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Abstract	  
The	  fact	  that	  many	  banks	  today	  target	  students	  with	  concessional	  deals	  is	  no	  news.	  
Students	  are	  a	  coveted	  group	  at	  the	  financial	  institutions,	  above	  all	  because	  they	  will	  
most	  likely	  have	  a	  secure	  and	  well	  paid	  occupancy	  after	  they	  have	  finished	  their	  studies.	  
This	  study	  will	  show	  the	  importance	  of	  banks	  attracting	  the	  students	  as	  customers	  and	  
that	  the	  students	  will	  continue	  being	  customers	  even	  after	  having	  finalised	  their	  studies.	  
It	  will	  also	  show	  that	  the	  banks	  market	  themselves	  towards	  the	  students	  as	  if	  students	  
were	  a	  homogenous	  group	  as	  well	  as	  proving	  the	  benefits	  of	  calculating	  a	  student’s	  
Customer	  Lifetime	  Value	  (CLV).	  The	  study	  is	  based	  on	  research	  articles	  within	  the	  
subject,	  one	  interview	  with	  the	  CEO	  at	  one	  of	  the	  banks	  in	  Sweden	  and	  two	  surveys	  that	  
were	  sent	  out	  to	  10	  000	  people	  that	  are	  either	  part	  of	  a	  current	  student	  deal	  at	  a	  bank	  or	  
has	  been.	  The	  result	  shows	  that	  the	  bank	  will	  increase	  its	  long-‐term	  profitability	  if	  it	  has	  
more	  students	  in	  the	  customer	  base.	  Given	  that	  the	  students	  remain	  as	  customers	  of	  the	  
bank	  after	  their	  studies	  are	  finished.	  The	  results	  also	  show	  the	  significance	  of	  dividing	  
the	  group	  “students”	  based	  on	  chosen	  variables	  depending	  on	  the	  banks	  objective	  and	  
CLV.	  From	  this	  it	  is	  concluded	  that	  it	  is	  less	  expensive	  reaching	  out	  to	  the	  academic	  
meritorious	  customers	  in	  an	  early	  stage	  then	  to	  obtain	  these	  customers	  hindsight.	  
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Sammanfattning	  
Att	  många	  banker	  riktar	  sig	  mot	  studenter	  med	  förmånliga	  erbjudanden	  är	  ingen	  nyhet.	  
Studenter	   är	   en	   eftertraktad	   målgrupp	   hos	   de	   finansiella	   institutionerna,	   framför	   allt	  
eftersom	   chansen	   är	   stor	   att	   studenter	   efter	   studierna	   kommer	   att	   få	   välbetalda	   jobb.	  
Den	   här	   studien	   kommer	   att	   visa	   vikten	   av	   att	   banker	   attraherar	   studenter	   som	  
bankkunder	   och	   att	   studenter	   fortsätter	   att	   vara	   bankkunder	   efter	   avslutade	   studier.	  
Den	  kommer	  även	  visa	  att	  banker	  marknadsför	  sig	  mot	  alla	  studenter	  som	  en	  homogen	  
målgrupp,	  samt	  fördelarna	  med	  att	  räkna	  ut	  en	  students	  Customer	  Lifetime	  Value	  (CLV).	  
Underlaget	  till	  studien	  är	  forskningsartiklar	  och	  rapporter	  inom	  ämnet,	  en	  intervju	  med	  
en	   VD	   för	   en	   svensk	   bank	   och	   två	   enkäter	   som	   skickats	   ut	   till	   10	   000	   personer	   som	  
antingen	  är	  med	  i	  ett	  studenterbjudande	  hos	  en	  bank	  eller	  har	  varit	  det.	  Resultaten	  visar	  
att	   banker	   skulle	   öka	   sin	   långsiktiga	   lönsamhet	   om	   de	   hade	   fler	   studenter	   som	  
bankkunder,	  förutsatt	  att	  de	  stannar	  kvar	  som	  kunder	  efter	  avslutade	  studier.	  Resultatet	  
visar	   även	   betydelsen	   av	   att	   dela	   upp	   studenterna	   i	   mindre	   delsegment	   efter	   valda	  
variabler	  beroende	  på	  bankens	  målsättning	  och	  CLV.	  Utifrån	  detta	  dras	  slutsatsen	  att	  det	  
är	  mindre	  kostsamt	  att	  nå	  ut	  till	  de	  akademiskt	  meriterade	  kunderna	  i	  ett	  tidigt	  skede	  än	  
att	  erhålla	  dessa	  kunder	  i	  efterhand.	   	  
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1	  

1.	  Inledning	  

Banker	  riktar	  sig	  till	  studenter	  med	  förmånliga	  erbjudanden,	  eftersom	  de	  har	  potential	  

att	  påverka	  finansiella	  instituts	  framtida	  lönsamhet.	  Det	  är	  oklart	  om	  bankerna	  fullt	  

utnyttjar	  potentialen	  i	  målgruppen.	  Studenter	  som	  är	  med	  i	  ett	  studenterbjudande	  hos	  

en	  bank	  är	  i	  regel	  inte	  lönsamma	  under	  studietiden.	  Därför	  blir	  de	  studenter	  som	  inte	  

fortsätter	  att	  vara	  bankkunder	  efter	  studietiden	  ett	  problem	  för	  banker.	  Studenter	  är	  en	  

stor	  målgrupp,	  i	  Sverige	  finns	  det	  393	  365	  studenter	  som	  är	  18	  år	  eller	  äldre	  och	  

studerar	  på	  eftergymnasial	  nivå	  (Statistiska	  Centralbyrån,	  2013).	  	  

	  

1.1	  Syfte	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utreda	  om	  det	  finns	  skäl	  att	  segmentera	  populationen	  

studenter	  till	  mindre	  delsegment.	  Studien	  kommer	  även	  att	  analysera	  vikten	  för	  banker	  

att	  lägga	  resurser	  på	  att	  försöka	  behålla	  studenter	  som	  bankkunder,	  samt	  att	  vara	  

medveten	  om	  studenters	  Customer	  Lifetime	  Value	  (CLV).	  

De	  centrala	  frågorna	  som	  utreds	  är:	  	  

• Varför	  är	  studenter	  en	  viktig	  målgrupp	  för	  banker?	  	  

• I	  vilken	  utsträckning	  fortsätter	  de	  studenter	  som	  tagit	  del	  av	  ett	  

studenterbjudande	  att	  vara	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier?	  

• Är	  studenter	  en	  homogen	  eller	  heterogen	  målgrupp?	  	  

• Är	  det	  möjligt	  att	  beräkna	  en	  students	  Customer	  Lifetime	  Value?	  	  

	  

1.2	  Disposition	  

Studien	  är	  uppdelad	  i	  sju	  huvuddelar.	  Efter	  introduktionen	  följer	  en	  teoridel	  där	  tidigare	  

forskning	  inom	  området	  redogörs.	  Vidare	  presenteras	  den	  fallstudie	  som	  genomförts	  

där	  den	  bank	  som	  tillhandahållit	  data	  till	  undersökningen	  presenteras.	  Här	  presenteras	  

även	  bankens	  studenterbjudande	  och	  hur	  detta	  förhåller	  sig	  till	  konkurrenterna.	  Efter	  

detta	  avsnitt	  följer	  sedan	  en	  metoddel	  där	  studiens	  tillvägagångsättet	  redovisas.	  Sedan	  

presenteras	  resultatet	  som	  följs	  av	  en	  analys.	  Studien	  avslutas	  med	  en	  slutsats	  där	  även	  

förslag	  till	  fortsatta	  studier	  ges.	  
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2.	  Teori	  

2.1	  Studenter	  som	  målgrupp	  

Människor	  har	  i	  regel	  en	  konservativ	  inställning	  till	  att	  byta	  bank.	  De	  byter	  inte	  bank	  i	  

lika	  stor	  utsträckning	  som	  de	  byter	  leverantörer	  i	  andra	  branscher.	  Det	  blir	  således	  

problematiskt	  för	  banker	  att	  sälja	  banktjänster	  till	  nya	  kunder.	  Följaktligen	  har	  banker	  

inriktat	  sig	  på	  att	  dela	  upp	  sina	  kunder	  i	  olika	  segment	  (Mankila,	  2004).	  De	  använder	  sig	  

ofta	  av	  geografiska,	  demografiska,	  socioekonomiska	  och	  psykologiska	  faktorer	  när	  de	  

segmenterar	  sina	  målgrupper.	  Dessa	  faktorer	  är	  enligt	  Minhas	  och	  Jacobs	  (1996)	  inte	  

bra	  variabler	  att	  använda	  när	  kunders	  framtida	  köpbeteende	  ska	  analyseras.	  Studenter	  

är	  inte	  lika	  konservativa	  när	  det	  kommer	  till	  att	  byta	  bank	  som	  andra	  målgrupper,	  

eftersom	  de	  ständigt	  letar	  efter	  det	  bästa	  alternativet.	  De	  kan	  därför	  anses	  vara	  ett	  

illojalt	  kundsegment	  jämfört	  med	  andra	  kundgrupper	  (Thwaites	  &	  Vere,	  1995).	  En	  

studie	  gjord	  av	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  visar	  vikten	  av	  att	  banker	  lyssnar	  på	  vad	  

studenter	  har	  för	  preferenser	  och	  på	  det	  sättet	  får	  fler	  studerande	  att	  välja	  just	  deras	  

bank.	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  studie	  utfördes	  bland	  studenter	  i	  London	  och	  visade	  att	  

bankers	  geografiska	  läge	  inte	  längre	  var	  av	  stor	  betydelse	  vid	  val	  av	  bank.	  Det	  var	  de	  

tekniska	  funktionerna	  som	  exempelvis	  internetbank	  som	  blev	  rankade	  som	  ett	  av	  de	  

viktigaste	  attributen	  vid	  studenters	  val	  av	  bank.	  Majoriteten	  av	  studenterna	  i	  studien	  

blev	  till	  största	  del	  rekommenderade	  av	  vänner	  och	  familj	  när	  det	  kom	  till	  val	  av	  bank.	  

Lojalitet	  kan	  mätas	  av	  hur	  många	  studenter	  som	  väljer	  att	  stanna	  kvar	  som	  kunder	  (Kim,	  

Jung,	  Suh,	  &	  Hwang,	  2006).	  En	  bankkund	  kan	  fortfarande	  ha	  ett	  konto	  hos	  banken	  utan	  

att	  vara	  aktiv	  (Haenlein,	  Kaplan,	  &	  Beeser,	  2007).	  Motivet	  till	  att	  studenter	  väljer	  att	  byta	  

bank	  är	  essentiellt	  för	  banker	  att	  förstå.	  Colgate,	  Stewart	  och	  Kinsella	  (1996)	  undersökte	  

vad	  irländska	  studenter	  hade	  för	  motiv	  när	  det	  bytte	  bank	  och	  vad	  som	  var	  viktigt	  när	  

studenten	  valde	  att	  stanna	  kvar.	  Lägre	  avgift	  gällande	  bankkortet	  var	  det	  viktigaste	  

attributet	  när	  studenterna	  valde	  att	  stanna	  kvar	  som	  bankkund.	  Bra	  kundservice	  var	  

även	  högt	  prioriterat.	  En	  studie	  av	  Pass	  (2006)	  bland	  amerikanska	  college-‐studenter	  

stödjer	  Colgate	  et	  al.	  (1996)	  forskning	  om	  att	  priset	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  vid	  

studenters	  val	  av	  bank,	  tätt	  följt	  av	  bekvämlighet.	  
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2.2	  Studenter,	  en	  heterogen	  målgrupp?	   	  

Den	  centrala	  idén	  i	  Customer	  Relationship	  Management	  (CRM)	  är	  att	  kunder	  är	  olika,	  

både	  avseende	  värdet	  de	  tillför	  företaget	  och	  deras	  behov	  (Hasanzadeh	  &	  Mahaleh,	  

2010).	  Enligt	  Haenlein	  et	  al.	  (2007)	  är	  CRM	  att	  behandla	  kunder	  olika	  baserade	  på	  deras	  

CLV.	  Banker	  erbjuder	  samma	  förmåner	  och	  rabatter	  till	  alla	  studenter	  (Colgate	  et	  al.	  

1996).	  Studenter	  är	  inte	  homogena	  när	  det	  gäller	  sitt	  val	  av	  bank	  visar	  en	  studie	  av	  

Mokhlis,	  Mat	  och	  Salleh	  (2005).	  Även	  en	  studie	  av	  Mankila	  (2004)	  visar	  att	  segmentet	  

studenter	  inte	  är	  en	  homogen	  grupp	  och	  bör	  följaktligen	  inte	  behandlas	  som	  det.	  Även	  

Lewis	  och	  Bingham	  (1991)	  påpekar	  att	  studenter	  inte	  är	  homogena	  sett	  till	  behov,	  

attityd	  och	  beteende	  gentemot	  finansiella	  tjänster.	  Således	  finns	  anledning	  att	  skapa	  

olika	  erbjudanden	  för	  att	  tillfredsställa	  alla	  studenter.	  Kim	  et	  al.	  (2006)	  föreslår	  en	  

uppdelning	  av	  studenter	  beroende	  på	  hur	  pass	  mycket	  de	  använder	  banktjänster.	  

Haenlein	  et	  al	  (2007)	  föreslår,	  i	  likhet	  med	  Kim	  et	  al.	  (2006),	  en	  uppdelning	  av	  kunderna	  

baserat	  på	  hur	  aktiva	  de	  är.	  Enligt	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  har	  banker	  i	  Storbritannien	  en	  

brist	  på	  fantasi	  och	  marknadsstrategi	  när	  det	  kommer	  till	  att	  locka	  studenter	  som	  

kunder,	  bankerna	  har	  helt	  enkelt	  för	  lika	  erbjudanden.	  	  

	  

2.3	  Studenters	  potentiella	  lönsamhet	  

Studenter	  är	  en	  eftertraktad	  målgrupp	  hos	  de	  finansiella	  institutionerna,	  framför	  allt	  

eftersom	  sannolikheten	  är	  stor	  att	  studenter	  efter	  examen	  kommer	  att	  få	  välbetalda	  jobb	  

(Colgate	  et	  al.	  1996).	  Att	  nå	  ut	  till	  akademiskt	  meriterade	  kunder	  i	  ett	  tidigt	  skede	  

uppges	  enligt	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  som	  mindre	  kostsamt	  för	  banker	  än	  att	  erhålla	  

dessa	  kunder	  i	  efterhand.	  Enligt	  Mokhlis	  et	  al	  (2005)	  är	  studenter	  det	  segmentet	  som	  

över	  tid	  kommer	  generera	  överlägset	  högst	  vinster	  för	  banker.	  Det	  är	  vanligt	  med	  

studentrabatter	  på	  banktjänster.	  Förhoppningen	  hos	  banker	  är	  att	  studenter	  efter	  

avslutade	  studier	  ska	  stanna	  kvar	  som	  bankkunder,	  eftersom	  livstidslojala	  kunder	  är	  

essentiella	  för	  banker.	  De	  lojala	  kunderna	  köper	  i	  genomsnitt	  mer	  tjänster	  och	  betalar	  

ofta	  mer	  eftersom	  de	  litar	  på	  sin	  bank	  (Colgate	  et	  al.	  1996).	  Enligt	  Reichheld	  och	  Sasser	  

(1990),	  kan	  ett	  företag	  öka	  sin	  vinst	  med	  hundra	  procent	  bara	  genom	  att	  bibehålla	  fem	  

procent	  mer	  av	  sina	  kunder.	  Den	  ökade	  vinsten	  beror	  främst	  på	  lägre	  

marknadsföringskostnader,	  men	  även	  från	  ökad	  försäljning	  och	  minskade	  

administrativa	  kostnader.	  Den	  livstidslojala	  kunden	  är	  gratisreklam	  för	  banken	  i	  form	  av	  
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positiv	  Word	  of	  Mouth,	  som	  är	  en	  typ	  av	  marknadsföring	  som	  förlitar	  sig	  på	  att	  nöjda	  

kunder	  sprider	  information	  vidare.	  Word	  of	  Mouth	  har	  av	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  

beskrivits	  vara	  en	  av	  de	  viktigaste	  anledningarna	  till	  vilken	  bank	  studenten	  väljer.	  Det	  

blir	  även	  lättare	  för	  banken	  att	  ge	  bra	  service	  när	  de	  känner	  sin	  kund	  väl.	  Colgate	  et	  al.	  

(1996)	  teori	  är	  att	  en	  minskning	  i	  avhopp,	  en	  så	  kallad	  Churn,	  hos	  bankkunder	  är	  

viktigare	  än	  att	  attrahera	  nya	  om	  målet	  är	  att	  öka	  sin	  avkastning.	  Det	  går	  i	  linje	  med	  det	  

Grönroos	  (1990)	  skriver,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  behålla	  gamla	  kunder	  än	  att	  

attrahera	  nya.	  Stum	  och	  Thiry	  (1991)	  hävdar	  att	  lojala	  kunder	  som	  stannar	  länge	  hos	  sin	  

bank	  blir	  näst	  intill	  immuna	  mot	  konkurrenters	  försök	  att	  attrahera	  dem.	  Det	  

överensstämmer	  med	  den	  finska	  studien	  om	  konsumenters	  relation	  till	  sin	  bank,	  

framställd	  av	  Strandvik	  och	  Liljander	  (1994).	  Studien	  påvisar	  att	  starka	  bankrelationer	  

leder	  till	  att	  kunden	  inte	  uppmärksammar	  reklam	  från	  andra	  banker.	  Banker	  med	  en	  

hög	  Churn	  löper	  följaktligen	  större	  risk	  att	  förlora	  kunder	  till	  de	  banker	  vilka	  identifierat	  

vikten	  av	  att	  behålla	  kunder	  (Reichheld	  &	  Sasser,	  1990).	  När	  kunderna	  väl	  har	  bytt	  bank	  

är	  det,	  enligt	  Colgate	  et	  al.	  (1996),	  osannolikt	  att	  de	  kommer	  att	  byta	  tillbaka.	  Det	  

betyder	  inte	  att	  alla	  studenter	  som	  fortsätter	  vara	  bankkunder	  per	  automatik	  kommer	  

vara	  lönsamma	  och	  lojala,	  men	  det	  kan	  antas	  att	  de	  flesta	  kommer	  att	  vara	  det	  (Colgate	  

et	  al.1996).	  	  

	  

2.4	  Customer	  Lifetime	  Value	  

CLV	  är	  högre	  hos	  en	  student	  än	  hos	  många	  andra	  kundgrupper	  (Colgate	  et	  al.	  1996).	  

Enligt	  Kim	  et	  al.	  (2006)	  definieras	  CLV	  av	  tidigare	  forskning	  som	  summan	  av	  intäkterna	  

minus	  kostnaderna	  diskonterade	  tillbaka	  i	  dagens	  penningvärde.	  Reichheld	  och	  Sasser	  

(1990)	  argumenterar	  för	  att	  nyckeln	  till	  framgång	  för	  banker	  är	  att	  identifiera	  varför	  

vissa	  studenter	  slutar	  att	  vara	  bankkunder	  samt	  att	  förstå	  studentens	  CLV.	  I	  Colgate	  et	  

al.	  (1996)	  studie	  bland	  irländska	  universitetsstudenter	  kom	  de	  fram	  till	  att	  17,8	  procent	  

av	  studenterna	  bytte	  bank	  varje	  år.	  Den	  siffran	  stämmer	  överens	  med	  forskning	  gjord	  av	  

Reichheld	  och	  Sasser	  (1990)	  som	  visar	  att	  företag	  i	  genomsnitt	  tappar	  15	  till	  20	  procent	  

av	  sina	  kunder	  varje	  år.	  Colgate	  et	  al.	  (1996)	  fortsätter	  sin	  studie	  med	  att	  diskutera	  

studenters	  CLV.	  De	  antog	  att	  studenterna	  skulle	  vara	  kunder	  i	  tio	  år.	  De	  studerade	  under	  

tre	  år	  och	  var	  således	  ”vanliga”	  bankkunder	  under	  sju	  år.	  Det	  visade	  sig	  att	  studenterna	  
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var	  en	  negativ	  affär	  för	  bankerna	  under	  sina	  studier,	  men	  efter	  studierna	  blev	  de	  

lönsamma	  kunder,	  se	  figur	  1.	  

