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Sammanfattning 

Idag är det en självklarhet för de flesta företag att finnas tillgängliga på sociala medier 

eftersom utan denna aspekt inkluderad i affärsplanen kan detta leda till konsekvenser. Den 

traditionella banken är inget undantag som också följer samhällsutvecklingens framsteg att ta 

vara på den digitala utvecklingen. De fyra svenska storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och 

Handelsbanken har alla gemensamt att de försöker etablera sig inom de sociala medierna. En 

ny typ av marknadskommunikation börjar ta plats i den digitala miljön.  

 

Syftet med studien är att studera den yngre målgruppen studenters uppfattning om sin bank. 

Detta har gjorts genom att mäta variablerna anseende och lojalitet för att ta reda på hur 

bankerna uppfattas av målgruppen. Fokus är att se hur de interagerar med sin bank idag och 

till vilken del sociala medier utgör denna interaktion samt bankernas framtida potential inom 

de sociala medierna. Hur upplever målgruppen bankernas anseende och lojalitet kopplat till 

målgruppen användning av sociala medier? Hur påverkas bankers varumärke av att använda 

sociala medier i ett sändarperspektiv?  

 

Studien består huvudsakligen av en kvantitativ del med enkätundersökning för att belysa 

målgruppens åsikter och uppfattning. Även en mindre kvalitativ metod är utförd i form av 

semistrukturerade intervjuer med representanter från tre av de fyra storbankerna för att belysa 

de tidigare nämnda insikterna från ett ägarperspektiv.  

 

Resultatet av studiens enkäter och intervjuer visade att intresse finns för bankbranschen att 

etablera sig hos den yngre målgruppen bestående av studenter inom sociala medier och skapa 

en dialog i den digitala miljön. Vi har genom denna studie upptäckt att bankerna idag 

investerar med att långsiktigt utveckla sin marknadskommunikation mot den yngre 

målgruppen i den digitala miljön, främst i de sociala medierna.  

Nyckelord: Bank, Sociala medier, Anseende, Lojalitet, Net 

Promoter Score 
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Abstract 

Today´s demands for companies to interact in social media, without including this aspect into 

the business plan may cause damaging consequences. The traditional bank is no exception 

and they have united with the development of society to take action and take part in the digital 

development. The four major banks in Sweden are Nordea, Swedbank, SEB and 

Handelsbanken and they all have in common the drive to establish themselves within social 

media and doing it successfully. A new type of marketing communications has taken place 

where the future communication is now happening in the digital environment.  

 

The purpose of this thesis is to study the target group, the young generation´s view and 

position towards its bank. By measuring the variables perception and loyalty from the results 

that the target group provides the results in how the banks positions on the market will be 

provided. The focus is to see how the target group is interacting with their bank today and to 

what part in reality the interaction in social media is doing as well as its future potential. How 

does the target group experience the perceptions from the banks and how is loyalty connected 

to their interaction in social media? How does it from an owner perspective affect the brand of 

the banks to use social media? 

The study consists mainly of a quantitative method with a survey to approach to illuminate 

the target group´s opinions and views. Even a minor qualitative method is executed in the 

form of semi-structured interviews with representatives from three of the four major banks, 

highlighting the previous mentioned insights but now from an ownership perspective. 

The results showed that an interest exists for the banks to establish themselves among the 

younger target group in social media and create a dialogue in the digital environment. We 

have throughout the study discovered that the banks long-termly are investing in the digital 

environment their marketing communication towards the younger target group, mainly in 

social media.  

 

Keywords: Bank, Social media, Reputation, Loyalty, Net Promoter 

Score 
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1.0 Inledning 

1.1 Förord 

Världen är i en förändringsfas när det gäller användningen av sociala medier där fler och fler 

människor använder sig av detta både privat och i företagssammanhang. Vi tycker att 

utvecklingen av sociala medier samt hur företag använder sig av dessa är väldigt intressant. 

Med hjälp av vår handledare, Tony Apéria, kom vi snabbt in på att vi skulle skriva om något 

som berör alla individer vardagligt på olika sätt, de svenska bankerna. Då vi båda upptäckte 

att vi är kunder på den bank som våra föräldrar är kund hos tittade vi närmre på bankernas 

marknadsföring och fann ett gap i kommunikationen mellan den yngre målgruppen och 

banken. Vi har valt att undersöka hur den yngre målgruppen uppfattar sin bank i termerna 

anseende och lojalitet. Vi valde att göra en studie av bankernas användning av sociala medier 

samt hur denna användning påverkar deras kunder. Vi valde även att undersöka hur anseende 

och kundlojalitet ser ut hos kunderna till respektive bank. I vår studie valde vi att utgå från 

Sveriges största banker, SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.  

 

1.1 Begreppsdefinition 
För att underlätta för läsaren beskrivs nedan de mest frekventa begreppen.  

Sociala medier - är ett samlingsnamn på̊ kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. (NE.se 2013) 

 

NPS - NPS står för Net Promoter Score och bygger på̊ det grundläggande perspektivet av hur 

ett företags kunder delas in i tre kategorier: ambassadörer, passiva och baktalare. (Reichheld 

2003) 

 

Lojalitet - Lojalitet är en kunds vilja eller entusiasm för att investera i en relation till ett 

företag och dess varumärke eftersom kunder tror att relationen har potential att ge en underbar 

framtid och göra hans eller hennes liv bättre (Reichheld 2004).     
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Anseende - Ett anseende innebär de bedömningar som olika intressenter gör om ett företags 

förmåga att uppfylla deras förväntningar. (Fombrun 2004).  

 

Facebook - är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande som startade 

2004. Facebook utgörs till stor del av dess användares profiler som knyts samman till olika 

nätverk inom vilka interaktionen sker. (NE.se 2013) 

1.2 Den digitala banken – en introduktion 
Bankkontoren i Sverige minskar i ungefär samma takt som den digitala banken ökar. På grund 

av möjligheterna att sköta bankärenden via telefon, Internet och sociala medier har behovet av 

bankkontor minskat. För bankerna är det viktigt att följa den teknologiska strömmen och vara 

interaktiva på Internet. Kunder idag, jämfört med för några år sedan, har högre krav på att nå 

och hitta information på ett snabbt och enkelt sätt. Bankerna befinner sig idag på sociala 

medier vilket kan skapa effektivare dialog för båda parter. Att finnas på sociala medier 

innebär inte bara möjligheter utan även utmaningar för bankerna. Utmaningen hos bankerna 

ligger i hur traditionella normer förändras till den digitala världen. 
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2.0 Problembakgrund 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel redogör studiens problembakgrund, syfte och frågeställning. Vi presenterar 

uppsatsens disposition samt avgränsningar som gjorts för studien. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Problemformulering 
Genom ny teknik och sociala medier får individer över hela världen helt nya möjligheter att 

utbyta information och föra dialoger (Carlsson, 2012). Enligt Stephanie König (König, 2012) 

har sociala medier medfört att digitala dialoger sker både i privat format som professionellt.  

 

Sociala medier kan förklaras genom begreppet ”Network Information Economy” som utgår 

från ekonomiska, sociala och tekniska förändringar (Benkler 2006). Tekniken har möjliggjort 

elektronisk tvåvägskommunikation, där en digital dialog kan ske mellan företag och dess 

kunder. För att kommunicera med sina målgrupper använder många organisationer och 

företag sociala medier för att nå ut till sina målgrupper. En given orsak till varför företag 

använder sociala medier som kommunikationskanal är för att öka möjligheterna att skapa 

bättre försäljning, utveckla djupare relationer med kunder och presumtiva kunder, dessutom 

få lyssna till samtal som sker på Internet och genom detta få en djupare insikt om hur deras 

varumärke, produkt eller idé uppfattas på marknaden (Leczycki, 2012).  

 

Undersökningen av Smarta Företag Index 2013 visar att svenska företag är långsamma på att 

ta till sig ny kommunikationsteknik och årets resultat i undersökningen visar att svenska 

företag fortfarande har en lång väg kvar på resan mot ett mer effektivt och lönsamt arbetssätt 

(Cisco 2013). Det finns relativt lite forskning kring vilka effekter det finns för företag att vara 

aktiva på sociala medier och vad det faktiskt leder till gällande lönsamhet. Detta skapade ett 

intresse hos författarna att få djupare insikt i vilka faktorer som är avgörande för företag att nå 

ut till sina kunder genom digitala dialoger.  

 

I ett samhälle med nya medier som sociala medier skapas det nya förutsättningar för företag 

hur de ska kommunicera med sina kunder och även med presumtiva kunder (Dahlen 2002). 

Hur ska man utnyttja och hantera de nya förutsättningarna? Sociala medier är en del av 

utvecklingen mot ett så kallat ”24/7-samhälle” och blir en allt viktigare kommunikationskanal 



Bankernas framtida kommunikation i sociala medier  Holmin & Stanar 2013 

4 

för många företag, även inom den finansiella sektorn. En undersökning gjord av TNS Sifo, på 

uppdrag av Cisco och Telia, visar att ökningen av sociala medier och företagens engagemang 

i sociala medier har fördubblats på tre år. En genomsnittlig Facebook-användare följer fyra 

företag och ju yngre användaren är, desto mer sannolikt är det att den följer ett eller flera 

företag (Bankgirot.se 2009).  

 

Efter en noggrann litteraturgenomsökning fann vi att undersökningsområdet vi valt är relativt 

outforskat. Denna studie ska bidra med kunskap om hur den moderna 

marknadskommunikationen, den kommunikation som sker från företag till kunder på Internet, 

ter sig på banker. Världen är i förändring gällande företagens tillgänglighet och att kunden 

kan nå sin bank oavsett tid och plats för att uträtta bankärenden.  I och med den snabbt 

växande utvecklingen av digital kommunikation i sociala medier blir bankerna mer eller 

mindre tvingade att digitalisera sig själva, genom att etablera sig på sociala medier. 

 

Steward och Durkin (1999) hävdar att relationen mellan studenter och deras bank är avlägsen. 

Relationen utspelar sig sällan ansikte mot ansikte och detta påverkar relationen, det blir svårt 

att utveckla en djup och personlig relation till studenter. Hur ser den yngre målgruppen 

studenter på sin relation till sin bank? Hur uppfattas deras lojalitet och anseende gentemot sin 

bank? Vidare diskuteras att avlägsna relationer inte behöver vara olönsamma utan kan vårdas 

i den ständigt utvecklande teknologin. Bankerna visar ett lågt intresse för målgruppen 

studenter då de utgör en väldigt liten andel av deras totala intressemarknader (Steward & 

Durkin 1999).  

 

Grunig och Hunt (1984) har utformat en kommunikationsmodell som syftar till att skapa ett 

samförstånd mellan sändare och mottagare. I denna studie kommer bankkunderna i den yngre 

målgruppen ha en central roll där frågan är hur kommunikationen mellan detta kundkollektiv 

och banken ska äga rum. En observation av författarna, som tillhör den yngre målgruppen, är 

att kommunikationen som sänds ut från bankerna idag är riktad till den äldre målgruppen. 

Kommunikationen ignoreras av den yngre målgruppen då den informationen och de 

budskapen inte är skapade för dessa livsscenarion. Utifrån Grunig och Hunts (1984) 

kommunikationsmodell som innehåller den symmetriska tvåvägskommunikationen, där 

dialog och utbyte är centrala, skapas det möjligheter att ta reda på deras attityd och beteende 

gällande hur bankens tjänster samt deras marknadsföring ser ut. Det är upp till bankerna att 
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skapa lönsamma och hållbara relationer. Det styrks av Grunig och Hunt att det finns möjlighet 

att ändra attityd och beteende hos bägge parter, vilket kan vara en öppning för bankerna att 

skapa en djupare relation till den yngre målgruppen. Ett exempel är de som i majoritet i 

dagsläget agerar och väljer bank efter föräldrars tycke och hos vilken bank de är kunder. 

Vidare är en viktig aspekt att djupare se hur bankernas kommunikation ser ut med den yngre 

målgruppen samt hur de uppfattar den.  

 

Studenter är i ett skede av sina liv där de efter examinationen kommer börja förvärvsarbeta 

och förmodligen ta lån av banken. Ur denna aspekt bör den yngre målgruppen studenter vara 

mer intressant för bankerna, då de har flera decennier kvar att arbeta med en sådan kund. 

