
 

 

 

 

Unga konsumenters sparbeteende ur ett socialt 
marknadsföringsperspektiv  

 
 

 
Johanna Tammisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Marknadsföring 

Svenska handelshögskolan 

Vasa 
 

2021 
< 



i 
  

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Marknadsföring Arbetets art: Avhandling 
 

Författare och Studerandenummer: Johanna 

Tammisto, s163680 

 

Datum: 30.4.2021 

Avhandlingens rubrik: Unga konsumenters sparbeteende ur ett socialt 

marknadsföringsperspektiv  

Sammandrag:  

I dagens läge innehar de unga sällan goda ekonomiska kunskaper. Utbildning av ekonomi är 
något som har delegerats till skolorna för att läras ut. Trots detta är det inget som aktivt tas upp 
i skolorna, vilket medför att många unga går miste om viktig information gällande sin 
privatekonomi. Det är i allmänhet från sin omedelbara levnadsmiljö, så som familjen och 
vännerna som de unga får kunskap inom ekonomi. Men alla får inte den här informationen 
hemifrån heller. Det här medför en möjlighet för olika finansiella institut att genom exempelvis 
samhällsansvarsplaner ta ansvar för att öka den finansiella kunskapen i samhället. Hur kunde 
då dessa företag gå tillväga för att uppnå en beteendeförändring hos unga och öka deras 
intresse för sparande?  

Avhandlingens syfte är att skapa en förståelse för hur banker och andra finansiella 
institut kan öka unga konsumenters benägenhet till att spara med hjälp av social 
marknadsföring. Eftersom det är frågan om en positiv beteendeförändring som 
primärt gynnar konsumenten och samhället faller detta innanför social 
marknadsföring. För att företagen skall kunna veta hur de skall gå tillväga för att 
uppnå beteendeförändringen bör man utreda vilka eller vilken av komponenterna av 
motivation, möjlighet och förmåga (MOA-modellen) hos målgruppen som saknas för 
att kuna vidta nödvändiga åtgärder.  

Teoretiska referensramen redogör för sparbeteendet, vilka faktorer som påverkar en 
individs sparbeteende och varför och varför inte en individ sparar. Den teoretiska 
referensramen presenterar även vad som är typiskt för just en ung konsument 
tillhörande generation z. Den andra delen utav teoretiska referensramen presenterar 
vad social marknadsföring innebär, hur den bör kommuniceras och varför företag 
väljer att använda sig av det fastän det inte är det mest ekonomiskt lönsamma 
strategin.  

Från resultatet utav studien görs en allmän presentation över hur de unga sparar och 
resonerar kring sparande. Därefter utreds med hjälp av MOA-modellen vilka faktorer 
som förhindrar den unga konsumenten från att spara. Resultatet visar på att det är 
främst kunskap om ekonomi som saknas hos målgruppen för att de skall kunna spara 
i den mån som de önskar sig.  

Nyckelord: sparbeteende, social marknadsföring, MOA-modellen, motiv, 

kommunikation, banker, socialt samhällsansvar, innehållsanalys  
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1 INLEDNING 

Att inneha ekonomiska färdigheter är en väsentlig del utav de medborgerliga 

färdigheterna, trots det är de inte inplanerade i ett specifikt ämne i den allmänna 

läroplanen, utan inbäddade i elevens vardagskompetenser (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Även fast det är planerat att samhället skall stå för utbildningen av ekonomi är det ändå 

oftast från föräldrarna som man ärver sina tendenser för att spara och placera. Nordea 

Bank Abp utförde en undersökning år 2018 bland unga i åldrarna 18-25, där resultaten 

visade på att om föräldrarna hade placerat och sparat gjorde över hälften av deras barn 

det också, medans de unga vars föräldrar inte sparade eller placerade var det bara en 

tredjedel av de unga som själva gjorde det. (Nordea 2019) 

Nordeas ansvariga för placeringstjänsterna Tanja Eronen uppmanar främst föräldrar att 

prata öppet med sina ungdomar om pengar. Hon menar på att genom att upplysa samt 

prata öppet om pengar med sitt barn ökar det den ungas förståelse gentemot sin ekonomi 

och förhindrar den unga från att vända sig till olönsamma kreditlösningar, så som 

snabblån med höga räntor (Nordea 2019). I Finland har det gjorts undersökningar där 

det visat på att unga i åldrarna 16-24 är den åldersgrupp som planerar sin ekonomi 

minst, samt att planeringen har den kortaste planeringshorisonten. Det rör sig oftast om 

att man planerar enbart några månader framåt. Det är även mest sannolikt att hela 

inkomsten förbrukas på konsumtion för personer under 25 år. (Raijas et. al. 2020)  

Att köpa saker på kredit ökar även ständigt i Finland. Enligt Finlands bank ökar 

skuldgraden hos finländarna år för år. Skuldgraden beräknas som den procentuella 

delen skuld gentemot hushållets disponibla inkomst. År 2000 låg skuldgraden på 65,8%, 

2010 låg den på 110,8 %, 2015 på 119,5% och 2020 på 129%. (Suomen Pankki 2020) 

Enligt utredningar är orsaken till en förökad skuldsättning den låga räntenivån, längre 

återbetalningstider på bostadslånen, amorteringsfihet samt den ökade mångsidigheten 

av utbudet av konsumtionskrediter (MTV 2019). Konsumentkrediterna är i regel det som 

genererar bankerna mest vinst i förhållande till konsumenters placeringar. Från bland 

annat Nordeas årsredovisning kan man se att skulderna har genererat ungefär 47 % mer 

inkomst än kunders placeringar (Nordea 2020). Detta tyder på att det är gynnsamt för 

banker med stigande skuldgrad, men däremot om konsumenten inte klarar av att sköta 

sin ekonomi kan denne hamna i betalningsanmärkningsregistret, vilket förhindrar 

konsumenten från att få fler lån, köpa på faktura och dylikt (Konkurrens- och 

konaumentverket 2021). I detta anseendet är det olönsamt för bankerna om 
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skuldsättningen ökar alltför mycket och konsumenterna inte har möjlighet att betala 

tillbaka sina lån. 

För att sänka tröskeln samt sprida medvetenheten om sparande har exempelvis många 

olika gemenskap bildats med syftet att utbilda människor inom ämnet. Organisationerna 

ordnar lättsamma evenemang för personer att bekanta sig med att spara och placera. 

Bland annat gemenskapen ”Mimmit Sijoittaa”, är en grupp som pratar om investering 

och placering i en avslappnad miljö. Målet är att tillfället eller evenemangen skall kännas 

som en ”afterwork”, där man som med kompisar skall kunna diskutera om pengar 

(Mimmit sijoittaa 2021). På detta sätt försöker man sänka tröskeln för individer att börja 

spara och ordna sin ekonomi. Det här försöker man göra eftersom det är många som 

missuppfattar vad investering innebär, vilket resulterar i att personer inte vågar börja 

spara och investera. Vanliga missuppfattningar är bland annat att man måste ha mycket 

pengar, expertkunskaper om samt tid för det. Man tror vanligen också att det är dyrt och 

riskabelt att investera (Danske Bank 2021).  Många banker eftersträvar att bryta dessa 

fördomar och myter genom att marknadsföra månadssparande genom 

marknadsföringskampanjer så som ”Börja månadsspara från och med 10 euro i 

månaden” (Nordea 2021) och ”Inled det nya året som fondsparare! -  Spara en tia i 

månaden eller placera ett större belopp på en gång” (S-pankki 2021). 