Vinsterna	  per	  år	  ökar	  allt	  eftersom	  bankkunden	  väljer	  att	  stanna	  kvar.	  Även	  Teal	  och	  

Reicheld	  (1996)	  skriver	  om	  vikten	  av	  att	  behålla	  kunder.	  Det	  bör	  även	  observeras	  att	  

när	  CLV	  hos	  studenter	  beräknas,	  tillkommer	  ombordskostnaderna	  i	  form	  av	  premier,	  

kostnadsfritt	  bankkort,	  rabatter	  och	  så	  vidare.	  De	  ombordskostnader	  som	  studenter	  har	  

är	  högre	  än	  den	  genomsnittliga	  bankkunden,	  vilket	  bidrar	  till	  ett	  mer	  negativt	  CLV.	  Å	  

andra	  sidan	  antas	  det,	  som	  tidigare	  nämnts,	  att	  studenterna	  på	  lång	  sikt	  kommer	  att	  ha	  

en	  högre	  inkomst	  än	  genomsnittet	  efter	  sin	  examen	  (Colgate	  1996).	  Det	  är	  något	  som	  

potentiellt	  leder	  till	  ökade	  vinster	  för	  banken,	  om	  rätt	  tjänster	  säljs	  in.	  Detta	  faktum,	  

kombinerat	  med	  att	  studenter	  ofta	  är	  unga	  och	  kan	  vara	  kunder	  längre,	  leder	  till	  ett	  ökat	  

CLV	  enligt	  Kim	  et	  al.	  (2006).	  Slutsatsen	  är	  att	  det	  är	  viktigare	  för	  banker	  att	  lägga	  

resurser	  på	  att	  behålla	  studenter	  som	  bankkunder	  jämfört	  med	  andra	  segment.	  	  

	  

Hur	  ska	  en	  bank	  räkna	  ut	  en	  students	  CLV?	  Enligt Teal	  och	  Reicheld	  (1996)	  uppnås	  det	  

genom	  att	  summera	  de	  vinster	  studenten	  antas	  generera	  under	  det	  antal	  år	  den	  kommer	  

att	  vara	  kund.	  	  

	  

	  

Figur	  1.	  CLV	  av	  studenter	  (Colgate, Stewart, & Kinsella, 1996).	  
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Venkatesen	  och	  Kumar	  (2004)	  skriver	  att	  CLV	  generellt	  kan	  beräknas	  med	  följande	  

formel.	  

	  

CLV =
Framtida  vinstert-‐framtida  kostnadert

(1 + r)!

!

!!!

  	  

	  

Där	  n	  är	  antal	  objekt	  och	  t	  är	  tidsvariabeln,	  vanligtvis	  år.	  Räntan	  för	  att	  diskontera	  

tillbaka	  framtida	  kassaflöden	  till	  dagens	  penningvärde	  är	  r	  och	  kan	  räknas	  ut	  till	  

exempel	  genom	  att	  använda	  Weighted	  Average	  Cost	  of	  Capital	  (Investopedia,	  2014).	  

Banken	  måste	  även	  veta	  vad	  en	  student	  i	  genomsnitt	  genererar	  för	  intäkter	  och	  

kostnader	  (Venkatesen	  &	  Kumar,	  2004).	  Hur	  många	  år	  studenten	  antas	  vara	  kund	  kan	  

räknas	  ut	  med	  formeln	  som	  Teal	  och	  Reicheld	  (1996)	  	  har	  skapat:	  

	  

!
!
	  = n	  

	  

Enligt	  formeln	  är	  d	  bankens	  Churn,	  n	  representerar	  hur	  många	  år	  studenterna	  i	  

genomsnitt	  förväntas	  vara	  kvar	  som	  bankkund.	  Alla	  studenter	  kommer	  inte	  vara	  kvar	  

exakt	  n	  år,	  vissa	  kommer	  vara	  kunder	  längre	  och	  vissa	  kortare.	  Men	  i	  genomsnitt	  

kommer	  studenterna	  vara	  kunder	  i	  n	  år.	  Om	  till	  exempel	  20	  procent	  av	  studenterna	  

slutar	  vara	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier	  kommer	  studenterna	  i	  genomsnitt	  att	  

vara	  bankkunder	  i	  fem	  år.	  	  

	  

!
!.!"

	  = 5	  

	  

Som	  tidigare	  nämnts	  var	  det	  17,8	  procent	  av	  alla	  studenter	  som	  slutade	  vara	  

bankkunder	  i	  en	  studie	  gjord	  av	  Colgate	  et	  al.	  (1996).	  Utifrån	  formeln	  ovan	  fick	  man	  

följaktligen	  resultatet	  att	  studentkunderna	  var	  bankkunder	  i	  genomsnitt	  5,6	  år.	  I	  nästa	  

kapitel	  följer	  en	  introduktion	  av	  den	  bank	  som	  tillhandahållit	  data	  till	  de	  studier	  som	  

genomförts.	   	  
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3.	  Fallstudie	  ICA	  Banken	  

För	  att	  kunna	  jämföra	  tidigare	  forskning	  med	  ett	  empiriskt	  fall	  har	  en	  fallstudie	  av	  ICA	  

Banken	  genomförts.	  ICA	  Banken	  valdes	  ut	  därför	  att	  de	  jämfört	  med	  andra	  banker	  i	  

Sverige	  har	  ett	  generöst	  studenterbjudande	  som	  blivit	  framgångsrikt	  på	  bara	  några	  år.	  

Här	  följer	  en	  presentation	  av	  ICA	  Gruppen,	  ICA	  Banken,	  deras	  studenterbjudande	  ICA	  

Student	  och	  deras	  konkurrenter	  på	  bankmarknaden.	  

	  

3.1	  Bakgrund	  ICA	  Gruppen	  

Affärsidén	  att	  enskilda	  handlare	  med	  egna	  butiker	  skulle	  gå	  ihop	  och	  göra	  inköp	  

tillsammans	  för	  att	  få	  samma	  stordriftsfördelar	  som	  större	  organisationer	  och	  kedjor,	  

ligger	  till	  grund	  för	  det	  som	  i	  dag	  kallas	  ICA.	  Namnet	  var	  tidigare	  en	  förkortning	  för	  

Inköpscentralernas	  aktiebolag	  (Blom,	  2010).	  ICA	  Gruppen	  är	  inriktad	  på	  fyra	  olika	  

verksamheter.	  Dessa	  är	  dagligvaror,	  fastigheter,	  bank	  och	  non-‐food	  (ICA	  Gruppen,	  

2014).	  De	  omfattas	  av	  sex	  olika	  segment;	  ICA	  Sverige,	  ICA	  Norge,	  Rimi	  Baltic,	  ICA	  

Banken,	  ICA	  Fastigheter	  och	  portföljbolagen.	  Kärnan	  i	  verksamheten	  är	  

dagligvaruhandel	  och	  övrig	  verksamhet	  ska	  stödja	  kärnverksamheten	  samt	  kunna	  

utvecklas	  på	  egna	  meriter	  (ICA	  Gruppen,	  2014).	  ICA	  dominerar	  i	  dagsläget	  svensk	  

dagligvaruhandel	  med	  en	  marknadsandel	  motsvarande	  36	  procent,	  följt	  av	  Coop,	  

Axfood,	  Bergendahls,	  Lidl	  och	  Netto	  (ICA	  Gruppen,	  2014).	  Än	  i	  dag	  är	  ICA-‐handlarna	  

delägare	  i	  ICA	  Gruppen	  AB	  tillsammans	  med	  Industrivärden	  och	  övriga	  aktieägare.	  

Handlarna	  är	  ansvariga	  för	  den	  dagliga	  verksamheten	  i	  butiken	  och	  har	  även	  rätt	  till	  

överskottet	  butiken	  ger.	  ICA	  Sverige	  sköter	  inköp,	  logistik,	  kampanjer	  och	  

marknadsföring	  på	  riksnivå	  samt	  tillsättande	  av	  nya	  handlare	  och	  beslut	  angående	  start	  

och	  nedläggning	  av	  butiker.	  I	  utbyte	  får	  ICA	  Sverige	  en	  procentuell	  andel	  av	  

omsättningen	  varje	  år.	  Alla	  ICA-‐handlare	  är	  medlemmar	  i	  ICA-‐handlarnas	  Förbund,	  

vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  få	  vara	  handlare.	  ICA-‐handlarnas	  Förbund	  äger	  51,3	  

procent	  av	  aktierna	  i	  ICA	  Gruppen.	  De	  börsnoterades	  2005	  under	  namnet	  Hakon	  Invest	  

men	  bytte	  våren	  2013	  namn	  till	  ICA	  Gruppen	  (ICA-‐handlarnas	  Förbund,	  2014).	  	  ICA	  

Gruppens	  vision	  är	  ”Att	  göra	  varje	  dag	  lite	  enklare”	  och	  det	  övergripande	  målet	  är	  ”Att	  

bli	  det	  ledande	  detaljhandelsföretaget	  med	  fokus	  på	  mat	  och	  måltider”.	  De	  är	  ett	  av	  de	  

ledande	  detaljhandelsföretagen	  i	  Norden	  med	  2	  100	  egna	  och	  handlarägda	  
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dagligvarubutiker	  på	  fem	  geografiska	  marknader.	  Under	  2013	  hade	  ICA	  en	  

nettoomsättning	  på	  cirka	  100	  miljarder	  kronor	  (ICA	  Gruppen,	  2014).	  

	  

3.2	  ICA	  Banken	  

Under	  början	  på	  1980-‐talet	  blev	  kontokort	  utgivna	  av	  banker	  allt	  vanligare	  i	  

dagligvaruhandeln.	  ICA-‐handlarna	  var	  inte	  nöjda	  eftersom	  kontokorten	  var	  

tidskrävande	  i	  kassan	  och	  belagda	  med	  höga	  avgifter	  för	  inlösen	  av	  transaktionen.	  ICA	  

började	  därför	  förhandla	  med	  bankerna	  om	  att	  minska	  avgifterna	  och	  effektivisera	  

transaktionerna	  i	  kassalinjen.	  Bankerna	  var	  dock	  svåra	  att	  samarbeta	  med	  och	  en	  

hotbild	  växte	  fram.	  Vem	  skulle	  ICA	  förhandla	  med	  om	  bankerna	  ägde	  transaktionen.	  ICA	  

bestämde	  sig	  för	  att	  komma	  på	  en	  egen	  lösning.	  ICA-‐kortet	  testades	  i	  Östergötland	  1989	  

och	  året	  därpå	  rikslanserades	  det.	  Från	  testet	  i	  Östergötland	  anställdes	  ICA	  Bankens	  

nuvarande	  VD	  Jörgen	  Wennberg.	  Wennberg	  förde	  på	  ytterligare	  en	  hotbild	  minskad	  

lojalitet	  och	  för	  höga	  marknadsföringskostnader.	  Mot	  det	  byggdes	  sen	  ett	  kort	  som	  var	  

både	  ett	  lojalitetskort	  och	  ett	  konto.	  År	  1992	  blev	  ICA	  färdiga	  med	  sitt	  egna	  system,	  

vilket	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  inte	  bara	  göra	  kreditköp	  utan	  även	  använda	  sig	  av	  

betalkortsfunktioner.	  Till	  en	  början	  var	  intresset	  hos	  styrelsen	  svalt.	  Detta	  eftersom	  

kassaboken	  precis	  hade	  avskaffats	  och	  ett	  kontokort	  kändes	  som	  ett	  steg	  tillbaka.	  

Konsekvensen	  blev	  att	  en	  diskussion	  om	  förskottsbetalning	  tog	  fart.	  Tanken	  var	  att	  

kunderna	  skulle	  sätta	  in	  pengar	  på	  sitt	  ICA-‐kortkonto	  i	  förväg	  och	  sedan	  dra	  månadens	  

inköp	  från	  kontot.	  Styrelsen	  tyckte	  till	  en	  början	  att	  idén	  om	  förskottsbetalning	  var	  

orealistisk	  men	  det	  visade	  sig	  att	  den	  fungerade.	  Bonus	  på	  alla	  ICA-‐kortköp	  lanserades	  

år	  1999	  i	  syfte	  att	  samla	  information	  om	  kunders	  köpbeteende.	  En	  procent	  var	  den	  

bonus	  som	  kunderna	  erhöll	  (Dettman,	  2010).	  ICA-‐kortet	  blev	  en	  succé	  och	  tankar	  kring	  

att	  utveckla	  fler	  ekonomiska	  tjänster	  växte	  inom	  organisationen.	  Tack	  vare	  den	  

avreglering	  som	  skedde	  för	  att	  öka	  konkurrensen	  på	  den	  svenska	  finansmarknaden	  

under	  början	  av	  1990-‐talet	  blev	  det	  enklare	  för	  nya	  aktörer	  att	  etablera	  sig.	  Idén	  om	  ICA	  

Banken	  presenterades	  för	  första	  gången	  på	  förbundsstämman	  år	  2000.	  Underlaget	  till	  

idén	  var	  den	  stora	  kundstocken	  om	  2,7	  miljoner	  svenskar	  som	  hade	  ICA-‐kundkort	  och	  

internets	  utveckling	  som	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  starta	  en	  bank	  utan	  bankkontor.	  Ännu	  en	  

bidragande	  faktor	  var	  att	  ICA-‐butikerna	  skulle	  kunna	  erbjuda	  bankkunderna	  möjlighet	  

att	  se	  saldo,	  ta	  ut	  och	  sätta	  in	  kontanter.	  I	  maj	  2001	  kom	  beskedet	  från	  
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Finansinspektionen	  att	  ICA	  Banken	  erhöll	  bankoktroj,	  tillstånd	  att	  bedriva	  

bankverksamhet.	  Den	  statliga	  insättningsgarantin	  började	  gälla	  och	  det	  tidigare	  

insättningstaket	  på	  15	  000	  kronor	  togs	  bort.	  Centralt	  för	  banken	  var	  att	  erbjuda	  hög	  

ränta	  på	  lönekontot	  med	  rimliga	  avgifter.	  Samma	  år	  bytte	  ICA	  Kundkort	  AB	  namn	  till	  ICA	  

Banken	  AB	  (Wickman,	  2010).	  ICA	  Banken	  lanserade	  i	  februari	  2002	  bankkort	  och	  

blancolån,	  senare	  under	  året	  erbjöd	  även	  ICA	  Banken	  bolån	  i	  samarbete	  med	  SBAB	  (ICA	  

Banken,	  2002).	  Privata	  Affärer	  utsåg	  2003	  ICA	  Banken	  till	  Årets	  Bank	  och	  redan	  2006	  

visade	  banken	  upp	  ett	  positivt	  rörelseresultat	  (ICA-‐koncernen,	  2006).	  

	  

ICA	  Banken	  ska	  öka	  kundernas	  lojalitet	  mot	  ICA	  samt	  minska	  butikernas	  och	  ICA	  ABs	  

kostnader	  för	  finansiella	  transaktioner.	  Detta	  uppnås	  genom	  kostnadseffektiva	  system	  

och	  prisvärda	  finansiella	  tjänster	  (Wennberg,	  2013).	  ICA	  Banken	  är	  en	  fullsortiments	  

bank	  på	  privatsidan	  och	  blev	  2013	  banken	  med	  flest	  nöjda	  kunder	  enligt	  Svensk	  

kvalitetsindex	  nöjd	  kundundersökning	  och	  passerade	  600	  000	  kunder.	  För	  andra	  året	  i	  

rad	  har	  även	  svenska	  konsumenter	  utsett	  ICA	  Banken	  till	  den	  svenska	  bank	  som	  tar	  bäst	  

miljö	  och	  socialt	  ansvar,	  enligt	  Sustainable	  Brand	  Insights	  årliga	  undersökning	  (ICA	  

Gruppen,	  2014).	  	  

	  

3.3	  ICA	  Student	  

I	  och	  med	  lanseringen	  av	  ICAs	  kundkort	  1990	  och	  bonus	  kopplat	  till	  kortet	  med	  start	  år	  

1999,	  hade	  ICA	  Banken	  under	  början	  på	  2000-‐talet	  många	  äldre	  i	  sin	  kundstock.	  En	  

diskussion	  kring	  hur	  ICA	  Sverige	  och	  ICA	  Banken	  skulle	  kunna	  attrahera	  fler	  unga	  

kunder	  till	  banken	  och	  lojalitetsprogrammet	  startades.	  Idéer	  om	  att	  skapa	  förmånliga	  

erbjudanden	  för	  alla	  upp	  till	  25	  år	  var	  ett	  förslag	  men	  till	  sist	  valde	  banken	  att	  studenter	  

var	  den	  kundgruppen	  de	  ville	  fokusera	  på.	  Projektet	  ICA	  Student	  startades	  i	  april	  2010	  

av	  ICA	  Sverige	  och	  ICA	  Banken.	  Testversionen	  lanserades	  i	  september	  samma	  år	  där	  200	  

studenter	  från	  Norrtälje	  och	  Uppsala	  ansökte.	  Efter	  positivt	  mottagande	  hos	  de	  

studenter	  som	  ansökte	  om	  testversionen,	  bestämde	  sig	  ICA	  Gruppen	  den	  17	  augusti	  

2011	  för	  att	  rikslansera	  ICA	  Student.	  Redan	  fram	  till	  årsskiftet	  samma	  år	  hade	  31	  721	  

kunder	  ansökt	  och	  beviljats	  ICA	  Student	  (Sundström,	  2013).	  	  
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Studenter	  som	  väljer	  att	  bli	  kunder	  hos	  ICA	  Banken	  får	  ett	  kostnadsfritt	  bankkort,	  

tillgång	  till	  internet-‐	  och	  telefonbank	  samt	  mobila	  tjänster.	  Studenterna	  får	  även	  hundra	  

kronor	  direkt	  insatta	  på	  sitt	  konto	  tillhörande	  bankkortet	  samt	  en	  flaska	  olivolja	  att	  

hämta	  ut	  hos	  närmsta	  ICA-‐butik.	  Dubbel	  bonus	  på	  alla	  köp	  hos	  ICA-‐butiker	  som	  betalas	  

med	  ICA	  bankkort	  och	  erbjudande	  på	  rabatterade	  varor	  ingår.	  Möjligheten	  till	  en	  rabatt	  

på	  bolån	  efter	  avslutade	  studier	  och	  en	  förmånlig	  hemförsäkring	  för	  studenter	  finns	  

tillgänglig.	  I	  dagsläget	  samarbetar	  ICA	  Banken	  med	  Moderna	  Försäkringar	  men	  

erbjudandet	  kan	  komma	  att	  ändras	  i	  framtiden	  eftersom	  ICA	  Banken	  startat	  eget	  

försäkringsbolag	  (Dagens	  Industri,	  2014).	  Krav	  för	  medlemskap	  är	  att	  du	  ska	  ha	  fyllt	  18	  

år	  och	  studera	  minst	  50	  procent	  på	  eftergymnasial	  nivå	  (ICA	  Banken,	  2014).	  	  

	  

ICAs	  primära	  målgrupp	  är	  studenter	  mellan	  18	  och	  30	  år.	  Av	  alla	  studenter	  i	  Sverige	  är	  

cirka	  71,5	  procent	  mellan	  18	  och	  29	  år,	  se	  bilaga	  1.	  Bara	  tre	  år	  efter	  lanseringen	  har	  ICA	  

Banken	  83	  402	  studenter	  som	  kunder,	  en	  marknadsandel	  på	  lite	  drygt	  21	  procent	  

(Statistiska	  Centralbyrån,	  2013).	  ICA	  Student	  består	  av	  67	  procent	  kvinnor	  och	  33	  

procent	  män.	  Av	  samtliga	  studenter	  har	  8,5	  procent	  automatisk	  insättning	  av	  CSN.	  För	  

ICA	  Banken	  är	  studenternas	  lojalitet	  efter	  studierna	  viktig,	  eftersom	  de	  inte	  är	  

lönsamma	  kunder	  under	  sin	  studietid	  utan	  förhoppningen	  är	  att	  de	  ska	  bli	  det	  i	  

framtiden	  (Sundström,	  2013).	  

	  

3.4	  Marknad	  

Sveriges	  bankmarknad	  domineras	  av	  de	  fyra	  storbankerna	  Nordea,	  Skandinaviska	  

Enskilda	  Banken	  (SEB),	  Swedbank	  och	  Svenska	  Handelsbanken.	  De	  har	  gemensamt	  

marknadsandelar	  på	  in-‐	  och	  utlåningar	  på	  cirka	  66	  procent	  och	  80	  procent	  av	  

bolånemarknaden.	  På	  fondmarknaden	  har	  de	  fyra	  storbankerna	  marknadsandelar	  på	  60	  

procent.	  Deras	  sammanlagda	  marknadsandel	  har	  under	  de	  senaste	  tio	  åren	  minskat	  

(Konkurrensverket,	  2013).	  Danske	  Bank	  är	  den	  femte	  största	  banken	  i	  Sverige	  sett	  till	  

balansomslutningen.	  ICA	  Banken	  och	  Skandiabanken	  är	  två	  av	  de	  20	  största	  bankerna	  i	  

Sverige	  sett	  till	  balansomslutningen	  (Svensk	  bankförening,	  2013).	  	  
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I	  tabell	  1	  visas	  en	  jämförelse	  mellan	  vad	  de	  fyra	  storbankerna,	  Danske	  bank,	  

Skandiabanken	  och	  ICA	  Banken	  har	  för	  krav	  och	  vilken	  utbildning	  som	  accepteras	  för	  att	  

studenter	  ska	  få	  ta	  del	  av	  bankens	  studenterbjudande.	  	  