Bankerna bör se över hur deras relation till studenter se ut och Grants (2004) studie visar att 

yngre individer hindras av mottagandet i kommunikation på olika sätt. Kan kommunikationen 

mellan bank och målgruppen på sociala medier eventuellt utvecklas till en relation med lojala 

kunder? Kan målgruppen ta till sig sociala medier som en kanal utan att uppleva nackdelar 

gällande bankärenden?  

 

Det som har diskuterats ovan är att det inte finns en tydlig kommunikation avsedd för den 

yngre målgruppens livsscenarion. Utifrån dessa aspekter har ett gap påträffats i relationen 

mellan de svenska bankerna och den yngre målgruppen. Det innebär att bankerna måste 

undersöka hur kunder vill kommunicera idag och var de befinner sig, där behoven uppstår och 

där besluten fattas. Detta har motiverat oss att undersöka detta ämnesområde.  

2.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka studenter ur ett mottagarperspektiv: hur de upplever sin 

banks kommunikation på de sociala medierna. Detta kommer att mätas ur Fombruns teori 

kring anseende och Reichhelds teori kring lojalitet. Studien kommer att undersöka den 

svenska bankmarknaden och fokusera studien till de fyra svenska storbankerna Nordea, 

Swedbank, Handelsbanken och SEB. 

Studien undersöker också ur ett sändarperspektiv, vilket är de fyra svenska storbankerna, 

varför de väljer att interagera med sina kunder och studiens målgrupp på sociala medier.  

Studien ska bidra med ny kunskap inom området banker och deras relation till kunder utifrån 

anseende och lojalitetsdimensioner samt sociala medier. 
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2.3 Frågeställning 
Vi valt att genomföra undersökningen utifrån mottagarens och sändarens perspektiv. Nedan 

presenteras studiens frågeställning. 

A 1.1 Till hur stor del tar en yngre målgrupp del av sin banks aktiviteter på sociala medier? 

 

A 1.2 Vilken attityd har en yngre målgrupp till att kontakta sin bank gällande bankärenden 

på sociala medier?  

 

A 2 I vilken grad har en yngre målgrupp förtroende för sin banks användning av sociala 

medier? 

  

A 3 Vilken lojalitet uppvisar en yngre målgrupp gentemot sin bank? 

 

A 4 Vilka faktorer påverkar en yngre målgrupps lojalitet gentemot sin bank? 

 

B  Hur bedömer bankerna potentialen för sociala medier vad gäller kommunikationen 

med en yngre målgrupp? 

2.4 Empirisk avgränsning 
Vi valde att fokusera på den svenska bankbranschen. En avgränsning har gjorts till Sveriges 

fyra största banker SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea. 

 

En avgränsning har gjorts till studenter på Stockholms Universitet inom tre olika utbildningar: 

juridik, ekonomi samt data- och systemvetenskap med motivering att studenter är en 

intressant målgrupp. De är i ett tidigt skede i sina liv gällande beslut som involverar sin bank. 

Hur kommunikationen förs idag mellan den yngre målgruppen och sin bank lägger grunden 

till framtida avgörande beslut för val av sin bank för den utvalda målgruppen. 

2.5 Disposition 
Vi har valt att disponera denna uppsats i sju huvuddelar. Efter en inledning presenteras 

problembakgrunden följt av en teoretisk referensram där tidigare forskning inom området 

presenteras. Vidare följer en utförlig metoddel där vår metod och tillvägagångssätt redovisas. 

Efter denna del redovisas studiens empiridel följt av en analyssektion där resultaten 

presenteras. Slutligen ligger en diskussionsdel där en analys av resultatet diskuteras följt av en 

slutsats. Vidare lämnas förslag till framtida forskning. Kandidatuppsatsen avslutas med 

referensram och appendix.  
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3.0 Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet redovisas tidigare utförda studier och den forskning som ligger till grund för 

studien. Först lyfts kommunikationsteorin fram för att sedan övergå till anseende och 

slutligen lojalitet. 

__________________________________________________________________________ 

 

Genom att betrakta hur dagens kommunikation sker mellan banker och kunder krävs en 

förståelse för hur kommunikation sker. För att applicera ny kunskap till detta område krävs 

det att förstå olika teorier inom kommunikation och var sociala medier tar del av detta. För att 

få djupare insikt i hur sociala mediers kommunikation fungerar förklarar den symmetriska 

tvåvägskommunikationen dess kärna. Studien baseras delvis på sändarens perspektiv där 

bankerna vill ha konkurrensfördel som undersöks i hur deras anseende ser ut på marknaden. 

För att bidra med förståelse för hur bankerna uppfattas ur den yngre målgruppens perspektiv 

presenteras Fombrun och Riel teori kring anseende. Att studera de olika bankernas anseende 

ger vetskap om hur de uppfattas på marknaden. Avsnittet som följer behandlar Reichhelds 

teori kring lojalitet för att få vetskap om hur företag kan förbättra sin kommunikation och få 

djupare insikt i vilka deras kunder är för att få lojala kunder. För att vidareutveckla teorin 

kring lojalitet studeras den yngre målgruppens benägenhet att rekommendera sin bank vidare. 

Avslutningsvis presenteras Word of Mouth som är grunden till rekommendationsspridning för 

att ytterligare skapa en förståelse för studiens område.   

3.1 Kommunikationsteori  
Klaus Bruhn Jensen menar att ett samhälle går att likna med ett kommunikationssystem. 

Kommunikation går att beteckna processen genom vilket innehållet förmedlas och den är 

bärande i alla samhällets institutioner inom politik, kultur och ekonomi (Bruhn Jensen, 2009). 

 

3.1.1 Den symmetriska tvåvägskommunikationen 
Den främsta skillnaden mellan envägs- och tvåvägskommunikation är att kommunikationen 

besvaras direkt genom tvåvägskommunikation, vilket innebär att det blir en social interaktion 

som leder till en enklare konversation (NE.se, 2013). 

      

I mitten av 1980-talet utformade James E. Grunig och Todd Hunt en strategisk 

kommunikationsmodell som involverar fyra olika dimensioner av kommunikation, varav den 
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symmetriska tvåvägskommunikationen visar hur dagens sociala medier borde verka, där 

dialog och utbyte är centrala. Grunig och Hunt (1984) menar att både sändare och mottagare 

har en möjlighet att ändra attityd och beteende. Syftet med modellen är att skapa ett 

samförstånd i dialogen parter sinsemellan (Grunig, James E. & Hunt, Todd, 1984). 

Begränsningen i denna teori kan vara när samma produkt eller tjänst riktas till olika 

målgrupper vilket försvårar möjligheten att skapa ett samförstånd hos alla.  

 

3.1.2 Den digitala dialogen 
Michael L. Kent och Maureen Taylor genomförde 1998 en studie hur olika organisationer 

bygger upp olika relationer på Internet. Studien visar hur dagens samhälle interagerar och 

kommunicerar gällande företag och dess kunder. De menar att dialogen på Internet 

underlättas om företag eller organisationer finns tillgängliga för tvåvägssymmetrisk dialog där 

kunder kan ge digital feedback. En princip som är central för hur företag ska använda den 

digitala dialogen är att deras hemsida eller andra internetsidor de befinner sig på som sociala 

medier måste vara interaktiva och att de ska finnas plats för en digital loop där företag och 

kunder kommunicerar för utbyte av feedback och kritik (Kent & Taylor, 1998). Det finns en 

avsaknad i kunskap och kompetens på många arbetsplatser för hur den digitala dialogen ska 

tillämpas. Idén om att företag digitalt ska kunna bistå sina kunder med samma positiva intryck 

som ett fysiskt möte kräver en mer specificerad strategi inom området.  

3.2 Anseende 
”It explains how people make decisions and shows that people make decisions not only on the 

basis of reality itself, but on the basis of their prepositions of reality, whether accurate or not”. 

 Charles J. Fombrun och Cees B.M. Van Riel, 2004   

  

Fombrun och Riel (2004) förklarar att varumärke och anseende inte är synonymer till 

varandra. Ett företag kan ha ett starkt varumärke men ett lågt anseende, ett exempel är Nike 

som har en hög kännedom kring sitt varumärke men ett lågt anseende. Anledningen är att 

Nike tillverkar produkter i lågkostnadsländer som är kända att inte följa de mänskliga 

rättigheterna. Anseendet förklarar hur människor fattar beslut på grund av deras uppfattning 

om verkligheten, vare sig den är korrekt eller inte (Fombrun & Van Riel 2004). Å andra sidan 

innebär anseende de bedömningar som olika intressenter gör om ett företags förmåga att 

uppfylla deras förväntningar, enligt Fombrun och Van Riel. Fombrun och Van Riel förklarar 

att anseendet är som magneter, se figur nedan. Magneterna påverkar alla intressenter på olika 

sätt men att allt bygger på hur anseendet ser ut.  
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Figur 1.0 Anseende är magneter som hjälper företag att attrahera resurser (Fame & 

Fortune, Charles J. Fombrun & Cees B.M Van Riel 2004) 

      

Vidare menar Fombrun och Van Riel att ett företags anseende kan delas in i en dimension av 

fyra aspekter: social-, finansiell-, produkt- och rekryteringsimage (Roper 2012). Stuart Roper 

och Chris Fill (Roper 2012) menar att anseende ger en konkurrensfördel där företagets 

aktiekurs blir högre och fler människor är villiga att investera i företaget.  

      

Ett annat perspektiv angående företagets anseende är att det bygger på företagets allmänna 

anseende, beundran, förtroende och känsla utifrån kunderna. Anseendepulsen är en mätning 

där de cirka femtio största och mest synliga företagen i Sverige årligen mäts. Motivet är att få 

fram resultat som redovisas i ett Anseendeindex från 0-100). Rankingen presenterar resultaten 

från mätningen utifrån fyra olika påståenden: ”har ett bra allmänt anseende”, ”är en 

organisation jag är positivt inställd till”, ”är en organisation jag litar på̊” och ”är en 

organisation jag beundrar och respekterar”. 

 

Figur 1.1 De fyra påståenden (www.reputationinstitute.com 2013) 

http://www.reputationinstitute.com/
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Figur 1.2 Rankingen presenteras närmare (www.reputationinstitute.com 2013) 

      

Anseenderesultatet bygger på kvalitén på produkter och tjänster, att kunna möta kundens 

behov och ge värde för pengarna. Anseendet innefattar flera olika indikatorer från bland annat 

de anställda, kunderna och finansiella resultat. Det anseende som en produkt har kommer i 

stor utsträckning formas av de synpunkter som deras kunder har, enligt Fombrun och Van 

Riel (2004). 

 

Anseende ger övertag på konkurrensmarknaden och företagen försöker komma förbi detta 

hinder genom att differentiera sig utifrån en strategi. Strategin kring anseende handlar om att 

bygga en karaktär och driva fram en identitet hos företaget för att differentiera sig från andra. 

Anseendemodellens resultat kan vara svåra att generalisera då resultaten baseras på hur 

respondenterna svarar och ifall respondenterna är representativa. Modellen måste appliceras i 

studier där fler respondenter inkluderas för att företag ska få resultat som speglar 

verkligheten.  

http://www.reputationinstitute.com/
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3.3 Lojalitet mellan kund och företag  
Att hantera ett företag över tid kräver att man förstärker dess identitet och tillämpar vad som 

efterfrågas av kunder (Keller & Apéria & Georgsson 2012). Idag är det nästintill omöjligt att 

nämna kommunikationsstrategi utan att involvera en debatt om hur företag kan skapa 

långvariga kundrelationer för att öka tillväxten. Desto mer måste företag besluta om vilka 

värden de vill associeras med för att skapa differentierade värden för vart man vill placera sig 

i kunders medvetande. Målet är att skapa lojala kunder (Kotler & Armstrong 2008). 

 

3.3.1 Kundlojalitet 
“The best definition of loyalty is someone's willingness or enthusiasm to invest in a 

relationship because they believe it has potential to provide a wonderful future and make their 

lives better. And those investments are really the only way you can tell whether someone is 

loyal. You watch if they're investing their time, their energy, their money, their creativity”. 

