mervärde 

ökar ifall de får ta del av två istället för bara ett. Men trots att viljan har ökat med 12,5% 

för att ta del av två mervärden är viljan fortfarande hög (43,75%) för att bara ta del av 

ett mervärde. För Swedbank innebär detta att nära majoriteten av respondenterna kunde 

tänka sig att byta för ett mervärde och majoriteten kunde tänka sig att byta för en 

kombination av två mervärden. Vilket visar att det finns en benägenhet till att de skulle 

kunna tänka sig att byta bank för något eller några av denna studies presenterade 

mervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort och evenemang, samt rabatt hos 

cykelhandlare). För Swedbank innebär detta i praktiken att de har en stor möjlighet att 

locka till sig nya kunder med hjälp av studiens studentmervärden, eftersom ungefär 

majoriteten av respondenterna kan tänka sig att byta bank för både ett mervärde eller en 

kombination. 

 

Då vi tidigare diskuterade respondenternas lojalitet till sin nuvarande bank kan vi i 

denna fråga se att trots att majoriteten av respondenterna (82,29% ur fråga 1.4) har kvar 

sin nuvarande bank, kan de utifrån empirin (fråga 2.2 och 3.2) tänka sig att byta för ett 

studentmervärde eller en kombination av två. Slutsatsen vi kan dra från detta är att dessa 

mervärden måste tilltalat respondenterna till den grad att de är benägna att byta till 

Swedbank. För även om de var lojala kunder mot sin nuvarande bank kan dessa typer av 

kunder tänka sig att byta företag om de konkurrerande företagen erbjuder mer 

bekvämlighetsfaktorer (Rowley & Daws, 2000, s.554). Nackdelen är dock att 
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majoriteten (55,21% ur fråga 1.3) av respondenterna fortfarande är kund hos mer än en 

bank, vilket för Swedbank kan innebära att nyfångade kunder inte flyttar alla sina 

tillgångar till Swedbank utan istället använder Swedbank för att utnyttja 

studentmervärdena. Det vill säga att kunderna kommer att ha en delad lojalitet där de 

nyttjar finansiella tjänster på mer än en bank (Bogomolova, 2011, s. 794). I värsta fall 

innebär detta att kunden inte blir lojal utan flyttar tillbaka till sin gamla bank när 

individens studietid är över. 

5.3.4 Vilket mervärde eller kombination av mervärden skulle 

universitetsstudenterna kunna tänka sig att byta bank för 

 

Antagande 5: ”Livsstilen hos en individ är starkt kopplad till dennes val av varumärke” 

 

Empiri fråga 2.3 “Om ja, vilket?” 

I denna figur kan vi se vilket mervärde 

som universitetsstudenterna föredrar om 

de har svarat att de skulle kunna tänka 

sig att byta bank för att få ta del av ett av 

denna studies presenterade 

studentmervärden. Vi kan se att det 

mervärde som universitetsstudenterna 

föredrar som mest är Rabatt på 

studentlitteratur (54,76%). Därefter 

föredrog 35,71% Rabatt på gymkort och 

9,524 % Rabatt på evenemang. Dock var 

det ingen av respondenterna som kunde 

tänka sig att byta bank för att få ta del av 

mervärdet Rabatt hos cykelhandlare. 

                      Figur 17: Fråga 2.3 
 

Empiri fråga 3.3 “Om ja, vilka?” 

I denna figur illustrerar vi skillnaden i 

populariteten mellan de olika 

kombinationerna av studentmervärden. Vi 

kan se att den populäraste kombinationen 

var Rabatt på studentlitteratur & på 

gymkort, det visade sig att 64,81% av de 

respondenter som kunde tänka sig att byta 

bank för en kombination av två mervärden 

valde den kombinationen. 18,52% valde en 

kombination av Rabatt på studentlitteratur 

& på evenemang. 3,704 % valde 

kombinationen Rabatt på studentlitteratur 

& hos cykelhandlare. Kombinationen 

Rabatt på gymkort & på evenemang var det 

 Figur 18: Fråga 3.3           12,96% som valde. Ingen respondent valde 

         kombinationerna Rabatt på gymkort & hos 

                   cykelhandlare eller Rabatt på evenemang & hos cykelhandlare. 
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Analys 
 

En individs livsstil präglas av olika faktorer, dessa faktorer är exempelvis hur individen 

spenderar sin tid och vilka intressen den har (Kaynak & Kara, 2001, ss. 457-458). Med 

tiden har det blivit vanligare att företag utformar sina produkter utifrån individers 

livsstil för att kunna locka till sig kunder, detta eftersom ett företag har större chans att 

bli vald av en konsument före en konkurrent ifall de arbetar med livsstilsbaserade 

produkter (Chernev et al., 2011, s. 66). Då empirin från fråga 2.3 visar att den största 

delen av respondenterna (54,76%) kan tänka sig att byta bank för Rabatt på 

studentlitteratur kan vi bekräfta denna teori samt antagande 5 eftersom studentlitteratur 

är starkt relaterat till en students livsstil. Det mervärde som kom på andra plats var 

Rabatt på gym (35,71%), vi kan utifrån detta göra en tolkning av detta går att relateras 

till teorin om livsstil ovan eftersom detta mervärde kan vara en del av studenternas 

vardag. Därutöver valde ingen respondent Rabatt hos cykelhandlare, vilket kan bero på 

att det inte är främsta prioriteringen i studenternas livsstil. Detta eftersom många 

studenter möjligtvis bor i närheten av skolan och därmed behöver de inte en cykel, 

varvid de prioriterar andra mervärden högre.  

 

När respondenterna fick välja en kombination av två mervärden var det de två 

mervärdena som var prioriterade högst av de enskilda som de valde att ha en 

kombination av (Rabatt på studentlitteratur & på gymkort). Likt tidigare går det att 

koppla detta till teorin om livsstil eftersom vår tolkning visade att kombinationen passar 

in på universitetsstudenternas livsstil, vilket kan vara en bidragande faktor till varför de 

valde denna kombination främst. 