	  
Tabell	  1.	  Jämförelse	  krav.	  	  

	   Krav	  -‐	  
ålder	  

Krav	  –	  CSN	  
insättning	  

Tillåts	  -‐	  
gymnasiet	  

Tillåts	  –	  
Universitet	  

Tillåts	  -‐	  
Övrig	  utbild.	  

Nordea	   18	  ≤	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
Swedbank	   18	  ≤	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja*	  
SEB	   Alla	   Ja	   Ja*	   Ja	   Ja*	  
Handelsbanken	   18-‐27	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja*	  
Danske	  Bank**	   18-‐28	   Nej**	   -‐	   -‐	   -‐	  
Skandiabanken	   Alla	   Ja***	   Nej	   Ja	   Ja	  
ICA	  Banken	   18	  år≤	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	  

(Nordea,	  2014)	  (Swedbank,	  2014)	  (Skandinaviska	  Enskilda	  Banken,	  2014)	  (Handelsbanken,	  2014)	  (Danskebank,	  2014)	  
(Skandiabanken,	  2014)	  (ICA	  Banken,	  2014)	  
	  
*	  Alla	  studier	  som	  är	  CSN	  berättigade.	  
**	  Kallas	  för	  ”Danske	  Direkt	  ung”	  och	  är	  inget	  studenterbjudande	  
***	  Bara	  krav	  på	  insättning	  av	  bidraget	  
	  
	  Tabell	  1	  visar	  att	  alla	  banker	  som	  har	  ett	  studenterbjudande	  förutom	  ICA	  Banken	  har	  

som	  krav	  att	  studenten	  sätter	  in	  sitt	  CSN	  för	  att	  få	  ta	  del	  av	  erbjudandet.	  Danske	  Bank	  

har	  inget	  studenterbjudande	  utan	  ett	  ungdomserbjudande.	  I	  tabell	  2	  visas	  de	  förmåner	  

som	  respektive	  bank	  erbjuder	  studenter.	  

	  
Tabell	  2.	  Jämförelse	  förmåner.	  

	   Kort	   Avgift	   Mobilapp	   Studentlån	   Övriga	  
förmåner**	  

Nordea	   VISA	   0	  :-‐	   Ja	   <25	  000	  utan	  
uppläggningsavgift	  

1.	  

Swedbank	   Mastercard	   0	  :-‐*	   Ja	   Inget	  lån	  utan	  inkomst	   2.	  
SEB	   VISA	   0	  :-‐	   Ja	   <25	  000	  utan	  

uppläggningsavgift	  
3.	  

Handelsbanken	   VISA	   0	  :-‐	   Ja	   Nej	   4.	  
Danske	  Bank	   Mastercard	   0	  :-‐	   Ja	   <25	  000	  genom	  MC-‐kredit	   5.	  
Skandiabanken	   VISA	   0	  :-‐	   Ja	   Nej	   6.	  
ICA	  Banken	   Mastercard	   0	  :-‐	   Ja	   Nej	   7.	  

(Nordea,	  2014)	  (Swedbank,	  2014)	  (Skandinaviska	  Enskilda	  Banken,	  2014)	  (Handelsbanken,	  2014)	  (Danskebank,	  2014)	  
(Skandiabanken,	  2014)	  (ICA	  Banken,	  2014)	  
*	  Kan	  tillkomma	  eventuella	  avgifter	  för	  användande	  av	  vissa	  tjänster	  
**	  Se	  bilaga	  7	  
	  
	   	  
I	  tabell	  2	  samt	  bilaga	  2	  kan	  vi	  se	  att	  ICA	  Banken	  har	  ett	  generöst	  studenterbjudande	  i	  

jämförelse	  med	  sina	  konkurrenter.	  I	  nästa	  kapitel	  kommer	  studiens	  metod	  att	  beskrivas.	  
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4.	  Metod	  och	  data	  

En	  fallstudie	  har	  genomförts	  i	  denna	  studie.	  Fallstudier	  används	  för	  att	  studera	  samtida	  

fenomen	  och	  har	  till	  syfte	  att	  på	  djupet	  beskriva	  ett	  fenomen	  (Höst,	  Regnell,	  &	  Runesson,	  

2006).	  Betydelsen	  av	  termen	  ”fall”	  är	  förknippad	  med	  en	  fallstudie	  av	  en	  viss	  plats,	  

exempelvis	  ett	  bostadsområde	  eller	  en	  organisation	  (Bryman,	  2008).	  Bryman	  (2008)	  

beskriver	  att	  det	  finns	  en	  benägenhet	  att	  förknippa	  fallstudier	  med	  kvalitativ	  forskning	  

men	  att	  det	  inte	  riktigt	  stämmer.	  Enligt	  Bryman	  (2008)	  kan	  en	  fallstudie	  omfatta	  både	  

kvalitativ	  och	  kvantitativ	  forskning.	  Det	  fall	  som	  denna	  studie	  bygger	  på	  är	  ICA	  Banken.	  

Den	  kvantitativa	  forskningen	  är	  de	  två	  enkäter	  som	  skickats	  ut	  till	  10	  000	  studenter	  och	  

den	  kvalitativa	  forskningen	  baseras	  på	  den	  intervju	  som	  genomförts.	  

	  

4.1	  Tillvägagångssätt	  

För	  att	  jämföra	  studiens	  teori	  med	  empiri	  har	  en	  intervju	  och	  två	  enkätundersökningar	  

genomförts.	  Jörgen	  Wennberg	  ICA	  Bankens	  VD	  var	  intervjuobjektet	  och	  intervjun	  ägde	  

rum	  på	  ICA	  Bankens	  huvudkontor	  i	  Solna.	  ICA	  Bankens	  studentkunder	  och	  före	  detta	  

studentkunder	  var	  respondenter	  i	  de	  två	  enkätundersökningarna.	  Det	  huvudsakliga	  

målet	  var	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  fanns	  anledning	  att	  dela	  upp	  populationen	  studenter	  i	  

mindre	  grupper,	  samt	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  de	  bidragande	  faktorerna	  är	  till	  att	  studenter	  

väljer	  alternativt	  inte	  väljer	  att	  fortsätta	  vara	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier.	  	  

	  

4.1.1	  Val	  av	  statistisk	  metod	  

ICA	  Student,	  som	  tidigare	  nämnts,	  erbjuds	  till	  alla	  studenter	  som	  studerar	  på	  

eftergymnasial	  nivå	  på	  minst	  50	  procent.	  ICA	  Students	  primära	  målgrupp	  är	  studenter	  

mellan	  18	  och	  30	  år	  men	  erbjuds	  till	  alla	  studenter	  över	  18	  år.	  Att	  studenterna	  var	  

mellan	  18	  och	  30	  år	  var	  ett	  krav	  för	  de	  respondenter	  som	  ingick	  i	  undersökningen.	  

Studenterna	  i	  den	  första	  enkäten,	  som	  skickades	  ut	  till	  9000	  ICA-‐studenter,	  delades	  upp	  

i	  mindre	  icke	  överlappande	  populationer	  och	  urvalet	  gjordes	  slumpmässigt.	  Detta	  kallas	  

med	  ett	  annat	  namn	  för	  att	  göra	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  stratifierat	  urval.	  Det	  

viktigaste	  när	  ett	  stratifierat	  urval	  görs	  är	  att	  stratifieringen	  blir	  så	  homogen	  som	  

möjligt.	  Lyckas	  den	  kommer	  ett	  stratifierat	  urval	  att	  ha	  bättre	  precision	  jämfört	  med	  

obundet	  slumpmässigt	  urval	  (OSU).	  Med	  ett	  OSU	  är	  det	  enda	  sättet	  att	  minska	  
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konfidensintervallet	  att	  öka	  stickprovets	  storlek	  och	  därmed	  ofta	  också	  öka	  kostnaden.	  

Med	  ett	  stratifierat	  urval	  går	  det	  att	  få	  ned	  längden	  på	  konfidensintervallet	  utan	  att	  öka	  

stickprovets	  storlek.	  Grupperna	  sammansattes	  så	  att	  de	  gick	  att	  göra	  små	  urval	  och	  ändå	  

erhålla	  god	  precision.	  Skattningen	  blev	  därmed	  en	  sammanvägning	  av	  flera	  skattningar	  

som	  ger	  god	  precision,	  i	  stället	  för	  att	  som	  vid	  OSU	  bara	  göra	  en	  enda	  skattning	  på	  hela	  

populationen,	  vilket	  medför	  stor	  osäkerhet	  (Ruckman,	  2002).	  

	  

4.1.2	  Strata	  	  

Vid	  stratifierat	  urval	  bör	  det	  inte	  finnas	  för	  många	  strata,	  strata	  kallas	  de	  grupper	  som	  

efter	  stratifieringen	  har	  skapats,	  eftersom	  urvalet	  då	  kan	  bli	  för	  litet.	  I	  den	  här	  

undersökningen	  delades	  studenterna	  upp	  i	  sex	  strata.	  Stratifierade	  urvalstekniker	  

passar	  egentligen	  bara	  när	  tillgång	  till	  relevant	  information	  finns	  tillgänglig	  (Bryman,	  

2008).	  Den	  relevanta	  informationen	  fanns	  tillgänglig	  genom	  ICA	  Bankens	  kunddatabas.	  

Stratumen	  delades	  in	  med	  målsättningen	  att	  bli	  så	  homogena	  som	  möjligt	  inom	  

grupperna	  och	  så	  heterogena	  som	  möjligt	  mellan	  grupperna.	  Detta	  uppnåddes	  genom	  

att	  studenterna	  delades	  upp	  i	  grupper	  baserade	  på	  två	  stratifieringsvariabler;	  tid	  kvar	  

till	  examen	  och	  vilket	  värde	  de	  tillför	  ICA	  Banken.	  Tid	  kvar	  till	  examen	  delades	  i	  sin	  tur	  

upp	  i	  två	  grupper;	  de	  som	  har	  mindre	  än	  ett	  år	  kvar	  av	  sina	  studier	  och	  de	  som	  har	  ett	  år	  

eller	  mer	  kvar	  av	  studierna.	  Studenter	  får	  när	  de	  ansöker	  om	  ICA	  Student	  uppge	  när	  de	  

planerar	  att	  avsluta	  sina	  studier.	  Således	  har	  ICA	  Banken	  redan	  denna	  information	  

tillgänglig.	  I	  enkäten	  ställdes	  en	  kontrollfråga	  för	  att	  säkerställa	  att	  tidigare	  uppgifter	  

angående	  när	  studenten	  planerar	  att	  sluta	  studera	  stämmer.	  Av	  naturliga	  skäl	  fanns	  det	  

anledning	  att	  tro	  att	  det	  föreligger	  en	  viss	  skillnad.	  Vilket	  värde	  studenterna	  tillför	  ICA	  

Banken	  delades	  upp	  i	  tre	  mindre	  kategorier	  ”Högt”,	  ”Mellan”	  och	  ”Lågt”.	  Antal	  

transaktioner	  som	  krävdes	  för	  att	  ingå	  i	  respektive	  grupp	  valdes	  ut,	  efter	  att	  ett	  test	  på	  

ICA	  Students	  population	  genomförts	  i	  Recency	  Frequency	  Monetary	  (RFM).	  RFM	  är	  en	  

metod	  för	  att	  analysera	  kundbeteende,	  för	  banker	  kan	  det	  till	  exempel	  betyda	  att	  se	  hur	  

många	  korttransaktioner	  som	  görs	  över	  en	  viss	  tidsperiod	  hos	  respektive	  kund	  

(Investopedia,	  2014).	  Genom	  användandet	  av	  RFM	  identifierades	  naturliga	  brytpunkter	  

mellan	  studenterna.	  Återigen	  ett	  sätt	  att	  säkerställa	  att	  grupperna	  blev	  så	  homogena	  

som	  möjligt.	  Definitionen	  på	  ”Högt”	  var	  insättning	  av	  CSN	  och/eller	  lön	  varje	  månad,	  

och/eller	  minst	  åtta	  transaktioner	  per	  månad.	  Studenterna	  i	  stratum	  ”Lågt”	  hade	  max	  en	  



	  
	   	   	  

14	  

transaktion	  per	  månad.	  ”Mellan”	  blev	  totala	  populationen	  för	  ICA	  Student	  minus	  

segmentet	  ”Högt”	  och	  ”Lågt”.	  Dessa	  två	  variabler	  sattes	  ihop	  och	  bildade	  totalt	  sex	  

populationer.	  De	  redovisas	  i	  tabell	  3.	  

	  
Tabell	  3.	  Stratum	  i	  studentenkätundersökningen.	  

	   Högt	   Mellan	   Lågt	  

1	  år	  ≥	   KH	   KM	   KL	  

1	  år	  <	   LH	   LM	   LL	  

KH=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  högt	  värde	  
KM=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  mellan	  värde	  
KL=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  lågt	  värde	  
LH=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  högt	  värde	  
LM=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  mellan	  värde	  
LL=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  lågt	  värde	  	  
	  
Genom	  att	  populationen	  delades	  upp	  i	  homogena	  strata	  ökade,	  som	  tidigare	  nämnts,	  

precisionen	  i	  undersökningen	  och	  risken	  för	  ett	  otursamt	  urval	  minskade.	  Beräkningen	  

av	  hur	  stort	  urvalet	  bör	  vara	  kallas	  för	  allokering.	  Det	  finns	  olika	  sätt	  att	  göra	  det	  på	  -‐	  

lika	  allokering,	  proportionell	  allokering	  eller	  optimal	  allokering.	  Vid	  val	  av	  urvalets	  

storlek	  bör	  önskad	  precision,	  kostnad,	  bortfall	  och	  övertäckning	  samt	  

uppgiftslämnarbördan	  tas	  med	  i	  beräkningen	  (Statistiska	  centralbyrån,	  2008).	  

Allokeringen	  i	  den	  här	  studien	  baserades	  på	  förväntad	  svarsfrekvens.	  Målet	  var	  att	  150	  

stycken	  studenter	  skulle	  svara	  på	  enkäten	  från	  varje	  strata.	  KL	  och	  LL-‐grupperna	  antogs	  

ha	  en	  låg	  svarsfrekvens	  på	  grund	  av	  att	  de	  innehöll	  de	  minst	  aktiva	  kunderna,	  med	  max	  

en	  transaktion	  i	  månaden.	  	  Svarsfrekvensen	  för	  dessa	  grupper	  beräknades	  till	  7,5	  

procent.	  Detta	  innebar	  i	  sin	  tur	  att	  för	  att	  få	  minst	  150	  svarande	  från	  respektive	  grupp	  

skickades	  enkäten	  ut	  till	  2	  000	  slumpmässigt	  utvalda	  personer	  i	  KL	  och	  2	  000	  personer	  

slumpmässigt	  utvalda	  i	  LL.	  Grupperna	  KM	  och	  LM	  antogs	  ha	  en	  något	  högre	  

svarsfrekvens,	  den	  beräknades	  till	  tio	  procent	  vilket	  ledde	  till	  att	  1	  500	  enkäter	  

skickades	  ut	  slumpmässigt	  till	  KM	  och	  1	  500	  slumpmässigt	  till	  LM.	  De	  två	  grupperna	  

med	  ICA	  Bankens	  mest	  aktiva	  kunder	  fick	  en	  beräknad	  svarsfrekvens	  på	  15	  procent	  

vilket	  betyder	  att	  1	  000	  slumpmässigt	  utvalda	  studenter	  i	  KH	  respektive	  LH	  fick	  

enkäten.	  Totalt	  skickades	  datorenkäten	  ut	  till	  9	  000	  ICA-‐studenter.	  	  

	  

En	  enkät	  skickades	  även	  ut	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter,	  som	  nu	  är	  betalande	  ICA-‐

kortkunder.	  Som	  beskrivits	  i	  studiens	  fallstudie	  avsnitt	  3.3	  sidan	  9	  har	  ICA-‐studenterna	  

efter	  avslutade	  studier	  ytterligare	  ett	  års	  kostnadsfritt	  bankkort.	  Respondenterna	  i	  

enkäten	  har	  således	  avslutat	  sina	  studier,	  haft	  bankkortet	  kostnadsfritt	  i	  ett	  år	  och	  nu	  
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börjat	  betala	  kortavgiften.	  Målet	  var	  att	  identifiera	  vad	  som	  var	  viktigt	  i	  övergången	  från	  

ICA	  Student	  till	  vanlig	  bankkund	  samt	  vad	  som	  kunde	  göras	  bättre	  för	  att	  ännu	  fler	  ICA-‐

studenter	  skulle	  bli	  livstidslojala	  ICA-‐bankkunder,	  och	  i	  slutändan	  öka	  studenters	  CLV.	  

Ett	  krav	  ställdes	  på	  urvalet	  –	  de	  före	  detta	  ICA-‐studenterna	  skulle	  varit	  betalande	  ICA-‐

kortkunder	  i	  minst	  tre	  månader.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  undvika	  de	  studenter	  som	  inte	  är	  

medvetna	  om	  att	  de	  börjat	  betala	  för	  sin	  banktjänst.	  Här	  beräknades	  svarsfrekvensen	  

likna	  de	  två	  mest	  aktiva	  grupperna	  KH	  och	  LH.	  Enkätundersökningen	  skickades	  därför	  

ut	  till	  1000	  kunder.	  

	  

Sammanfattningsvis	  testades	  två	  olika	  grupper.	  ICA-‐studenterna,	  som	  delades	  upp	  i	  sex	  

olika	  grupper	  baserade	  på	  tid	  kvar	  till	  examen	  och	  hur	  aktiva	  bankkunder	  de	  är,	  samt	  de	  

ICA-‐bankkunder	  som	  varit	  ICA-‐studenter.	  Uppdelningen	  visas	  i	  tabell	  4.	  	  

	  
Tabell	  4.	  Fördelning	  av	  populationen	  i	  strata.	  

Antagen	  svarsfrekvens	  i	  %	   15	   10	   7.5	  

	   Högt	   Mellan	   Lågt	  

1	  år	  ≥	   7	  940	   4	  063	   9	  901	  

1	  år<	   15	  894	   8	  578	   20	  304	  

ExICA	  Student	   2	  559	   	   	  

	  
Där	  syns	  även	  hur	  många	  kunder	  som	  ingår	  i	  respektive	  grupp.	  Segmenteringen	  av	  

grupperna	  gjordes	  i	  ICA	  Bankens	  databas	  med	  hjälp	  av	  programmet	  SAS	  Customer	  

Intelligence	  Studio,	  av	  Christer	  Orrebrink	  som	  är	  CRM-‐ansvarig	  på	  ICA	  Banken,	  se	  bilaga	  

3.	  

	  

4.1.3	  Testversion	  	  

Enkäten	  testades	  innan	  utskicket	  i	  läsbarhetsindexet	  LIX	  som	  baseras	  på	  medeltalet	  ord	  

per	  mening	  och	  andelen	  långa	  ord	  uttryckt	  i	  procent,	  för	  att	  säkerställa	  att	  frågorna	  var	  

lätta	  att	  förstå.	  Enkäten	  skickades	  även	  ut	  till	  14	  personer	  som	  fick	  ge	  synpunkter	  på	  

frågornas	  utformning	  samt	  svarsalternativ.	  Testpersonerna	  var	  inte	  studenter	  och	  hade	  

ingen	  anknytning	  till	  ICA	  Banken.	  Deras	  kommentarer	  ledde	  till	  några	  mindre	  

justeringar	  för	  att	  säkerställa	  förståelsen.	  
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4.2	  Huvudstudie	  

4.2.1	  Undersökningsdesign	  

Den	  första	  enkäten	  som	  skickades	  till	  ICA-‐studenterna	  innehöll	  totalt	  20	  frågor,	  där	  fyra	  

frågor	  baserades	  på	  vad	  respondenten	  svarat	  på	  föregående	  fråga.	  Följaktligen	  

besvarade	  varje	  student	  18	  frågor	  från	  enkäten,	  se	  bilaga	  4	  för	  att	  se	  enkäten	  i	  sin	  helhet.	  

Den	  andra	  enkäten	  som	  skickades	  ut	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter	  innehöll	  elva	  frågor	  

varav	  två	  var	  baserade	  på	  vad	  respondenten	  svarat	  på	  frågan	  innan.	  Det	  ledde	  till	  att	  

studenterna	  svarade	  på	  antingen	  nio,	  tio	  eller	  elva	  frågor.	  Enkäten	  presenteras	  i	  sin	  

helhet	  i	  bilaga	  5.	  