(Fred Reichheld, 2006) 

 

Kundupplevelsen ses ur en helhet och skiljer inte mellan den digitala eller fysiska 

transaktionen av affären. Kundlojalitet stärks genom integration och skapar livstidslånga 

relationer mellan företag och kunder. Ofta involverar kundlojalitet de psykologiska termerna 

attityd och beteende (Söderlund, 2001). Kundlojalitet är idag livskraftigt för att företag ska 

överleva och inte längre en av många strategier för att skapa bättre försäljningssiffror 

(Reichheld & Schefter 2000). Reichheld (2006) diskuterar att inom affärsvärlden har Internets 

utveckling skapat en unik kapacitet hos företag att förbättra kommunikationen samt få bättre 

insikt i vilka deras kunder är. Varje steg som en Internetanvändare tar på företagets hemsida 

kan dokumenteras vilket betyder att det finns enorm mängd data och möjligheter för företagen 

att få mer insikt hos deras kunder.  

3.4 Net Promoter Score 
Reichheld (2003) baserar sin forskning på lojalitet och kundlojalitet samt hur dessa 

indikationer är avgörande för lönsam tillväxt hos företaget. Han hävdar att en lojal kund 

vinner över en stamkund då den senare nämnda riskerar att alltid hålla sig till en produkt eller 

tjänst, medan lojala kunder tenderar att öka sin konsumtion över tiden. Lojala kunder 

rekommenderar även vidare och agerar som ambassadörer inom sin bekantskapskrets. Detta 

anses som den bästa indikatorn för rekommendationsspridning. Reichheld menar att lojalitet 

till lönsam tillväxt ligger i företagets kapacitet att få sina lojala kunder att i praktiken bli deras 
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vandrande marknadsavdelning. Tendensen av att ha lojala kunder är dessutom en stor fördel 

hos företag som är verksamma på en mogen marknad exempelvis inom bankindustrin.  

 

Hur denna grupp kan upptäckas är genom ”Net Promoter Score” som mäter hur väl en kund är 

lojal till företaget och är benägen att rekommendera det vidare inom sin bekantskapskrets 

(Reichheld 2003). I sin studie hävdar Reichheld genom att endast skapa nog med entusiasm 

hos kunden för att rekommendera företaget vidare kan vara avgörande för tillväxten. 

 

Det unika med NPS är att det ger en realtidsbaserad återkoppling till företaget om hur de står 

till hos kunder och i deras lojalitetsskala mätt i NPS-värde. På detta sätt kan de enkelt och 

snabbt skapa en marknadsstrategi för aktuella hinder, de står inför, ska bemötas.  

 

Figur 1.3 En djupare förklaring till Reichhelds systematiska process (The Loyalty 

Effect: The Hidden Force behind Growth, Profits, and Lasting Value 2003). 

 

Reichheld lyfter fram en systematisk process att samla data från kunder för att ge återkoppling 

till företaget, bemöta de och bearbeta resultaten. Den systematiska processen avslutas i att 

utvärderingen går ut till anställda för att kunna kommentera på företagsnivå angående vad 

som kan förbättras samt att denna process försluter loopen med att en lösning föds ur 

problemet (Reichheld & Teal 2008). 

 

3.4.1 Net Promoter Score kalkylering 
Det finns tre olika kunder i NPS-skalan, de kritiska som är benägna att rekommendera ett 

företag vidare i skala 0-6, de passiva som är 7-8 samt de som kallas ambassadörer som är 

benägna att rekommendera sin bank vidare utifrån 9-10. NPS-värden redovisas i tre nivåer. 

De ”negativa” är längst ner på stegen och är den mest kritiska nivån av rekommendationer. 

Samla in 
data

Återkoppla 
resultatet till 

företaget

Bearbeta 
resultaten

Uppmärksanma 
framgångarna i resultaten

Vad kan 
förbättras på 
företagsnivå?
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Det är en stor missnöjdhet som råder till företaget bland denna grupp. De ”passiva” är även 

kritiska men har dock benägenhet att vara nöjd med den uppfattning de har. Högst upp på 

stegen är ”ambassadörer” och är den nivå där kunder figurerar som vandrande referenser för 

företaget. De icke lojala kunderna kan ha ett lågt engagemang som påverkar hur trovärdigt 

svaret blir i hur de kan bli lojala samt att det finns en risk att de själva inte vet vad som skulle 

vara avgörande för att bli lojala till ett företag.  

 

För att det ska ske förändring utifrån resultatet av NPS måste resultaten i antal ambassadörer 

vara praktiskt, operativt och pålitligt för de verkställande att agera efter. Utöver detta måste 

resultatet av NPS-värdena tillämpas för att ge marknadsplanen önskad effekt. Processen och 

resultaten ska vara enhetliga inom hela organisationen för att visa vilka kunder de ansvarar 

för. Genom denna process kan NPS utgöra vägen för företag om hur de kan skapa hållbara 

och lönsamma tillväxter genom att värva ambassadörer och minska antalet negativa och 

passiva kunder (Reichheld 2013). 

 

Figur 1.4 Beskrivning och förtydligande av Net Promoter Score (One Number You 

Need to Grow 2003) 

 

Net Promoter Score är den systematiska uträkningen som redovisar hur ett företag ligger till i 

förhållande till hur konsumenter agerar i sitt köpbeteende. Studien har genom uträkningen fått 

resultat som hamnar mellan Net Promoter Score-värdena -100 - +100. Reichheld har forskat 

om den amerikanska industrimarknaden där han redovisade ett amerikanskt företags 

genomsnittliga nivå hamnade runt +10 NPS. Inom de flesta industrier är ett värde på +0 NPS 

indikation på att vara tillfredställande för hur företaget ligger till (Reichheld 2008).  
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3.5 Word Of Mouth 
Word of Mouth är en form av rekommendationsspridning som har funnits inom 

marknadskommunikation århundranden tillbaka i tiden och där skedde spridningen i det 

personliga mötet. Det engelska begreppet Word of Mouth fanns redan i Oxford English 

Dictionary på 1500-talet och definieras som en form av muntlig och fysisk kommunikation 

mellan parter. Financial Times Lexicon (2013) definierar Word of Mouth som säljfrämjande 

åtgärder som utnyttjar sociala interaktioner, och består av två sidor: aktiv och negativ Word of 

Mouth. Aktiv Word of Mouth definierar en lojal kund som är tillfredsställd och kommer att 

sprida rekommendationer om företaget. Känt är även att negativ Word of Mouth, som 

definierar missnöjda kunder, är intressant för företag då de vill omvända denna kundgrupp att 

bli rekommendationsspridare (Reichheld 1990). Budskap är avgörande för en lyckad 

marknadskommunikation där rekommendationsspridning har varit en av de mest effektiva och 

lönsamma metoderna för företag (Dahlén & Edenius 2013). Det krävs mer i den digitala 

världen gällande kommunikation för att skapa intresse hos kunder och lyckas nå fram med 

budskap än den analoga. Att företag finns tillgängliga i sociala medier kan anses vara ett krav 

än anseendet av att ha en trendig och innovativ marknadskommunikation (Carlsson 2010). 
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4. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Här redogörs valen av forskningsmetoderna och urvalet av respondenterna. Datainsamlingen 

och tillvägagångssättet för studien redovisas. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Val av ansats 
Målet med studien är att visa resultat som kan utgöra intressanta underlag för framtida 

marknadskommunikationsbeslut hos de fyra svenska storbankerna. Kandidatuppsatsen är 

huvudsakligen kvantitativt upplagd och byggd på en forskningsmetod i form av webb- och 

pappersenkäter. Studien omfattas av en deskriptiv ansats som oftast används när man vill gå 

från etablerade frågeställningar och testar mot insamlad data (Ekström & Larsson 2000). 

Valet av en kvantitativ metod stod klart när vår problemformulering var bestämd vilket 

undersöker attityder och beteenden hos en grupp människor som inte går att observera 

(Ekström & Larsson 2000). Kvantitativa metoder vill oftast uttala sig angående olika 

förhållanden och attityder bland de tillfrågade vilket var en viktig aspekt för studiens 

tillvägagångsätt i forskningsmetoden (Eliasson 2010).  

 

Studiens fyra huvudfrågor baserades från problemformuleringen följt av kvantitativ 

forskningsmetod för att eventuellt tillföra ny kunskap till området kring en yngre målgrupps 

lojalitet och anseende gentemot sin bank samt bankers användning av sociala medier.  

 

Kandidatuppsatsen inkluderar även kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Jensen (1993) diskuterar kring denna undersökningsform och att den vill förhandla fram en 

förståelse mellan intervjuaren och respondenten av den studerade frågan. I denna studie har de 

intervjuade personernas uppfattningar eftersträvats för att finna mer djupliggande personliga 

kopplingar vilket denna undersökningsform oftast vill eftersträva (Larsson 2010). 

Intervjuerna byggdes på individuella fysiska möten vilket oftast används inom medie- och 

kommunikationsvetenskap (Larsson 2010). Intervjun baserades på att ställa ett antal frågor 

utifrån studiens fyra huvudfrågor där intervjupersoner som har djupare kunskap och 

erfarenhet i ämnet besvarar frågorna.  
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4.2 Kvalitativ insamling av empiri via semistrukturerad 

intervju 
De kvalitativa intervjuerna med de tre bankerna skedde vid tre olika tillfällen. En intervju 

skedde på ett café i centrala Stockholm och de andra två skedde på respektive banks 

huvudkontor. Intervjuerna var semistrukturerade och skedde enligt en intervjuguide med sju 

stycken frågor där respondenterna fick fritt utrymme att besvara frågorna.  

4.3 Kvantitativ insamling av empiri via enkät 
Huvudstudien utfördes med pappersenkäter som delades ut till målgruppen på Stockholms 

Universitet. Valet av pappersenkäter blev en optimal lösning då svarsfrekvensen generellt är 

större än vid webbenkäter (Eliasson 2010). Det kvantitativa tillvägagångssättet var ett 

naturligt val då förstudierna bevisade att denna strategi var lämpligast för att få in nödvändig 

data från målgruppen. Studiens genomgående insamling av kvantitativ data hjälpte för att vid 

senare skede kunna dra generaliserbara slutsatser till fullo (Malhotra 2010).  

4.4 Urval av respondenter 
Respondenter på Stockholms Universitet var de utvalda för studiens enkätundersökning. 

Studenter är en intressant målgrupp då de är på väg mot arbetslivet och befinner sig 

förmodligen i ett senare stadie för att göra sitt val av bank inför framtiden. Efter vidare 

diskussioner mellan författarna ledde det till att studera tre olika aspekter i den valda 

målgruppen, vilket resulterade i tre olika populära utbildningar: juristprogrammet, 

ekonomlinjen samt data- och systemvetenskap. Anledningen till att dessa tre utbildningar 

valdes är på grund av att dessa tre yrkesval har visats vara eftertraktade inom framtida 

rekryteringar i bankbranschen. Detta styrks av intervjurespondenterna i den kvalitativa delen i 

denna studie (Waligorski & Ragvald & Oldfield 2013).  

 

En intressant aspekt är att utifrån respondenternas utbildning se hur de uppfattar sin relation 

till sin bank och hur det skiljer sig beroende på utbildning. Detta gjordes för att kunna hitta 

samband och olikheter mellan studenterna. För att hitta antalet önskade respondenter, vilket 

var över 300 stycken, besöktes varje institution för de olika utbildningarna. Respondenter som 

deltog, utöver de som befann sig på institutionerna, fanns på olika studieplatser på Stockholm 

Universitet. 
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4.5 Insamling av kvantitativ data  
Totalt erhöll vi 324 enkätsvar, varav 308 var fullständiga och därmed gick att använda för 

senare analys. Det totala interna bortfallet uppgick till 5 %.  

 

Varje utbildning utgjorde 103 enkätsvar förutom juristutbildningen som utgjorde 102 svar. 

Antalet män som svarade på enkäten uppgick till 49 % medan antalet kvinnor uppgick till 51 

%.  

4.6 Tillvägagångssätt 
Enkätutformningen omfattades av två förstudier som senare utvärderades för att få fram en 

slutgiltig huvudenkät. Detta gjordes för att få ut relevanta resultat för att utvärdera 

enkätfrågornas lämplighet och designutformning. Förstudierna omfattade två omgångar där 

målgruppen agerade testgrupp för att se hur väl de gav den feedback som enkäten 

efterfrågade. Slutligen utformades en enkät till huvudstudien som representerar de lärdomar 

och korrigeringar som genomfördes för att kunna anses som tillförlitlig och lämplig.  