 

Därutöver kunde vi se att två av tre kombinationer av mervärden som innehöll Rabatt 

hos cykelhandlare kunde ingen respondent tänka sig att byta bank för. Den enda 

kombinationen som innehöll Rabatt hos cykelhandlare var lägst värderat av de fyra 

olika kombinationerna som respondenterna kunde tänka sig att byta bank för. Vi kan 

utifrån detta och föregående information tydligt säga att Rabatt hos cykelhandlare är ett 

mervärde som Swedbank inte bör använda sig av då det inte är mest attraktivt för 

studenterna oavsett om det erbjuds enskilt eller i en kombination av ett annat mervärde. 

Då ett företag måste se vad kunderna värderar idag för att få en förståelse för vad de 

kommer att värdera i framtiden (Woodruff, 1997, s. 144-145) kan vi se att det därmed 

finns en risk att de inte värderar rabatt hos cykelhandlare högt i framtiden heller. 

 

Sammanfattningsvis visade empirin (fråga 2.3 och 3.3) att det är Rabatt på 

studentlitteratur som flest respondenter skulle kunna tänka sig att byta bank för. Rabatt 

på studentlitteratur kom på förstaplats om respondenterna bara fick välja ett mervärde, 

samt om de fick välja en kombination. En till sak som styrker populariteten av Rabatt 

på studentlitteratur är att det enda fallet då Rabatt hos cykelhandlare blev valt av 

respondenterna var i en kombination med Rabatt på studentlitteratur. Vi kan dra 

slutsatsen att Rabatt på studentlitteratur är det mervärde som Swedbank bör fokusera på 

eftersom det bekräftas ur vår empiri och teori om livsstil och mervärde. Ifall dem väljer 

att implementera en kombination av två mervärden är det kombinationen Rabatt på 

studentlitteratur & på gymkort de bör välja. Detta eftersom dessa kom på första och 

andra plats som enskilda mervärden och i en kombination av de båda var de överlägset 

mer populära än de övriga studentmervärdena (64,81% jämfört med 18,52% för den 

kombinationen som kom på andra plats). 
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5.3.5 Passar dessa mervärden in på Universitetsstudenternas livsstil 
 

Antagande 6: ”Genom att få en förståelse för studenternas livsstil kan en bank erbjuda 

tjänster som passar deras behov” 

 

Empiri fråga 2.4 “Passar detta mervärde in på din livsstil som student?” och fråga 

3.4 “Passar dessa mervärden in på din livsstil som student?” 

 

 

 

 

Figur 19: Fråga 2.4  Figur 20: Fråga 3.4 

 

 

Dessa två figurer illustrerar studentmervärdenas förmåga att passa in på 

universitetsstudenternas livsstil. I båda fallen går det att avläsa att studentmervärdena 

passar in på universitetsstudenternas livsstil. När de fick välja ett mervärde visade det 

sig att 97,62% av respondenterna tyckte att det passade in på deras livsstil. När de fick 

välja en kombination av två var det 98,15% som tyckte att det passade in på deras 

livsstil. 

 

Analys 
Ur teorin om livsstil kan vi se att ett företag kan locka till sig kunder genom att få en 

förståelse av hur gruppens livsstil ser ut (Vyncke, 2002, s. 460). Vi kan utifrån empirin 

(fråga 2.4 och 3.4) se att de mervärden som respondenterna kan tänka sig att byta bank 

för passar in på deras livsstil. Som vi diskuterade i föregående analysdel gjorde vi 

tolkningen av att de mervärden som respondenterna valde passade in på deras livsstil. 

Vilket vi utifrån denna empiri (fråga 2.4 och 3.4) kan bekräfta, vilket stärker 

rekommendationen till Swedbank då vi har funnit att de mervärden respondenterna 

skulle kunna tänka sig att byta bank för är kopplade till deras livsstil enligt 

respondenternas själva. Därmed kan detta bekräfta antaganden 6 ”Genom att få en 

förståelse för kundernas livsstil kan Swedbank erbjuda tjänster som passar kundernas 

behov” 
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Teorin om livsstil tar även upp att genom att erbjuda livsstilsbaserade produkter till sina 

kunder kan kunderna uppleva en större emotionell förankring till företaget. 

Livsstilsbaserade varumärken ger även kunderna möjligheten till att identifiera sig med 

företaget (Chernev et al., 2011, s. 66). Om vi jämför det teorin säger med det resultat vi 

fått fram ur empirin (fråga 2.4 och 3.4), innebär det i Swedbanks fall att dessa 

mervärden passar in på universitetsstudenternas livsstil, vilket kan betyda att 

universitetsstudenterna får en emotionell förankring till Swedbank om Swedbank väljer 

implementera studiens presenterade mervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, gymkort 

och evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare). 

 

I teorin om livsstil tog vi upp ett exempel som handlade om Coca-Colas 

tillvägagångssätt att fånga upp en målgrupp genom att fokusera på gruppens livsstil 

(Jobber, 2010, s. 31). Av denna anledning går det att dra slutsatsen om att det finns 

potential i att arbeta med livsstilsbaserade produkter för att locka till sig kunder. I 

Swedbanks fall innebär resultatet från empirin (fråga 2.4 och 3.4) att de mervärden som 

respondenterna kan tänka sig att byta bank för är kopplade till deras livsstil, vilket i sin 

tur stärker deras vilja att byta bank för att få ta del av mervärdena. 

 

5.3.6 Andra mervärden som respondenterna själva skulle kunna tänka 

sig att byta bank för 

 

Empiri fråga 4.3 “Utöver de mervärden vi har tagit upp i denna enkät, är det något 

annat mervärde du som första-års universitetsstudent skulle tänka dig att kunna byta 

bank för?” 

 

I den sista frågan fick vi ta del av vad våra respondenter själva tyckte kunde vara 

tänkbara mervärden för att få universitetsstudenter att byta bank som inte tagits upp i 

enkätundersökningen. 

Ett mervärde som var populärt bland respondenterna var rabatter för olika typer av 

resor. “Rabatt på resor”, “Resebidrag för hemresor”, “Rabatt på flygresor”, 

”Busskort”, “Bussrabatt” och “Resor” var vad sex stycken respondenter skrev att de 

skulle tänka sig att byta bank för. 