	  

4.2.2	  Enkätutformning	  

Enkäterna	  gjordes	  i	  programmet	  Easyresearch,	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  framställa	  

webbaserade	  enkäter	  som	  distribueras	  genom	  länkar.	  Länken	  skickades	  i	  ett	  mail.	  I	  

bilaga	  6	  visas	  mailet	  som	  skickades	  till	  ICA-‐studenterna	  och	  i	  bilaga	  7	  det	  mail	  som	  

skickades	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter.	  Fyra	  dagar	  efter	  det	  att	  enkäten	  skickades	  ut	  kom	  

ett	  påminnelsemail	  till	  de	  respondenter	  som	  inte	  hade	  svarat.	  	  

	  

Några	  av	  frågorna	  var	  av	  Ja	  och	  Nej	  karaktär	  och	  vissa	  på	  en	  femgradig	  Likertskala.	  

Likertskalan	  har	  fått	  sitt	  namn	  från	  Rensis	  Likert	  som	  utvecklat	  tekniken	  och	  den	  avser	  

att	  mäta	  intensiteten	  i	  en	  känsla	  eller	  upplevelse	  (Bryman,	  2008).	  Ett	  antal	  frågor	  var	  

ställda	  med	  öppna	  svar	  för	  att	  respondenten	  skulle	  kunna	  svara	  med	  egna	  ord.	  	  

	  

4.3	  Studiens	  tillförlitlighet	  

För	  att	  garantera	  studiens	  tillförlitlighet	  utvärderades	  reliabiliteten	  och	  validiteten.	  

	  

4.3.1	  Reliabilitet	  

Reliabilitet	  mäter	  tillförlitligheten,	  det	  vill	  säga	  hur	  stor	  sannolikheten	  är	  att	  resultaten	  

skulle	  bli	  desamma	  om	  undersökningen	  genomförts	  på	  nytt.	  En	  god	  reliabilitet	  uppfylls	  

om	  datainsamlingen	  och	  analysen	  är	  gjord	  med	  noggrannhet	  (Bryman,	  2008).	  Därför	  har	  

arbetets	  tillvägagångssätt	  redovisats	  i	  metoddelen.	  

	  



	  
	   	   	  

17	  

4.3.2	  Validitet	  

Validitet	  är	  ett	  mått	  på	  överensstämmelse	  mellan	  vad	  undersökningen	  avser	  att	  mäta	  

och	  vad	  den	  faktiskt	  mäter	  (Körner	  &	  Wahlgren,	  2005).	  Ett	  sätt	  att	  öka	  validiteten	  är	  att	  

tillämpa	  triangulering,	  det	  vill	  säga	  objekten	  studeras	  med	  olika	  metoder.	  Studiens	  

resultat	  har	  jämförts	  med	  ICA	  Bankens	  årliga	  studentundersökningar	  och	  det	  har	  

diskuterats	  med	  ICA	  Bankens	  kundanalytiker	  Mattias	  Bergenwitt.	  Resultaten	  visar	  att	  

svaren	  ser	  ut	  att	  likna	  varandra.	  Trots	  att	  båda	  enkätundersökningarna	  gjorts	  med	  

slumpmässigt	  urval.	  Detta	  tyder	  på	  en	  hög	  validitet	  (Höst,	  Regnell,	  &	  Runesson,	  2006).	  

	  

	  4.3.3	  Svarsfrekvens	  

Som	  tidigare	  nämnts	  skickades	  ICA	  Student-‐enkäten	  ut	  till	  9	  000	  studenter	  och	  1	  000	  

före	  detta	  ICA-‐studenter	  som	  nu	  är	  betalande	  ICA-‐kortkunder.	  Av	  dem	  svarade	  1	  172,	  

det	  vill	  säga	  lite	  drygt	  elva	  procent.	  I	  tabell	  5	  syns	  svarsfrekvensen	  i	  respektive	  grupp.	  

Där	  Ni	  är	  den	  totala	  populationen	  i	  varje	  strata,	  Enkätutskick	  är	  hur	  många	  respondenter	  

som	  enkäten	  skickades	  till,	  ni	  är	  antal	  svarande	  och	  Svarsfrekvens	  är	  antal	  svarande	  i	  

procent.	  

	  
Tabell	  5.	  Svarsfrekvensen.	  

Namn	   Ni	   Enkätutskick	   ni	   Svarsfrekvens	  i	  %	  

KH	   7	  940	   1	  000	   179	   18	  

KM	   4	  063	   1	  500	   205	   14	  

KL	   9	  901	   2	  000	   121	   6	  

LH	   15	  894	   1	  000	   191	   19	  

LM	   8	  578	   1	  500	   241	   16	  

LL	   20	  304	   2	  000	   158	   8	  

TB	   2	  559	   1	  000	   70	   7	  

KH=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  högt	  värde	  
KM=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  mellan	  värde	  
KL=	  Kortare	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  lågt	  värde	  
LH=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  högt	  värde	  
LM=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  mellan	  värde	  
LL=	  Längre	  än	  ett	  år	  till	  examen	  och	  lågt	  värde	  	  
TB=	  Tagit	  examen	  och	  betalar	  	  
	  

Tidigare	  antagandet	  om	  att	  de	  studenter	  som	  ingår	  i	  grupperna	  med	  ”Högt”	  värde	  också	  

har	  en	  högre	  svarsfrekvens,	  stämmer.	  Lika	  så	  är	  svarsfrekvensen	  lägre	  hos	  de	  stratum	  

med	  ”Lågt”	  värde.	  Av	  respondenterna	  i	  gruppen	  TB	  antogs	  det	  att	  15	  procent	  skulle	  

svara,	  i	  tabellen	  syns	  det	  att	  så	  inte	  var	  fallet.	  Enkäten	  har	  i	  sin	  helhet	  varit	  framgångsrik	  
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vad	  det	  gäller	  svarsfrekvensen.	  Studenterna	  får,	  som	  redan	  nämnts,	  när	  de	  fyller	  i	  sin	  

ansökan	  om	  ICA	  Student	  ange	  hur	  länge	  de	  kommer	  att	  studera.	  Den	  informationen	  var	  

en	  del	  av	  den	  data	  som	  urvalet	  baserades	  på.	  En	  osäkerhet	  fanns	  angående	  hur	  korrekt	  

den	  informationen	  var.	  En	  kontrollfråga	  ställdes	  i	  enkätundersökningen	  ”Hur	  lång	  tid	  

har	  du	  kvar	  tills	  du	  studerat	  färdigt?”,	  och	  de	  som	  inte	  svarade	  som	  de	  gjort	  när	  de	  

ansökt	  om	  ICA	  Student	  plockades	  bort.	  Bortfallet	  i	  procent	  presenteras	  i	  den	  nya	  

tabellen,	  se	  tabell	  6.	  

	  
Tabell	  6.	  Svarsfrekvens	  efter	  bortfall.	  

	  Namn	   Ni	   Enkätutskick	   ni	   Svarsfrekvens	  i	  %	   Bortfall	  i	  %	  

KH	   7	  940	   1	  000	   119	   12	   33,5	  

KM	   4	  063	   1	  500	   132	   9	   35,6	  

KL	   9	  901	   2	  000	   88	   4	   27,3	  

LH	   15	  894	   1	  000	   181	   18	   5,2	  

LM	   8	  578	   1	  500	   222	   15	   7,9	  

LL	   20	  304	   2	  000	   145	   7	   8,2	  

TB	   2	  559	   1	  000	   70	   7	   0	  

	  

Av	  respondenterna	  var	  76	  procent	  kvinnor	  och	  24	  procent	  män	  vilket	  speglar	  

populationen	  ICA	  Student	  relativt	  bra.	  Populationen	  ICA	  Student	  är,	  som	  redan	  nämnts,	  

67	  procent	  kvinnor	  och	  33	  procent	  män.	  I	  nästa	  kapitel	  redovisas	  studiens	  resultat.	  	  
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5.	  Resultat	  

Här	  följer	  en	  presentation	  av	  den	  data	  som	  samlats	  in.	  Först	  de	  två	  enkäterna	  som	  

skickats	  ut	  och	  sen	  intervjun	  men	  ICA	  Bankens	  VD	  Jörgen	  Wennberg.	  

	  

5.1	  ICA	  Studentenkät	  

I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  som	  skickades	  till	  

ICA-‐studenter.	  

	  

5.1.1	  Insättning	  av	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  kontot	  

Studenterna	  delades	  upp	  i	  två	  grupper	  baserat	  på	  hur	  de	  svarade	  på	  följande	  fråga.	  	  

• Har	  du	  övervägt	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  till	  ICA	  Banken?	  

Resultatet	  visas	  i	  tabell	  7.	  

	  
Tabell	  7.	  Uppdelning	  baserat	  på	  studenternas	  åsikter	  kring	  CSN	  insättning	  på	  ICA	  Banken.	  

	  	   Studenter	  som	  har	  CSN	  och/eller	  lön	  

direkt	  in	  på	  kontot	  i	  %.	  

Studenter	  som	  inte	  har	  CSN	  

och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  kontot	  i	  %.	  

Jag	  har	  redan	  CSN	  och/eller	  lön	  

direkt	  in	  på	  mitt	  ICA	  bankkonto	  

100	   0	  

Ja	   0	   12	  

Kanske	   0	   27	  

Nej	  	  	  	  	  	   0	   61	  

Svarande	   81	  personer	   929	  personer	  

	  

De	  som	  svarade	  att	  de	  hade	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  ICA	  Banken	  representerade	  

en	  grupp,	  C1,	  och	  de	  resterande	  studenterna	  en	  annan,	  C2.	  De	  som	  svarade	  Nej	  eller	  

Kanske	  på	  frågan	  i	  tabell	  7,	  fick	  en	  fråga	  om	  de	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  sätta	  in	  hela	  sin	  

inkomst	  på	  ICA	  Banken	  om	  de	  fick	  en	  premie	  för	  det.	  	  

• Om	  du	  fick	  en	  premie,	  skulle	  du	  då	  överväga	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  

till	  ICA	  Banken?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  8.	  
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Tabell	  8.	  	  Studenters	  intresse	  av	  en	  automatisk	  insättning	  av	  sin	  inkomst	  vid	  erhållandet	  av	  en	  premie.	  

	  	   Studenter	  som	  inte	  har	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  kontot	  i	  %.	  

Ja	   50	  

Nej	   17	  

Vet	  ej	   33	  

Svarande	   814	  personer	  

	  

Här	  syns	  det	  att	  hälften	  av	  de	  svarande	  kan	  tänka	  sig	  att	  sätta	  in	  sitt	  CSN	  och/eller	  lön	  

om	  de	  fick	  en	  premie	  för	  det.	  De	  som	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  i	  tabell	  7,	  fick	  i	  stället	  den	  här	  

frågan.	  

• Om	  du	  övervägt	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  till	  ditt	  ICA	  Bankkonto	  hur	  

kommer	  det	  sig	  att	  du	  inte	  gjort	  det?	  

	  

Det	  var	  en	  öppen	  fråga	  där	  respondenterna	  med	  egna	  ord	  fick	  skriva	  ner	  sina	  svar,	  det	  

var	  102	  personer	  som	  svarade.	  Majoriteten	  av	  studenterna	  hamnar	  under	  en	  av	  

respektive	  huvudkategori:	  

	  

1. Såg	  ingen	  fördel	  eller	  anledning	  att	  göra	  det.	  

2. Tyckte	  de	  var	  svårt	  och	  krångligt.	  

3. Har	  ICA	  Banken	  som	  sekundärbank	  till	  mat	  och	  resor,	  vissa	  delar	  matkonto	  med	  

sin	  sambo.	  

4. Är	  nöjda	  med	  sin	  nuvarande	  bank	  där	  de	  också	  har	  sin	  insättning	  av	  CSN	  och	  lön.	  

De	  skriver	  att	  deras	  nuvarande	  bank	  erbjuder	  bättre	  bolån,	  sparränta	  och	  

liknande	  fördelaktiga	  tjänster.	  De	  här	  kunderna	  föredrar	  att	  ha	  sitt	  lönekonto	  hos	  

sin	  huvudbank,	  som	  för	  närvarande	  inte	  är	  ICA	  Banken.	  

	  

De	  två	  grupperna,	  C1	  och	  C2,	  fick	  sedan	  svara	  på	  om	  de	  hade	  ICA	  Banken	  som	  sin	  

huvudsakliga	  bank.	  	  

• Är	  ICA	  Banken	  din	  huvudsakliga	  bank	  (den	  bank	  du	  använder	  mest)?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  9.	  
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Tabell	  9.	  Andel	  som	  har	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudsakliga	  bank	  och	  inte.	  Uppdelat	  i	  C1	  och	  C2.	  

	  	   C1.	  Svaren	  är	  i	  %.	   C2.	  Svaren	  är	  i	  %.	  

Ja	   67	   1	  

Nej	   32	   98	  

Vet	  ej	   1	   1	  

Svarande	   79	  personer	   924	  personer	  

	  

Sextiosju	  procent	  av	  de	  studenter	  som	  hade	  sin	  inkomst	  direkt	  in	  på	  ICA	  kontot	  hade	  

också	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudbank.	  Av	  de	  studenter	  som	  inte	  hade	  sin	  CSN	  och/eller	  

lön	  direkt	  in	  på	  sitt	  konto	  var	  det	  en	  procent	  som	  hade	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudbank.	  

	  

Avsikten	  att	  stanna	  kvar	  som	  kund	  hos	  ICA	  Banken	  undersöktes.	  	  

• Tror	  du	  att	  du	  kommer	  att	  fortsätta	  vara	  kund	  hos	  ICA	  Banken	  när	  du	  inte	  längre	  

studerar?	  

Resultat	  presenteras	  i	  tabell	  10.	  
	  

Tabell	  10.	  Avsikt	  att	  stanna	  kvar	  som	  bankkund	  efter	  avslutade	  studier.	  Uppdelat	  i	  C1	  och	  C2.	  

	  	   C1.	  Svaren	  är	  i	  %.	   C2.	  Svaren	  är	  i	  %.	  

Ja	   69	   52	  

Kanske	   27	   41	  

Nej	   4	   7	  

Svarande	   81	  personer	   925	  personer	  

	  

I	  tabellen	  syns	  det	  att	  69	  procent	  av	  de	  som	  har	  sin	  inkomst	  direkt	  in	  på	  ICA	  Banken	  har	  

för	  avsikt	  att	  fortsätta	  vara	  kunder	  även	  efter	  avslutade	  studier.	  Detta	  går	  att	  jämföra	  

med	  resterande	  studenter	  där	  52	  procent	  tror	  att	  de	  kommer	  fortsätta	  vara	  kunder.	  

	  

5.1.2	  Informationskanaler	  

En	  fråga	  angående	  vilken	  informationskälla	  som	  var	  anledning	  till	  att	  studenter	  valt	  att	  

ansöka	  om	  ICA	  Student	  ställdes.	  Med	  syfte	  att	  undersöka	  om	  det	  förelåg	  någon	  skillnad	  

mellan	  gruppernas	  svar.	  	  

• Hur	  blev	  du	  informerad	  om	  ICA	  Student	  som	  ledde	  till	  att	  du	  gick	  med?	  	  

I	  tabell	  11	  redovisas	  respektive	  grupps	  svar.	  
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Tabell	  11.	  Informationskanaler	  till	  ICA	  Student.	  Uppdelat	  i	  förvalda	  strata.	  

	  

	  

KH	  

i	  %	  

KM	  	  

i	  %	  

KL	  	  

i	  %	  

LH	  

i	  %	  

LM	  

i	  %	  

LL	  

i	  %	  

ICA-‐butik	   15	   15	   21	   19	   21	   19	  

Mecenat	   26	   31	   32	   30	   27	   30	  

Facebook	   13	   16	   13	   14	   17	   14	  

Vänner	  och	  bekanta	   36	   41	   41	   45	   48	   45	  

ICAs	  hemsida	   32	   28	   21	   27	   23	   18	  

Personligt	  möte	  på	  studentcampus	   5	   4	   3	   6	   5	   7	  

Tidningen	  Buffé	   3	   10	   3	   6	   5	   6	  

Övrigt	   4	   1	   3	   3	   5	   2	  

	  

I	  tabellen	  syns	  det	  att	  rekommendationer	  från	  Vänner	  och	  bekanta	  är	  det	  överlägset	  

vanligaste	  sättet	  att	  ansöka	  om	  ICA	  Student.	  Följt	  av	  Mecenat	  som	  är	  ett	  företag	  som	  

förmedlar	  rabatter	  till	  studenter	  och	  ICAs	  hemsida.	  Studenter	  som	  blivit	  informerade	  

genom	  Mecenat	  ser	  ut	  att	  skilja	  sig	  något	  mellan	  grupperna.	  Arton	  procent	  är	  

medelvärdet	  på	  hur	  många	  studenter	  som	  fått	  informationen	  från	  en	  ICA-‐butik.	  

Medelvärdet	  för	  att	  studenter	  ansökt	  till	  ICA	  Student	  genom	  Personligt	  möte	  på	  

studentcampus	  är	  fem	  procent.	  	  

	  

5.1.3	  ICA	  Students	  kundnöjdhet	  

Studenterna	  fick	  svara	  på	  en	  fråga	  om	  kundnöjdhet.	  Svaren	  sträckte	  sig	  på	  en	  femgradig	  

Likertskala	  från	  Inte	  alls	  nöjd	  till	  Mycket	  nöjd.	  Svaren	  presenteras	  i	  tabell	  12.	  	  

• Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  ICA	  Student	  totalt	  sett	  om	  du	  räknar	  in	  alla	  förmåner,	  

erbjudanden	  och	  så	  vidare	  sin	  följer	  med	  kortet?	  

	  
Tabell	  12.	  Kundnöjdhet.	  Uppdelad	  i	  förvalda	  strata.	  

	   KH	   KM	   KL	   LH	   LM	   LL	  

Inte	  alls	  nöjd	  -‐	  Mycket	  nöjd	   4	   4,08	   3,49	   3,95	   3,92	   3,47	  

	  

Det	  ser	  ut	  att	  föreligga	  en	  skillnad	  där	  de	  studenter	  som	  ingår	  i	  KH,	  KM,	  LH	  och	  LM	  

förefaller	  vara	  nöjda	  i	  större	  utsträckning	  än	  de	  som	  ingår	  i	  KL	  och	  LL.	  
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Sedan	  ställdes	  en	  fråga	  där	  syftet	  var	  att	  se	  hur	  positiva	  studenterna	  var	  till	  ICA	  Student	  

och	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  ville	  rekommendera	  andra	  studerande	  att	  ansöka.	  	  

• Hur	  troligt	  är	  det	  att	  du	  skulle	  rekommendera	  en	  vän,	  släkting	  eller	  kurskamrat	  att	  

ansöka	  om	  ICA	  Student?	  

I	  tabell	  13	  syns	  medelvärdet	  från	  respektive	  grupp.	  

	  
Tabell	  13.	  Rekommendationer.	  Uppdelat	  i	  förvalda	  strata.	  

	   KH	   KM	   KL	   LH	   LM	   LL	  

Inte	  alls	  troligt	  -‐	  Mycket	  troligt	   4,56	   4,58	   3,92	   4,48	   4,4	   4,07	  

	  

Svaren	  var	  även	  här	  baserades	  på	  en	  femgradig	  Likertskala,	  där	  ett	  var	  Inte	  alls	  troligt	  

och	  fem	  var	  Mycket	  troligt.	  Även	  här	  verkar	  det	  som	  att	  de	  stratum	  som	  har	  ett	  högre	  

värde	  hos	  ICA	  Banken	  också	  i	  större	  utsträckning	  är	  beredda	  att	  rekommendera	  ICA	  

Student.	  	  

	  

5.1.4	  Studenternas	  lojalitet	  

Studenter	  fick	  svara	  på	  en	  fråga	  angående	  deras	  avsikt	  att	  vara	  kvar	  som	  kunder	  efter	  

sin	  studietid.	  	  

• Tror	  du	  att	  du	  kommer	  fortsätta	  vara	  kund	  hos	  ICA	  Banken	  när	  du	  inte	  längre	  

studerar?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  14.	  

	  
Tabell	  14.	  Avsikten	  att	  stanna	  kvar	  som	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier.	  Uppdelad	  i	  förvalda	  strata.	  

	  	   KH	   KM	   KL	   LH	   LM	   LL	  

Ja	   61	   58	   49	   61	   51	   35	  

Kanske	   34	   35	   38	   37	   43	   54	  

Nej	   5	   6	   14	   2	   6	   12	  

	  

Här	  framgår	  det	  att	  61	  procent	  av	  studenterna	  i	  grupperna	  KH	  och	  LH	  tror	  att	  de	  

kommer	  att	  fortsätta	  var	  ICA	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier.	  Detta	  går	  att	  jämföra	  

med	  49	  procent	  respektive	  35	  procent	  i	  KL	  och	  LL.	  	  
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5.1.5	  ICA-‐studenters	  kunskap	  om	  erbjudandet	  

En	  fråga	  angående	  vilka	  förmåner	  som	  studenterna	  kände	  till	  ställdes	  i	  enkäten.	  	  