 

4.6.1 Förstudie 1 
Förstudie 1 var en digital enkät som utformades i webbprogrammet Enalyzer (Enalyzer 2013). 

Frågorna hade fler slutna än öppna frågor där respondenterna fick välja ett eller flera 

svarsalternativ beroende på fråga. Totalt skickades förstudie 1 ut till 29 testpersoner. 

Enkäterna besvarades fullständigt av 13 personer vilket resulterade i ett internbortfall på 55 

%. På grund av det låga antalet i svarsfrekvensen beslutades det att förstudie 2 skulle ske i 

form av pappersenkäter. Respondenterna i förstudie 1 ingick inte i förstudie 2.  

 

4.6.2 Förstudie 2 
Den andra omgången av förstudien baserades på pappersenkäter som delades ut till de tre 

aktuella målgrupperna på Stockholms Universitets institutioner och totalt var det 25 

respondenter. Frågorna som hade använts i den första förstudien granskades och formulerades 

utförligare i de öppna frågorna för att starkare reflektera frågeställningen. Testpersonerna 

hade ingen förkunskap om ämnet vi presenterade men var villiga att besvara enkäten och att 

lämna in den fullständig. Förstudie 2 visade att pappersenkäter är effektivare tillvägagångsätt 

för hur flest antal fullständiga enkäter ska samlas in. De antal respondenter som önskades 

uppfylldes och det totala antal utskick av enkäter samlades in. Jan-Axel Kylén intygar att 

pappersenkäter ger en högre svarsfrekvens och svaren blev insamlade utan fördröjning redan 

under mötet (Kylén 2004).      
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4.6.3 Huvudstudie 
Huvudstudien utfördes i form av pappersenkäter och delades ut till deltagare inom 

målgruppen på Stockholms Universitet. Tidsperioden för utdelning av enkäten pågick under 

fem intensiva dagar och svarsfrekvensen uppgick till 308 fullständiga enkäter. Enkätfrågorna 

var av blandade former där de demografiska frågorna var placerade i början. Frågorna 

utformades för att mäta deltagarens anseende och relation till sin bank och utformades efter 

vad de tidigare förstudierna visat för resultat.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 
4.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet definieras av experiment som ger överensstämmande resultat då det utförs vid 

flera tillfällen (Söderlund 2005). Jacoby och Chestnut (Jacoby & Chestnut 1978) fann endast 

ett fåtal undersökningar som mätt kundlojalitet som ska ha haft acceptabel reliabilitet och 

validitet. Intern konsistens påvisar att mäta tillförlitligheten och konsistensen i olika frågor 

som avser att belysa samma begrepp i ett intervjuformulär. Enkäten utformad för denna studie 

vill genom ett flertal frågor mäta de två variablerna anseende och lojalitet och belysa 

korrelationen emellan. Reliabilitetens interna konsistens fastställer genom att jämföra hur 

flera någorlunda oberoende mått till samma sak förhåller sig till varandra (Hellevik 1995). 

 

Reliabilitet inom den kvalitativa metodiken definieras av Kvale (2009) och innebär för 

forskaren att förstå intervjupersonernas livsvärld. Reliabiliteten ökar om problematiseringen 

för fenomenet undersöks så specifikt som möjligt innan undersökningen tas vid. 

Intervjumetodiken för denna studie är semistrukturerade intervjuer där målet med intervjun är att 

få beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att senare tolka innebörden av det beskrivna 

fenomenet (Kvale & Brinkmann 2009). Respondenterna för intervjun har blivit intervjuade var 

för sig och en individuell mätning har gjorts för de variabler som önskas mäta.  

 

4.7.2 Validitet 
Då det strävas efter att bidra med kunskap inom nya områden kan det dock krävas fler 

liknande studier för att validera resultaten. Skillnaden mellan validitet och reabilitet är att den 

mäter systematiska mätfel medan reabilitet mäter slumpmässiga. Extern validitet påvisar de 

resultat som är generaliserbara till andra preferenser som till exempel personer, platser och 

olika sammanhang. Ökningen hos denna typ av validitet mäts med ett representativt urval för 

studien (Fhanér 1986).   

 



Bankernas framtida kommunikation i sociala medier  Holmin & Stanar 2013 

19 

För den kvalitativa ansatsen är ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden och att kunna beskriva uppfattningarna om fenomenet. 

Triangulering och tolkningar ger forskaren ett spelrum att finna god validitet för de 

undersökta variablerna.  

 

4.7.3 Generaliserbarhet 
Kritiken generaliserbarhet uppstår i frågan kring resultatens allmängiltighet. För kvantitativa 

forskningsmetoder innebär detta, för den process där urvalet sker, att ett representativt urval 

till den studerande målgruppen ger goda generaliseringsmöjligheter. Studien visar en bild av 

den empiriska generaliserbarheten och att resultaten visar samma om hela populationen 

undersöks (Ekström & Larsson 2000). Studien undersöker de psykologiska termerna lojalitet 

och anseende där fler frågor har ställts mot dessa värden till tre olika urval för att kunna dra 

bättre generaliserbarhet och minska risken för förvrängning eller ogiltighet i 

forskningsfrågornas reliabilitet. Förhoppningen kring denna studie är att dessa resultat skapar 

differens i det aktuella forskningsområdet för hur studenter, den yngre målgruppen, anser 

kring förhållandet till sin bank i integration med sociala medier. Generaliserbarhet utmäter 

korrelationer för att visa hur bankerna kan förbättra sin marknadskommunikation för framtida 

handlingar mot den riktade målgruppen. 

4.8 Metodkritik 
När man använder pappersenkäter kan svaren bli mindre genomtänkta då tidspressen är mer 

påtaglig än vid webbenkäter (Kylén 2004). Huvudenkäten genomfördes av studenter som 

befann sig på studieplatser på universitetets institutioner, de gjorde korta avbrott i sina studier 

för att genomföra pappersenkäten. Studenterna kan ha känt tidspress och genomfört 

huvudenkäten för att så fort som möjligt kunna återgå till sina studier. Detta kan vara skälet 

till att studiens insamlade enkäter hade ett bortfall på 16 ofullständiga pappersenkäter, som 

inte gick att inkludera i empirin. Insamlingen begränsades till att ske på Stockholm 

Universitets.  Förslaget om att inkludera fler Universitet och Högskolor till studien vore 

intressant för att få en mer omfattande studie.  

 

Det har diskuterats mycket kring att kvalitativa intervjuer har låg validitet och reabilitet vilket 

försämrar forskningsresultat. Studiens författare saknar erfarenhet i intervjuteknik, detta kan 

ha påverkat att intervjuerna med respondenterna inte var mer djupgående. Följdfrågor utanför 

frågeformuläret hade kunnat inkluderas om en intervjuare med erfarenhet och teknik hade 
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genomfört intervjun. Antalet respondenter var få vilket kan medfört att deras resonemang var 

mer avgörande för resultatet i denna studie. Studien riktade sig mot högt uppsatta positioner 

inom marknadsavdelningen på bankerna vilket kan ha begränsat hur generaliserbart resultatet 

blev för studien. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat studiens resultat i den kvalitativa 

analysen är att ingen intervju skedde med Handelsbanken. Respondenternas olika akademiska 

bakgrunder och yrkeserfarenhet kan dock ha gett variation i deras objektivitet för 

intervjufrågorna. Det fanns intressanta mönster samt individuella meningsskillnader angående 

sociala mediers betydelse för bankernas framtida marknadskommunikation, därför 

bearbetades intervjumaterialet.  

Swedbank och Nordea har flest kunder i studien och det kan ha gjort att resultaten ger en 

starkare empiri hos de två bankerna. Hade mer tid för studiens genomförande kunnat ge ett 

bättre och mer säkert resultat? Om mer tid hade funnits hade en möjlighet varit att samla 

empiri som ställer både respondenter inom respektive utbildning och bank mer jämställt i 

antal varit exemplariskt. Resultatet i studien hade då kunnat anses ytterligare mer 

generaliserbart och ha högre reabilitet. Om mer tid hade funnits hade man även kunnat få en 

djupare insyn i varför resultaten såg ut som de gjorde. Ett exempel är ifall resultaten hos de tre 

olika respondentgrupperna gällande ställningen gentemot sin bank berodde på utbildning eller 

hade personliga motiv.  

 

Det analytiska programmet Enalyzer (Enalyzer 2013) godkände inte att fler än två 

korrelationer kunde göras vilket skapade svårare förutsättningar att kunna få en mer detaljerad 

empiri, då det fanns intresse att göra tre korrelationer i enkäten. Istället fick en manuell 

sammanställning av de 308 enkäterna genomföras för att göra tre korrelationer och även 

analyseras manuellt. Risken finns att en felräkning kan ha skett när man hanterar stora 

mängder data manuellt.  

4.9 Analysverktyg 
Programvaran Enalyzer användes för att utforma digitala enkäter, men även för att analysera 

svaren. Google Drive Excel-programmet användes för att samla ihop de tre utbildningars 

individuella svar för fråga 11a i enkäten och för analys av insamlingen. 
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5. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel behandlas studiens kvantitativa och kvalitativa empiri. Empirin börjar med att 

presentera respondenternas svar och därefter respondenternas agerande i sociala medier. 

Kommunikationsteorins kvantitativa empiri presenteras samt respondenternas anseende och 

lojalitet till deras bank. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Svarsfrekvens och bortfall 
Undersökningen resulterade i totalt 324 enkätsvar varav 16 svar var ofullständiga, vilket 

resulterade i totalt 308 stycken fullständiga enkäter, internbortfall på 5 %. 

5.2 Demografi 
Andelen män som har svarat på enkäten uppgick till 49 % medan andelen kvinnor var 51 % 

vilket gav ett rättvist fördelat resultat gällande könsfördelningen. Vi erhöll 103 enkätsvar från 

ekonomistudenter, 103 enkätsvar från data- och systemvetenskapsstudenter och 102 enkätsvar 

från juriststudenter. Studerande som inte ingick i målgruppen blev totalt 3 enkätsvar, vilket 

innebär att 1 % räknas som bortfall. Se illustrationen nedan. 

     

Figur 2.0 Illustration av svarsfrekvens och bortfall i de olika målgrupperna. 

 

Majoriteten av respondenterna var mellan 19-22 år (47 %) och 23-26 år (38 %). Respondenter 

mellan 27-30 år (11 %) och annan ålder var 4 %, vilket motsvarade en genomsnittsålder på 33 
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år. Medelåldern på undersökningen resulterade i en ålder mellan 19-22 år.  

5.3 Agerande i sociala medier 
Enkätfråga 3 utformades för att fråga respondenterna vart de hittar information om sin bank. 

98 % svarar att de hittar information om sin bank på deras hemsida, 45 % på 

mobilapplikationen, 29 % på deras bankkontor 25 % på kundtjänst via telefon och 8 % på 

sociala medier. Av respondenterna som finner information om sin bank på sociala medier (8 

%) svarar 84 % att de interagerar med sin bank på sociala medier genom Facebook. Facebook 

visar en dominans bland de sociala medierna när kunder vill finna information om sin bank. 

 

Figur 2.1 Vart hittar du information om din bank?  

 

Enkätfråga 4 utformades för att fråga respondenterna ifall de vet om deras bank använder sig 

av sociala medier. 38 % svarade att de har vetskap om att deras bank använder sig av sociala 

medier och 62 % svarade att de inte vet om att deras bank använder sig av sociala medier som 

ett sätt att kommunicera med sina kunder på.   
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Figur 2.2 Vet du om din bank använder sociala medier?  

 

Enkätfråga 5 utformades för att fråga respondenterna om de följer sin banks nyhetsflöden, 

uppdateringar om jobb eller liknande på sociala medier. 68 % av de tillfrågade har vetskap om 

att deras bank använder sociala medier varav 11 % följer sin banks uppdateringar på sociala 

medier. Gemensamt för respondenterna var att besöken på de sociala medierna inte var 

frekventa utan i genomsnitt besökte de sin bank mer sällan än varje månad. Av de aktiva 

kunderna (11 %) som följer sin bank på sociala medier besöker 2 % varje dag och 4 % minst 

en gång i veckan sin bank på sociala medier.  
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Figur 2.3 Följer du din bank (nyhetsflöden, uppdateringar om jobb etc.) på sociala 

medier? 