 

Andra intressanta kommentarer var: 

 

- “Kombination av bank och försäkringar så att man kan samla fler utgifter på samma 

ställe” 

- “Rabatt på ICA/Coop/Willys” 

- “Rabatt på lunch/mat” 

- “Rabatt på mat eller hyran” 

- “Matbutiksrabatt” 

 

Analys 
Kommentarerna om rabatt på resor var ett intressant alternativ, eftersom många 

studenter har sin hemort runt om i Sverige är dem på det sättet beroende av 

transportmedel som flyg eller buss. Därmed är ett rabatter på resor ett intressant 

alternativ som kan öka studenternas vilja att byta bank från sin nuvarande. Mer specifikt 

för att studenter oftast lever under en svag ekonomi och vill skära ned på kostnader. 

Därmed prioriterar de resor som ett mervärde eftersom det passar deras livsstil. 
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I övrigt går det att se att många av respondenterna var intresserade av rabatt på mat och 

hyra. Men det var även andra mervärden som sträcker sig utanför de traditionella 

mervärdena hos en bank, vilket visar att studenterna är intresserade av något nytt och 

särskiljande för att kunna tänka sig att byta bank. Inte minst något som passar deras 

livsstil och ekonomi. Blue Ocean teorin grundar sig i att skapa en ny marknad där ett 

företag gör entré (Kim & Mauborgne, 2004, s. 108), i detta fall ser vi hur 

kommentarerna om mervärdena syftar till något liknande, det vill säga nyskapande 

mervärden. Detta bekräftar att studenterna utöver våra egna presenterade mervärden i 

enkäten har ett intresse för mervärden som särskiljer från det ordinarie på marknaden. 

Vilket i sin tur innebär att de söker sig efter en bank som är en pionjär inom vad det kan 

erbjuda till studenter för att de ska vara villiga att byta bank. Pionjär blir banken 

eftersom den erbjuder en helt ny särskiljande produkt på marknaden (Covin et al., 2000, 

s. 175). 

 

Livsstilsmarknadsföring syftar till att skapa ett varumärke som kunden kan identifiera 

sig med, samt passar deras livsstil (Chernev et al., 2011, s. 66). Eftersom enkäten frågar 

vad förstaårseleverna själva anser sig vara tänkbara mervärden som de skulle kunna 

tänka sig att byta bank för går det att tolka det som att svaren passar deras livsstil. Men 

då det bara är enstaka respondenter som har kommenterat om nya mervärden anser vi att 

det behövs mer forskning och prövning av dessa mervärden för att kunna generalisera 

dem över alla universitetsstudenterna.  

  

Alla tidigare nämnda rabatter är inte något nytt i sig, dock blir dem det i kombination av 

att dem erbjuds av en bank. Detta eftersom banken särskiljer genom att lansera en ny 

mervärdeslinje. Slutligen går det att se en koppling till mervärdesteorin och den 

oväntade nivån av mervärde, som är mervärden som kunden inte förväntar sig av men 

skulle bli positivt överraskad av (Butz, JR & Goodstein, 1996, s. 67-69). Detta pekar 

ytterligare mot att studenter är intresserade av något nytt och särskiljande för att de ska 

kunna tänka sig att byta bank. Förutom den respondent som nämnde att kunna ha 

försäkringar och bankärende sammankopplat med en bank, hade alla respondenter 

kommentarer om att de var intresserade av mervärden som skiljer sig från det 

traditionella utbudet av mervärden som en bank erbjuder. Sammanfattningsvis pekar 

detta mot att studenterna är ute efter nya och kreativa mervärden för att kunna tänka sig 

att byta bank. Men samtidigt ska det vara mervärden som passar deras livsstil och kan 

underlätta deras ekonomi. 
 

5.4 Bankens förmåga att differentiera sig vid en 

implementering av studiens mervärden 
I denna del kommer vi att presentera universitetsstudenternas syn på bankens förmåga 

att särskilja sig. 
 

Antagande 10: ”Genom att särskilja sig från konkurrenter på marknaden kan banken 

skapa ett Blue Ocean” 
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Empiri fråga 4.1 “Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle erbjuda ett av de 

tidigare nämnda mervärden?”  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   Figur 21: Fråga 4.1 

 

I denna fråga kunde vi se att 10,42% av respondenterna tyckte att banken särskiljer sig 

mycket om de erbjuder ett av studiens mervärden (läs: rabatt på studentlitteratur, 

gymkort och evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare). 36,46% av respondenterna 

tyckte att de särskiljer sig lite och 36,46% vet inte om banken särskiljer sig. 13,54% 

tyckte att det är tveksamt om banken särskiljer sig och 3,125 % tycker inte att banken 

särskiljer sig. 

 

Empiri fråga 4.2 “Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle erbjuda en 

kombination av två av de tidigare nämnda mervärden?” 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

          Figur 22: Fråga 4.2 
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I denna fråga kunde vi se att 25 % av respondenterna tyckte att banken särskiljer sig 

mycket om de erbjuder en kombination av studiens mervärden (läs: rabatt på 

studentlitteratur, gymkort och evenemang, samt rabatt hos cykelhandlare). 42,71% av 

respondenterna tyckte att de särskiljer sig lite och 23,96% vet inte om banken särskiljer 

sig. 7,292 % tyckte att det är tveksamt om banken särskiljer sig och 1,042 % tycker inte 

att banken särskiljer sig. 

 

Analys 
Ett företag som erbjuder en helt ny särskiljande produkt på marknaden kallas för 

marknadspionjär (Covin et al., 2000, s. 175). Med respondenternas svar kan vi bekräfta 

att Swedbank till stor del blir en pionjär på marknaden, detta eftersom 46,9% (36,5% + 

10,4%) av de svarande studenterna tyckte detta om de erbjuder ett mervärde, samt för 

66,7% (42,7% + 25 %) av de svarande studenterna tyckte detta om de erbjuder en 

kombination av mervärdena. Det visas även i en studie av Schnaars (1986, s. 27) att 

pionjärer har möjligheten att ta tillvara på en ny marknad och ta en stor del av den. 