• Här	  är	  en	  lista	  på	  olika	  förmåner	  som	  finns	  inom	  ICA	  Student.	  Vilken	  eller	  vilka	  av	  

dessa	  känner	  du	  till	  att	  ICA	  Student	  erbjuder	  sen	  tidigare?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  15.	  

	  
Tabell	  15.	  Kunskap	  om	  erbjudandet.	  Uppdelat	  i	  förvalda	  strata.	  Svaren	  är	  i	  procent.	  

	   KH	   KM	   KL	   LH	   LM	   LL	  

Rabatt	  på	  bolån	  efter	  avslutade	  studier	   4	   9	   3	   2	   1	   2	  

Erbjudanden	  hos	  olika	  samarbetspartners	  (t.ex.	  Actic,	  Ving,	  Malmö	  Aviation,	  

Adlibris)	  

54	   56	   47	   60	   50	   40	  

Rabatt	  på	  dagligvaror	   93	   95	   90	   93	   92	   89	  

ICA	  bankkort	  kostnadsfritt	   88	   90	   76	   90	   92	   86	  

Dubbel	  bonus	  när	  jag	  betalar	  med	  ICA	  Bankkort	   88	   84	   71	   85	   83	   70	  

Tidningen	  Buffé	  hem	  i	  brevlådan	   75	   74	   56	   83	   79	   70	  

Startpremie	  (100	  kronor	  insatta	  på	  kortet	  och	  en	  olivolja	  från	  ICA)	   46	   52	   44	   58	   60	   64	  

Erbjudande	  på	  studentanpassad	  hemförsäkring	  från	  ICA	  Banken	   29	   36	   32	   43	   42	   30	  

Kostnadsfria	  uttag	  utomlands	   67	   57	   46	   52	   43	   33	  

Inget	  av	  ovanstående	   0	   0	   5	   0	   1	   2	  

	  

Här	  ser	  det	  ut	  att	  föreligga	  ett	  visst	  informationsövertag	  hos	  grupperna	  KH,	  KM,	  LH	  och	  

LM,	  jämfört	  med	  KL	  och	  LL.	  

	  

5.1.6	  ICA	  Student	  banktjänster	  

De	  som	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  om	  de	  hade	  för	  avsikt	  att	  fortsätta	  vara	  ICA	  Bankkunder	  

efter	  avslutade	  studier,	  fick	  en	  fråga	  som	  presenteras	  i	  tabell	  16.	  	  

• Med	  vilka	  tjänster	  skulle	  du	  vilja	  fortsätta	  vara	  ICA	  bankkund?	  

	  	  
Tabell	  16.	  Banktjänster.	  

	  	   Procent	   Antal	  

Bankkort	   91	   490	  

Bolån	   10	   52	  

Sparande	   25	   132	  

Försäkringar	   16	   84	  

Vet	  ej	   10	   54	  
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I	  tabell	  16	  framgår	  det	  att	  de	  studenter	  som	  har	  för	  avsikt	  att	  stanna	  kvar	  som	  

bankkunder	  vill	  majoriteten	  ha	  ICA	  Bankens	  bankkort.	  En	  fjärdedel	  är	  intresserade	  av	  

ett	  sparande	  hos	  ICA	  Banken,	  16	  procent	  vill	  ha	  försäkring	  och	  en	  tiondel	  är	  intresserad	  

av	  att	  ha	  bolån	  hos	  ICA	  Banken.	  

	  

5.1.7	  Förbättringsåtgärder	  ICA	  Student	  

Studenterna	  som	  svarade	  Kanske	  eller	  Nej	  på	  frågan	  om	  de	  hade	  för	  avsikt	  att	  stanna	  

kvar	  hos	  banken	  efter	  att	  de	  avslutat	  sina	  studier,	  fick	  en	  öppen	  fråga	  om	  vad	  som	  skulle	  

kunna	  få	  dem	  att	  stanna	  kvar	  som	  kunder	  hos	  banken.	  Några	  grupper	  kunde	  identifieras.	  

1. Majoriteten	  av	  ICA-‐studenterna	  uttryckte	  att	  avgiften	  på	  bankkortet	  är	  

avgörande	  när	  det	  kommer	  till	  val	  av	  bank.	  Många	  studenter	  skriver	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  rabatterna	  och	  förmånerna	  är	  kvar	  om	  de	  ska	  fortsätta	  vara	  ICA	  

bankkunder.	  Framförallt	  dubbel	  bonus.	  	  

2. Bra	  tjänster	  förutom	  bankkortet	  är	  också	  viktigt.	  Förmånliga	  bostadslån,	  bra	  

försäkring	  och	  generös	  sparränta	  tas	  upp	  som	  viktiga	  faktorer.	  En	  student	  tar	  

upp	  som	  ett	  förslag	  att	  sparräntan	  ska	  vara	  högre	  än	  CSNs	  låneränta.	  

3. Att	  banken	  tänker	  på	  miljön	  i	  sitt	  arbete	  och	  framstår	  som	  det	  bästa	  alternativet	  

ur	  ett	  hållbarhetsperspektiv	  är	  avgörande	  för	  en	  del	  studenter	  när	  det	  kommer	  

till	  val	  av	  bank.	  	  

4. ICA	  Banken	  har	  inga	  bankkontor	  och	  det	  uppfattar	  den	  här	  gruppen	  av	  studenter	  

som	  ett	  problem,	  eftersom	  de	  vill	  ha	  rådgivning	  när	  de	  placerar	  sina	  pengar.	  En	  

idé	  som	  framkom	  var	  att	  ICA	  Banken	  skulle	  kunna	  erbjuda	  en	  avgiftsfri	  indexfond	  

i	  likhet	  med	  Avanza	  Zero.	  

	  

5.1.8	  ICA	  Student	  förslag	  

Sist	  i	  enkäten	  ställdes	  en	  öppen	  fråga	  där	  studenterna	  med	  egna	  ord	  fick	  uttrycka	  vad	  

som	  kunde	  göra	  ICA	  Student	  bättre.	  Bland	  förslagen	  kunde	  grupper	  identifieras.	  

Grupperna	  hade	  en	  liknande	  uppdelning	  som	  den	  tidigare	  öppna	  frågan.	  

1. Studentrabatterna,	  som	  förnyas	  veckovis	  och	  är	  synliga	  på	  ICAs	  hemsida	  och	  i	  

veckomailen,	  tycker	  många	  studenter	  kan	  förbättras.	  Många	  studenter	  tar	  upp	  

exempel	  på	  rabatt	  på	  tuggummi	  och	  uttrycker	  att	  det	  för	  ofta	  är	  en	  av	  veckans	  

varor.	  Det	  är	  ingen	  som	  vill	  ha	  12	  procent	  rabatt	  på	  ett	  tuggummipaket	  som	  
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kostar	  20	  kronor.	  De	  önskar	  även	  längre	  giltighet	  på	  rabatterna.	  Recept	  på	  

maträtter	  där	  de	  rabatterade	  varorna	  ingår	  efterfrågas.	  

2. Det	  var	  många	  av	  studenterna	  som	  efterfrågade	  ett	  ökat	  miljö-‐	  och	  

hållbarhetstänk	  från	  ICA	  Banken.	  De	  uttryckte	  att	  om	  ICA	  Banken	  blev	  det	  

finansiella	  institut	  som	  tog	  mest	  hänsyn	  till	  miljön	  skulle	  det	  vara	  deras	  självklara	  

val	  av	  huvudbank.	  De	  efterfrågade	  även	  mer	  ekologiska	  produkter	  hos	  ICA	  

Students	  veckorabatter.	  Vissa	  uttryckte	  även	  ett	  missnöje	  med	  att	  det	  var	  för	  

mycket	  rabatter	  på	  onyttiga	  produkter	  som	  var	  av	  typerna	  hel-‐	  och	  halvfabrikat.	  	  

3. Flera	  studenter	  skriver	  att	  ICA-‐butikerna	  ofta	  inte	  är	  medvetna	  om	  

studentrabatterna,	  vilket	  skapar	  svårigheter	  och	  frustration	  hos	  studenterna	  när	  

de	  ska	  handla	  sin	  mat.	  	  

4. För	  att	  attrahera	  fler	  studenter	  till	  ICA	  Student	  erbjuder	  ICA	  Banken	  premier	  till	  

nya	  kunder.	  I	  maj	  pågick	  en	  kampanj	  där	  nya	  studentkunder	  som	  gick	  med	  i	  ICA	  

Student	  fick	  ett	  brunchpaket.	  Detta	  ledde	  till	  att	  de	  som	  redan	  är	  med	  i	  ICA	  

Student	  känner	  sig	  osynliga.	  	  

	  

5.2	  Enkät	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter	  

5.2.1	  Från	  ICA-‐student	  till	  ICA-‐bankkund	  

Den	  femte	  frågan	  i	  enkäten	  hade	  som	  mål	  att	  analysera	  vad	  ICA	  Bankens	  kunder	  tyckte	  

om	  övergången	  från	  ICA	  Student	  till	  ICA-‐bankkund.	  	  

• Tyckte	  du	  något	  att	  kunnat	  göras	  bättre	  vid	  övergången	  från	  ICA	  Student	  till	  ICA	  

bankkund?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  17.	  

	  
Tabell	  17.	  Övergången	  från	  ICA	  Student	  till	  ICA-‐bankkund.	  

	  	   Procent	  

Ja	   58	  

Nej	   6	  

Vet	  inte	   36	  
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Enligt	  58	  procent	  hade	  övergången	  kunnat	  göras	  bättre,	  resterande	  42	  procent	  svarade	  

Nej	  eller	  Vet	  inte.	  För	  att	  analysera	  varför	  vissa	  studenter	  svarat	  Ja	  fick	  de	  en	  följdfråga.	  

Där	  de	  med	  egna	  ord	  fick	  svara.	  

• Vad	  hade	  kunnat	  göras	  bättre	  vid	  övergången	  från	  ICA	  Student	  till	  ICA	  Bankkund?	  

	  

Resultatet	  av	  svaren	  visar	  att	  åtta	  av	  de	  fjorton	  som	  svarade	  på	  frågan	  inte	  visste	  om	  att	  

de	  var	  betalande	  ICA-‐bankkunder.	  De	  trodde	  fortfarande	  att	  de	  var	  med	  i	  ICA	  Student.	  

Enkäten	  ser	  därmed	  ut	  att	  visa	  att	  elva	  procent	  av	  alla	  före	  detta	  ICA-‐studenter	  inte	  vet	  

om	  att	  de	  övergått	  till	  att	  bli	  vanliga	  bankkunder.	  Respondenterna	  fick,	  som	  nämnts	  i	  

studiens	  metoddel	  avsnitt	  4	  sidan	  12,	  innan	  utskicket	  genomgå	  ett	  urval.	  Endast	  de	  före	  

detta	  ICA-‐studenter	  som	  varit	  betalande	  bankkunder	  i	  minst	  tre	  månader	  ingick	  i	  

urvalet.	  Detta	  för	  att	  minska	  risken	  för	  att	  respondenterna	  inte	  skulle	  vara	  medvetna	  om	  

övergången.	  Följaktligen	  har	  de	  elva	  procenten	  i	  enkätundersökningen	  som	  uppgett	  att	  

de	  inte	  visste	  om	  att	  de	  var	  betalande	  ICA-‐bankunder,	  varit	  utanför	  ICA	  Student	  i	  över	  

15	  månader.	  	  

	  

5.2.2	  ICA	  Banken	  banktjänster	  

En	  fråga	  ställdes	  angående	  vilka	  tjänster	  bankkunderna	  hade.	  	  

• Vilken	  eller	  vilka	  tjänster	  har	  du	  hos	  ICA	  Banken	  idag?	  

Resultat	  presenteras	  i	  tabell	  18.	  

	  
Tabell	  18.	  Vilka	  tjänster	  har	  ICA	  Bankens	  före	  detta	  studentkunder.	  

	  	   Procent	  

Bankkort	   100	  

Försäkringar	  (te.x.	  Hemförsäkring	  eller	  bilförsäkring)	   7	  

Sparande	  (te.x.	  Sparkonto	  eller	  fonder)	   13	  

Lån	  (te.x.	  Bolån	  eller	  kundlån)	   4	  

	  

Samtliga	  före	  detta	  studenter	  har	  bankkort,	  tretton	  procent	  sparande,	  sju	  procent	  

försäkring	  och	  fyra	  procent	  lån.	  
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Ett	  urval	  gjordes	  där	  samma	  fråga	  ställdes.	  Alla	  kunder	  utom	  de	  som	  uppgett	  att	  ICA	  

Banken	  var	  deras	  huvudbank	  togs	  bort	  från	  svarsstatistiken.	  

• Vilken	  eller	  vilka	  tjänster	  har	  du	  hos	  ICA	  Banken	  idag?	  

Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  19.	  

	  
Tabell	  19.	  Vilka	  tjänster	  har	  ICA	  Bankens	  före	  detta	  studentkunder.	  Urval	  bara	  de	  som	  har	  ICA	  Banken	  som	  
huvudbank.	  

	  	   huvudsaklig	  bank	  

svaren	  i	  %	  

Bankkort	   100	  

Försäkringar	  (te.x.	  Hemförsäkring	  eller	  bilförsäkring)	   18	  

Sparande	  (te.x.	  Sparkonto	  eller	  fonder)	   45	  

Lån	  (te.x.	  Bolån	  eller	  kundlån)	   18	  

	  

I	  resultatet	  där	  bara	  de	  som	  har	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudsakliga	  bank	  svarat,	  syns	  det	  

att	  samtliga	  har	  bankkort,	  45	  procent	  sparande	  och	  18	  procent	  försäkringar	  och/eller	  

lån.	  I	  nästa	  avsnitt	  presenteras	  den	  intervju	  som	  genomförts.	  

	  

5.3	  Intervju	  	  

Nedan	  presenteras	  resultatet	  från	  den	  intervju	  som	  genomförts	  med	  ICA	  Bankens	  VD	  

Jörgen	  Wennberg.	  

5.3.1	  Intervju	  med	  Jörgen	  Wennberg	  

Wennberg	  berättar	  att	  ICA	  i	  alla	  tider	  haft	  problem	  med	  att	  sänka	  medelåldern	  på	  sina	  

kunder.	  För	  fyra	  år	  sedan	  innan	  lanseringen	  av	  ICA	  Student	  hade	  både	  ICA	  Sverige	  och	  

ICA	  Banken	  ett	  behov	  av	  att	  föryngra	  sin	  kundbas.	  De	  insåg	  att	  studenter	  är	  en	  otroligt	  

viktig	  målgrupp,	  eftersom	  de	  utbildar	  sig	  och	  blir	  stabila	  kunder.	  ICA	  ville	  att	  fler	  

studenter	  skulle	  handla	  på	  ICA	  och	  tidigt	  skapa	  ett	  köpbeteende.	  Idén	  var	  att	  attrahera	  

studenter	  genom	  att	  skapa	  ett	  lojalitetsprogram	  som	  var	  en	  betaltjänst	  och	  gav	  särskilda	  

rabatter	  i	  ICA-‐butiker	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  	  

	  

”Enskilda	  ICA-‐handlare	  i	  Sverige	  delar	  med	  sig	  av	  rabatten,	  ICA	  Sverige	  skapar	  ett	  

lojalitetsprogram	  och	  banken	  tillhandahåller	  kostnadsfritt	  bankkort	  och	  extra	  förmåner.	  

Och	  då	  drar	  vi	  i	  gång	  ett	  beteende.”	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  
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Innan	  lanseringen	  av	  ICA	  Student	  testades	  idén	  på	  21	  studenter.	  De	  fick	  svara	  på	  frågan	  

hur	  de	  fått	  sin	  nuvarande	  bankrelation.	  Samtliga	  21	  studenter	  hade	  ärvt	  sin	  bankrelation	  

från	  sina	  föräldrar.	  Där	  identifierade	  ICA	  en	  svårighet	  med	  att	  lansera	  ICA	  Student,	  

studenterna	  har	  redan	  sin	  internetbank,	  pinkod	  och	  så	  vidare.	  Följaktligen	  måste	  ett	  

beteende	  hos	  studenterna	  brytas	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  	  

	  

”Om	  man	  ska	  bryta	  ett	  beteende	  ska	  man	  göra	  det	  när	  kunden	  har	  bildat	  familj,	  har	  

hushållskonto,	  bolån	  och	  allting?	  Då	  blir	  det	  ännu	  svårare	  att	  bryta	  beteendet.	  Alltså	  ska	  

vi	  göra	  det	  tidigt.	  Det	  var	  ICA	  Sverige,	  ICA	  Handlarna	  och	  vi	  överens	  om.	  Låt	  oss	  göra	  en	  

attack.”	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  

	  

Wennberg	  fortsätter	  med	  att	  diskutera	  den	  investering	  som	  krävs	  från	  ICA	  Sverige,	  

Handlarna	  och	  ICA	  Banken	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  ICA	  Student.	  Alla	  tre	  parter	  är	  överens	  

om	  att	  den	  investering	  som	  görs	  är	  viktig	  för	  ICA.	  Kunddatabasen	  har	  totaltsett	  

föryngrats	  och	  ICA	  har	  fått	  in	  ännu	  en	  kundkategori	  som	  inte	  har	  etablerat	  sig	  i	  sitt	  

familjebeteende.	  ICA	  finns	  där	  både	  som	  matleverantör	  och	  finansiell	  leverantör	  

(Wennberg,	  VD,	  2014).	  

	  

	  ”Vi	  går	  in	  och	  hjälper	  till	  med	  det	  som	  är	  basic,	  mat	  till	  bra	  pris	  och	  ett	  

studenterbjudande	  som	  är	  gratis.”	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  

	  

Lojalitet	  skapas,	  enligt	  Wennberg,	  till	  ICA	  uteslutande	  av	  att	  det	  är	  välskötta	  bra	  butiker,	  

med	  bra	  varor,	  prisvärde,	  bra	  bemötande	  och	  i	  rätt	  läge.	  Sen	  bygger	  ICA	  på	  med	  

tillkommande	  tjänster,	  men	  det	  är	  kundbemötandet	  i	  butik	  som	  är	  avgörande	  för	  

lojaliteten	  till	  ICA	  (Wennberg,	  VD,	  2014).	  

I	  nästa	  kapitel	  analyseras	  det	  resultat	  som	  presenterats	  i	  detta	  kapitel.	  
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6.	  Analys	  

Två	  typer	  av	  data	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  här	  analysen,	  primärdata	  och	  sekundärdata.	  

Primärdata	  är	  den	  information	  som	  har	  framkommit	  genom	  de	  två	  

enkätundersökningar	  och	  den	  intervju	  som	  genomförts.	  Resultatet	  har	  presenterats	  i	  

studiens	  resultatdel	  avsnitt	  fem.	  Övrig	  information	  är	  sekundärdata	  som	  redan	  funnits	  

tillgänglig.	  Den	  har	  presenterats	  i	  studiens	  teoridel	  avsnitt	  två	  och	  i	  studiens	  

fallstudiedel	  avsnitt	  tre.	  	  

	  

6.1	  Studentenkäten	  	  

Nedan	  följer	  en	  analys	  av	  enkäten	  som	  skickades	  till	  9	  000	  ICA-‐studenter.	  	  

	  

6.1.1	  Insättning	  av	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  kontot	  

I	  studiens	  avsnitt	  3.4	  Marknad	  sidan	  11	  finns	  tabell	  1	  och	  tabell	  2	  där	  ICA	  Bankens	  

konkurrenter	  på	  bankmarknaden	  åskådliggörs.	  Där	  visas	  det	  att	  ICA	  Bankens	  

konkurrenter	  har	  insättning	  av	  CSN	  och/eller	  lön	  som	  krav	  för	  att	  studenterna	  ska	  få	  ta	  

del	  av	  erbjudandet.	  ICA	  Banken	  har,	  som	  tidigare	  nämnts,	  inget	  sådant	  krav.	  Åtta	  

procent	  av	  studenterna	  i	  undersökningen	  har	  ändå	  valt	  att	  sätta	  in	  sitt	  CSN	  på	  sitt	  ICA	  

bankkort	  det	  presenteras	  i	  tabell	  7,	  sidan	  19.	  Den	  siffran	  i	  enkätundersökningen	  

representerar	  hela	  populationen	  bra.	  Som	  tidigare	  nämnts,	  har	  8,5	  procent	  av	  alla	  ICA-‐

studenter	  automtisk	  insättning	  av	  CSN.	  För	  att	  analysera	  vikten	  av	  att	  studenterna	  har	  

CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  bankkortet	  ställdes	  ett	  antal	  frågor.	  De	  åtta	  procent	  som	  

har	  sin	  inkomst	  direkt	  insatta	  på	  kortet	  representerade	  en	  grupp,	  C1,	  och	  de	  resterande	  

92	  procenten	  representerar	  en	  annan,	  C2.	  Syftet	  med	  uppdelningen	  var	  att	  jämföra	  om	  

det	  förelåg	  någon	  skillnad	  mellan	  gruppernas	  preferenser	  och	  potentiella	  lönsamhet.	  	  