 

Vidare visar enkätfråga 8 att 21 % har förtroende för bankernas användning på sociala medier 

medan 69 % svarade ”Vet ej” och 9 % svarade ”Nej”. Andelen som svarade ”Nej” hade som 

mest frekvent svar att de inte har någon kännedom om att bankerna använder sig av sociala 

medier och att säkerheten kring sociala medier i samband med känslig information bör öka. 

Utifrån respondenternas svar vad som skulle göra att deras förtroende skulle öka var 

möjligheten att vara anonym när man kommunicerar med sin bank på sociala medier. Det var 

69 % som svarade ”Vet ej” och de hade inte utrymme i enkäten för att skriftligt utveckla sitt 

svar. Detta kan dock vara en följd av empirin som visas för enkätfråga 4. Studien visar att 62 

% av målgruppen inte vet att sin bank existerar på sociala medier och då vet de inte hur 

bankerna agerar på sociala medier. Detta kan vara en förklaring varför majoriteten av 

målgruppen inte kan ge ett tydligt svar och väljer ”Vet ej”. 
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Enkätfråga 9 visar att 3 av de 4 bankerna är nästintill jämlika i resultatet gällande att det anses 

enligt deras kunder lämpligt att vara på sociala medier. Handelsbanken visar 68 % och är 

banken som har högst resultat följt av Nordea, Swedbank och sist SEB. SEB har högst 

anseende och lojalitet i denna studie, vilket visar genom att SEB arbetar mest aktivt med 

digitala medier lyckas de nå mest positiva resultat av alla bankerna. Majoriteten av de som 

svarade ”Nej” tycker att känslig information inte bör hanteras på sociala medier för att det 

känns otryggt. Det som anses vara känslig information av respondenterna är överföringar från 

och till konton samt personliga uppgifter.  

5.4 Kommunikation 
Enkätfrågorna 12 och 13 utformades för att fråga respondenterna vart det vänder sig när de 

behöver hjälp med bankärenden i dagens läge samt hur de i framtiden vill kontakta sin bank 

när de behöver hjälp med bankärenden. 
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Figur 2.4 På vilket sätt vänder du dig idag till din bank idag när du behöver hjälp 

med bankärenden?  

Figur 2.5 På vilket sätt vill du i framtiden kontakta din bank när du behöver hjälp 

med bankärenden? 

 

Genom att jämföra hur kunderna idag vill kontakta deras bank på sociala medier mot i 

framtiden kan man se en ökning från 2 % till 7 %. Facebook är fortfarande i majoritet i hur 

man önskar att kontakta banken för bankärenden i framtiden i jämförelse med andra sociala 

medier. Därefter kommer Twitter som önskad social media och sedan LinkedIn.  
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Skillnaden mellan agerande i sociala medier och kommunikation i sociala medier är andelarna 

i procent då förstnämnda visar att 8 % (Figur 2.1) hittar information på sociala medier och 2 

% (Figur 2.4) kontaktar sin bank när de behöver hjälp med bankärenden. Agerande i sociala 

medier har utformats att visa vart kunder hittar information kring sin bank. Kommunikation i 

sociala medier visar hur stor andel i procent använder sig av sociala medier när de behöver 

hjälp och söker kontakt med sin bank.  

5.5 Anseende 
Enkätfråga 10 visar anseendeindex som är rankingen där resultat presenteras utifrån 

anseendepulsen, utifrån fyra olika påståenden: har ett bra allmänt anseende, är en organisation 

jag är positivt inställd till, är en organisation jag litar på, är en organisation jag beundrar och 

respekterar. Frågorna utgick efter en sjugradig skala där 1 betyder ”håller inte alls med” och 7 

betyder ”håller helt med”. Denna sjugradiga skala användes som tidigare argumenterat hos 

Dawe och Krueger att det inte ska ha någon betydelse om man har en sjugradig eller tiogradig 

skala då de är approximativt jämförbara och att variansen inte påverkas (Dawes & Krueger 

2008). 

 

Sammanställningarna är utformade efter de tre olika utbildningarnas bedömningar av 

bankernas anseende. Resultaten har även tagit hänsyn till att visa kundgrupper till respektive 

bank. 

 

Sammanställning  Anseendeindex (1-100) 

SEB 78.45 

Handelsbanken 77.75 

Swedbank 71.87 

Nordea 67.70 

Snitt för bankerna 73.20 

Figur 2.6 En sammanställning över de tre olika utbildningarnas bedömningar av 

bankernas anseende 2013.  
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Ekonomi Anseendeindex (1-100) 

Handelsbanken 82 

SEB 79.8 

Swedbank 77 

Nordea 66.5 

Snitt för bankerna 76.3 

Figur 2.7 En sammanställning över ekonomistudenternas bedömningar av bankernas 

anseende 2013. 

 

Data – och systemvetenskap  Anseendeindex (1-100) 

SEB 77.3 

Handelsbanken 74.7 

Nordea 65.2 

Swedbank 62.3 

Snitt för bankerna 69.9 

 

Figur 2.8 En sammanställning över data- och systemvetenskapsstudenternas 

bedömningar av bankernas anseende 2013. 

 

 
Juridik  Anseendeindex (1-100) 

SEB 78.5 

Handelsbanken 76 
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Swedbank 68.7 

Nordea 66.7 

Snitt för bankerna 72.5 

Figur 2.9 En sammanställning över juriststudenternas bedömningar av bankernas 

anseende 2013. 

 

I figur 2.6 som är en sammanställning av alla de tre olika utbildningarnas bedömning av 

bankernas anseende har SEB högst anseende. Handelsbanken ligger på andra plats följt av 

Swedbank medan Nordea har lägst bedömning i anseende.  

 

I en sammanställning av figur 2.7, 2.8 och 2.9 har SEB högst anseende hos juridik – och data- 

och systemvetenskapsstudenter. Hos ekonomistudenterna hade Handelsbanken högst 

anseende följt av SEB på en andraplats. Gemensamt för ekonomi- och juridikstudenterna är 

att Nordea ligger lägst gällande anseende på listan medan Swedbank har lägst anseende hos 

data- och systemvetenskapsstudenterna.  
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5.6 Net Promoter Score och Lojalitet 
Enkäten utformades för att undersöka lojalitet i relation till kund och företag. Lojalitetsfrågan 

i enkäten mäter graden av sannolikhet att rekommendationsspridning av de tillfrågade skulle 

ske. Frågan utformades efter Reichhelds Net Promoter Score som genom en systematisk 

process ger utdelning i mån av kundens lojalitetsgrad gentemot avsändarens budskap.  

 
Figur 2.10 Studiens NPS för året 2013. En sammanställning av 

undersökningsenkäterna gällande de fyra svenska storbankerna utifrån Net Promoter 

Score. Hänsyn har tagits för att visa att respektive är kund hos respektive bank.  

 

 
Figur 2.11 Tabell för de NPS-värden enligt Net Promoter 2013.  

 

Nedan följer en sammanställning kring de olika utbildningarnas NPS-värden kring vilka 

faktorer som skulle innebära att de skulle rekommendera sin bank vidare till sin omgivning. 

Sammanställningen inkluderar även de faktorer som visar varför de lojala kunderna är 

benägna att rekommendera sin bank, NPS 9-10. 
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Figur 2.12 Ekonomistudenternas redovisning över de faktorer som gäller för 

rekommendationsspridning. 

 

Det som genomsyrar ekonomistudenternas vilja att rekommendera sin bank vidare ligger i 

behovet att som kund ha en personligare kontakt med sin bank. De exemplen är de som 

redovisas i tabellen ovan, ”Bättre kundservice” i skalan 0-6, ”Mer personlig kontakt” i skalan 

7-8 och ”Tillförlitliga” i skalan 9-10.  

 

 
Figur 2.13 Data- och systemvetenskapsstudenternas redovisning över de faktorer 

som gäller för rekommendationsspridning. 
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Faktorer som genomsyrar tabellen i skala 0-6 är att ha bättre erbjudanden samt bättre 

fungerande mobilapplikationer. Dessa faktorer har uppfyllts då de upplevs som 

tillfredställande, i skala 9-10 där kunderna fungerar som rekommendationsspridare. 

Avgörande faktorer för data- och systemvetenskapsstudenter, för att rekommendera sin bank 

vidare, omfattar tekniska aspekter och få bättre erbjudanden från bankerna.  

 

 

 
Figur 2.14 Juriststudenternas redovisning över de faktorer som gäller för 

rekommendationsspridning. 

 

Ett tydligt tecken i skala 0-6 för juriststudenterna är bättre ränta samt bättre kundbemötande. 

För att respektive kund i skala 7-8 ska rekommendera sin respektive bank vidare innebär att 

SEB, Handelsbanken och Nordea ska eftersträva att investera i att utveckla tekniken gällande 

deras banktjänster. För Swedbank krävs det att deras service ska hanteras snabbare. I skala 9-

10 skiljer sig faktorerna i respektive bank förutom hos Nordea och Swedbank där samma 

faktorer i skala 0-6 visas i skala 9-10. 
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5.7 Kvalitativ empiri 

Resultatdelen i den kvalitativa rapporten baseras på tre intervjuer gjorda på tre olika banker. 

För att göra resultatet mer läsbart har intervjuerna delats upp i tre delar, en för varje bank.  

 

5.7.1 SEB 
 

Företag SEB 

Respondent Martin Waligorski 

Position Digital Strategy Manager 

 

Sociala medier  

SEB:s digitala strategi innefattar tre olika områden: onsite – vilket innefattar deras närvaro på 

Internet, deras egna sajter och kanaler, offsite – kanalerna som de inte har full kontroll över 

vilket innebär att de olika medierna. Det sista området omfattar deras egna intranät – där all 

intern digital kommunikation sker. Den interna kommunikationen är lika stor som den 

externa.  För närvarande är SEB aktiva på flera olika sociala medier såsom Facebook, Twitter 

och LinkedIn. Det är en strukturerad verksamhet där kommunikatörer på SEB sköter dessa 

kanaler. SEB startade deras Facebooksida den 5 september 2010. Vanligt på SEB:s 

Facebooksida är att kunder vänder sig till detta forum för att få en snabb respons på vad de 

ska göra vid kritiska situationer, exempelvis när man tappat kreditkortet utomlands. Detta är 

ett effektivt sätt att starta en kommunikation som oftast flyttas till ett annat forum där 

kunderna kan tala fritt då Facebook är väldigt öppen för den sortens dialog mellan bank och 

kund.   

 

Digital Strategy Manager SEB: ”Vi är nöjda med verksamheten inom sociala medier. 

Vi startade Facebook som en långsiktig satsning för de som vill interagera på SEB, 

det har aldrig varit någon ”like chasing” eller tal om att köpa ”likes” eller anordna 

tävlingar på Facebook sidan. Tiden för experiment inom de sociala medierna är inte 

över”. 

 

Syfte och mål 

SEB finns på Facebook som kundtjänst med de begränsningarna som sociala medierna har, 

till exempel sker inga privata bankärenden där. Syftet med att finnas där är att möta kunder 
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och intressenter genom att synliggöra SEB:s varumärke och göra det enklare för deras 

befintliga och presumtiva kunder att interagera med dem där. Målet och styrkan med närvaron 

på de sociala medierna är att det är relationsbyggande, det är en mogen miljö att bygga 

kundrelationer på och en uppmuntran till tvåvägskommunikation.  

 

Framtiden 

Digital Strategy Manager SEB: ”Sociala medier passar väldigt bra i tiden gällande 

kommunikation och utvecklas hela tiden, med webb 2.0 kommer helt nya sätt att 

kommunicera. Att kommunicera på Internet och att kontinuerligt ha en 

kommunikation flödande på dessa platser är bara början. De digitala medierna 

befinner sig i början av sin historia.” 

 

Det strategiska arbetet för sociala medier är att möta de nya behoven, att banken ska finnas 

tillgänglig för kunden dygnet runt. Ett varumärke går inte enbart att byggas genom 

marknadsföring utan det personliga mötet är också viktigt. Förtroendebyggande är en trög 

process men i slutskedet helt ovärderlig. Det största dilemmat kring anseende är att det inte 

går att köpa, utan det måste man be om från sina kunder och hoppas att de har skapat ett bra 

anseende kring företaget. 