Vilket i detta fall innebär att det finns nya marknadsmöjligheter för Swedbank om de 

väljer att implementera ett eller flera av dessa mervärden. 66,7% (42,7% + 25 %) av 

respondenterna menar därmed indirekt att Swedbank går in i ett Blue Ocean om de 

tillämpar ett eller flera av dessa mervärden. Detta eftersom Blue Ocean syftar till att 

bryta gränser inom det existerande näringslivet och skapa någonting nytt utanför det 

kända marknadsutrymmet (Kim & Mauborgne, 2004, s. 106). 

 

Då vi utifrån empirin har fått fram att respondenterna tycker att en bank särskiljer sig 

om de implementerar något eller några av studiens mervärden är det ett tecken på att 

universitetsstudenterna anser att banken gör något som är utanför ramarna. De anser 

därför att Swedbank kommer att skilja sig i deras ögon från vad andra banker brukar 

göra. Detta är ett positivt tecken då en grundprincip för att lyckas bli pionjär på 

marknaden är att produkten ska skilja sig från vad konkurrenterna erbjuder (Covin et al., 

2000, s. 175). Därmed anser vi att det inte är viktigt huruvida företaget själv upplever 

att de särskiljer sig, utan det viktiga är att kunderna upplever det. Detta eftersom det är 

kunderna som ska använda produkten och det är därför viktigt vad de tycker om 

företaget för att de ska lyckas bli pionjärer. Med detta stycke går det att bekräfta 

antagande 10. 

I övrigt är det vanligt att företag tar efter konkurrenter för att finna ett mervärde till sina 

kunder. Dock gör detta att ett företag inte kan få ett försprång gentemot sina 

konkurrenter och därmed misslyckas de med att särskilja sig. Men om ett företag 

däremot vågar vara innovativ och bryta sig ur de traditionella mönstren har de 

möjligheten att särskilja sig från sina konkurrenter. (Woodruff, 1997, s. 148) I 

Swedbanks fall innebär detta att det skapas en möjlighet för dem att särskilja sig som 

bank om dem vågar bryta mot de traditionella mervärdena som vanligtvis erbjuds av 

banker.  

 

Som livsstilsteorin beskriver bygger ett företag en mer personlig relation till kunden om 

erbjuder livsstilsbaserade produkter som kan särskilja sig från konkurrenter. Dessutom 

om konsumenter finner ett företag som passar deras livsstil, är de inte lika angelägna om 

att byta företag. (Chernev et al., 2011, s. 79) Om Swedbank väljer att implementera 

något eller några av de mervärden vi tagit upp kommer de att särskilja sig från 

konkurrenterna anser våra respondenter. Därutöver kommer dem att kunna bygga en 

personlig relation till sina kunder, samtidigt som kunderna får en djupare förankring till 

företaget och varumärket. Vi anser därför att det är viktigt att Swedbank gör detta före 
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någon annan bank eftersom Swedbank då kan skapa ett starkt band till kunderna, vilket 

innebär att kunderna inte skulle vara angelägna att byta till en annan bank om de är 

redan har denna relation till Swedbank. Detsamma skulle gälla om en annan bank hinner 

före Swedbank, detta skulle innebära att deras kunder inte skulle vara lika angelägna att 

byta till Swedbank. 
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6.0 Slutsats och Rekommendationer 
I detta kapitel kommer vi först att presentera studiens slutsats. Vidare kommer vi att 

redogöra för de praktiska och teoretiska implikationerna  

6.1 Slutsats  
Vi kommer i denna del att presentera den slutsats vi har kommit fram till i denna studie. 

Vi inleder denna slutsats med vår problemformulering för att underlätta för läsaren vad 

vi var ute efter i denna studie: 

- Vad för mervärde eller vilka mervärden ska en bank erbjuda universitetsstudenter (18-

26 år) vid Umeå Universitet för att få dem att byta från sin nuvarande bank, samt varför 

är dessa mervärden av betydelse för studenterna och för banken? 

Det vi har kommit fram till är att det existerar två starka mervärden som kan göra att 

universitetsstudenter kan tänka sig att byta bank. Dessa mervärden är Rabatt på 

studentlitteratur och Rabatt på gymkort. Detta för att 43,75% av respondenterna i 

studiens enkätundersökning svarade att dem var benägna att byta bank för att ta del av 

ett mervärde och det populäraste mervärdet för detta var Rabatt på studentlitteratur följt 

av Rabatt på gymkort. Samtidigt var 56,25% av respondenterna benägna att byta bank 

för att ta del av en kombination av två mervärden och det populäraste valet för att byta 

för en kombination var Rabatt på studentlitteratur & på gymkort. 

De presenterade mervärdena i stycken ovan (Rabatt på studentlitteratur och Rabatt på 

gymkort) valdes av studenterna eftersom dessa var av stor betydelse för dem. Detta för 

att empirin i förhållande till mervärdesmodellen (sida 15 i uppsatsen) visar att dessa 

mervärden värderas av studenterna i dagsläget, vilket innebär att de även kommer att 

värderas i framtiden. Därutöver erbjuder dessa mervärden studenterna något nytt och 

positivt överraskande, vilket leder Swedbank mot den oväntade mervärdesnivån. Rabatt 

på studentlitteratur och Rabatt på gymkort är även innovativa mervärden som bryter sig 

ur det traditionella mervärdesmönstret hos banker, detta gör att dessa mervärden 

särskiljer Swedbank från konkurrenter. Dock är det viktigt att dessa mervärden 

presenteras tydligt för att studenterna ska uppleva dem, detta eftersom vi har sett att 

studenterna tenderar till att inte känna till de mervärden som erbjuds hos sina nuvarande 

banker. Mer specifikt är det viktigt att ett mervärde är tydligt eftersom en kund inte kan 

uppleva ett mervärde om denne inte vet att det existerar.  