	  

På	  frågan	  om	  ICA	  Banken	  var	  studenternas	  huvudsakliga	  bank	  svarade	  67	  procent	  i	  C1	  

Ja	  medan	  endast	  en	  procent	  av	  studenterna	  i	  C2	  svarade	  Ja.	  Detta	  resultat	  finns	  

presenterat	  i	  tabell	  9,	  sidan	  21.	  Mot	  detta	  som	  bakgrund	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  

studenter	  med	  automatisk	  insättning	  av	  CSN	  och	  lön	  varje	  månad	  ser	  ut	  att	  i	  högre	  grad	  

ha	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudsakliga	  bank.	  Detta	  kan	  ha	  en	  stor	  inverkan	  på	  hur	  många	  

av	  studenterna	  som	  i	  framtiden	  kommer	  att	  fortsätta	  vara	  kunder	  hos	  ICA	  Banken.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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I	  studiens	  teoridel	  avsnitt	  2.1	  sidan	  två	  beskrev	  Pass	  (2006)	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  

faktorerna	  för	  studenterna	  när	  det	  kom	  till	  val	  av	  bank	  var	  bekvämlighet.	  Har	  studenten	  

haft	  en	  specifik	  bank	  som	  sin	  huvudbank	  under	  sin	  studietid,	  kan	  det	  antas	  att	  studenten	  

kommer	  att	  fortsätta	  ha	  den	  banken.	  	  

	  

De	  som	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  i	  tabell	  7	  sidan	  19,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  övervägt	  att	  sätta	  in	  

CSN	  och/eller	  lön	  på	  sitt	  bankkort	  men	  inte	  gjort	  det	  än,	  fick	  en	  öppen	  fråga	  där	  de	  med	  

egna	  ord	  kunde	  berätta	  varför	  de	  inte	  valt	  att	  göra	  insättning.	  Fyra	  grupper	  kunde	  

identifieras,	  de	  beskrivs	  nedan:	  

	  

1. Såg	  ingen	  fördel	  eller	  anledning	  att	  göra	  det.	  

Studenterna	  uttryckte	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  direkt	  anledning	  att	  göra	  det.	  Återigen	  

blir	  studenters	  krav	  på	  att	  det	  måste	  vara	  bekvämt	  viktigt.	  För	  att	  attrahera	  den	  här	  

gruppen	  av	  studenter	  kan	  det	  vara	  aktuellt	  att	  erbjuda	  en	  premie	  av	  något	  slag,	  som	  kan	  

få	  studenterna	  att	  se	  en	  fördel	  i	  en	  automatisk	  insättning.	  Senare	  i	  analysen	  ges	  ett	  

förslag	  på	  premie.	  	  

	  

2. Tyckte	  det	  var	  svårt	  och	  krångligt.	  

Den	  här	  gruppen	  av	  studenter	  tyckte	  det	  verkade	  svårt	  att	  göra	  den	  automatiska	  

insättningen.	  Vissa	  studenter	  har	  autogiron	  som	  dras	  varje	  månad	  och	  undrar	  vad	  som	  

skulle	  hända	  med	  dem.	  För	  att	  övertyga	  den	  här	  gruppen	  om	  att	  det	  inte	  är	  krångligt	  att	  

byta	  måste	  det	  budskapet	  kommuniceras.	  Förslagsvis	  genom	  tydliga	  instruktioner	  på	  

ICA	  Bankens	  webbsida,	  information	  i	  ICA	  Students	  veckobrev	  och	  telefonnumret	  till	  en	  

kundservice	  som	  är	  kunniga	  när	  det	  gäller	  att	  byta	  bank	  för	  autogiron	  och	  så	  vidare.	  	  

	  

3. Har	  ICA	  Banken	  som	  sekundärbank	  till	  mat	  och	  resor,	  vissa	  delar	  matkonto	  med	  

sin	  sambo.	  

Den	  här	  gruppen	  av	  studenter	  använder	  ICA	  Banken	  som	  en	  sekundär	  bank,	  vid	  köp	  av	  

mat	  eller	  resor.	  Till	  den	  här	  gruppen	  måste	  det	  kommuniceras	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  

ha	  två	  konton	  hos	  ICA	  Banken.	  Det	  vill	  säga	  det	  är	  möjligt	  att	  ha	  ett	  ICA-‐bankkort	  som	  

studenten	  använder	  vid	  mat	  och	  reser	  och	  ett	  till	  ICA-‐bankkort	  som	  studenten	  använder	  

vid	  övriga	  ärenden.	  	  
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4. Studenterna	  som	  hamnar	  under	  den	  här	  kategorin	  är	  nöjda	  med	  sin	  befintliga	  

huvudbank.	  Enligt	  studenterna	  erbjuder	  den	  banken	  bättre	  bolån,	  sparränta	  eller	  

liknande.	  Kunderna	  uttrycker	  att	  de	  föredrar	  att	  ha	  lönekontot	  där	  de	  har	  de	  

flesta	  av	  sina	  tjänster,	  det	  vill	  säga	  hos	  sin	  huvudbank.	  

Det	  här	  var	  en	  vanlig	  synpunkt	  hos	  studenterna.	  De	  vill	  ha	  in	  sin	  inkomst	  på	  den	  bank	  

som	  de	  använder	  mest.	  För	  att	  attrahera	  den	  här	  målgruppen	  är	  det	  viktigt	  att	  

kommunicera	  att	  ICA	  Banken	  är	  en	  fullsortimentsbank	  på	  privatsidan.	  Förslag	  på	  hur	  

detta	  ska	  uppnås	  ges	  senare	  i	  analysen.	  

	  

De	  studenter	  i	  C2,	  som	  istället	  svarade	  Nej	  eller	  Kanske	  på	  frågan	  om	  de	  hade	  övervägt	  

att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  på	  sitt	  ICA	  Bankkonto,	  fick	  en	  fråga	  om	  de	  skulle	  kunna	  

tänka	  sig	  att	  sätta	  in	  sin	  inkomst	  hos	  ICA	  Banken	  om	  de	  fick	  en	  premie	  för	  det.	  Här	  

svarade	  50	  procent	  Ja,	  17	  procent	  Nej	  och	  en	  tredjedel	  Vet	  inte.	  Resultatet	  presenteras	  i	  

tabell	  8,	  sidan	  20.	  Här	  syns	  det	  att	  en	  stor	  grupp	  studenter	  kan	  tänka	  sig	  att	  föra	  över	  sin	  

inkomst	  direkt	  till	  ICA	  Banken	  om	  de	  fick	  en	  premie	  för	  det.	  Som	  tidigare	  nämnts	  lämnas	  

förslag	  på	  en	  premie	  i	  nästa	  stycke.	  

	  

Slutligen	  analyseras	  även	  studenternas	  Churn.	  De	  fick	  svara	  på	  en	  fråga	  om	  deras	  avsikt	  

att	  stanna	  kvar	  som	  kund	  hos	  ICA	  Banken	  efter	  avslutade	  studier.	  Se	  tabell	  10,	  sidan	  21.	  I	  

gruppen	  C1	  svarade	  69	  procent	  Ja	  och	  i	  gruppen	  C2	  svarade	  52	  procent	  Ja.	  Det	  var	  

många	  studenter	  som	  svarade	  Kanske.	  Och	  fyra	  respektive	  sju	  procent	  svarade	  Nej.	  I	  

teoridelen	  avsnitt	  2.3,	  sidan	  tre	  har	  vikten	  av	  en	  låg	  Churn	  och	  vilken	  betydelse	  det	  har	  

för	  företagets	  lönsamhet	  redovisats.	  I	  tabell	  10,	  sidan	  21	  ser	  det	  ut	  att	  föreligga	  en	  stor	  

skillnad	  mellan	  gruppernas	  avsikt	  att	  stanna	  kvar	  som	  bankkunder.	  Där	  C1	  i	  högre	  

utsträckning	  än	  C2	  vill	  vara	  kvar	  som	  kunder	  hos	  ICA	  Banken.	  Därför	  bör	  ICA	  Banken	  

lägga	  mer	  resurser	  på	  att	  få	  studenter	  att	  skaffa	  automatisk	  insättning	  av	  CSN	  och/eller	  

lön.	  Ett	  förslag	  är	  att	  de	  studenter	  som	  skaffar	  automatisk	  insättning	  av	  CSN	  och/eller	  

lön,	  ska	  upp	  till	  fem	  år	  efter	  avslutade	  studier	  fortfarande	  erhålla	  dubbel	  bonus	  på	  alla	  

köp	  i	  ICA-‐butiker	  med	  ICA-‐bankkort.	  Enligt	  den	  undersökning	  som	  gjorts	  är	  det	  den	  

förmånen	  som	  uppskattas	  mest	  hos	  studenterna,	  vilket	  har	  presenterats	  i	  avsnitt	  5.1.7	  

punkt	  1,	  sidan	  25.	  Förmånen	  att	  erhålla	  dubbel	  bonus	  upp	  till	  fem	  år	  efter	  avslutade	  

studier	  kan	  nyttjas	  om	  studenten	  haft	  sin	  inkomst	  direkt	  insatt	  på	  sitt	  ICA-‐bankkort	  i	  

minst	  ett	  år.	  Erbjudandet	  upphör	  direkt	  om	  bankrelationen	  upphör.	  Att	  ta	  bort	  eller	  
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kraftigt	  reducera	  kortavgiften	  för	  C1	  gruppen	  skulle	  också	  möjligtvis	  vara	  ett	  alternativ.	  

Det	  finns	  dock	  en	  risk	  att	  alltför	  många	  bankkunder	  kommer	  att	  gå	  förlorade	  efter	  de	  

fem	  åren	  gått	  samt	  att	  de	  i	  högre	  utsträckning	  kommer	  använda	  ICA	  Banken	  som	  sin	  

sekundärbank.	  Det	  är	  bättre	  att	  de	  blir	  en	  rutin	  att	  betala	  avgiften	  på	  kortet.	  Istället	  bör	  

ICA	  Banken	  erbjuda	  det	  första	  alternativet	  dubbel	  bonus.	  Således	  kommer	  fler	  studenter	  

att	  använda	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudbank	  och	  fler	  studenter	  kommer	  att	  stanna	  kvar	  

som	  ICA	  kortkunder	  efter	  avslutade	  studier.	  Därtill	  kommer	  fler	  studenter	  att	  handla	  i	  

ICA-‐butiker	  och	  studenternas	  CLV	  kommer	  att	  öka.	  Detta	  leder	  till	  en	  ökad	  vinst	  för	  ICA	  

Banken	  och	  för	  ICA.	  

	  

6.1.2	  Word	  of	  Mouth	  

I	  studiens	  teoridel	  avsnitt	  2.1,	  sidan	  två	  har	  vikten	  av	  fenomenet	  Word	  of	  Mouth	  belysts.	  

Enkätundersökningens	  resultat,	  se	  tabell	  11	  sidan	  22,	  stödjer	  Tank	  och	  Tyler	  (2005)	  

studie	  som	  presenterats	  i	  teoridelen	  avsnitt	  2.1,	  sidan	  2	  om	  att	  vänner	  och	  bekantas	  

rekommendationer	  är	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  att	  studenter	  väljer	  att	  bli	  

bankkunder.	  De	  flesta,	  43	  procent	  av	  alla	  ICA-‐studenter,	  har	  gått	  med	  i	  erbjudandet	  tack	  

vare	  just	  rekommendationer.	  Studien	  ser	  ut	  att	  visa,	  i	  likhet	  med	  Tank	  och	  Tyler	  (2005),	  

att	  den	  resterande	  marknaden	  har	  för	  lika	  erbjudanden	  till	  studenterna.	  I	  tabell	  1	  och	  

tabell	  2,	  sidan	  11	  presenteras	  bankernas	  olika	  erbjudanden.	  ICA	  Bankens	  

studenterbjudande	  differentierar	  sig	  som	  en	  bank	  som	  har	  ett	  generösare	  erbjudande	  

jämfört	  med	  konkurrenterna.	  Det	  är	  förmodligen	  en	  av	  anledningarna	  till	  ICA	  Students	  

framgång	  och	  positiva	  Word	  of	  Mouth.	  I	  studiens	  teoridel	  avsnitt	  2.1,	  sidan	  2	  

presenteras	  Thwaites	  och	  Vere	  (1995)	  teori	  om	  att	  studenter	  är	  ett	  illojalt	  kundsegment	  

som	  ständigt	  letar	  efter	  det	  bästa	  alternativet.	  Detta	  leder	  till	  att	  den	  bank	  som	  har	  det	  

mest	  förmånliga	  erbjudandet	  också	  kommer	  att	  attrahera	  flest	  kunder,	  i	  större	  

utsträckning	  än	  inom	  andra	  segment.	  	  

	  

ICA	  Banken	  skulle	  lyckas	  ännu	  bättre	  med	  sitt	  studentkoncept	  om	  de	  erbjöd	  tjänster	  

som	  ledde	  till	  att	  studenterna	  pratade	  mer	  om	  ICA	  Student,	  det	  vill	  säga	  en	  ökad	  Word	  of	  

Mouth.	  Detta	  skulle	  kunna	  uppnås	  exempelvis	  genom	  att	  kommunicera	  att	  det	  finns	  

möjlighet	  att	  skriva	  sin	  kandidatuppsats	  hos	  ICA	  som	  ICA-‐student.	  I	  nuläget	  finns	  en	  

sådan	  möjlighet	  på	  ICA	  Gruppens	  hemsida	  där	  de	  vänder	  sig	  till	  alla	  studenter.	  Det	  
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skulle	  dock	  behöva	  kommuniceras	  tydligare	  till	  ICA-‐studenterna	  till	  exempel	  genom	  

veckomail.	  Ett	  extrajobb	  är	  även	  någonting	  som	  de	  flesta	  studenter	  behöver.	  Om	  lediga	  

deltidsjobb	  hos	  ICA-‐Butiker	  i	  förstahand	  vände	  sig	  till	  ICA-‐studenter,	  skulle	  ICA	  Students	  

Word	  of	  Mouth	  med	  stor	  sannolikhet	  öka.	  Antingen	  kan	  lediga	  jobb	  synas	  i	  veckomailen	  

eller	  vid	  inloggning	  på	  internetbanken.	  Recept	  på	  det	  varor	  studenter	  får	  rabatt	  på	  har	  

efterfrågats	  av	  studenter	  i	  enkäten,	  detta	  skulle	  även	  kunna	  öka	  ICA	  Students	  Word	  of	  

Mouth.	  Inte	  bara	  genom	  att	  ICA	  kommunicerar	  till	  studenterna	  utan	  också	  att	  

studenterna	  kan	  kommunicera	  tillbaka	  till	  ICA.	  Sociala	  medier	  kan	  användas	  i	  detta	  

syfte.	  Alla	  de	  faktorer	  som	  kan	  få	  studenterna	  att	  föra	  en	  dialog	  om	  ICA	  Student	  är	  bra	  

och	  kommer	  att	  attrahera	  fler	  kunder,	  genom	  den	  billigaste	  och	  effektivaste	  

marknadsföringskanalen	  Word	  of	  Mouth.	  	  

	  

6.1.3	  Studenter	  en	  heterogen	  målgrupp	  

Uppdelningen	  av	  strata	  baserades	  på	  tidigare	  studier	  om	  att	  studenter	  inte	  är	  en	  

homogen	  målgrupp	  och	  därför	  bör	  segmenteras	  ytterligare.	  Haenlein	  et	  al.	  (2007)	  och	  

Kim	  (2006)	  rekommenderar	  i	  avsnitt	  2.2,	  sidan	  2	  en	  uppdelning	  grundad	  på	  hur	  aktiva	  

bankkunderna	  är,	  vilket	  också	  gjorts	  i	  denna	  studie.	  De	  sex	  grupperna	  som	  studenterna	  

delats	  upp	  i,	  KH,	  KM,	  KL,	  LH,	  LM	  och	  LL	  har	  presenterats	  i	  studiens	  metoddel	  avsnitt	  4,	  

sidan	  12.	  Bakgrunden	  till	  den	  uppdelningen	  är	  frågeställningen	  som	  presenterades	  i	  

början	  av	  studien;	  ”Är	  studenter	  en	  homogen	  eller	  heterogen	  målgrupp?”.	  	  I	  resultatet	  

från	  enkätundersökningen	  ser	  det	  ut	  att	  föreligga	  en	  skillnad	  mellan	  grupperna.	  Tabell	  

12	  sidan	  22	  visar	  att	  grupperna	  med	  aktiva	  ICA-‐bankkunder;	  KH,	  KM,	  LH	  och	  LM,	  ser	  ut	  

att	  vara	  nöjda	  i	  större	  utsträckning	  än	  KL	  och	  LL.	  Samma	  skillnad	  visar	  sig	  i	  frågan	  som	  

presenteras	  i	  tabell	  13	  sidan	  23;	  ”Hur	  troligt	  är	  det	  att	  du	  skulle	  rekommendera	  en	  vän,	  

släkting	  eller	  kurskamrat	  att	  ansöka	  om	  ICA	  Student?”.	  	  

	  

Grupperna	  jämfördes	  även	  angående	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  förväntade	  sig	  att	  vara	  

kvar	  som	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier.	  Resultatet	  presenterades	  i	  tabell	  14	  sidan	  

23.	  Där	  det	  framgick	  att	  61	  procent	  i	  grupperna	  KH	  och	  LH	  svarade	  att	  de	  ville	  fortsätta	  

att	  vara	  ICA-‐bankkunder	  efter	  studierna	  5	  procent	  respektive	  2	  procent	  svarade	  nej,	  

resterande	  svarade	  kanske.	  De	  två	  grupperna	  med	  minst	  aktiva	  studenter	  svarade	  

endast	  49	  procent	  respektive	  35	  procent	  Ja,	  14	  procent	  respektive	  12	  nej	  och	  resterande	  
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kanske.	  För	  att	  konkretisera	  vad	  detta	  innebär	  för	  ICA	  Bankens	  lönsamhet,	  kan	  man	  med	  

hjälp	  av	  formlerna	  som	  presenterades	  i	  studiens	  teoridel	  avsnitt	  2.4,	  sidan	  6	  av	  

Venkatesen	  och	  Kumar	  (2004)	  och	  Teal	  och	  Reicheld	  (1996).	  Se	  att	  om	  KH	  har	  en	  Churn	  

på	  5	  procent	  och	  KL	  en	  Churn	  på	  14	  procent,	  motsvarar	  det	  enligt	  formlerna:	  

	  

!
!.!"

	  = 20	  	  

	  

	  

!
!.!"

	  = 7.14	  

	  

Det	  vill	  säga	  studenterna	  i	  KH	  kommer	  i	  genomsnitt	  vara	  bankkunder	  i	  20	  år	  medan	  

studenterna	  i	  KL	  endast	  kommer	  vara	  bankkunder	  i	  lite	  drygt	  7	  år.	  	  

	  

En	  fråga	  angående	  vilka	  typer	  av	  förmåner	  och	  rabatter	  som	  ingår	  i	  ICA	  Student	  ställdes,	  

för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  förelåg	  någon	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  gruppernas	  kunskap	  om	  

erbjudandet.	  Resultatet	  som	  presenteras	  i	  tabell	  15	  sidan	  23,	  visar	  att	  de	  studenter	  som	  

tillhör	  de	  mest	  aktiva	  bankkunderna	  också	  är	  de	  som	  har	  störst	  kunskap	  om	  ICA	  

Student.	  En	  orsak	  till	  att	  KL	  och	  LL	  är	  de	  minst	  aktiva	  bankkunderna	  skulle	  kunna	  vara	  

att	  de	  också	  är	  de	  som	  har	  sämst	  information	  om	  vad	  ICA	  Student	  erbjuder.	  Följaktligen	  

skulle	  slutsatsen	  kunna	  dras	  att	  om	  ICA	  Banken	  satsade	  mer	  på	  att	  förmedla	  vad	  ICA	  

Student	  erbjöd	  till	  KL	  och	  LL	  skulle	  fler	  kunder	  tillhöra	  grupperna;	  KH,	  KM,	  LH	  och	  LM.	  