5.7.2 Swedbank  
Företag Swedbank 

Respondent Anders Ragvald 

Position Marketing and Strategic Branding 

 

Sociala medier 

Swedbank har varit aktiva på Facebook sedan den 11 september 2011. Till en början hade 

Swedbank en mer avvaktande attityd och ville vara helt förberedda innan man blev aktiv på 

Facebook. Det sker främst en konsekvent kommunikation på deras Facebooksida. De har en 

avdelning med 11 stycken anställda som kontinuerligt sitter och arbetar med de sociala 

medierna som svarar på olika frågor. De är inte aktiva på Twitter men det finns många på 

företaget som ”twittrar” men inte i samma utsträckning som på Facebook. För Swedbank är 

förberedelsen att använda sig av sociala medier väldigt viktigt och är ständigt ett pågående 

projekt.  
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Syfte och mål  

Syftet med att finnas på sociala medier är att fånga aktuella diskussioner och debatter där det 

går att bemöta kunder och intressenter. Målet är att ha en närvaro på sociala medier för att de 

ska kunna ta alla debatter och samtidigt bygga ett förtroende för kunderna. Den huvudsakliga 

kommunikationen på Facebook utgörs av teknikfrågor till exempel om kundernas 

Internetbank. 

 

Senior Advisor, Marketing and Strategic Branding, Swedbank: ”Vårt varumärke 

byggs upp av 17 000 anställda och är hela tiden en pågående process och där är de 

sociala medierna utgör en stor del. Idag är det totalt 11 stycken anställda som 

arbetar med Swedbanks kundtjänst på de sociala medierna. Vi mäter 

rekommendation hos kunder och det som driver rekommendation är den emotionella 

kopplingen, därför är det viktigt är att först skapa gillande och sen skapa förtroende 

hos kunderna. ” 

 

Framtiden  

Att sociala medier kommer bli mycket bredare och större i framtiden kommer i sin tur att 

innebära att Swedbanks marknadskommunikation kommer ha mycket mer betydelse. 

Swedbank har nyligen påbörjat en kommande marknadskommunikationsaktivitet riktat till 

den yngre målgruppen. Detta är en digital lösning där de sociala medierna är en del av 

kommunikationslösningen.  

 

Senior Advisor, Marketing and Strategic Branding, Swedbank: ”Den största 

utmaningen med bankbranschen är att skapa kundfokusering, det finns hur 

mycket som helst att göra där. Att tänka utifrån kundernas perspektiv och förstå 

vad som försiggår i deras huvud är en stor fördel i den framtida 

kommunikationen och de sociala medierna är utmärkt för detta.”  

 

Även om framtiden talar mer och mer för det digitala så kommer det alltid att finnas 

situationer där kunden kommer vilja ha det personliga mötet. Det finns stora utmaningar för 

bankerna och det är marknaden som bestämmer och där vill Swedbank hantera samt följa 

marknaden.  
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5.7.3 Nordea 
 

Företag Nordea 

Respondent Andrew Oldfield 

Position F.d. Varumärkeschef på Nordea Group 

Communication 

 
 

Sociala medier 

Nordea är främst aktiva på Facebook men verkar även inom Twitter. Där har de har olika 

konton där olika chefer inom olika områden arbetar. Nordea startade sin Facebooksida den 6 

april 2011. Nordea väljer att interagera med sina kunder och målgrupper på sociala medier för 

att hänga med i tiden där företag förväntas att vara mer tillgängliga än tidigare. Den största 

styrkan med att använda sociala medier är tillgängligheten för kunderna. Verksamheten är 

fortfarande en ”testverksamhet” där de prövar sig fram för att nå bästa kommunikationen.  

 

F.d. Varumärkeschef Nordea: ” För att stärka verksamheten inom sociala 

medier satsade Nordea på att anordna olika tävlingar för att locka studenter 

att bli kund hos Nordea. För tillfället är det en väldigt liten grupp inom 

Nordea som jobbar med marknadsföring just mot studenter”. 

 

Syfte och mål 

Syftet med att finnas på sociala medier grundar sig i det ofrånkomliga kravet att faktiskt 

existera på sociala medier. Nordea vill vara tillgängliga för kunderna, främst gällande 

kundtjänstärenden. Målet med att finnas på sociala medier är att sätta agendan istället för att 

låta andra göra det. Utmaningen om att finnas på Facebook sätter ramarna för andra. 

 

F.d. Varumärkeschef Nordea: ” Den nya kommunikationen via sociala medier 

har både för- och nackdelar. Man lägger manken till och anpassar sig för de 

sociala medier som finns, men samtidigt är Facebook väldigt utmanande. Det 

är en utmaning att finnas där eftersom Nordea egentligen inte tjänar något på 

det, men det är viktigt för att leva upp till kundernas förväntningar. 

Grundproblemet med sociala medier är att det inte finns någon lönsamhet 

ekonomiskt.” 
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Framtiden 

Att sociala medier kommer bli viktigt för företagets marknadskommunikation i framtiden är 

oundvikligt, enligt Andrew Oldfield, och det är en ständig process att försöka bli ännu bättre. 

Marknadsföringen inom Sveriges banker har samma grundproblem som hos elbolagen, det 

handlar om hygienfaktorer. Marknadsföringen är mycket viktigare för företag som Apple, då 

kunder överlag byter telefon oftare än bank. Generellt sett är det en stor utmaning för 

bankerna att få bättra på sitt anseende och det är ett tufft uppdrag att nå dit.  
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6. Analys 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel visar tydliga kopplingar mellan teori och empiri. Intressanta faktorer kommer 

att presenteras där analyser utifrån tidigare forskning gjorts. Vidare presenteras samband av 

enkätundersökningens resultat. Analysen är indelad i en kvantitativ och en kvalitativ del. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Kommunikationsteori 
Studien visar att majoriteten av studiens målgrupp på Stockholms Universitet har Swedbank 

och Nordea som bank. SEB och Swedbank är bankerna som upplevs ha den mest optimala 

kontakten med sina kunder. Det som upplevs vara av det högsta värdet hos målgruppen när 

det kommer till SEB och Swedbanks kommunikation är att de förmedlar bra personlig service 

och att de är förtroendeingivande. 

Empirin visar att målgruppen helst vänder sig till respektive banks hemsida när de vill ha 

hjälp med bankärenden och att de sociala medierna ligger i minoritet angående hur 

målgruppen för nuvarande kommunicerar med sin bank. När man vill kommunicera med sin 

bank är inte förstahandsvalet en modern digital lösning som sociala medier. Att det skulle 

finnas ett medvetande kring bankernas agerande på sociala medier är inte är top of mind hos 

kundsegmenten. 

 

Bankerna på de sociala medierna är ännu inte tillräckligt etablerade för att skapa en inledning 

till dialog som förstahandsval, men framtiden tyder på att interaktionen kommer öka enligt 

studiens empiri som redovisar en ökning från 2 % till 7 % angående hur målgruppen i dagens 

läge kontaktar sin bank respektive hur målgruppen kommer kontakta sin bank i framtiden. 

Reichheld och Schefter styrker detta med att kunderna idag rör sig regelbundet i den digitala 

miljön och främst på sociala medier, där kunden upplever det på samma sätt som i den fysiska 

miljön (Reichheld och Schefter 2000). Den digitala miljön är minst lika viktig som den 

fysiska för kundens upplevelse som ger sitt omdöme baserat på båda, ifall båda tillhandahålls 

för kunden.  
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Enkätfråga 8 resultat visar brist i förtroende för bankernas existens på sociala medier vilket 

gör att kunderna inte vill kommunicera med bankerna angående bankärenden i den kanalen.  

Empirin visar att det finns tydliga brister i kommunikationen mellan kund och bank inom de 

sociala medierna. Det kan bero på att interaktionen mellan bank och kund uppstår efter 

kundens eget intresse att kontinuerligt uppdatera sig vad som händer på deras bank på sociala 

medier. Vetskapen om att bankerna existerar på sociala medier är liten vilket förklarar den 

minimala interaktionen som sker. Utan vetskap om att bankerna är etablerade på sociala 

medier kan det inte heller finnas en förutsättning för kunden att interagera med de sociala 

medierna. Att banker interagerar på sociala medier med sina kunder visar att de tror att det är 

en del av den framtida kommunikationsvägen med sina kunder. 

 

Det är sannolikt att vetskapen om bankers närvaro beror på svag marknadsföring från 

bankernas sida. Vidare visar studien att bankerna borde sprida budskapet om att de finns på 

sociala medier och vad bankerna erbjuder för tjänster där. Av studien att döma är fler beredda 

att vända sig till sociala medier i framtiden ifall vissa åtgärder vidtas som exempelvis säkerhet 

och tillgänglighet. Anonymitet är den egenskap som starkast ger effekt på hur kunderna får 

förtroende och känner trygghet gentemot sin bank.  

 

Utifrån den digitala dialogen visar bankernas kommunikation tydligt att den vanligen 

existerar på deras hemsidor. För att bankerna ska kunna utveckla djupare relationer på sociala 

medier med befintliga och presumtiva kunder det krävs en mer utvecklad 

marknadskommunikation, visa att de existerar på sociala medier och framför tydligt vad de 

erbjuder där vilket i dagens läge inte är fullt etablerat på bankerna (Leczycki 2012). 

 

Kent och Taylors (1998) studie om den digitala loopen där företag och kunder kommunicerar 

för utbyte av feedback och kritik får banker som har etablerade lojala kunder ett utrymme i de 

sociala medierna att kommunicera med presumtiva kunder. De sociala medierna innebär att 

kunderna direkt kan ge feedback och kommunicera på ett effektivare sätt för utbyte av 

feedback och kritik. Det är en digital miljö där det är lättare att kritiskt vara öppen och 

missnöjd men det ger även bankerna möjlighet att besvara kritiken.  

Däremot uppmärksammas den kritiska feedbacken i mycket större grad på sociala medier där 

den även kan spridas fortare, likt Word Of Mouth. För banker utan en etablerad 
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kommunikationsstrategi skapas utmaningar för att veta hur den sortens dialog ska hanteras 

och leda till tillfredställelse hos de missnöjda.   

6.2 Anseende 
I denna studie har respondenterna svarat utifrån den uppfattning om verkligheten de har kring 

sin bank, vilket Fombrun och Riel (2004) menar i sin modell kring anseende. Detta talar i sin 

tur om för bankerna vart de står på marknaden, då studiens empiri har baserats på deras 

befintliga kunder.  

 

Studiens resultat visade att den bank som har det högsta värdet, beräknat utifrån de fyra olika 

påståendena, är SEB. Samma bank hade det högsta NPS-värdet och överensstämmer med den 

verklighet som kunderna har uppfattat den. Detta styrks med hjälp av Fombrun och Van Riel 

(2004), det vill säga att anseende förklaras av hur människan fattar sina beslut genom den 

uppfattning denne har om verkligheten. Stuart Roper och Chris Fill (2012) menar att anseende 

ger en konkurrensfördel, bolagets aktier blir mer värdefulla och fler människor är villiga att 

investera. Det företagen erbjuder till kunder mäts utifrån fyra påståenden som slås samman i 

ett slutresultat och talar om hur stabilt företaget är på marknaden. Fombrun och Van Riel 

(2004) menar att anseendet är som magneter och att dessa påverkar alla intressenter. Detta går 

att se hos SEB där kommunikationen är sammansvetsad med de anställda och 

kommunikationen bedrivs på ett integrerat sätt för att möta intressenternas förväntningar och 

behov. Det som främst bygger ett högt anseenderesultat är att kunna möta kundens behov, 

hålla hög kvalité på produkter och tjänster samt ge ett värde för pengarna.  

 

6.2.1 Anseendeindex 
Data - och systemvetenskap studenterna gav SEB högst betyg gällande anseende och 

Swedbank lägst. Om man inkluderar de svar som gavs för vad respondenterna uppskattade 

mest hos bankerna i NPS-värden var det den tydliga kommunikation som SEB har. Vad som 

var högst uppskattat kring Swedbank var deras Internetbank. Askegaard (2006) resonerar 

kring varumärken och identifiering, att de har en stark påverkan på konsumenterna vilket SEB 

skapar genom att nå ut till kunden som är i fokus med en integrerad och utarbetad 

kommunikation. Askegaards resonemang identifierar brister hos Nordea eftersom att de inte 

har skapat en kommunikationsstrategi specifikt utformad för vilka de vill kommunicera med i 

sociala medier.  
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Kommunikationsmodellen som används inom de sociala medierna är den symmetriska 

tvåvägskommunikationsmodellen. SEB är den bank som tidigare nämnts ha varit mest aktiv i 

sociala medier där den yngre målgruppen interagerar till stor del av sin vardag och är ett 

effektivt tillvägagångsätt att få värdefull information genom att ta del av dessa dialoger. 