Trots den ökade skuldsättningen är ändå unga intresserade och ivriga placerare. Enligt 

OP media är de unga vuxna mer aktiva och entusiastiska placerare än äldre 

åldersgrupper. Från OP:s tjänsteanvändning kan det tydas att unga mellan 25 och 30 år 

är de som är mest intresserade av placeringar. Den här åldersgruppen samlar mest aktivt 

information om placering och investering, fastän den här åldersgruppen har mindre 

ekonomiska medel än äldre åldersgrupper att investera. (OP media 2020) Men även fast 

de unga är mer ivriga att spara är det inte nära på alla som sparar eller vet hur man skall 

börja spara. Även fast det är populärare idag än tidigare att unga placerar och investerar 

är det även många som inte får den välbehövliga informationen, samt upplysningen om 

hur personer borde hantera sin ekonomi (Borden et. Al. 2007). Enligt Nordeas 

undersökning (2019) var det enbart 10% av de unga som sparar regelbundet och en 

tredjedel som sparar och placerar slumpvis.  Hur unga konsumenters finansiella 

kompetens kan förbättras, och därigenom deras intresse för sparande ökas  är något som 

kan konstateras vara något som är relevant att utforksa i djupare.  
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1.1 Problemdiskussion  

De ekonomiska färdigheterna är något som har delegerats till den grundläggande 

utbildningen av samhället. Enligt läroplanens mångsidiga kompetensmål är ekonomiska 

färdigheter inkluderade i det tredje kompetensmålet; vardagskompetens. De 

ekonomiska färdigheterna är definierade på följande sätt enligt Utbildningsstyrelsen 

(2014):  

Eleverna ska få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar 
att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska handledas i att fungera som 
konsumenter. De ska också ̊ fa ̊ kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och 
uppmuntras till en etisk användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med 
sig och vara sparsamma. Under den grundläggande utbildningen får eleverna lära sig att 
göra val och att leva i enlighet med en hållbar livsstil. 

Eftersom läroplanen enbart definierar de lärande målen för eleverna är det upp till varje 

pedagog hur hen vill utföra utbildningen så att de lärande målen uppnås. Detta leder till 

att det uppstår variation i utförandet av utbildningen. Dessutom finns det inget specifikt 

ämne som inkluderar ekonomi, utan detta inbäddas i andra ämnen så som matematik 

och samhällslära. (Utbildningsstyrelsen 2014) Många unga studeranden upplever att de 

i regel inte får tillräckligt med utbildning inom finansiell ekonomi och hantering av sin 

privatekonomi. Detta för med sig att studeranden på universitetsnivå och 

yrkeshögskolenivå har ringa kunskaper från tidigare skolstadier inom hantering av sin 

ekonomi, men har nu plötsligt lätt åtkomst till diverse konsumtionskrediter. Krediter 

som studeranden i regel har åtkomst till är studielån samt kreditkort avsedda för 

studeranden. (Borden et. Al. 2007) 

Om skolan inte kan lära ut hur eleverna skall spara och placera i framtiden är det oftast 

bankerna som endera kan marknadsföra sina sparalternativ, eller så som exempelvis 

Nordea Bank inkluderar detta i sin samhällsansvarsplan och volontärsarbete. Nordeas 

personal har möjlighet att volontärsarbeta genom att upplysa bland annat skolbarn om 

finansiell kompetens och entreprenörskap (Nordea 2019). Det ökade samhällskravet på 

företagen från företagets intressenter har också satt press på att företag skall på samma 

vis agera goda medborgare, så som enskilda individer förväntas göra. Det är nödvändigt 

att företagen definierar sina roller i samhället och att de tillämpar revelvanta 

samhällsaktiviteter i sin verksamhet och bidrar till positiva saker i sin omgivning. 

(Lindgreen & Swaen 2010) Eftersom de sociala samhällsaktiviteterna rekommenderas 

att bli inbäddade i företagets egentliga affärsverksamhet (Mark-Herbert & Von Schantz 

2007) är det mest logiskt att det är just banker i detta kontext är de som erbjuder 

utbildning av deras egna tjänster.  
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För att banker skall kunna bidra med en beteendeförändring hos de unga i samhället kan 

banker besluta sig för att implementera social marknadsföring i sin marknadsföring av 

sina spar- och placeringstjänster. Det primära målet med social marknadsföring är att 

bidra till en beteendeförändring (Andreasen 1994; Hameed 2014; Rothschild 1999; 

McInnis, Moorman & Jaworski 1991). Genom att utbilda och upplysa ungdomar om 

sunda ekonomiska beteenden bidrar det till att inte alltför mycket av samhällets resurser 

läggs på att stöda personers ekonomiska problem (Kassim et al. 2020). Det finns 

nämligen bevis från tidigare forskning att det finns ett positivt samband mellan ökad 

utbildning och sunda ekonomiska vanor (Borden et. Al. 2007; Kassim et al. 2020).  

I det här fallet vill man uppnå en beteendeförändring bland unga, där målet är att de ska 

bli mera intresserade av att spara och placera och därigenom börja planera sin ekonomi, 

framom att vända sig till olönsamma krediter. Banker kan i det här fallet ta rollen i 

samhället som aktören som kan erbjuda de konkreta produkterna samt utbildningen av 

ekonomi i hopp om att komplettera det vardagskompetensmålet som läroplanen fastslår 

att elever skall inneha (Utbildningsstyrelsen 2014). Genom att banker tar ansvar för den 

upplevda saknaden av information om ekonomi bland unga kan bankerna uppnå ett 

positivt rykte. Ett positivt rykte har en direkt positiv inverkan på bankens image och 

därmed även en direkt positiv påverka på kundlojaliteten (Bloemer, De Ruyter, Peeters 

1998). Genom att banker implementerar social marknadsföring och erbjuder konkreta 

produkter till sina kunder, men även potentiella kunder, kan detta bidra till ökad 

lönsamhet för banker. De ungas bild av företaget kan påverkas positivt till följd av det 

mervärde som banken erbjuder genom att bidra med utbildning samt upplysning om 

sparalternativ. Banken kan på detta sätt bilda långvariga kundrelationer samt ökad 

kundlojalitet. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007) 

Litteraturen har kommit fram till att sociala problem kan hanteras exempelvis med hjälp 

av MOA-modellen. Modellen ger utrymme för en analys utav målgruppens nivåer av 

motivation, möjlighet och förmåga gentemot ett visst beteende. Genom att utreda vilket 

av faktorerna som fattas kan exempelvis företag försöka öka på den saknade faktorn för 

att åstadkomma en önskad beteendeförändring. (Rothschild 1999) I samband med 

kartläggningen av tidigare forskning kunde det tydas att det inte finns tidigare forskning 

där man skulle ha använt sig av MOA-modellen inom bankbranschen. Forskningen ger 

dock vägledning i hur reklamkampanjer skall utformas för att företagen kan försäkra sig 

om en lyckad marknadsföringskampanj (Dearing et. al. 1996; Evans & McCormack 

2008). Det som litteraturen inte har undersökt är hur ungdomar idag kunde bli 
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intresserade av att spara. Det som man bör utredas primärt är vilka konkreta metoder 

skulle krävas för att väcka intresset och vad som är det som gör att ungdomar inte sparar 

i dagsläget.  