Det	  skulle	  på	  långsikt	  leda	  till	  att	  hela	  segmentet	  student	  skulle	  bli	  mer	  lönsamt.	  Rabatt	  

på	  dagligvaror,	  kostnadsfritt	  bankkort	  och	  dubbel	  bonus	  var	  de	  förmånerna	  med	  högst	  

kännedom	  hos	  studenterna.	  Detta	  tack	  vare	  att	  det	  är	  enkla	  att	  förstå	  och	  förmånliga.	  

	  

Studiens	  resultat	  tyder	  på	  att	  studenter	  inte	  kan	  anses	  som	  en	  homogen	  målgrupp.	  I	  

likhet	  med	  Mankila	  (2004),	  Lewis	  och	  Bingham	  (1991),	  Mokhlis	  et	  al.	  (2005),	  Kim	  et	  al.	  

(2006)	  och	  Haenlinn	  et	  al.	  (2007)	  bör	  banker	  dela	  upp	  studenter	  i	  mindre	  delsegment.	  

Vilka	  variabler	  som	  ska	  användas	  vid	  uppdelningen	  är	  beroende	  av	  vad	  som	  är	  bankens	  

mål.	  Är	  målet	  till	  exempel	  att	  öka	  andelen	  kunder	  som	  har	  automatisk	  insättning	  av	  CSN,	  

är	  det	  en	  bra	  idé	  att	  dela	  upp	  kunderna	  baserat	  på	  om	  de	  har	  automatisk	  insättning	  eller	  



	  
	   	   	  

36	  

inte.	  Detta	  tillvägagångssätt	  gör	  det	  möjligt	  att	  identifiera	  vad	  som	  skiljer	  grupperna	  åt	  

med	  avseende	  på	  preferenser	  och	  lönsamhet.	  

	  

6.1.4	  Rabatt	  på	  bolån	  efter	  avslutade	  studier	  

I	  tabell	  15	  sidan	  24	  framgår	  det	  att	  rabatt	  på	  bolån	  var	  en	  av	  de	  förmåner	  som	  det	  var	  

lägst	  kännedom	  om	  hos	  studenterna.	  Bolån	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  tjänsterna	  vid	  val	  av	  

bank.	  Att	  ICA	  Banken	  erbjuder	  ett	  förmånligare	  bolån	  efter	  studenterna	  avslutat	  sina	  

studier	  måste	  kommuniceras	  tydligare.	  	  	  

	  

6.1.5	  ICA	  Banken,	  bästa	  bank	  på	  hållbarhet	  

I	  resultaten	  från	  enkätundersökningen	  framgår	  det	  att	  många	  studenter	  efterfrågar	  en	  

bank	  som	  tar	  hänsyn	  till	  miljön.	  I	  båda	  de	  öppna	  frågorna,	  ”Vad	  som	  skulle	  kunna	  få	  

studenter	  som	  var	  osäkra	  på	  om	  de	  ville	  fortsätta	  vara	  ICA-‐bankkunder	  att	  stanna	  kvar?”	  

och	  ”Vilka	  tips	  och	  råd	  har	  studenterna	  på	  vad	  ICA	  Banken	  kan	  göra	  bättre?”.	  Visade	  

svaren	  att	  det	  efterfrågades	  en	  bank	  som	  tar	  ansvar	  för	  miljön.	  Att	  vara	  en	  bank	  som	  

tänker	  på	  miljön	  var	  högt	  prioriterat	  hos	  studenterna.	  ICA	  Banken	  har,	  som	  redan	  

nämnts	  i	  fallstudiedele	  avsnitt	  3	  sidan	  sju,	  blivit	  utsedd	  till	  den	  svenska	  bank	  som	  tar	  

störst	  ansvar	  för	  miljön,	  enligt	  Sustainable	  Brand	  Insights	  årliga	  undersökning.	  Den	  

informationen	  verkar	  dock	  inte	  studenterna	  fått	  ta	  del	  av	  enligt	  enkätundersökningen.	  

Sådan	  information	  måste	  kommuniceras	  ut	  till	  studenterna.	  I	  nuläget	  är	  det	  emellanåt	  

rabatter	  på	  ekologiska	  produkter	  men	  studenterna	  efterfrågar	  fler	  rabatter.	  Ett	  förslag	  

är	  att	  var	  fjärde	  veckomail	  ska	  vara	  ett	  ”miljöveckomail”,	  där	  temat	  på	  mailet	  går	  i	  grönt	  

och	  veckans	  rabattprodukter	  endast	  är	  ekologiska.	  För	  de	  studenter	  som	  är	  intresserade	  

av	  vad	  ICA	  Banken	  och	  ICA	  gör	  för	  miljön	  ska	  information	  finnas	  tillgängligt	  i	  detta	  mail.	  

Exempelvis	  utmärkelsen	  som	  ICA	  Banken	  fick	  av	  Sustainable	  Brand	  Insights	  ska	  

kommuniceras	  i	  ”miljöveckomailet”.	  Detta	  blir	  ett	  tydligt	  sätt	  för	  ICA	  att	  visa	  att	  de	  är	  ett	  

företag	  som	  tänker	  på	  miljön	  och	  hållbarhet.	  	  

	  

6.1.6	  ICA	  Banken	  ingen	  rådgivning	  men	  bäst	  priser	  	  

Resultatet	  från	  enkätundersökningen	  visar	  att	  en	  del	  av	  studenterna	  ser	  avsaknaden	  av	  

bankkontor	  och	  rådgivning	  som	  en	  stor	  nackdel,	  för	  att	  använda	  ICA	  Banken.	  Rådgivning	  
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avser	  i	  detta	  fall	  rådgivning	  vid	  placeringar	  av	  pengar.	  ICA	  Banken	  har	  en	  kundservice	  

som	  fungerar	  som	  en	  typ	  av	  rådgivning.	  Ett	  förslag	  är	  att	  ICA	  Banken	  ska	  vara	  öppna	  

med	  att	  det	  inte	  har	  någon	  rådgivning	  men	  att	  de	  istället	  erbjuder	  marknadens	  bästa	  

priser.	  För	  alla	  kan	  antas	  förstå	  att	  aktiv	  rådgivning	  blir	  en	  stor	  kostnad	  för	  banker	  och	  

har	  ICA	  Banken	  ingen	  rådgivning	  bör	  de	  kunna	  erbjuda	  lägre	  priser.	  Resultatet	  från	  

enkätundersökningen	  presenterar	  ett	  förslag	  från	  en	  student;	  ICA	  Banken	  kan	  lansera	  

en	  avgiftsfri	  fond	  i	  likhet	  med	  Avanza	  Zero.	  Avanza	  Zero	  är	  Sveriges	  första	  avgiftsfria	  

fond	  (Avanza,	  2014).	  Ett	  annat	  förslag	  skulle	  vara	  att	  satsa	  på	  en	  hög	  sparränta.	  En	  

student	  föreslår	  i	  enkäten	  en	  sparränta	  som	  ligger	  över	  CSNs	  utlåningsränta.	  CSNs	  

utlåningsränta	  ligger	  2014	  på	  1,2	  procent	  (Centrala	  Studiestöds	  Nämnden,	  2014).	  Det	  

skulle	  bli	  bra	  reklam	  för	  ICA	  Student	  och	  skulle	  attrahera	  många	  studenter,	  då	  det	  är	  

enkelt	  att	  förstå	  och	  är	  förmånligt.	  För	  de	  studenter	  som	  tar	  CSN	  och	  sparar	  pengar	  på	  

ett	  sparkonto	  med	  lägre	  än	  1,2	  procents	  ränta	  förlorar	  pengar	  och	  borde	  istället	  låna	  

mindre	  pengar.	  För	  att	  ta	  del	  av	  den	  fördelaktiga	  sparräntan	  skulle	  ett	  krav	  kunna	  ställas	  

på	  att	  endast	  de	  studenter	  som	  har	  automatisk	  CSN	  och/eller	  lön	  insatta	  på	  kontot	  får	  ta	  

del	  av	  erbjudandet.	  Om	  studenter	  skulle	  veta	  att	  ICA	  Banken	  har	  en	  förmånlig	  indexfond	  

och	  sparränta,	  skulle	  det	  förmodligen	  lösa	  problemet	  ICA	  Banken	  har	  med	  att	  de	  inte	  

uppfattas	  som	  en	  fullsortimentsbank.	  Erbjudandena	  är	  också	  förmånliga	  och	  enkla	  att	  

förstå.	  I	  likhet	  med	  dubbel	  bonus	  som,	  redan	  nämnts,	  är	  en	  av	  de	  förmånerna	  med	  högst	  

kännedom	  bland	  studenterna.	  Dessa	  två	  förslag	  kommer	  att	  kräva	  investeringar	  från	  

ICA,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  beräkning	  på	  studenters	  CLV	  genomförs,	  för	  att	  ta	  reda	  

på	  om	  investeringen	  är	  långsiktigt	  lönsam.	  I	  avsnitt	  2.4,	  sidan	  sex	  finns	  information	  om	  

hur	  en	  sådan	  beräkning	  kan	  se	  ut.	  Även	  att	  ICA	  Student	  ligger	  under	  kategorin	  

”livsmedel”	  som	  är	  en	  underkategori	  till	  ”mat”	  på	  Mecenats	  hemsida	  bidrar	  till	  det	  

faktum	  att	  studenter	  inte	  uppfattar	  ICA	  Banken	  som	  en	  ”riktig	  bank”.	  Om	  en	  student	  i	  

dagsläget	  går	  in	  på	  Mecenat	  för	  att	  jämföra	  olika	  studenterbjudanden	  från	  banker	  under	  

kategorin	  ekonomi	  finns	  bara	  Swedbanks	  och	  SEBs	  studenterbjudanden.	  ICA	  Student	  

bör	  finnas	  både	  under	  kategorin	  mat	  och	  ekonomi	  på	  Mecenats	  hemsida.	  Följaktligen	  

skulle	  förmodligen	  fler	  studenter	  ansöka	  om	  ICA	  Student.	  	  
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6.1.7	  ICA	  Student	  och	  butikerna	  

Det	  var	  endast	  18	  procent	  av	  alla	  ICA-‐studenter	  som	  anslutit	  sig	  genom	  information	  de	  

fått	  från	  en	  ICA-‐butik.	  Resultatet	  syns	  i	  tabell	  11	  sidan	  22.	  Med	  tanke	  på	  att	  ICA	  

dominerar	  svensk	  dagligvaruhandel,	  med	  1300	  butiker,	  bör	  det	  finnas	  utrymme	  att	  

kommunicera	  ICA	  Student	  bättre	  genom	  att	  samarbeta	  mer	  med	  butikerna.	  Till	  exempel	  

genom	  att	  ha	  reklamaffischer	  i	  butik	  med	  de	  varor	  som	  är	  rabatterade	  och	  ha	  

annonslappar	  vid	  de	  rabatterade	  varorna.	  Det	  är	  bra	  av	  tre	  anledningar:	  	  

	  

1.	  Det	  är	  bra	  för	  befintliga	  kunder	  att	  lättare	  hitta	  sina	  rabatterade	  varor	  i	  butik.	  	  

2.	  Det	  påminner	  andra	  studenter	  om	  vad	  de	  går	  miste	  om	  när	  det	  inte	  är	  ICA-‐

studenter.	  	  

3.	  Det	  gör	  att	  personalen	  i	  ICA-‐butiker	  får	  bättre	  kunskap	  om	  erbjudandet.	  Saknaden	  

av	  butikspersonalens	  kunskap	  om	  ICA	  Student	  har	  poängterats	  av	  respondenterna	  i	  

enkätundersökningen	  och	  redovisades	  i	  avsnitt	  5.1.8	  punkt	  3,	  sidan	  25.	  

	  

En	  annan	  idé	  är	  att	  ICA	  skulle	  kunna	  ha	  en	  rekryteringskampanj	  bland	  butikerna.	  Där	  

målet	  är	  att	  rekrytera	  så	  många	  studenter	  till	  ICA	  Student	  som	  möjligt.	  Detta	  måste	  

divideras	  med	  omsättning	  eller	  antal	  kunder	  per	  dag	  för	  att	  göra	  det	  rättvist	  för	  de	  

mindre	  butikerna.	  Kassapersonalen	  skulle	  kunna	  ha	  ansökningsblanketter	  i	  kassan	  till	  

ICA	  Student	  och	  prata	  med	  kunderna	  om	  erbjudandet.	  I	  ansökningsblanketten	  får	  de	  

ansökande	  uppge	  vilken	  butik	  som	  rekryterade	  dem.	  Butiken	  som	  rekryterar	  flest	  

studenter	  vinner.	  Detta	  är	  bra	  av	  tre	  anledningar:	  

	  

1. Fler	  studenter	  går	  med	  i	  ICA	  Student.	  

2. Engagemanget	  och	  kunskapen	  om	  ICA	  Student	  ökar	  i	  butikerna.	  

3. En	  enkel	  process.	  

	  

För	  det	  första	  kommer	  fler	  studenter	  att	  bli	  ICA-‐studenter	  och	  engagemanget	  och	  

kunskapen	  hos	  butikspersonalen	  kommer	  att	  öka.	  Det	  är	  en	  enkel	  process	  och	  en	  liten	  

ansträngning	  hos	  kassapersonalen	  i	  butikerna	  i	  förhållande	  till	  det	  långsiktiga	  värde	  

som	  det	  potentiellt	  kan	  genererar	  för	  ICA	  Banken.	  	  
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6.1.8	  ICA	  Student	  och	  studentcampus	  

Tabell	  11,	  sidan	  22	  visar	  att	  i	  genomsnitt	  fem	  procent	  av	  studenterna	  gått	  med	  i	  ICA	  

Student	  genom	  ett	  personligt	  möte	  på	  studentcampus.	  Den	  siffran	  är	  för	  låg.	  Att	  

personligen	  ha	  kontakt	  med	  studenter	  är	  ett	  ypperligt	  tillfälle	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  

studenter	  efterfrågar.	  Det	  är	  även	  ett	  bra	  sätt	  att	  attrahera	  fler	  studerande	  att	  bli	  ICA-‐

studenter	  samt	  att	  sälja	  in	  fler	  tjänster	  utöver	  bankkortet.	  

	  

6.1.9	  Vilka	  kunder	  blir	  ICA-‐studenter	  i	  framtiden	  

I	  avsnitt	  6.1.1,	  sidan	  30	  har	  vikten	  av	  att	  inte	  bara	  ha	  en	  hög	  marknadsandel	  utan	  också	  

en	  låg	  Churn	  hos	  studenterna	  diskuterats.	  I	  tabell	  16	  sidan	  24	  syns	  vilka	  tjänster	  ICA-‐

studenterna	  tror	  att	  de	  kommer	  att	  ha	  hos	  ICA	  Banken	  i	  framtiden.	  Det	  var	  endast	  de	  

studenter	  som	  svarat	  Ja	  på	  en	  tidigare	  fråga	  angående	  deras	  avsikt	  gällande	  att	  var	  kvar	  

som	  bankkunder	  som	  fick	  frågan.	  Tio	  procent	  svarade	  Vet	  inte,	  91	  procent	  svarade	  

bankkort,	  en	  fjärdedel	  är	  intresserade	  av	  att	  ha	  sitt	  sparande	  hos	  ICA	  Banken,	  16	  

procent	  försäkringar	  och	  tio	  procent	  bolån.	  Banken	  tjänar	  i	  regel	  mer	  pengar	  ju	  fler	  

tjänster	  kunden	  använder	  sig	  av.	  Om	  studenter	  använde	  sig	  av	  fler	  banktjänster	  skulle	  

ICA	  Bankens	  lönsamhet	  öka.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  ICA	  Banken	  kommunicerar	  fördelen	  

med	  sina	  olika	  tjänster	  medan	  kunden	  är	  student.	  Detta	  kan	  kommuniceras	  när	  

studenten	  ansöker	  om	  ICA	  Student,	  i	  veckomailet	  och	  per	  post.	  Det	  finns	  även	  incitament	  

för	  att	  ringa	  upp	  studenter	  och	  se	  vad	  responsen	  är	  och	  försöka	  sälja	  de	  olika	  

banktjänsterna.	  Även	  här	  krävs	  en	  kalkyl	  över	  studenters	  CLV.	  Den	  ökade	  lönsamheten	  i	  

förhållande	  till	  kostnaden	  för	  implementeringen	  av	  telemarketing	  måste	  analyseras.	  

Tidigare	  idéer	  om	  en	  fördelaktig	  indexfond	  och	  sparränta	  som	  följer	  CSNs	  

utlåningsränta	  skulle	  även	  öka	  användningen	  av	  ICA	  Bankens	  tjänster.	  	   	  

	  

6.2	  Enkät	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter	  

En	  studie	  gjord	  av	  Colgate	  et	  al.	  (1996)	  undersökte	  vad	  studenter	  hade	  för	  motiv	  när	  de	  

bytte	  bank	  och	  vad	  som	  var	  viktigt	  när	  studenten	  valde	  att	  stanna	  kvar.	  Där	  poängterade	  

de	  vikten	  av	  att	  förstå	  studenters	  preferenser.	  Följaktligen	  genomfördes	  en	  liknande	  

delstudie	  i	  denna	  undersökning	  med	  en	  enkät	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter.	  Målet	  var	  att	  

identifiera	  vad	  som	  fått	  dem	  att	  fortsätta	  att	  vara	  bankkunder.	  	  
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6.2.1	  Vikten	  av	  att	  studenter	  stannar	  kvar	  som	  bankkunder	  

Att	  studenter	  stannar	  kvar	  som	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier	  är	  grundläggande	  

för	  att	  ett	  studenterbjudande	  ska	  vara	  lönsamt.	  Alla	  företag	  kommer	  alltid	  ha	  en	  Churn,	  

men	  ett	  av	  de	  viktigaste	  arbetena	  för	  en	  bank	  är	  att	  ständigt	  arbeta	  med	  att	  sänka	  sin	  

Churn.	  Enligt	  Reicheld	  och	  Sasser	  (1990)	  kan	  ett	  företag	  öka	  sin	  vinst	  med	  100	  procent	  

bara	  genom	  att	  bibehålla	  fem	  procent	  mer	  av	  sina	  kunder.	  Den	  ökade	  vinsten	  för	  banken	  

kommer	  från	  minskade	  marknadsförings	  och	  administrativa	  kostnader.	  Lojala	  kunder	  

köper	  i	  genomsnitt	  mer	  tjänster	  och	  betalar	  mer.	  Det	  leder	  också	  som	  tidigare	  

analyserats	  till	  mer	  positivt	  Word	  of	  Mouth.	  Teal	  och	  Reicheld	  (1996)	  skriver	  om	  vikten	  

av	  att	  behålla	  studentkunder	  och	  hur	  vinsten	  per	  år	  ökar	  allteftersom	  studenten	  väljer	  

att	  stanna	  kvar	  som	  kund.	  Enkäten	  till	  före	  detta	  ICA-‐studenter	  som	  nu	  är	  betalande	  

bankkunder	  visar	  att	  58	  procent	  tycker	  att	  övergången	  från	  ICA-‐student	  till	  bankkund	  är	  

bra.	  Resterande	  har	  svarat	  Nej	  eller	  Vet	  inte.	  Resultatet	  finns	  i	  tabell	  17,	  sidan	  26.	  Elva	  

procent	  uppger	  att	  det	  inte	  fått	  information	  om	  övergången	  och	  fortfarande	  tror	  att	  de	  

är	  en	  del	  av	  ICA	  Student.	  Det	  är	  som	  Haenlein	  et	  al.	  (2007)	  skriver	  en	  bankkund	  kan	  

fortfarande	  ha	  ett	  konto	  men	  inte	  längre	  vara	  aktiv.	  Det	  är	  tydligt	  att	  ICA	  Banken	  måste	  

lägga	  mer	  fokus	  på	  övergången	  från	  ICA-‐student	  till	  betalande	  bankkund.	  	  

	  

6.2.2	  Vilka	  banktjänster	  har	  kunderna	  

I	  tabell	  18	  sidan	  27	  syns	  det	  vilka	  banktjänster	  kunderna	  använder	  sig	  av.	  Alla	  har	  

bankkort	  men	  endast	  tretton	  procent	  har	  sparande,	  sju	  procent	  har	  försäkringar	  och	  

fyra	  procent	  har	  lån.	  För	  att	  jämföra	  det	  med	  tidigare	  resonemang	  om	  att	  automatisk	  

insättning	  av	  sin	  inkomst	  leder	  till	  att	  fler	  kommer	  att	  använda	  sig	  av	  ICA	  Banken	  som	  

sin	  huvudbank,	  genomfördes	  ett	  urval	  där	  endast	  de	  som	  har	  ICA	  Banken	  som	  sin	  

huvudbank	  fick	  svara.	  Resultatet	  presenteras	  i	  tabell	  19,	  sidan	  28.	  Där	  framgår	  det	  att	  

andelen	  användare	  av	  banktjänster	  ökat	  markant.	  Arton	  procent	  har	  försäkringar	  

och/eller	  lån.	  Nästan	  hälften	  av	  alla	  kunder	  har	  ett	  sparande.	  Slutsatsen	  blir	  att	  resurser	  

måste	  läggas	  på	  att	  öka	  andelen	  kunder	  som	  använder	  ICA	  Banken	  som	  sin	  huvudbank.	  