Goodyear (1996) specificerar att strategin kring anseende handlar om att bygga en karaktär 

och driva fram en identitet hos företagets varumärke för att differentiera sig från andra. Inom 

det valda medium man vill kommunicera med finns det alltid en given målgrupp och 

mottagare för att anpassa kommunikationen. Den identitet bankerna utformar utifrån strategin 

för marknadskommunikationen för denna målgrupp skapar anseende som kan ge övertag på 

den tävlingslystna konkurrensmarknaden, enligt Goodyear (1996). Det är tydligt hos SEB, 

som har högst anseende hos sina kunder och som även har en tydlig strategi, den strategi 

Swedbank vill utforma inom en snar framtid. Swedbank har många nöjda kunder gällande 

kontakten de har med sin bank. 

6.3 Net Promoter Score och Lojalitet 
Den fråga i enkäten som mäter variabeln lojalitet visar hur sannolikt respondenterna skulle 

rekommendera sin bank vidare och resultatet beräknades enligt Net Promoter Score 

systematiska kalkylering. Utifrån Reichhelds slutsats om NPS-värden i resultaten kan det 

konstateras att på den svenska marknaden har SEB en väldigt stark position hos sina kunder. 

Studien visar att SEB är den bank vars kunder är mest benägna att rekommendera sin bank 

vidare till sin omgivning, strax efter ligger Handelsbanken.  

 

Enligt Reichhelds slutsats om att +0 NPS kan vara en godtycklig resultatsiffra visar empirin 

att SEB har det starkaste resultatet med NPS-värdet +9 NPS. SEB:s position är väldigt stabil 

hos målgruppen, de har potential hos den yngre målgruppen att få lojala kunder och behålla 

de lojala kunderna. Genom att engagera kunderna skapar det en väg för företag hur de 

effektivt kan ta del av det förhöjda mervärdet hos företaget i uttryck av förhöjd kundlojalitet 

och varumärkets anseende. Reichheld hävdar att det kan vara avgörande för tillväxten genom 

att enbart skapa entusiasm hos kunden att rekommendera företaget vidare. Nordea har den 

lägsta siffran som redovisade värdet -36 NPS. Resultaten skiljde sig avsevärt mellan 

Handelsbanken och Swedbank. Handelsbanken redovisade +7 NPS medan Swedbank 

redovisade -18 NPS vilket är en stor skillnad för respektive kundsegment att föra 

rekommendationer vidare. 
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En viktig del i studien var att undersöka vad studenterna, inom de valda utbildningarna, på 

Stockholms Universitet har för lojalitet till deras bank och undersöka vad de mindre lojala 

kundsegmenten påpekade hos bankerna som skulle få de att bli mer lojala hos deras befintliga 

bank.  Data- och systemvetenskap studenters största fokus ligger i hur bankerna sköter sin 

verksamhet gentemot sina kunder i fråga om service och säkerhet. Detta är en grupp vars 

kunskap kring teknik och utveckling kan sannolikt påverka deras attityd och beteende mot sin 

befintliga bank gällande hanteringen av bankärenden. Bankärenden är en process vars mest 

uppskattade miljö är i den digitala världen då den lojala kundgruppen för data- och 

systemvetenskap främst prioriterar en smidig Internetbank med bra säkerhet. Ekonomerna 

utgår från ett perspektiv som syftar till att den långvariga relationen börjar med ett 

kundbemötande där en personlig kontakt med banken borde finnas. Det måste finnas ett större 

engagemang hos den yngre målgruppen för att kundrelationerna ska framträda och ha ett 

tydligt syfte för vad den utgör för bägge parter. Det är en kundgrupp som vill bli sedda av 

bankerna och ha erbjudanden som är skräddasydda för deras befintliga livssituation. Starkast 

rör det sig om lånevillkor för heltidsstuderande och att personlig service är viktig. De 

studerande inom juristlinjen inriktar sig på framtidens bank där modernare tjänster vore att 

föredra och att det borde finnas en fördelaktigare ränta för de som studerar. Samtidigt ska 

banken fokusera på att göra det till en trygg och seriös miljö för de moderna tjänsterna som 

ska utspela sig i den digitala miljön. Empirin styrker att målgruppen önskar att bankerna ska 

utveckla Internetbanken och förbättra teknologin. De vill fortfarande behålla en personlig 

kontakt med banken och värderar högt att det ska finnas möjlighet till ett personligt möte. 

Ofta involverar kundlojalitet de psykologiska termerna attityd och beteende, enligt Söderlund 

(2001). Det Söderlund poängterar är en gemensam faktor för alla de tre grupperna, vars 

utbildning ger kunskap som påverkar deras attityd och beteende kring sakfrågor. 

6.4 Word of Mouth 
Den typ av Word of Mouth som sprids effektivast idag är den som sker på Internet. Sociala 

medier innehåller denna Word of Mouth och detta innebär att individer över hela världen har 

möjlighet att skapa dialog. Word of Mouth i sin traditionella form har varit 

rekommendationsspridning i det fysiska mötet men idag finns det substitut för det personliga 

fysiska mötet. Det anses vara en säljfrämjande åtgärd att utnyttja sociala interaktioner vilket 

sociala medier anses göra.  
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Studiens empiri visar att sociala medier kompletterar det fysiska mötet i den digitala 

kommunikationen men att den inte ersätter den. Det styrks av Carlsson (2010) som menar att 

det krävs mer i den digitala kommunikationen än i den analoga gällande att lyckas nå fram till 

kunder. Den strategi som enligt Dahlén och Edenius (2013) varit mest effektiv och lönsam för 

företag är rekommendationsspridning vilket är kopplat till NPS. Resultaten i NPS-värdena 

styrker att den verbala rekommendationsspridningen är lika effektiv som förr i tiden, fast att 

den i modern tid till viss del har förflyttats till en annan social plattform. 

6.5 Kvalitativ Analys 
Bankerna är överens om att den största styrkan med att finnas på sociala medier är att föra en 

dialog med dess intressenter. Det råder olika uppfattningar om hur en strategi för detta ska se 

ut. SEB:s framträdande kring sociala medier i samband med företagets verksamhet går efter 

en tydligare strategi än de resterande bankerna. Strategin är specifikt utformad från banken i 

helhet till hur de anställda ska hänföra sig på sociala medier. Nordea skiljer sig från sina 

konkurrenter med att de inte utformat en specifik strategi angående vilka riktlinjer och mål de 

ska ha med att interagera på sociala medier. Swedbanks strategi är att föra debatt och 

diskussion med kunder och ta del av den närvaro sociala medier skapar. Att strategierna 

skiljer sig mellan bankerna är väldigt intressant med tanke på att alla tillhandahåller en 

kundtjänst med samma principer på de sociala medierna. Det respondenterna har förklarat är 

hur strategierna har tillämpats i affärsplanen och att det beror på hur djupgående analysen 

kring sociala medier har varit. Ifall en långsiktig eller en kortsiktig investering i sociala 

medier i företagets affärsplan har gjorts avgör hur detta involveras i 

marknadskommunikationen. Marknadskommunikationen som sker i sociala medier är ett 

komplement till den traditionella marknadsföringen och inte en ersättning. Det är ett verktyg 

för bankerna att analysera kundens behov, vägleda och finna lösningar. Gemensamt är att man 

vill ta del av de sociala mediernas framfart i samhället och möjligheterna som finns där samt 

att relationerna till presumtiva kunder och befintliga ska förbättras. Det är dock en fråga hur 

denna kommunikation skiljer sig åt beroende på om bankerna vill nå ut till den presumtiva 

eller den befintliga kunden och huruvida den befintliga lojala kunden kan särskilja själv när 

den kommunikationen sker. 

 

Bankernas strategier kring sociala medier befinner sig i nuläget fortfarande i en utvecklingsfas 

där man för en diskussion om hur detta kan och ska gynna bankerna i deras tillväxt. Det finns 

fortfarande frågetecken angående hur man ska ta vara på alla intressenter som följer deras 
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sidor inom sociala medier. Att detta är en stor utmaning råder det ingen tvekan om hos de 

tillfrågade bankerna. Den stora skillnaden mellan bankerna är hur varje enskild bank 

resonerar kring vad detta medför till bankerna och hur detta kan kapitaliseras genom 

ekonomisk tillväxt. Enligt Kotler och Armstrong (2008) skapar företag värdeerbjudanden som 

ska locka presumtiva eller befintliga kunder att bli lojala kunder för att skapa ett medvetande 

och avlägsna sig från konkurrenterna. Söderlund (2001) framför att det inte längre är en 

garanti för ekonomisk tillväxt genom att enbart attrahera och behålla kunder. Reichheld 

(2003) hävdar att en lojal kund tenderar att öka sin konsumtion över tid och är en stor fördel 

till företag som agerar på mogna marknader som bankindustrin. Sociala medier tillåter denna 

typ av marknadskommunikation där allmänheten kan sprida vidare information i deras egna 

kanaler och rekommendera bankerna vidare. 

 

För SEB handlar det om att inte frångå deras grundvärderingar när de arbetar med deras 

sociala medier. Tillgänglighet och förmågan att tillmötesgå kunderna är Nordeas 

utgångspunkt som varumärke gällande användandet av sociala medier. Genom att lyfta fram 

frågan internt hur man externt ser på Swedbank tros det nå ut på ett effektivare sätt i 

tvåvägskommunikationen som sker på sociala medier. König (2012) menar att sociala medier 

medfört nya dimensioner för företag att kommunicera med sina kunder och att detta 

tillvägagångsätt gör det svårare för intressenter som journalister och kommunikatörer att sköta 

kommunikationen för bankerna. Företagen får sitt egna spektrum att uttrycka sig och utföra 

aktiviteter som innefattar relationsbyggande. 

 

Bankernas närvaro på de sociala medierna är bara början på en utveckling av användningen 

inom de sociala medierna, enligt bankerna själva. Reichheld och Schefter (2000) förklarar att 

Internet har en unik kapacitet hos företag att förbättra kommunikationen till sina kunder samt 

att få en bättre insikt i vilka deras kunder är. Swedbank interagerar främst på Facebook men 

har planer på att vidareutveckla till andra kanaler. Nordea anser att de fortfarande befinner sig 

i en “testverksamhet” och prövar sig fram hur den bästa kommunikationen på sociala medier 

ska se ut. SEB har varit väl förberedda innan de har gett sig in i de nya sociala medierna. I 

dagens läge är SEB i flera olika medier och har en strukturerad verksamhet som sköter 

kommunikationen. Bankerna är överens om att det finns stor potential för hur 

kommunikationen kommer utvecklas i de olika sociala medierna. 
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7. Diskussion och slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I det avslutande kapitlet besvaras forskningsfrågorna med hjälp av tidigare kapitel. Detta 

kapitel avslutas med förslag till framtida forskning. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Kommunikationen i framtiden 
Bankernas hemsidor är den främsta kommunikationsvägen för studiens målgrupp när man 

diskuterar de digitala kommunikationsvägarna. Bankerna är överens om att de befinner sig i 

en utvecklingsfas i början av ett skede till denna typ av kommunikation som reflekteras i 

studiens empiri. Frågan är varför så få vet om bankernas existens på de sociala medierna? Det 

finns en antydan från bankerna att genom ha etablerat sig på sociala medier så finns det en 

önskan att kommunicera med sina kunder och eventuellt med presumtiva kunder. Denna 

utvecklingsfas är det utmanande steget till hur de kan skapa en öppning för dialog. En strategi 

för hur denna existens ska förmedlas samt vad bankernas syfte att finnas på sociala medier är 

behövligt för att en vidare utveckling ska kunna ske. Ur kundens perspektiv kan det vara att 

de känner av de bristande faktorerna att kommunikationen inte sker mellan två individer, utan 

mellan en verksamhet och en individ. Dessa brister påverkar hur vi människor i ett senare 

skede kommer välja hur vi vill kommunicera när vi vill skapa kontakt och ifall vi känner 

tveksamhet kommer denna typ av kommunikation med stor sannolikhet inte ske på en 

individuell och social plattform.  