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna avhandling är att skapa en förståelse för hur banker och andra 

finansiella institut kan öka unga konsumenters benägenhet till att spara med hjälp av 

social marknadsföring.  

Jag har valt att avgränsa min avhandling till konsumenter i åldrarna 18–30 år. 

Åldersgruppen har definierats baserat på tidigare undersökningar gällande ungas 

spartendenser, för att det skall vara lättare att jämföra resultat och för att termen unga 

skall vara genomgående i hela avhandlingen.  Informanterna kommer att vara 

svenskspråkiga med hemorten i Österbotten.   

1.3 Fortsatt disposition  

Första kapitlet av avhandlingen ger en introduktion till ämnet. Därpå diskuteras 

problemområdet, syftet och avgränsningen av avhandlingen. Andra kapitlet redogör för 

den teoretiska referensramen som behandlar sparbeteendet, vilket innefattar de sociala 

samt personliga faktorerna som påverkar människors tendens för att spara pengar. Det 

andra kapitlet innehåller även ett kapitel om den unga konsumenten, för att konkretisera 

målgruppen för den här studien. Den andra delen av den teoretiska referensramen 

presenterar social marknadsföring. Kapitlet fokuserar på att redogöra för vad social 

marknadsföring innefattar, hur samhällsproblem kan förvaltas samt hur olika 

intressenter gynnas av social marknadsföring. I det fjärde kapitlet sammanfattas teorin. 

I det femte kapitlet presenteras metodvalet för utförandet av studien. Avhandlingen 

kommer att ha en abduktiv ansats och jag har valt att intervjua informanterna med syftet 

att få en djupare förståelse för hur unga tänker kring sparande samt utbildningen av den. 

Intervjuerna kommer att inneha en semi-strukturerad karaktär, så att det finns 

möjlighet att både jämföra svar samt fördjupa sig i intressanta fenomen. 

Till sist kommer jag att i kapitel sex presentera samt diskutera resultatet från studien. 

Avhandlingen kommer att avslutas med en sammanfattning av de empiriska resultaten 

och dessa kommer att jämföras med den teoretiska referensramen. I sista kapitlet 

kommer jag att gå igenom validiteten och kvalitén på studien samt även att ge förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 SPARANDET SOM KONSUMENTFENOMEN 

Den teoretiska referensramen i avhandlingen kommer att inledas med ett kapitel om 

sparbeteendet hos konsumenter. Kapitlet kommer att innefatta sparande och investering 

som koncept, samt motiv för beteendet och faktorer som påverkar vårt sparbeteende. 

Det här kapitlet kommer att definiera kontexten för det som följande teorikapitel om 

social marknadsföring kommer att behandla. Kapitlet kommer att avslutas med en 

presentation av den unga konsumenten, för att konkretisera målgruppen och dess behov. 

2.1 Innebörden av att spara och placera  

En väsentlig del utav konsumentens förmåga att fatta ekonomiska beslut drivs av 

konsumentens nivå av finansiell kompetens. Finansiell kompetens innefattar inte enbart 

förståelsen utav finansiella begrepp, utan även färdigheterna, motivationen och 

självförtroendet att tillämpa kunskapen för att fatta effektiva beslut i olika finansiella 

sammanhang i vardagen, i hopp om att förbättra konsumentens egna och samhällets 

ekonomiska välbefinnande. Finansiell kompetens har enligt tidigare undersökningar 

varit en bidragande faktor för konsumentens spar- och investeringsbeteende men också 

hantering av konsumentens skulder. Dagens samhälle präglas av masskonsumtion samt 

att konsumera på avbetalning, vilket gör det ännu viktigare för konsumenter att inneha 

finansiell kompetens. (Lusardi 2019).  

Att spara betyder att man sätter undan pengar för framtiden i stället för att konsumera 

allt på en gång (Kassim et al. 2020), med andra ord den delen av ens inkomst som man 

inte spenderar kallas sparande (Achar 2012). Människor som har möjligheten att spara 

från sin inkomst tenderar att ha mindre finansiell stress och en bättre livskvalitet. Till 

följd av att en person har haft möjlighet att spara undan pengar tidigare i sitt liv, har 

denne vanligen goda förutsättningar för att klara sig när det blir tuffare ekonomiska 

tider. (Kassim et al. 2020) Det är därmed viktigt att spara eftersom det bidrar med en 

ökad levnadsstandard, man har tillgång till nödreserver och man innehar förmågan att 

uppnå ekonomiska mål, som exempelvis att handla med disponibla kontanter framom 

kredit (Fisher & Anong 2012). 

Investering innebär däremot att man kanaliserar sina sparningar för att investeringen 

skall ge avkastning på pengarna senare. Investering är kopplat till olika slags risker som 

inte förekommer i lika stor grad när man sparar i mindre riskfyllda sparobjekt, så som 

sparkonto. Risker som förekommer i samband med investeringar är bland annat 

inflation, socialrisk och handelsrisk. Investerare försöker därför uppfylla placeringens 
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säkerhet, lönsamhet samt likviditet, genom att bland annat byta investeringsobjekt i 

samband med förändringar i bland annat politiska och ekonomiska lägen i världen. Detta 

gör man för att minimera risken för att de investerade medlen går förlorade när 

investeringsobjektet tappar sitt värde. (Achar 2012) 

Att spara är inte bara viktigt för konsumenten själv utan även för samhället. Tidigare 

forskning har kunnat konstatera att studeranden tenderar att spendera mera och är 

benägna till att ta lån tidigt i sina liv, exempelvis studielån. På grund av att studeranden 

blir tidigt vana vid att konsumera på kredit är detta oroväckande i länder var personlig 

konkurs och stora lån blir allt mer populärare. I samband med betalningssvårigheter är 

det samhället som måste stöda personen ekonomiskt och dessa fall blir i regel 

kostsamma för samhällen. (Kassim et al. 2020) Det har framkommit att ungdomar som 

börjar sina studier har sällan tidigare i sina liv behövt ta ansvar för sin egen ekonomi och 

därför anser man att unga personer sällan använder sina studielån och 

konsumtionskrediter klokt (Borden et. Al. 2007). 

2.1.1 Olika motiv för att spara 

Motivation är en process som resulterar i att människor agerar så som dom gör. Detta 

sker när ett behov bildas som individen vill tillfredsställa. När ett behov uppstår följer 

ett tillstånd av spänning, vilket driver personen till att agera så att behovet blir 

förminskat eller helt och hållet eliminerat. (Solomon 2016, s. 199) Motiven för sparandet 

är det som gör att konsumenterna vill spara undan pengar för att mätta ett visst behov 

som de har.  