Vidare är Rabatt på studentlitteratur och Rabatt på gymkort av betydelse för 

respondenterna eftersom de är mervärden som hör till deras livsstil. Detta ger 

studenterna en möjlighet att identifiera sig med Swedbank, vilket kan skapa en 

emotionell förankring mellan de båda parterna. Dessutom kan livsstilsbaserade 

mervärden göra att Swedbank lockar till sig nya kunder och blir ett företag som 

studenter väljer framför andra konkurrerande banker. Utifrån denna studies 

enkätundersökning gick det även att se att respondenterna visade ett intresse för 

livsstilsbaserade mervärden, vilket styrker betydelsen av dessa mervärden ytterligare. I 

sin tur kan den tidigare nämnda information i detta stycke bidra till att Swedbank har en 

möjlighet att erhålla lojala kunder. Denna lojalitet kan göra att studenterna sprider ett 

gott rykte om Swedbank, vilket i sin tur kan locka till sig nya kunder och avskräcka 

andra konkurrerande banker på marknaden. Dock är det svårt att bedöma om Rabatt på 

studentlitteratur och Rabatt på gymkort ger studenterna långtidslojalitet, detta eftersom 
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det finns en risk att studenterna enbart utnyttjar Swedbanks erbjudanden under sin 

studietid för att sedan återvända till sin nuvarande bank. Detta för att studien visar 

tecken på att många av respondenterna har delad lojalitet till flera banker.  

Om Swedbank erbjuder studenter Rabatt på studentlitteratur och Rabatt på gymkort 

som mervärde kan det i sin tur leda till att de blir pionjärer. Detta eftersom de då 

erbjuder mervärden som är nya och särskiljande på marknaden, därutöver styrks detta 

ytterligare av att respondenterna i enkätundersökningen indirekt svarade att Swedbank 

blir en pionjär om dessa mervärden erbjuds. Dock är det viktigt att det är kunden som 

upplever att banken särskiljer sig för att banken ska bli en pionjär, eftersom det är 

kunden som ska använda produkten. Pionjärskapet som kommer med mervärdena har 

en god betydelse för Swedbank då det kan ge upphov till en god position på marknaden 

då marknaden är ny och oupptäckt. Därutöver gör dessa mervärden att Swedbank går in 

i ett pionjärskap genom att utveckla en befintlig produkt, denna typ av pionjärskap är 

positivt eftersom det vanligtvis minskar risken för misslyckande. I övrigt är studenterna 

intresserade av banker som erbjuder pionjärsmässiga mervärden för att de ska kunna 

tänka sig att byta bank från sin nuvarande. Dock finns det även nackdelar för Swedbank 

att vara marknadspionjär, exempelvis är det Swedbank som tar första smällen om något 

går fel i den nya mervärdeslanseringen. Det går även inte att vara helt säker på hur 

omgivningen kommer att ta emot och ställa sig till de nya mervärdena. 

Slutligen gör de två mervärdena att Swedbank hamnar i ett Blue Ocean eftersom de gör 

entré på en ny marknad. Mer specifikt gör de detta eftersom de med de nya mervärdena 

bryter sig ur ett känt marknadsutrymme och går till ett okänt marknadsutrymme där det 

inte existerar konkurrens. Detta är av betydelse för Swedbank eftersom det ger en 

möjlighet att växa som företag och ta del av vinster på en ny marknad. Dock bringar 

implementationen av dessa mervärden med sig en del risker, exempelvis finns det inte 

mycket information om hur ett företag bör arbeta för att överleva i ett Blue Ocean, 

vilket kan göra att Swedbank blir tvungna att överge den nya marknaden och återvända 

till det kända marknadsutrymmet. I övrigt visade denna studie att studenterna var 

nyfikna och intresserade av Blue Ocean-relaterade mervärden för att kunna tänka sig att 

byta bank från sin nuvarande. 

Sammanfattningsvis innebär en implementation av denna studie att Swedbank har en 

möjlighet att erbjuda mervärden som kan locka till sig Umeå universitets studenter. 

Detta grundar sig att mervärdena både har en betydelse för Swedbank och 

universitetsstudenterna, vilket skapar vinster för båda parterna. Detta för att Swedbank 

kan få nya och lojala kunder samtidigt som studenterna kan erhålla mervärden som 

passar deras livsstil. 

6.2 Praktiska implikationer 
Eftersom denna uppsats har gjorts på uppdrag åt Swedbank är det en självklarhet att vi 

ska ge en rekommendation till dem. Frågan var vilket eller vilka mervärden som kan få 

Umeå universitets studenter att byta bank, samt varför de är av betydelse för både 

Swedbank och studenterna. Det är dock inte vår uppgift att utföra affärsutvecklingen, 

utan vi kan bara ge rekommendationer utifrån vårt resultat. Det vi har kommit fram till 

är att det finns två mervärden som Swedbank borde överväga ifall de vill locka till sig 

universitetsstudenter. Dessa två mervärden är rabatt på studentlitteratur och rabatt på 

gymkort. Vi har funnit att dessa två är starkt kopplade till studenters livsstil. Genom att 

erbjuda dessa mervärden kan Swedbank särskilja sig från konkurrenter och därmed 

erhålla ett övertag på marknaden. Dock vill vi vara tydliga med att detta enbart är en 
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rekommendation och i slutändan är det upp till Swedbank ifall de väljer att applicera 

studien eller inte. 

6.3 Teoretiska implikationer 
När vi nu har beskrivit de praktiska implikationerna kan vi fråga oss själva, vad har vi 

tillfört till vetenskapen? Först och främst är denna studie inriktad på att ta reda på vilka 

mervärden som Swedbank ska erbjuda Umeå universitets studenter för att de ska kunna 

tänka sig att byta bank och vad dessa mervärden innebär för Swedbank och studenterna. 

Men om vi ser utanför ramarna har vi i denna studie beskrivit hur lojala Umeå 

universitets studenter är mot sin bank. Vi kan därför säga att denna studie har bekräftat 

att det finns individer som har kvar sin första bank samtidigt som den har en delad 

lojalitet till den, det vill säga att individen använder mer än en bank idag. Detta innebär 

att även om det finns en lojalitet till sin bank kan de tänka sig att byta bank om de får 

mervärden som passar deras livsstil. Vi har därmed bekräftat att det finns ett samband 

mellan livsstil, lojalitet och mervärden.  