 

Med tanke på att de sociala medierna fortfarande är ett relativt nytt fenomen så finns det 

fortfarande en viss skeptisk syn att de ska existera där. Detta framför allt inom bankerna som 

fortfarande ses som en relativt konservativ bransch med traditionella normer. Är målgruppen 

verkligen mottagliga för den nya digitala kommunikationen när de är vana att använda 

specifika kommunikationsvägar för banksyften? Att övervinna den skeptiska synen är en lång 

process som fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Å andra sidan visas det i enkätfråga 

5 tydligt att de som redan är aktiva med sin bank på sociala medier idag är nöjda. 

 

De svenska storbankerna är överens om att de sociala medierna fungerar som ett komplement 

men att de inte är ett substitut till kommunikationen. Målgruppen finner att den delen av 

kommunikationen som inte upplevs allt för känslig, exempelvis att behöva uppge känslig 
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information, kan förflyttas till de sociala medierna och låta möjligheten att skapa en dialog 

mellan banken som individ och kunden som individ. Carlsson (2012) anser att sociala medier 

i samband med teknikens framsteg får individer över hela världen att ha helt nya möjligheter 

att byta information och föra dialoger.  

 

Vägen till kommunikation är att se över vilken målgrupp som figurer i miljön och hur den 

digitala dialogen kan humaniseras samt kommuniceras på samma sätt som målgruppen 

kommunicerar på. Målgruppen i majoritet är fortfarande främmande för denna typ 

av kommunikation gällande banksyften. Önskemålen och åsikterna kring en utveckling inom 

teknologin och säkerhet från studiens respondenter kan med framtidens framsteg bidra till att 

fler kommer att vända sig till sociala medier för att skapa och föra dialog.  

7.2 Bankens anseende 
Bankens anseende är väldigt viktigt för att det skapar mervärde hos företag och utmaningen 

ligger i att bygga ett varumärke som är starkt och unikt som ska väcka positiva och 

emotionella känslor. Att detta är något som bankerna strävar efter är en självklarhet, men 

vägen till ett starkt anseende är lång. Det SEB diskuterar är hur den kommunikationen som 

leder till en relation med presumtiva och befintliga kunder kan omvandlas till en ekonomisk 

tillväxt. Denna marknadskommunikation ger inte alltid utvinning som kan omvandlas i 

kapital, dock ger det mervärde i anseende hos banken ute på den konkurrerande marknaden.  

 

Alla individer måste ha en bank för att sköta sin ekonomi, men hur man väljer sin bank sker i 

ett väldigt tidigt skede i livet när man inte alltid är benägen att förstå sitt val och valet 

naturligt faller hos den bank föräldrarna är befintlig kund hos. Denna aspekt är bankerna fullt 

medvetna om och försöker ständigt finna strategier för hur detta ska hanteras. Grunig och 

Hunt (1984) menar att både sändare och mottagare har möjlighet att ändra attityd. Främst 

handlar det om att skapa större säkerhet för användare och bättre kontroll hos 

administratörerna. De anställda på bankerna figurerar som varumärkesambassadörer när de 

involveras och tar del av aktiviteter som sker på sociala meder. Med en tydligare policy inom 

företaget i hur de anställda själva ska involveras på kanalerna kan en lättare sammanhållen 

bild av företaget speglas i de sociala medierna.  

 

En intressant diskussionsfråga är hur studenterna uppfattar deras bank gällande anseende samt 

hur deras utbildning i viss mån påverkar deras beslut. Deras uppfattning kring deras 
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verklighet är formad efter deras intressen och behov. Bankerna har ett försprång genom att bli 

upplysta kring hur denna målgrupp med olika behov och livssituationer ter sig. Det finns 

potential för bankerna att föra en dialog med den yngre målgruppen i sociala medier. 

7.3 Net Promoter Score, Lojalitet och Word of Mouth 
För företag ses det som en enorm fördel med kundlojalitet. I ett verkligt perspektiv sker denna 

utveckling mellan kund och företag i ett långtidsperspektiv och är därför ett mål att aktivt 

arbeta mot. Allt som kommuniceras externt från företag till kunder vill skapa ett mervärde, 

vilket leder till frågan hur man mest effektivt når ut och hur budskapet projiceras i kunders 

medvetande? Kunder måste själva vilja vara benägna att rekommendera sin bank vidare.  

 

SEB har visat sig i studien ha de mest lojala kunderna i den yngre målgruppen. Reichhelds 

slutsats om att inom affärsvärlden har Internets utveckling skapat en unik kapacitet för att 

förbättra kommunikationen, detta skapar det många möjligheter för dem att ha lojala kunder 

som prenumererar på deras Facebooksidan och rekommenderar deras bank vidare.  

 

Ett problem som bankerna har svårt att förbise är den negativa spridningen som sker på deras 

digitala plattformar. Individer tenderar lättare att uttrycka negativa känslor än positiva. Om vi 

upplever något negativt om våra banker är de sociala medierna en plattform där vi lättast kan 

sprida vårt budskap och detta kan ske i en väldigt snabb takt. Det positiva är att bankerna 

själva snabbt kan svara på dessa former av åsikter och snabbt etablera en ståndpunkt där våra 

åsikter snabbt kan förändras. Fördelen hos den yngre målgruppen är att deras kunskapsbas 

och kompetens representerar de tre utbildningarna som alltid måste hänga med i utvecklingen 

och förväntas bära utvecklingen framåt på arbetsmarknaden. De bär med sig det naturliga 

intresset kring ämnena och detta är en väg in till ett relationsskapande för företag som kan 

möjliggöra att intressena uppmärksammas i kommunikationen. Antingen som anställda 

företagsambassadörer eller som lojala kunder, de kan skapa en integrerad kommunikation där 

utbyte av kunskap och en samhörighet kan skapas.  

 

Genom att kontinuerligt uppdatera sina sociala medier så skapas det positiva fragment där vi 

kan ta del av information för att sprida den vidare. Genom att bankerna uppdaterar nyheter 

gällande deras verksamhet på de digitala plattformarna kan de spridas vidare på ett snabbt och 

smidigt sätt för deras kunder.  
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Vi har genom denna studie upptäckt att bankerna idag investerar med att långsiktigt utveckla 

sin marknadskommunikation mot den yngre målgruppen i den digitala miljön, främst i de 

sociala medierna. Studien har lyft fram anseendet och lojaliteten hos kunderna i det nuvarande 

läget samt i vilken mån målgruppen skulle kunna rekommendera sin bank vidare.  

 

Empirin visar bankernas möjligheter att inrikta sig och skapa en relation till den yngre 

målgruppen då det i den kvantitativa empirin visas intresse hos målgruppen att i framtiden 

kommunicera på sociala medier med sin bank. I studiens kvalitativa empiri speglas detta hos 

de tre svenska storbankerna då framtida kommunikationsplaner finns i hur de ska hantera 

denna intressefråga.  

 

Vi anser att vägen börjar vid en kommunikationsplan vars syfte är att skapa en kontinuerlig 

tvåvägskommunikation som kommer att ge utbyte mellan bank och den yngre målgruppen.  

7.4 Förslag till vidare forskning 
Vår förhoppning är att forskningen kring dessa områden ska öka i den takt som de sociala 

medierna expanderar och vidare se i vilka syften de kan gynna företag och kund. Eftersom de 

sociala medierna i företagssyften fortfarande är relativt nytt så skulle det vara högst intressant 

att forska vidare kring samma frågeställningar för att om några år se hur utvecklingen har 

skett. Har vissa företag expanderat inom området eller om det har minskat sin användning 

inom de sociala medierna? Vilken riktning har bankerna valt? Har de alla gått en gemensam 

väg eller har de valt sina egna vägar?  

 

 

Kundlojalitet är ett ämne som inte är helt utvecklat eller väl utforskat i Sverige och det skulle 

vara intressant att veta hur konsumenter beter sig och tänker inom olika branscher. Skulle 

detta kunna bidra till nyttig statistik och innebära bättre investeringslösningar för företag? 
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9. Appendix 

9.1 Bilaga 1 Intervjufrågor  

Intervjufrågor 

 

Namn: 

Företag: 

Position: 

 

Vilka sociala medier är ni verksamma inom? 

Vad är ert syfte med att finnas på sociala medier? 

Vad är ert mål med att finnas på sociala medier? 

Varför väljer ni att interagera med era kunder och målgrupper på sociala medier? 

Vad är den största styrkan för er att finnas på sociala medier? 

Hur ser ert strategiska arbete och hur ser er framtida strategi ut på sociala medier? 

Anser ni att sociala medier kommer att bli vitalt för företagets marknadskommunikation i 

framtiden? 

Vilka utbildningar är intressanta när ni rekryterar? 
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9.2 Bilaga 2 Enkätformulär 

Anseende kring din bank och deras användning av sociala medier 

En enkätundersökning som undersöker attityder och anseenden kring bankers användning på 

sociala medier 

Kön 

Man Kvinna 

Ålder 

19-22 23-26 27-30  Annat_______ 

Vad studerar du? 

o Ekonomi 

o Data- och systemvetenskap 

o Jurist 

o Annat, vad? _________________________________________________ 

1. Vilken bank/banker är du kund hos? 

Handelsbanken SEB Swedbank  Nordea 

2. Är du nöjd med kontakten du har med din bank? 

Ja  Nej 

Om nej, varför?____________________________________________________ 

3. Vart hittar du information om din bank? (flera val är möjligt) 

o Hemsida 

o Sociala medier, isåfall vilken? ____________________________________ 

o Bankkontor 

o Mobilapplikation 

o Kundtjänst på telefon 

o Annat alternativ:_____________________________________________ 

4. Vet du om din bank använder sociala medier? 

Ja  Nej 

5. Följer du din bank (nyhetsflöden, uppdateringar om jobb etc.) på sociala medier? 

Ja  Nej 

6. När du använder sociala medier tar du del av din banks aktiviteter? 

Ja  Nej 

Om Ja, vilka? 

o Facebook 

o LinkedIn 

o Twitter 

o YouTube 

o Annat alternativ:____________________________________________ 
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7. Hur ofta besöker du din bank på sociala medier? 

o Varje dag 

o 1-6 ggr i veckan 

o Minst en gång i veckan 

o Minst en gång i månaden 

o Mer sällan än varje månad 

o Aldrig 

o Annat, vad? _______________________________________________ 

8. Känner du förtroende för din bank utifrån deras användning av sociala medier? 

Ja  Nej  Vet ej 

Om nej, varför?__________________________________________________ 

9. Anser du att det är lämpligt att banker använder sig av sociala medier gällande 

bankärenden? 

Ja  Nej 

Om nej, varför?__________________________________________________ 

10. Betygsätt hur väl du tycker varje påstående stämmer med din uppfattning om 

Banken i den 7-gradiga skalan där betyder 1 ”håller inte alls med” och 7 ”håller helt 

med”. 

Använd bara möjligheten att svara ”vet ej” om du inte har någon som helst uppfattning. 

Håller inte        Håller 

alls med       helt med 

1  2  3  4  5  6  7        Vet ej 

Banken 

Har ett bra allmänt anseende_____ 

Är ett företag som jag är positivt inställd till_____ 

Är ett företag som jag litar på_____ 

Är ett företag som jag beundrar och respekterar_____ 

11a. Hur sannolikt är det, att du kommer att rekommendera din bank till familj, vänner 

eller andra personer i ditt nätverk på en skala från 0-10 ? 

Mycket       Mycket 

osannolikt       sannolikt 

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

11b. Utifrån föregående fråga kommer nu tre olika följdfrågor beroende på vilket svar 

som du angett i fråga 11a. 

Om du svarat 0-6 

Vad skulle din bank göra för att du skulle ge banken en 7:a eller 8:a gällande 

rekommendation? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Om du svarat 7-8 

Vad skulle din bank göra för att du skulle ge banken en 9:a eller 10:a gällande 

rekommendation? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Om du har svarat 9-10 

Vad är det med banken för närvarande som gör som gör dig benägen att rekommendera den? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

12. På vilket sätt vänder du dig till din bank idag när du behöver hjälp med 

bankärenden? 

o Hemsida 

o Sociala medier, isåfall vilken? ____________________________________ 

o Bankkontor 

o Mobilapplikation 

o Kundtjänst på telefon 

13. På vilket sätt vill du i framtiden kontakta din bank när du behöver hjälp med 

bankärenden? 

o Hemsida 

o Sociala medier, isåfall vilken? ____________________________________ 

o Bankkontor 

o Mobilapplikation 

o Kundtjänst på telefon 
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