Det finns många olika motiv för att individer vill spara undan från sin inkomst. Vanliga 

motiv är bland annat att bygga upp en reserv till oförutsägbara tillfällen eller för framtida 

införskaffningar. Att njuta av räntan på sina sparningar. Att i framtiden ha medel för en 

ökad förbrukning. Att kunna njuta av en känsla av ekonomisk oberoendehet och att ha 

möjligheten att göra saker utan en mer krävande eftertanke. Att kunna säkerställa en 

startbudget för affärsidéer. Att kunna testamentera en förmögenhet till exempelvis sina 

barn. Att kunna samla in insättningar för att köpa exempelvis hus, bilar och andra 

varaktiga varor. (Browning & Lusardi 1996) Motiven är oftast överlappande, samt kan 

variera i olika tidpunkter i livet. Motiven kan även variera i olika kulturer, samt att de 

sociala normerna kan definiera motiven för sparandet. I bland annat Kina var det 

viktigare att spara inför dagliga utgifter, nödsituationer och för barnen, medans i USA 

var det mest troliga motivet för att spara för pensionen eller ett större inköp (Fisher & 
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Anong 2012). I Finland sparar unga i regel inför semesterresor eller för att vara 

ekonomiskt oberoende, medans äldre åldersgrupper sparar i regel för sina barn och 

barnbarn (Yle 2020). 

Det som är gemensamt för alla motiven för sparande är att de i regel tillför trygghet i 

vardagen. Från tidigare forskningsresultat har man funnit bevis på att tankesättet hos 

sparare och lånare skiljer sig åt. De som har sparat undan samtidigt som de har haft 

skulder har känt sig mera optimistiska och upplever att de haft kontroll över sina liv i 

större omfattning än de med enbart skulder och inga sparningar. (Fisher & Anong 2012)  

2.1.2 Orsaker för att inte spara 

Konsumenterna i dagens samhälle blir överösta med marknadsföring av enormt många 

produkter och det är i regel marknadsföringen i vårt samhälle som skapar bilder för 

konsumenterna om hurudana produkter de borde konsumera och vad dessa produkter 

signalerar om dig som person. En stor del av produkterna konsumeras på basis av vad 

produkten har för betydelse för jaget i stället för produktens faktiska attribut. (Solomon 

2016, s. 37–38) Därför kan det vara svårt för marknadsförare att bidra med samma effekt 

om betydelser som konkreta produkter gör. Att spara är i regel något som inte syns utåt 

och kan signalera spararens identitet till omgivningen i samma grad som 

konsumtionsvaror.  

Våra liv är med andra ord starkt influerade av att välja mellan att spendera våra medel 

eller att spara dom. Materialism är en bidragande faktor till att personer exempelvis 

konsumerar på impuls, vilket leder till att man inte har lika mycket att spara undan. 

Materialism innebär att våra liv präglas av materiella ting som därigenom även 

kanaliseras genom materiella normer. (Burroughs & Rindfleisch 2002) Personer med 

höga nivåer av materialism tenderar att spendera mera (Pangestu & Karnadi 2020). 

Även humöret vi befinner oss i har visats sig ha en stark koppling till hur vi resonerar 

kring beslutsfattandet om att spendera eller spara. Utan att reflektera desto mer över 

beslutet tenderar vi att spendera mer pengar när vi är glada än när vi inte är det. Lyckliga 

och glada individer kan anse att deras nuvarande situation är god och ihållande och en 

negativ upplevelse är osannolik att hända. Detta resulterar i att man väljer att spendera 

i stället. Däremot tänker olyckliga personer mera på motgångar och föreställer sig att det 

är sannolikt att det sker och vill därför minimera obehagliga konsekvenser genom att 

spara en buffert inför det. Däremot när en person ombes att reflektera över beslutet mera 

eftertänksamt är det vanligt att mer lyckliga och glada individer är mer sparsamma, 
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eftersom de med närmare eftertanke kan uppleva att en motgång visst kan hända i 

framtiden och därför vara mer villiga att spara inför den händelsen. En olycklig och 

ledsen person ser motgången som mer överensstämmande och omedelbar med sin 

livssituation, dessa personer är mer benägna att spendera pengarna för att uppnå en 

omedelbar tillfredsställelse för att kompensera effekterna av den dåliga känslan. (Cai et. 

al. 2017) 

En konkret orsak till varför en person inte sparar är bland annat det att spara kräver 

planering, vilket i sin tur kräver engagemang. Konsumenter som inte har planerat för att 

spara inför exempelvis pensionen har oftast mindre förmögenhetsinnehav än 

konsumenter som har gjort någorlunda planer. Portfolion är även olika, och de som inte 

planerar sin framtid äger oftast inga aktier och de löper även större risk att råka ut för 

finansiella problem i pensionsåldern. (Lusardi 2008) Planering resulterar i olika grader 

av planeringskostnader.  De flesta söker information från sin omedelbara levnadsmiljö, 

exempelvis familj och vänner. Personer med högre utbildningsnivå tenderar även att 

anlita placeringsrådgivare, revisorer och jurister. Informationsuppsökningen kan vara 

en jobbig process för oerfarna sparare. Individer med liten finansiell kompetens kan ha 

svårt med att uppsöka och utvärdera informationen som de uppsöker på egenhand. 

Många upplever att det är svårt att hitta informationen samt att veta varifrån de kan få 

hjälp med att börja spara. (Lusardi 2001) Slutligen bör det nämnas att en orsak till att 

inte spara är den uppenbara anledningen att en individ inte har möjlighet till det med 

tanke på individens inkomstsituation.  

2.2 Faktorer som påverkar konsumentens sparbeteende  

Sparbeteendet hos konsumenter varierar beroende på konsumentens engagemang i 

beteendet. Det finns därför olika varianter i hur och i vilken grad konsumenten sparar, 

samt hur medvetet beteendet är hos konsumenten. Det finns avtalsmässigt sparande där 

man gör rutinmässiga avbetalningar för en tillgång så som ett bostadslån. Detta syftar 

på obligatoriskt eller tvingat sparande vilket i regel inte innefattar traditionellt sparande 

på till exempel ett sparkonto, utan man betalar av lånet på sin bostad för att i framtiden 

äga det. Det finns valfritt sparande, där man medvetet sparar undan från sin inkomst. 

Inom valfritt sparande förekommer regelbunden samt oregelbundet sparande, vilket 

syftar på att man exempelvis har ett regelbundet sparande till sparkonto eller annat 

investeringsobjekt.  Oregelbundet sparande syftar på det att man sparar undan när man 

har möjlighet eller vilja till det.  Det mest omedvetna samt oengagerade sparandeformen 

är kvarvarande sparande, där man helt enkelt inte spenderar allt av sin inkomst och 
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därför sparar man genom standard. Detta är en passiv form av sparande och inget som 

konsumenten väljer att göra aktivt. (Fisher & Anong 2012)  

Figur 1 Olika grader av engagemang i sparbeteendet  

Skribentens egen illustration  

Vad är det som reglerar engagemanget gentemot att spara? Det finns flera faktorer som 

man från tidigare forskning har kunnat påvisa ha ett samband med hur vi sparar. Dessa 

faktorer är bland annat åldern, inkomsten, inkomstsäkerheten, risktolerans, 

sparhorisont, husägande, hushållssammansättning, hälsostatus och utbildning (Fisher 

& Anong 2012). Till näst kommer jag att gå djupare in på dessa faktorer separat. 