Detta	  kommer	  leda	  till	  att	  studenter	  har	  fler	  tjänster	  hos	  ICA	  Banken	  följaktligen	  

kommer	  ICA	  Bankens	  och	  ICAs	  lönsamhet	  att	  öka.	  
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7.	  Slutsats	  

7.1	  Varför	  är	  studenter	  en	  viktig	  målgrupp	  för	  banker?	  	  

Studenter	  är	  en	  viktig	  målgrupp	  ur	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  därför	  det	  är	  de	  segment	  

som	  banker	  kan	  komma	  att	  tjäna	  mest	  pengar	  på	  i	  framtiden.	  Deras	  CLV	  är	  högre	  än	  hos	  

något	  annat	  segment.	  Att	  människor	  överlag	  har	  en	  konservativ	  inställning	  till	  att	  byta	  

bank,	  leder	  till	  att	  de	  blir	  viktigt	  att	  attrahera	  bankkunder	  i	  ett	  tidigt	  stadium.	  Studenter	  

är	  ett	  illojalt	  kundsegment	  och	  de	  letar	  ständigt	  efter	  det	  bästa	  alternativet.	  Den	  bank	  

som	  har	  det	  bästa	  studenterbjudandet	  kommer	  att	  ta	  flest	  marknadsandelar	  på	  det	  

segmentet	  och	  i	  framtiden	  tjäna	  mest	  pengar,	  givet	  att	  de	  kan	  behålla	  sina	  kunder.	  Ska	  

ett	  bankbeteende	  brytas	  bör	  det	  göras	  när	  kunden	  är	  ung.	  Det	  är	  mindre	  kostsamt	  att	  nå	  

ut	  till	  de	  akademiskt	  meriterade	  kunderna	  i	  ett	  tidigt	  skede	  än	  att	  erhålla	  dessa	  kunder	  i	  

efterhand.	  Banker	  skulle	  bevisligen	  tjäna	  mer	  pengar	  om	  de	  riktade	  sina	  resurser	  mot	  

att	  hålla	  kvar	  studenter	  som	  bankkunder	  i	  större	  utsträckning	  än	  andra	  segment.	  

	  

7.2	  I	  vilken	  utsträckning	  fortsätter	  de	  studenter	  som	  tagit	  del	  av	  ett	  

studenterbjudande	  att	  vara	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier?	  	  

Alla	  studenter	  som	  varit	  kunder	  hos	  en	  bank	  genom	  ett	  studenterbjudande	  fortsätter	  

inte	  vara	  bankkunder	  efter	  avslutade	  studier	  när	  förmåner	  och	  rabatter	  försvinner.	  Den	  

här	  studien	  har	  belyst	  vikten	  av	  att	  satsa	  mycket	  resurser	  på	  att	  behålla	  kunderna,	  

genom	  att	  lyssna	  på	  deras	  preferenser.	  	  

	  

7.3	  Är	  studenter	  en	  homogen	  eller	  heterogen	  målgrupp?	  	  

Studenter	  är	  inte	  en	  homogen	  målgrupp.	  De	  har	  olika	  behov	  och	  krav	  på	  sin	  bank.	  

Finansiella	  institut	  skulle	  tjäna	  mer	  pengar	  om	  de	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  delade	  upp	  

studenterna	  i	  mindre	  grupper.	  Variablerna	  som	  differentierar	  grupperna	  ska	  bestämmas	  

utifrån	  bankens	  mål.	  
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7.4	  Är	  det	  möjligt	  att	  beräkna	  en	  students	  Customer	  Lifetime	  Value?	  

Det	  är	  möjligt	  och	  viktigt	  för	  banker	  att	  beräkna	  en	  students	  CLV.	  Studenters	  CLV	  visar	  

hur	  viktiga	  de	  är	  som	  målgrupp.	  De	  visar	  även	  hur	  mycket	  resurser	  en	  bank	  bör	  

investera	  i	  segmentet	  student	  jämfört	  med	  bankens	  andra	  målgrupper.	  

	  

7.5	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Studien	  har	  visat	  att	  studenter	  är	  för	  heterogena	  för	  att	  marknadsföra	  sig	  mot	  alla	  på	  

samma	  sätt.	  Därför	  är	  förslaget	  en	  studie	  där	  studenters	  CLV	  beräknas	  efter	  att	  de	  delats	  

upp	  i	  homogenagrupper	  till	  exempel	  efter	  hur	  lönsamma	  det	  är.	  På	  det	  sättet	  blir	  det	  

möjligt	  för	  banken	  att	  se	  hur	  mycket	  pengar	  de	  tjänar	  på	  de	  olika	  delsegmenten	  och	  hur	  

mycket	  resurser	  de	  kan	  lägga	  på	  att	  försöka	  få	  en	  olönsam	  kund	  att	  bli	  lönsam	  utan	  att	  

förlora	  pengar.	  
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Befolkningens	  studiedeltagande	  efter	  ålder,	  typ	  av	  studiedeltagande	  och	  år	  

	   	   	   	  
	   	  

2012	  
	  18	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   879	  
	  

	  
forskarutbildning	   0	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   16	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   129	  

	  
	  

summa	   1024	  
	  

	   	   	   	  19	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   17108	  
	  

	  
forskarutbildning	   0	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   811	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   1295	  

	  
	  

summa	   19214	  
	  

	   	   	   	  20	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   26618	  
	  

	  
forskarutbildning	   0	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1697	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   1895	  

	  
	  

summa	   30210	  
	  

	   	   	   	  21	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   32465	  
	  

	  
forskarutbildning	   1	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1918	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   2082	  

	  
	  

summa	   36466	  
	  

	   	   	   	  22	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   34320	  
	  

	  
forskarutbildning	   8	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   2124	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   2104	  

	  
	  

summa	   38556	  
	  

	   	   	   	  23	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   32252	  
	  

	  
forskarutbildning	   78	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1993	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   1777	  

	  
	  

summa	   36100	  
	  

	   	   	   	  24	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   28226	  
	  

	  
forskarutbildning	   242	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1947	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   1589	  

	  
	  

summa	   32004	  
	  

	   	   	   	  25	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   22235	  
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forskarutbildning	   588	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1733	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   1248	  

	  
	  

summa	   25804	  
	  

	   	   	   	  26	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   17437	  
	  

	  
forskarutbildning	   952	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1582	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   909	  

	  
	  

summa	   20880	  
	  

	   	   	   	  27	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   13428	  
	  

	  
forskarutbildning	   1287	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1404	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   640	  

	  
	  

summa	   16759	  
	  

	   	   	   	  28	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   10549	  
	  

	  
forskarutbildning	   1417	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   1188	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   455	  

	  
	  

summa	   13609	  
	  

	   	   	   	  29	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   8513	  
	  

	  
forskarutbildning	   1454	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   948	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   311	  

	  
	  

summa	   11226	  
	  

	   	   	   	  30-‐34	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   29013	  
	  

	  
forskarutbildning	   5084	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   3700	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   612	  

	  
	  

summa	   38409	  
	  

	   	   	   	  35-‐44	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   35547	  
	  

	  
forskarutbildning	   4227	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   4740	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   313	  

	  
	  

summa	   44827	  
	  

	   	   	   	  45-‐54	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   18324	  
	  

	  
forskarutbildning	   1812	  

	  
	  

kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   2122	  
	  

	  
erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   90	  

	  
	  

summa	   22348	  
	  

	   	   	   	  55-‐64	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   5053	  
	  

	  
forskarutbildning	   659	  
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kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   217	  

	  
	  

erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   0	  
	  

	  
summa	   5929	  

	  
	   	   	   	  65+	  år	   högskoleutbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	   0	  

	  
	  

forskarutbildning	   0	  
	  

	  
kvalificerad	  yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning	   0	  

	  
	  

erhållit	  studiemedel	  för	  utlandsstudier	   0	  
	  

	  
summa	   0	  
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Övriga	  studentförmåner	  
	  
1.	  	  
Nordeas	  vardagspaket	  
	  
2.	  	  
Swish	   	   	   	  
Tre	  månaders	  fri	  hemförsäkring	  (Teckning	  1	  år)	   	   	   	  
20%	  på	  sakförsäkring	  (Teckning	  1	  år)	  	   	   	  
Ingen	  uppläggningsavgift	  på	  de	  här	  krediterna:	   	   	   	  
Hypotekslån	  (bottenlån)	   	   	   	  
Handpenningslån	   	   	   	  
Överbryggnadskredit	  	  	  	   	   	   	  
PrivatlånDirekt	  (konsumtionslån)	   	   	   	  
Kontokredit	  	   	   	  
Energi	  lån	  (för	  energibesparande	  investeringar)	   	  
	  
3.	  	  
Enkla	  depån	  utan	  årsavgift	  (måste	  ansöka).	  
Mastercard	  Kredit	  utan	  årsavgift	  (måste	  ansöka).	  
	  
4.	  
	  
5.	  	  
Internetdepå	  med	  Aktiehandel	  XL.	  
Sparkonto	  XL	  (f.n.	  0,85	  %)	   	  
	  
6.	  	  
Värdepappersdepå	  kostnadsfritt	  
	  
7.	  	  
100	  kronor	  insatta	  på	  kontot	   	  
Gratis	  olivolja	   	  
Dubbel	  bonus	  med	  betalning	  i	  ICA	  butiker	  med	  ICA	  bankkort	   	  
Studentrabatt	  på	  utvalda	  varor	  hos	  ICA	   	  
Förmånlig	  hemförsäkring	   	  
Rabatt	  på	  bolån	  efter	  avslutade	  studier	   	  
Rabatt	  hos	  samarbetspartners	  som	  t.ex.	  Ving	  
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Segmentering	  av	  ICA	  Studenter	  och	  före	  detta	  ICA	  Studenter	  
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ICA	  Student	  undersökning	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  vill	  ge	  dina	  synpunkter	  på	  ICA	  Student.	  	  
Då	  börjar	  vi!	  

	  
Jag	  som	  besvarar	  enkäten	  är:	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
q	   Man	  
q	   Kvinna	  

	  
Hur	  lång	  tid	  har	  du	  kvar	  tills	  du	  studerat	  färdigt?	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  
q	   Mindre	  än	  ett	  år	  
q	   Ett	  år	  eller	  längre	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Hur	  blev	  du	  informerad	  om	  ICA	  Student	  som	  ledde	  till	  att	  du	  gick	  med?	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  
Kryssa	  för	  det	  eller	  de	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  överens.	  
	  

	  
q	   ICA	  butik	  
q	   Mecenat	  
q	   Facebook	  
q	   Vänner	  och	  bekanta	  
q	   ICAs	  hemsida	  
q	   Personligt	  möte	  på	  studentcampus	  
q	   Tidningen	  Buffé	  
q	   Övrigt	  ___________	  

	  
Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  ICA	  Student	  totalt	  sett	  om	  du	  räknar	  in	  alla	  förmåner,	  
erbjudanden	  och	  så	  vidare	  som	  följer	  med	  kortet?	  

	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	   	  
Inte	  alls	  nöjd	   q	   q	   q	   q	   q	   q	   Mycket	  nöjd	  

	  
Hur	  troligt	  är	  det	  att	  du	  skulle	  rekommendera	  en	  vän,	  släkting	  eller	  
kurskamrat	  att	  ansöka	  om	  ICA	  Student?	  

	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  ej	   	  
Inte	  alls	  troligt	   q	   q	   q	   q	   q	   q	   Mycket	  troligt	  

	  
Vilka	  förmåner	  känner	  du	  till	  att	  ICA	  Student	  erbjuder?	   	  
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Skriv	  så	  många	  du	  kommer	  på.	  Vi	  ber	  dig	  skriva	  en	  förmån	  per	  textfält.	  

	  
1.	  	   _________________________	  
2.	  	   _________________________	  
3.	  	   _________________________	  
4.	  	   _________________________	  
5.	  	   _________________________	  
6.	  	   _________________________	  
7.	  	   _________________________	  
8.	  	   _________________________	  
9.	  	   _________________________	  
10.	  	   _________________________	  

	  
Här	  är	  en	  lista	  på	  olika	  förmåner	  som	  finns	  inom	  ICA	  Student.	  Vilken	  eller	  
vilka	  av	  dessa	  känner	  du	  till	  att	  ICA	  Student	  erbjuder	  sen	  tidigare?	  
	   	  
	  

	  
Har	  du	  nämnt	  några	  eller	  någon	  tidigare	  ber	  vi	  dig	  att	  markera	  dem	  igen.	  

	  
q	   Rabatt	  på	  bolån	  efter	  avslutade	  studier	  
q	   Erbjudanden	  hos	  olika	  samarbetspartners	  (Actic,	  Ving,	  Malmö	  Aviation,	  
Adlibris)	  

q	   Rabatt	  på	  dagligvaror	  
q	   ICA	  bankkort	  kostnadsfritt	  
q	   Dubbel	  bonus	  när	  jag	  betalar	  med	  ICA	  Bankkort	  
q	   Tidningen	  Buffé	  hem	  i	  brevlådan	  
q	   Startpremie	  (100	  kronor	  insatta	  på	  kortet	  och	  en	  olivolja	  från	  ICA)	  
q	   Erbjudande	  på	  studentanpassad	  hemförsäkring	  från	  ICA	  Banken	  
q	   Kostnadsfria	  uttag	  utomlands	  
q	   Inget	  av	  ovanstående	  

	  
Finns	  det	  någon	  typ	  av	  förmån	  eller	  erbjudande	  som	  du	  saknar	  i	  ICA	  Student	  i	  
dag?	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

	  
q	   Inget,	  allt	  är	  redan	  bra	  
q	   Jag	  skulle	  vilja	  att	  ICA	  Student	  erbjöd:	  ___________	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Har	  du	  övervägt	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  till	  ICA	  Banken?	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  
q	   Jag	  har	  redan	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  på	  mitt	  ICA	  bankkonto	  
q	   Ja	  
q	   Kanske	  
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q	   	   	   	   	   	   	   Nej
	   	   	   	   	   	  

	  
Om	  du	  övervägt	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  direkt	  in	  till	  ditt	  ICA	  bankkonto,	  
hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  inte	  gjort	  det?	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  

	  
Om	  du	  fick	  en	  premie,	  skulle	  du	  då	  överväga	  att	  sätta	  in	  CSN	  och/eller	  lön	  
direkt	  till	  ICA	  Banken?	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Har	  du	  ett	  sparande(te.x.	  Ett	  sparkonto,	  fonder	  eller	  aktier)?	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  

	  
Hur	  troligt	  är	  det	  att	  du	  skulle	  börja	  månadsspara	  i	  fonder	  hos	  ICA	  Banken,	  
om	  du	  som	  ICA	  Student	  fick	  en	  viss	  premie	  för	  det?	  

	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  ej	   	  
Inte	  alls	  troligt	   q	   q	   q	   q	   q	   q	   Mycket	  troligt	  

	  
Är	  ICA	  Banken	  din	  huvudsakliga	  bank	  (den	  bank	  du	  använder	  mest)?	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Använder	  du	  ett	  bankkort	  kopplat	  till	  ett	  studenterbjudande	  från	  någon	  
annan	  bank	  än	  ICA	  Banken?	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  
q	   Vet	  inte	  

	  
Tror	  du	  att	  du	  kommer	  att	  fortsätta	  vara	  kund	  hos	  ICA	  Banken	  när	  du	  inte	  
längre	  studerar?	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

	  
q	   Ja	  
q	   Kanske	  
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q	   Nej	  
	  
Med	  vilka	  tjänster	  skulle	  du	  vilja	  fortsätta	  vara	  ICA	  bankkund?	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  
Kryssa	  i	  en	  eller	  flera	  tjänster	  

	  
q	   Bankkort	  
q	   Bolån	  
q	   Sparande	  
q	   Försäkringar	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Vad	  skulle	  få	  dig	  att	  stanna	  kvar	  hos	  ICA	  Banken	  även	  efter	  dina	  studier?	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  

	  
Vid	  val	  av	  bank	  efter	  du	  slutat	  studera,	  tror	  du	  att	  du	  endast	  kommer	  att	  ha	  en	  
bank	  eller	  flera	  banker?	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
q	   Jag	  kommer	  att	  ha	  en	  bank	  där	  jag	  samlar	  mina	  lån,	  betalningar,	  försäkringar	  
och	  mitt	  sparande	  

q	   Jag	  är	  osäker	  på	  om	  jag	  kommer	  ha	  en	  bank	  eller	  flera	  
q	   Jag	  kommer	  definitivt	  ha	  flera	  banker	  

	  
Har	  du	  tips	  eller	  önskemål	  som	  kan	  göra	  ICA	  Student	  bättre	  för	  dig,	  -‐	  skriv	  
gärna	  det	  här:	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
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ICA	  Bank	  undersökning	  exstudent	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  tar	  dig	  tid	  att	  svara	  på	  våra	  frågor.	  	  
	  

	  
De	  första	  frågorna	  handlar	  om	  dina	  synpunkter	  på	  ICAs	  studenterbjudande	  och	  de	  
resterande	  om	  ICA	  Banken	  i	  sin	  helhet.	  Då	  börjar	  vi!	  

	  
Jag	  som	  besvarar	  enkäten	  är:	   	   	   	  
	   	   	   	  

	  
q	   Man	  
q	   Kvinna	  

	  
Hur	  blev	  du	  informerad	  om	  ICA	  Student	  som	  ledde	  till	  att	  du	  gick	  med?	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  
q	   ICA	  Butik	  
q	   Mecenat	  
q	   Facebook	  
q	   Vänner	  och	  bekanta	  
q	   ICAs	  hemsida	  
q	   Personligt	  möte	  på	  studentcampus	  
q	   Tidningen	  Buffé	  
q	   Övrigt	  ___________	  

	  
Hur	  troligt	  är	  det	  att	  du	  skulle	  rekommendera	  en	  vän	  eller	  släkting	  att	  ansöka	  
om	  ICA	  Student?	   	   	   	   	  
	   	   	  

	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  ej	   	  
Inte	  alls	  troligt	   q	   q	   q	   q	   q	   q	   Mycket	  troligt	  

	  
Fanns	  det	  någon	  typ	  av	  förmån	  eller	  erbjudande	  som	  du	  saknade	  i	  ICA	  
Student?	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  
q	   Nej,	  allt	  var	  bra	  
q	   Jag	  skulle	  ha	  velat	  att	  ICA	  Student	  erbjöd:	  ___________	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Tyckte	  du	  att	  det	  var	  enkelt	  att	  gå	  från	  ICA	  Student	  till	  vanlig	  ICA	  bankkund?
	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  
q	   Vet	  inte	  
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Vad	  hade	  kunnat	  gjorts	  bättre	  vid	  övergången	  från	  ICA	  Student	  till	  ICA	  
bankkund?	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  

	  
Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  att	  vara	  kund	  hos	  ICA	  Banken?	   	  
	   	   	   	   	   	  

	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  ej	   	  
Inte	  alls	  nöjd	   q	   q	   q	   q	   q	   q	   Mycket	  nöjd	  

	  
Vilken	  eller	  vilka	  tjänster	  har	  du	  hos	  ICA	  Banken	  idag?	  

	  
q	   Bankkort	  
q	   Försäkringar	  (te.x.	  Hemförsäkring	  eller	  bilförsäkring)	  
q	   Sparande	  (te.x.	  Sparkonto	  eller	  fonder)	  
q	   Lån	  (te.x.	  Bolån	  eller	  kundlån)	  

	  
Är	  ICA	  Banken	  din	  huvudsakliga	  bank	  (den	  bank	  du	  använder	  mest)?	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  
q	   Ja	  
q	   Nej	  
q	   Vet	  ej	  

	  
Vad	  skulle	  krävas	  för	  att	  du	  skulle	  välja	  ICA	  Banken	  som	  din	  huvudsakliga	  
bank?	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  

	  
Har	  du	  tips	  eller	  önskemål	  som	  kan	  göra	  ICA	  Banken	  bättre	  för	  dig,	  -‐	  skriv	  
gärna	  det	  här:	   	   	   	   	  
	   	   	  

	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
______________________________	  
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Studentenkäten	  skickades	  till	  studenterna	  i	  detta	  mail.	  
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Ex	  studentenkäten	  skickades	  i	  detta	  mail.	  

	  