Därutöver har vi kommit fram till vilka mervärden som universitetsstudenter värderar 

och som skulle kunna få dem att byta bank. Dessa mervärden är något annorlunda mot 

vad en bank brukar erbjuda sina kunder. Därmed har vi inlett ett forskningsområde där 

vi bevisar att det finns mervärden med potential som sträcker sig utanför de finansiella 

tjänsterna som bankerna använder sig av idag och även att det finns en vilja för något 

annorlunda och nytt från studenternas sida. Då respondenterna visade intresse för andra 

mervärden än de som skapades utifrån fokusgruppen går det att se att det finns potential 

för vidare forskning inom detta område. Därmed kan denna uppsats ligga till en bra 

grund för andra forskare som vill börja bekanta sig med ämnesområdet. 

Gällande denna uppsats valda teorier har vi haft möjligheten att testa samtliga. Vi kunde 

även se att teorierna är korrekta och stämmer då vi har analyserat vår empiri. Med detta 

kan vi säga att vi har bekräftat de befintliga teorier vi använt oss utav och att de är 

applicerbara på studenternas val. Dock har vi inte varit ute efter att arbeta fram en ny 

teori utifrån vår studie. Utan vår studie har fokuserat på att pröva de befintliga teorierna 

på denna studies mervärden för att kunna göra en analys som leder till en slutsats. 

6.4 Vidare forskning 
Eftersom ett arbete bör utföras med en snäv problemformulering händer det att många 

tänkbara perspektiv sållas bort. Detta ger dock en möjlighet till vidare forskning för 

andra forskare som är intresserade av ett liknande ämnesområde som studien inriktar sig 

på. Exempelvis gör vi undersökningen i detta arbete på den generella studenten då vi 

undersöker studenter vid fyra olika fakulteter för att skapa en allmän bild av 

studenterna. Dock drar detta alla studenter över en kam och således uteblir en fördjupad 

förståelse för varje enskilt fakultet, vilket skulle vara ett intressant perspektiv för vidare 

forskning. Därutöver kan det vara intressant att gå djupare på enbart en fakultet, 

exempelvis kan det vara intressant att undersöka om män och kvinnor inom en fakultet 

har annorlunda åsikter vid enkäten och sedan vad detta kan bero på. 

Vidare forskning går även att utföra på fler mervärden än de som vi själva testade på 

universitetsstudenter. Vi valde dock att fokusera på de starka mervärden som vi fått ur 

vår fokusgrupp och diskussion. Dock kan andra mervärden och dylikt dyka upp i andra 

fokusgrupper, det finns inga gränser för vad för mervärden som kan existera. Därutöver 

erhöll vi även en del nya mervärden i vår avslutande fråga i enkäten som kan vara 

intressanta att pröva i vidare forskning. Därmed lämnar detta spelrum till framtida 
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forskare om att pröva andra mervärden än de vi prövade för att klargöra hur de påverkar 

viljan hos universitetsstudenter att byta bank. Vidare finns det en möjlighet att i 

framtida forskning gå utanför universitetslivet och pröva olika mervärden på människor 

i arbetslivet och dylikt. Det går även att forska vidare om vilka mervärden som är “ok” 

att erbjuda till sin målgrupp som bank. Det vill säga var går gränsen för vad ett 

mervärde ska vara, vilken kategori ska mervärdet tillhöra och när får konsumenter 

förlorat förtroende för banken om den erbjuder ett specifikt mervärde. 
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7.0 Kvalitén på studien 
I detta kapitel ska vi beskriva vilken kvalité som studien uppnår. Vi ska gå igenom tre 

viktiga punkter och redogöra dem. De tre punkterna är de såkallade 

sanningskriterierna i studien och dessa är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Vi kommer att förklara dem var och en för sig för att ge läsaren en förståelse för de alla 

tre, samt applicera dem på vår studie och se hur de förhåller sig till studien. 

 

7.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten är en av de viktigaste punkterna när en uppsats är utformad, den visar på 

hur trovärdig en studie är. Om en studie har hög reliabilitet tyder det på att studien är 

utförd på ett bra och vetenskapligt riktigt sätt. Med hög reliabilitet menas det att om en 

annan forskare skulle göra om studien skulle den få samma resultat. (Jacobsen, 2007, 

s.13) Ser vi till vår studie anser vi att den har hög reliabilitet, detta då studien är gjord 

på alla fakulteter på Umeå universitet. Att vi valt att göra denna studie på alla fakulteter 

gav oss en bild av vad den generella studenten vid Umeå universitet tycker och inte bara 

vad en viss grupp individer från en och samma fakultet. Hade vi däremot gjort studien 

på enbart en fakultet skulle inte reliabiliteten bli lika hög. Anledningen till det beror på 

att om en forskare skulle göra om denna studie och välja en annan fakultet än vad vi då 

hade gjort, skulle det finnas risk att den forskaren skulle fått ett annat resultat än vårt, då 

det kan skilja sig mellan individer med olika utbildningsbakgrunder.  

I denna studie har vi även gjort en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 

studie, detta anser vi stärka vår trovärdighet då vi både fått ett djup och bredd i studien. 

Att vi valde att göra en fokusgrupp för att få fram de fyra olika mervärdena vi har 

undersökt i denna studie har stärkt vår trovärdighet. Detta för att vi fick en inblick i vad 

studenter som studerat i minst tre år ansåg var tänkbara mervärden som de skulle 

uppskatta. Att även dessa personer som var med i fokusgruppen var från de fyra olika 

fakulteten stärker vår trovärdighet, eftersom vi på det sättet samlade in tankar och idéer 

från personer med olika utbildningsbakgrund. Dock måste vi vara medvetna om att 

studenternas livsstil kan ändra sig över tiden och detta kan leda till att de börjar värdera 

andra faktorer än de som vi tagit upp i denna studie. Om en forskare gör om denna 

studie om flera år kanske studenternas vanor har ändrats. Eftersom det som är populärt 

idag kanske inte är lika populärt om tio år. 