2.2.1 Sociala faktorer som påverkar konsumentens sparbeteende  

Det är i regel tre olika grupper av faktorer som påverkar våra beteenden. Det är faktorer 

som hör till vår omedelbara omgivning, så som familjen, kollegor, lokala samhället. De 

faktorer som hör till vår bredare sociala omgivning är bland annat normer i samhället, 

kulturen, sociala och ekonomiska förhållanden samt strukturella frågor. Till den sista 

kategorin hör våra personliga karaktärsdrag som innefattar våra målsättningar, 

ambitioner, utbildning, kunskaper samt självförmågan. (Hastings, MacFadyen & 

Anderson 2000) Till näst kommer jag att gå in på de faktorer som finns i vår omedelbara 

omgivning. Senare går jag även in på personliga karaktärsdrag som kan påverka 

sparbeteendet.  

Studieinriktningen har påvisats ha ett starkt samband med om konsumenten sparar eller 

inte. Konsumenter som studerar eller har en ekonomisk studiebakgrund tenderar att ha 

bättre ekonomiska kunskaper samt sundare sparbeteenden än andra studieinriktningar. 

Studier visar även på att andra utbildningsformer, så som enskilda seminarier inom 

finansiell ekonomi har en positiv inverkan på ett sunt konsumtions- och sparbeteende. 

(Borden et. al. 2007; Kassim et. al. 2020) Forskningsresultaten stöder därför nyttan av 
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att bland annat organisationer ordnar evenemang, så som enstaka föreläsningar om 

ämnet för att bidra med sannolikheten för att konsumenter skall börja spara och 

investera.   Utbildningsnivån i allmänhet har även visats ha en positiv inverkan på 

sparbeteendet. I tidigare forskning har det visats att personer med högre utbildningsgrad 

sparar mera än de med lägre utbildning (Fisher & Anong 2012).  

Könet har tidigare haft en större roll inom faktorerna som påverkar sparbeteendet. Men 

en stor del av könets påverkan är mestadels kulturbaserat. I många länder tjänar kvinnor 

mindre och är mindre delaktiga i planeringen av ekonomin. Kvinnor tenderar även att 

ha mindre undan sparat än män i dessa kulturer (Kassim et al. 2020).  I Finland börjar 

det dock vara jämlik mellan könen i vad det gäller att spara och placera i konkreta 

investeringsobjekt (OP 2020). Inom finansiell kompetens har det dock påvisats att i 

Finland är det fortfarande män som innehar bättre kunskap om ekonomi. Man har inte 

kunnat påvisa varför män har bättre kunskaper, eftersom det inte skiljer sig i 

utbildningen mellan kvinnor och män i Finland (Raijas et. al. 2020). 

Även familjebakgrunden är en viktig faktor i ungas sparbeteende. Familjen är 

människans främsta miljö och innehar oftast den första läranderollen i barnens liv. 

Tidigare forskning visar på att unga vars föräldrar som stöder den unga i att spara, samt 

de unga vars föräldrar som har egna erfarenheter av placeringar tenderar att spara och 

placera i större grad.  Unga vars föräldrar inte själv sparat tenderar däremot mera sällan 

själva spara. (Kassim et al. 2020) Detta påvisades även i den undersökningen som 

Nordea utförde 2018, där unga var mer sannolika att spara om den ungas föräldrar även 

gjorde det.  

Det har påvisats att även åldern är starkt linjärt relaterad till individers sparbeteende. 

Åldern har visat sig vara avgörande i hur regelbundet ett hushåll sparar, i vilken form 

samt varför hushållet sparar (Fisher & Anong 2012). Yuh och Hanna (2010) kom fram 

till att sannolikheten för att spara var som högst bland respondenter under 30 år och att 

sannolikheten för att spara minskade därefter med åldern. På grund av att forskningen 

har kommit fram till detta, är det även väsentligt att få unga att spara i så tidig ålder som 

möjligt för att de skall fortsätta med ett sunt sparbeteende livet ut och försäkra sig om 

en ekonomisk trygghet.  

Tidigare har man kunnat se en positiv relation mellan att spara samt att ha en högre 

inkomst (Browning & Lusardi 1996; Fisher & Anong 2012), men enligt nyare forskningar 

gjorda av bankerna är det i åtminstone Finland oftast de yngre generationerna som är 



12 
  

mer ivriga sparare och placerare, vilka inte nödvändigtvis har de högsta inkomsterna i 

samhället (Nordea 2019; OP 2020). Även fast inkomsten är hög påverkar även 

osäkerheten om framtida inkomst sparningstendenserna positivt, det vill säga att 

hushåll med större inkomstrisk är mer benägna att spara (Fisher & Anong 2012).  

Husägare har även kunnat påvisas vara mer benägna att spara än de som inte äger hus. 

Husägandet har i tidigare forskningsresultat varit den faktorn som varit starkt positivt 

relaterat till snabba och omfattande nödreserver. En del av sparandet har även varit 

kopplat till personers civilstånd samt om personen haft barn. Par har i allmänhet bättre 

förutsättningar för att spara än exempelvis ensamstående föräldrar. Gifta par utan barn 

var de som hade mest sparningar, samt unga par utan barn och äldre par vars barn blivit 

vuxna hade även bättre förutsättningar för sparande. (Fisher & Anong 2012)  

2.2.2 Hur grupptillhörighet kan främja sparbeteendet  

I och med att olika gemenskap bildas där evenemang ordnas för att bekanta sig med att 

spara och placera, är det även intressant för avhandlingen att gå in på varför olika 

gemenskap kan ha en positivt bidragande effekt på att spara. I det inledande kapitlet togs 

”Mimmit Sijoittaa” upp som exempel för fenomenet. ”Mimmit Sijoittaa” är en 

gemenskap som har som avsikt att upplysa speciellt kvinnor om sparande och 

investering. Tidigare i teorin nämns att även kortare seminarier kan ha en positiv 

påverkan på finansiella kompetensen (Borden et. Al. 2007; Kassim et. al. 2020). Varför 

kunde en gemenskap vara ett effektivt sätt att undervisa samt att påverka sparbeteendet 

positivt? 

Medlemskap är något som sätter gränsen mellan ”oss” och ”dem” och som sedan 

utvecklar en slags emotionell trygghet som uppmuntrar till intimitet och 

självupplysning. Medlemskap syftar på en persons känsla av tillhörighet och känslan av 

förtroende från andra medlemmar som uppstår bland annat av acceptansen från 

gruppen, vilket även bidrar till att känna tillhörighet. (McMillan 1996) 

Symboliskt material, varor och varumärken bidrar med artefakter, genom vilka 

konsumenter bygger upp sitt självkoncept, samt genom vilka konsumenterna strävar 

efter sina identiteter och definierar sig som individer i samhället. Konsumenter äger och 

konsumerar varumärken som ett sätt att bygga upp ett önskat jag, samt en social identitet 

genom stilar och bilder som dessa varumärken representerar och projicerar. Att beundra 

varor eller varumärken i olika varumärkesgemenskap är självuttryckande mekanismer 

som kan bidra med ett önskat rykte i samhälle. Varumärkens sociala signalvärde uppstår 
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när individer jobbar för att uppnå ett personligt mål och uttrycker det genom 

varumärken som fungerar som symboler för presentation och status för individens 

personlighet. (Black & Veloutsou 2017) I det här sammanhanget kunde diskussioner om 

sparande inom medlemskapet bidra till att det är något som medlemmarna blir 

intresserade av och målar upp en bild om att det är eftersträvansvärt att spara och 

placera.   

Konsumenternas individuella och kollektiva identiteter formas genom attityder och 

beteenden som hjälper att utveckla varumärkesidentiteten. Konsumenterna utvecklar 

ofta sociala länkar och bygger upp kollektiva kulturvärldar och deltar i traditioner i 

strävan efter gemensamma konsumtionsintressen. Detta resulterar i att gruppen 

påverkar hur allmänheten skall uppfatta varumärken. Medlemmarna i gruppen 

utvecklar oftast spår av identitet som skall hjälpa människor att identifiera sig med 

gruppen. (Black & Veloutsou 2017) Exempelvis kunde det bidra till att bygga upp en 

allmän bild om att det är trendigt att spara och placera, samt att vara intresserad av det 

som händer på den finansiella marknaden.  

Konsumenter brukar i regel gå med i olika gemenskap i hopp om att få ta del av 

informationen om hur produkter fungerar eller för att få information om nya produkter 

av ett visst varumärke eller en bransch. När konsumenter deltar i en gemenskap av ett 

varumärke ökar oftast kunskapen om varumärket, vilket i sin tur minskar osäkerhet. 

Konsumenten tenderar att lita mera på andra konsumenters åsikter och 

rekommendationer framom informationen som varumärket själv ger ut. Gemenskap är 

väldigt effektiva i att marknadsföra via mun-till-mun, utbyta information, jämföra 

produktupplevelser och söka råd hos. Interaktionen mellan medlemmar sinsemellan och 

mellan varumärket bidrar till stor del till konsumenternas förhållande och attityder till 

varumärket, vilket i sin tur genererar känslomässiga kontakter med nätverket och bidrar 

sedan även till kundlojalitet. (Coelho, Rita & Santos 2018)  

Konsumenten kan identifiera sig med ett varumärke på ett personligt plan eller socialt 

plan. På ett personligt plan kan varumärket hjälpa att betona konsumentens 

personlighet, värderingar och övertygelser. På ett socialt plan kan varumärket fungera 

som ett kommunikationsinstrument för konsumentens ambitioner och självstatus. 

(Coelho, Rita & Santos 2018)  

Människors investeringsbeteende påverkas starkt av den grupp som individen tillhör 

eller strävar efter att tillhöra i. Grupperna kan vara exempelvis familjen, 
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broderorganisationer, fackföreningar, religiösa grupper eller vänskapskretsar. Ett 

investeringsbeteende inkluderar många steg så som att känna igen problem, söka 

information, utvärdera investeringsalternativ, fatta investeringsbeslutet samt 

investeringsbeteende efter att investeringen är gjord. Investerarens informationskällor 

kan i regel bli indelade i fyra kategorier. Personliga källor, vilka är exempelvis individens 

familj och vänner, kommersiella källor, så som marknadsföring, konsulter och 

investeringsmäklare, publika källor, så som massmedia, organisationer och 

erfarenhetskällor från inköp, innehav och försäljning av säkerheten samt tidigare egna 

erfarenheter. (Achar 2012) Därför är även olika typ av gemenskap något som har 

inflytelse för hur individen investerar sina medel.  

I denna kontext kan varumärket eller gemenskapen vara exempelvis en tjejgrupp, så som 

”Mimmit Sijoittaa” eller andra liknande grupper. Genom att medlemmarna känner en 

gemenskap och vill identifiera sig med gruppen, samt de beteenden som förespråkas och 

produkter som gruppen konsumerar kan grupptillhörighet ha positiv inverkan på även 

sparbeteendet (Coelho, Rita & Santos 2018). Detta förutsätter att gruppen diskuterar 

ekonomi eller ordnar evenemang där gruppmedlemmarna får bekanta sig med sparande 

och placering. En gemenskap är ett effektivt sätt att sprida information och attityder 

bland gruppmedellarna, eftersom till individens primära påverkande faktorer hör den 

omedelbara miljön, som kan styra vårt tankesätt och beteendemönster (Hastings, 

MacFadyen & Anderson 2000). Tjejgrupper är även effektivt i den mening att kvinnor i 

större grad påverkas av sina tidigare livserfarenheter samt av sin livsmiljö (Cronqvist & 

Siegel 2010).  

2.2.3 Personliga faktorer som kan påverka sparbeteendet 

En del forskning tyder även på att sparbeteendet till viss del kan förklaras med genetiska 

faktorer, och inte enbart sociala faktorer. Cronqvist och Siegel (2010) utförde en 

undersökning som skulle utreda de genetiska faktorer som påverkar vårt sparbeteende. 

I undersökningen utgick man från att tvillingpar som var enäggstvillingar har exakt 

samma DNA, medans tvåäggstvillingar inte har det.  Från det kunde man jämföra 

huruvida sparbeteendet kunde till viss del vara även genetiskt. Forskarna kommer fram 

till att genetiska benägenheter förklarar ungefär 35 procent av variationen av 

sparbeteendet mellan individer. Man finner även att mäns sparbeteende är mer genetiskt 

influerat, medans kvinnornas sparbeteende influeras av individuella livserfarenheter. 

Cronqvist och Siegel kommer fram till i sin studie att de genetiska komponenterna 

uttrycker sig i större grad när individens miljö är karaktäriserad utav hög 
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socioekonomisk status, men det som spelar mest roll i en individs sparbeteende är 

individens livserfarenheter och individens benägenhet att spara.  

2.2.3.1 Riskpreferensen  

I samband med att en person utvärderar sitt beteende överväger hen nyttan av beteendet 

samt kostnaden av det. De personer som tar mindre hänsyn till kostnaden av beteendet 

och större hänsyn till enbart nyttan av beteendet tenderar att vara mera benägna att 

utföra riskfyllda beteenden (Gardner & Steinberg 2005). Riskfyllda beteenden är 

förknippade med genetiken. Vissa individer tar mer risker för en långvarigare 

produktion av ”må bra”-hormoner så som dopamin. Forskningen har kommit fram till 

att individer med genen 7R+ av dopaminreceptorn D4 har ett mer riskfyllt 

beteendemönster än andra. De upplevelser som uppstår av riskfylldhet uppfattas som 

belönande för dessa personer. Dopaminreceptorerna är de delar som kontrollerar 

dopaminflödet i hjärnan, vilka har en direkt koppling till hur människan känner 

belöning. Det har i två oberoende studier framkommit att den tidigare nämnda 

dopaminreceptorn ha en direkt påverkan på att en person med den genen gör större 

risktagningar. Forskare har även funnit bevis på att testosteron har en viss effekt på 

riskfyllda beteenden, vilket förklarar även att män skulle vara mer genetiskt styrda i sitt 

sparbeteende än kvinnor. (Cronqvist & Siegel 2010) 

Hushåll med hög risktolerans ackumulerar i regel mer förmögenhet än hushåll med låg 

risktolerans. I tidigare forskning har det kommit fram att hushåll som har en vilja att 

bära större risker har även mycket högre sparningsnivåer. Större risktolerans har även 

förknippats med högre nettoförmögenhet och finansiella tillgångar. På samma sätt 

minskade sannolikheten för att spara för hushåll med låg risktolerans.  (Fisher & Anong 

2012) Större risktagande har även förknippats med utbildningsnivån, ju högre 

utbildning desto mer riskfyllda investeringsportföljer har respondenter haft (Cesarini 

et.al. 2010).  