7.2 Validitet 
Även fast en studie har bra reliabilitet räcker inte det för att studien ska vara pålitlig, 

eftersom om vi inte mäter det som är tänkt att mäta förlorar vi syftet med hela studien 

(Holme & Solvang, 1997, s. 167). Det vill säga en forskare måste rannsaka om denne 

verkligen har mätt det som den var ute efter att mäta (Bryman & Bell, 2005, s. 95). Vi 

var i denna studie ute efter att mäta vilka mervärden som Swedbank ska erbjuda Umeå 

universitets studenter för att de ska vara villiga att byta bank, samt varför dessa är av 

betydelse för både studenter och Swedbank. Vi valde att inrikta oss på studenter i 

åldrarna 18-26 år vid Umeå universitet för att de är nya på universitetet och har precis 

kommit in i studentlivet. Vi valde även att göra en kombination av en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökning för att se hur studenterna värderar de olika tänkbara mervärden 

för att sedan utvärdera ifall det fanns en tillräckligt stark vilja att byta bank för dem. 

Därutöver har vi varit i kontakt med Swedbank och diskuterat de mervärden vi har tagit 

upp i enkätundersökningen, vilket gav oss en bra feedback då de tyckte att de var 
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intressanta mervärden att göra en mätning på. Mer specifikt tog vi fram dessa 

mervärden i vår fokusgrupp, vilket även styrker vår validitet, då fjärde-års studenter 

ansåg att det var mervärden som passar in på deras livsstil som studenter.  

Vi anser även att vårt sätt att göra mätningen på har god validitet, då vi kombinerade 

kvalitativ och kvantitativ undersökning. Vi kan dock alltid ifrågasätta om det hade varit 

bättre att bara fokusera på en kvalitativ studie, men vi anser att göra en kombination av 

de båda tillvägagångsätten var det bästa möjliga då vi var ute efter att se vad den 

generella studenten tycker. Detta har vi fått svar på genom att göra studien på ett 

kvantitativt sätt, men att även få ett djup i studien genom att kombinera det med det 

kvalitativa sättet. Något vi måste ha i åtanke utöver detta är att det kan komma 

misstolkningar när enkäter används vid en studie. Vilket kan göra att det forskaren 

efterfrågar inte kommer fram i frågan. I vår enkät kunde vi i efterhand se att två frågor 

säger emot varandra, det är fråga 1.4 och 1.5, där vi först frågar om de vet vad deras 

nuvarande bank erbjuder dem och sedan frågar vi om de får vad de förväntar sig. Med 

detta menar vi att det är svårt att veta om de får vad de förväntar sig om de i själva 

verket inte vet vad deras bank erbjuder dem. Annars anser vi att vi i största möjliga 

utsträckning har lyckats utforma vår enkät på ett gediget sätt. 

7.3gGeneraliserbarhet 

Då det är omöjligt att genomföra en studie på en hel population använder sig forskare av 

ett urval för att sedan kunna generalisera det på resten av populationen (Bryman & Bell, 

2005, s. 100). I vår problemställning har vi valt att begränsa oss till Umeå universitet 

(studenter 18-26), då vi inte haft tid att göra denna studie på andra universitet runt om i 

Sverige. Vi kan därför fråga oss om vårt resultat går att generalisera på andra 

studentstäder i Sverige. Då Umeå universitet har många studenter som är från olika 

delar av Sverige anser vi att vi har lyckats täcka in en bred population. Vi ser därför inte 

att det skulle vara ett problem att generalisera resultatet på andra studentstäder i Sverige. 

Vidare handlar de resultat vi fått fram ur denna studie mycket om vad en student 

efterfrågar och värderar för att de ska tänka sig att byta bank. De mervärden som vi fick 

fram som var högt värderade passade in på studenternas livsstil. Generellt ser vi inte 

någon skillnad på livsstilen beroende på stad i Sverige och de svar vi har fått, därmed 

går det att säga att mervärdena är generaliserbara. Men främst är de generaliserbara på 

nya studenter eller studenter som går sina första år på universitetet eftersom det är dem 

vår enkätundersökning grundar sig på. 

Dock måste vi vara medvetna om att Umeå är en relativt liten stad jämfört med 

exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför kan det finnas skillnader i 

förhållande till studenter som lever i en större stad, detta för att det i många fall finns ett 

större utbud av aktiviteter och en högre levnadskostnad. Därför måste vi vara försiktiga 

när vi säger att det går att generalisera denna studie på andra studentstäder runt om i 

Sverige. Men vi anser att kopplingen mellan studenters livsstil och de mervärden som vi 

fått fram genom denna studie fortfarande är tillräckligt starkt för att säga att det går att 

generalisera på andra studentstäder. Vi ser även inget problem med att andra banker än 

Swedbank skulle kunna implementera denna typ av mervärden i sitt utbud till studenter. 

Då våra teoretiska implikationer påvisar att det finns ett samband mellan mervärden, 

livsstil och lojalitet till sin bank och det är inget specifikt för enbart Swedbank. Därmed 

anser vi att vår praktiska implikation kan appliceras på andra banker.  
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Bilaga 1 

Fokusgrupp 
 

Ämne: Mervärde som universitetsstudenter kan tänka sig att byta bank för 

Inspelning: Diktafon och två mobiltelefoner med inspelningsfunktion. 

Antal deltagare: Fyra stycken fjärdeårs-studenter vid Umeå universitet  

Längd: 18:05 minuter 

Plats: Umeå universitet, Universum, Grupprum 7 

Transkribering: Transkribering lämnas på begäran. 

Frågor: 
 

1. Vilken bank har ni idag? 

2. Vilket mervärde erbjuder den banken er som student? Med mervärde syftar vi till det 

värde en kund får utöver den köpta tjänsten. Detta kan exempelvis vara att en 

konsument förutom en köpt produkt får en gåva/tjänst eller dylikt.  

- Följdfråga: Om några har samma bank kan de diskutera om deras uppfattning av 

mervärdet stämmer överens. 

3. Vilka aktiviteter och intressen har du och dina vänner utövat som mest under er 

studieperiod (både inom och utanför skolan)? 

4. Vilka mervärden tycker ni Swedbank bör erbjuda till första-års-universitetsstudenter 

för att byta bank enligt er erfarenhet som studenter och varför? 