Ungdomar har länge blivit kategoriserade som mer riskfyllda än vuxna, till exempel att 

det ingår lättare i illegala beteenden. Studierna har dock visat att de inte nödvändigtvis 

är mer riskfyllda än vuxna. Det som har blivit undersökt är dock det att ungdomar är 

lättare att påverka med grupptryck eller influenser från kompisar än vad vuxna är. Det 

riskfyllda beteendet är oftast utfört i grupper och en orsak till detta tror man är att 

ungdomar umgås mera i grupper än vuxna. Man tror även att de ökade nivåerna av 

mottagligheten av grupptrycket som präglar tonåren påverkar risktagandet. Jämfört 
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med vuxna har tonåringar begränsade förmågor inom psykosocial funktion, så som 

självförtroendet, vilket sannolikt är det som stör förmågan att agera oberoende av andras 

påverkan. (Gardner & Steinberg 2005) 

2.2.3.2 Tidspreferensen  

Forskningen gjord av Mischel, Shoda och Rodriguez (1989) med barn i förskoleålder 

påvisade att mer tålmodiga individer oftast investerar i bland annat utbildning men även 

andra saker som gynnar individen senare i högre grad. Forskarna utförde ett experiment 

var förskoleeleverna fick välja mellan att få äta en marshmallow direkt eller vänta på att 

forskaren skulle gå ut ur rummet och komma tillbaka senare och då få äta två stycken i 

stället för en. Barnens förmåga att vänta på en försenad belöning när de var fyra år 

jämfördes med en uppföljning på deras sociala och kognitiva beteenden när de var tio år. 

Barn som föredrog den försenade men större belöningen när de var små, framom en 

mindre belöning direkt var nu mer intelligenta, mer troliga att motstå frestelser, hade 

större socialt ansvarstagande och strävade efter högre prestationer. Gällande 

tidspreferens finner forskningen även genetiska komponenter som stöder påståendet om 

att vissa individer är mer sparsamma och väljer en större belöning senare i livet än en 

mindre belöning med samma. Genen som är intressant i detta fall är DRD2 TaqI A och 

DRD4 VNTR. (Cronqvist & Siegel 2010) 

En försenad belöning kan även innefatta risker. Det finns en risk att man missar andra 

möjligheter medans man väntar på just den här belöningen, eller så finns risken för att 

man inte skall få belöningen alls (Sozou & Seymour 2003). Exempelvis finns det risker 

med att ett placeringsmål förlorar all sitt värde på grund av någon oväntad händelse. 

Riskpreferensen och tidspreferensen överlappar på det sätt varandra (Cronqvist & Siegel 

2010).  

En långsiktigt ekonomisk planeringshorisont är enligt tidigare forskning positivt 

relaterat till sparande. Hushåll som har velat binda fast sina pengar för en längre tid har 

visat sig ha högre nivåer av sparande, än de som inte ha velat binda fast sina pengar. 

Personer som är tålmodiga förväntas även ha mer sparningar än de som inte är det. 

(Fisher & Anong 2012) Därför är orsaken till varför många av de som inte har planerat 

och börjat spara inför exempelvis pensionen det att pensionen har känts så långt borta, 

och därför har man inte påbörjat besparingen. Prokrastinering av att börja spara är en 

av huvudanledningarna till varför man inte sparat till pensionen. (Lusardi 2001) 
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Sammanfattningsvis stöder alla undersökningar påståendet om att ju mer tålmodig en 

individ är desto mer sannolikt är det för att personen börjar spara i tid och har en lång 

placeringshorisont. Detta visar på att konsumenten har som mål att njuta av en större 

vinst i framtiden gentemot en mindre vinst direkt som exempelvis i form av att spendera 

pengar nu på konsumtion. (Lusardi 2001; Fisher & Anong 2012; Cronqvist & Siegel 2010; 

Mischel, Shoda & Rodriguez 1989) 

2.3 Unga som konsumentgrupp  

Eftersom avhandlingen fokuserar på att studera de unga konsumenterna är det även 

relevant att presentera karaktärsdragen i det stora hela för att förstå målgruppens 

resonemang i empirin. De unga konsumenterna som avhandlingen kommer att 

undersöka kommer till största delen höra till generation Z, vilka är personer födda efter 

1995, samt personer som ännu hör till generation Y, vilka är personer födda mellan 1980 

och 1995 (Dolot 2018). För att presentera konsumentgruppen kan enbart generella 

karaktärsdrag presenteras som kan bidra med en förståelse för konsumentgruppen. Det 

bör noteras att individerna inom gruppen är heterogena och man kan därför inte 

generalisera en hel konsumentgrupp.  

Den yngsta nuvarande generationen Z, kallas även för den uppkopplade generationen 

och den ansvarstagande generationen. Dagens unga konsumenter har växt upp under 

den mest kritiska teknologiska och ekonomiska förändringen och är därför uppvuxna 

med bland annat internet, smarttelefoner, gränslösa nätverk och så vidare. Den här 

generationen definieras som den generationen som kan funktionera i både riktiga och 

virtuella världen och generationen upplever att dessa två verkligheter är överlappande. 

Generationen Z kan snabbt och enkelt söka upp information, dela den med sitt sociala 

nätverk samt använda sig av många olika plattformar för detta. Generation Z är även den 

generationen som är den mest utbildade hittills. De är även flexibla i sitt jobbsökande 

och kan både söka jobb utomlands, ha kortare anställningar och byta jobb ofta. 

Generationen är även snabbare in i arbetslivet, vilket gör att de är även mer självständiga 

och gör sina egna beslut. (Dolot 2018) Generation Z har även karaktäriserats som den 

generation som är mest måna om bland annat företagens sociala samhällsansvar. 

Generationen gör även sina investeringsbeslut med motivet att förbättra och påverka den 

värld vi lever i (Formánková et. al. 2019).  