 

5. Skulle dessa mervärden vara intressanta för en förstaårsstudent enligt er uppfattning?; 

        1. Rabatt på gymkort 

        2. Rabatt på studentlitteratur 

        3. Rabatt på evenemang (musikkonserter, idrottsmatcher & gästföreläsningar) 

        4. Förtur till biljetter till konserter/evenemang osv av ovanstående 
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II 
 

Bilaga 2 

Hej! 
 

Vi är två stycken studenter vid Umeå Universitet som håller på att skriva vårt 

examensarbete på civilekonomprogrammet på uppdrag av Swedbank. Syftet med vårt 

examensarbete är att få en förståelse för förstaårs-universitetsstudenters vilja att byta 

bank för specifika mervärden hos en annan bank än deras nuvarande. Dessa mervärden 

kommer vi att pröva på studenter genom enkätundersökningar inom fyra olika fakulteter 

vid Umeå universitet. Av detta skäl vänder vi oss till er för att möjliggöra vår 

datainsamling till vår studie. 

 

Din medverkan i denna enkätstudie är frivillig och helt anonym, därutöver kommer 

dina svar att hanteras konfidentiellt. De svarsresultat som vi samlar in utifrån denna 

enkätstudie kommer vi enbart att använda till vårt examensarbete. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att analyseras och läsas av vår handledare, andra studenter, 

Swedbanks personal och examinatorer. Slutligen kommer uppsatsen att publiceras via 

DiVA-systemet och kommer därmed vara tillgänglig för allmänhet på http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf  

 

Instruktioner för besvaring av enkäten: 

- Ringa in ditt svarsalternativ för varje fråga (i vissa frågor framgår det att du ska ringa 

in fler alternativ) 

- Vid osäkerhet fråga oss. 

 

 

 

 

 

 

Om ni vill komma i kontakt med oss efter denna undersökning gällande studien är 

ni välkomna att kontakta oss på följande e-postadresser: 

 

Fredrik Nordin: frno0022@student.umu.se 

Niclas Paulsson: nipa0008@student.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan!  
 

/ Fredrik Nordin & Niclas Paulsson 
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III 
 

Del 1/4 

 

1.1 Ålder/Utbildningsprogram:                    ______  år    /    ____________________   

1.2 Vilket fakultet tillhör du? 

Samhällsvetenskapliga     Medicinska   Humanistiska     Teknisk-naturvetenskaplig 

 

1.3 Är ni kund hos mer än en bank idag?                   Ja    /    Nej 

 

1.4 Har ni någonsin bytt bank?                                    Ja    /    Nej       

 

1.5 Är ni medveten om vilka mervärden som erbjuds hos er nuvarande bank till 

studenter?  

(Med mervärde syftar vi till det värde en kund får utöver den verkliga tjänsten. Detta 

kan exempelvis vara att en konsument förutom en köpt produkt får en gåva/tjänst eller 

dylikt.) 

Inte alls medveten           Delvis medveten           Helt medveten 

1.6 Hur upplever ni de mervärden som ni erbjuds idag av er nuvarande bank som 

student? 
 

• Jag får inte det jag förväntar mig 

 

• Jag får det jag förväntar mig.   

 

• Jag får det jag förväntar mig och mer.   

 

• Jag får det jag förväntar mig och mer, samt får mervärden som är överraskande. 

 

Del 2/4 
 

Föreställ er att en annan bank än er nuvarande erbjuder ett av följande 

mervärden till sina studentkunder: rabatt på studentlitteratur, rabatt på gymkort, 

rabatt på evenemang (idrottssmatcher, musikkonserter & gästföreläsningar) eller 

rabatt hos cykelhandlare.  

 

2.1 Betygsätt din vilja att byta till denna bank för ett av varje enskilt mervärde.  

 

Rabatt på studentlitteratur: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på gymkort: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 
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IV 
 

Rabatt på evenemang: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt hos cykelhandlare: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

2.2 Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av ett av dessa mervärden? 

 

                          Ja    /    Nej    

 

→ Om ditt svar är nej, hoppa då över fråga 2.3 och 2.4 

 

2.3 Om ja, vilket? (ringa enbart in ett): 

 

• Rabatt på studentlitteratur  

• Rabatt på gymkort  

• Rabatt på evenemang  

• Rabatt hos cykelhandlare 

 

2.4 Passar detta mervärde in på din livsstil som student? 
 

                                                 Ja    /    Nej    

 

Del 3/4 

 

3.1 Betygsätt din vilja att byta till en annan bank för följande kombinationer av 

mervärde. 

 

Rabatt på studentlitteratur & på gymkort:  

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på studentlitteratur & på evenemang: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på studentlitteratur & hos cykelhandlare: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på gymkort & på evenemang: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på gymkort & hos cykelhandlare: 
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V 
 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

Rabatt på evenemang & hos cykelhandlare: 

Mycket låg           Låg           Varken eller           Hög           Mycket hög 

 

3.2 Kan du tänka dig att byta bank för att få ta del av en viss kombination av dessa 

mervärden? 

Ja   /  Nej      

 

→ Om ditt svar är nej, hoppa då över fråga 3.3 och 3.4 

 

3.3 Om ja, vilka? (ringa in de två mervärdena i din kombination): 

• Rabatt på studentlitteratur 

 

• Rabatt på gymkort    

 

• Rabatt på evenemang     

 

• Rabatt hos cykelhandlare 

 

3.4 Passar dessa mervärden in på din livsstil som student? 
 

                                                              Ja     /    Nej    

 

Del 4/4 

 

4.1 Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle erbjuda ett av de tidigare 

nämnda mervärden?  

Nej, inte alls           Nej, tveksamt           Vet inte           Ja, lite           Ja, mycket  

 

4.2 Anser du att en bank särskiljer sig om de skulle erbjuda en kombination av två 

av de tidigare nämnda mervärden? 

Nej, inte alls           Nej, tveksamt           Vet inte           Ja, lite           Ja, mycket  

 

 

4.3 Utöver de mervärden vi har tagit upp i denna enkät, är det något annat 

mervärde du som förstaårs universitetsstudent skulle tänka dig att kunna byta 

bank för?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