Det som kunde tydas från tidigare undersökningar var att de unga konsumenterna var 

väldigt självständiga i sitt informationssökande om sparnings- och 
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investeringsalternativ (OP media 2020). Det här har även framkommit i tidigare 

forskning var man anser att generation Z är de som är mest sannolika att vara 

individuella och gör gärna sina informationssökningar på nätet, samt de gör sina beslut 

baserat på mindre faktorer, men oftast attribut som är viktiga för individen själv 

(Formánková et. al. 2019).  Även undersökning gjord av Pangestu och Karnadi (2020) i 

Indonesien visar på att unga med god finansiell kompetens är i regel benägna att göra 

sunda konsumtionsval och ha ett sunt sparbeteende, men materialismen ökar 

spenderandet hos de flesta. I denna undersökning föreslås även att man bör öka på 

finansiella kompetensen hos unga i exempelvis skolan. Samtidigt som de unga kan vara 

förståndiga och sparsamma finns det även behov, framförallt hos unga vuxna eller 

tonåringar, att uttrycka sin identitet med hjälp av konsumtionsvaror. Det som även 

präglar de unga vuxna är det faktum att de nu kan utforska världen och deras nyfunna 

frihet, vilket oftast resulterar i konsumtion framom sparande (Solomon et. al. 2016, s. 

453) 
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3 SOCIAL MARKNADSFÖRING SOM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I följande del av avhandlingens teoretiska referensram introduceras social 

marknadsföring som koncept, samt hur olika samhälleliga problem kan behandlas i olika 

situationer. Kapitlet kommer även att gå in på hur kommunikationen av en idé bör 

genomföras för att uppnå en konkret beteendeförändring.  

3.1 Social marknadsföring som verktyg  

Social marknadsföring handlar primärt om att ändra beteenden. Det räcker inte med att 

kommunicera en idé eller ändra attityder, utan resultatet av en social 

marknadsföringskampanj är att konsumenterna ändrar sitt konkreta beteende 

(Andreasen 1994). Social marknadsföring eftersträvar att utveckla och integrera 

marknadsföringskoncept med andra tillvägagångssätt för att påverka och ändra 

beteenden som gynnar både individer och samhällen. Social marknadsföring kan ibland 

ses som vanlig kommersiell marknadsföring som enbart eftersträvar icke-kommersiella 

mål, vilket är enbart en förenkling av begreppet. Även fast den sociala 

marknadsföringens främsta syfte är att resultera i en socialt positiv förändring 

förhindrar det inte traditionell marknadsföring från att åstadkomma det samma. 

(Hameed 2014) Social marknadsföring handlar inte om att utföra omfattande 

grundläggande utbildning eller värdeförändringar i samhället, eftersom marknadsförare 

vanligen producerar försäljning på en relativt kort sikt, medans omfattande utbildningar 

kan vara väldigt utdragna i tiden (Andreasen 1994).  Därför kan man tänka att en 

beteendeförändring som gör att unga börjar spara i större mån gynnar både individen 

med ekonomisk trygghet men även företaget genom att unga använder sig av företagets 

tjänster för att uppnå sitt sparande.  

Social marknadsföring bör inte blandas ihop med företagens samhällsansvar eller 

offentliga sektorns standardmarknadsföringsstrategier. I social marknadsföring 

tillämpar man kommersiella marknadsföringsstrategier för att uppnå en specifik 

beteendeförändring hos en specifik målgrupp. Hameed (2014) presenterar åtta viktiga 

komponenter av social marknadsföring: 

1. Konsumentorientering för att förverkliga organisatoriska sociala mål.  

2. Betoning på det frivilliga utbytet av varor och tjänster mellan leverantörer och 
konsumenter.  

3. Forskning inom målgruppens analys- och segmenteringsstrategier.  
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4. Användning av formativ forskning inom produkt- och budskapsdesign.  

5. En analys av distributions- och kommunikationskanaler. 

6. Användningen av marknadsföringsmix – produkt, pris, plats och påverkan.  

7. Ett processpårningssystem med både integrerade- och kontrollfunktioner. 

8. En hanteringsprocess som inkluderar problemanalys, funktioner för planering, 
implementering och feedback.  

Det räcker heller inte att man med enbart utbildning försöker lära ut ekonomiska 

kompetenser till individerna i samhället, eftersom detta enbart bidrar med upplysning 

om hur individen kan välja att bete sig. Utbildning kan upplysa om existerande fördelar, 

men kan inte konkret leverera dessa i form av produkter eller tjänster. Utbildningen 

strävar efter att upplysa individer i samhället och påverka deras attityder och 

övertygelser till förmån för ett hälsosamt beteendeval. Utbildning kan ha ett värde i det 

långa loppet, men det är individen själv som måste reagera på den information som hen 

fått motta. Social marknadsföring strävar däremot efter att påverka beteenden genom 

att erbjuda konkreta lösningar till individer. Marknadsföringen bidrar på så sätt med 

lösningar till samhällets sociala problem, medans utbildning informerar och övertalar 

inom de existerande uppsättningarna av valmöjligheter. Social marknadsföring kan 

definieras som en programplaneringsprocess som främjar målgruppens frivilliga 

beteende genom att erbjuda eftersträvade fördelar och minskar de hinder som 

målgruppen är oroliga för. En vanlig företeelse är att blanda in målgruppen i själva 

planeringsskedet av marknadsföringsplanen för att verkligen förstå målgruppens behov. 

Sammanfattningsvis erbjuder marknadsföringen ett direkt och snabbt utbyte mot ett 

önskat beteende, medans utbildningen enbart upplyser om olika sätt att agera. 

(Rothschild 1999) 

I denna kontext handlar det om att banker och andra finansiella institut skall erbjuda 

konkreta produkter och tjänster för unga för att kunna bidra med att de skall börja spara 

i större omfattning. Till näst kommer jag att gå djupare in på hur företag kan konkret gå 

till väga för att välja rätt närmande av problemet samt hur kommuniceringen av 

beteendeförändringen kan konkret förverkligas.  

3.2 Hantering av sociala problem  

I samband med verktygsvalet för att hantera ett samhälleligt eller socialt problem kan 

man utgå från att målgruppen kan endera vara benägna att göra en beteendeförändring, 

motståndskraftiga gentemot den önskade beteendeförändringen eller oförmögna att 
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göra förändringen. Beroende på hur situationen ser ut för målgruppen bör man välja det 

mest lämpliga sättet för att få till en önskad beteendeförändring. Enligt MacInnis, 

Moorman och Jaworski (1991), modell finns det tre faktorer som påverkar individers 

bearbetningsnivå av en reklamkampanj. Dessa faktorer är motivation, möjlighet samt 

förmåga. MOA-modellen (Från engelskan: motiavtion, opportunity and ability), är till 

för att kunna få en reklamkampanj att stämma överens med målgruppens nivåer av 

MOA-faktorerna. MOA-metoden utgör en övergripande samt vägledande modell för en 

social marknadsföringskampanj som utgår från en övergripande strategi för ingripanden 

inriktade på sociala frågor (Binney, Hall & Oppenheim 2006). Målgruppen är i regel mer 

villiga att göra en beteendeförändring om den överensstämmer med det egna intresset 

och på samma sätt motstridiga att genomföra en beteendeförändring om något av MOA-

faktorerna saknas. (Rothschild 1999; McInnis, Moorman & Jaworski 1991) 

Tabell 1  Tillämpning av utbildning, marknadsföring och lagreglering 

Motivation           

                                                                                     Ja 

 

           Nej  

Möjlighet  

                                           Ja                                       

 

          Nej  

 

           Ja 

 

       Nej 

Förmåga 

                   Ja 

1 

Benägen att agera 

       Utbildning 

2 
 
Kan inte agera 

 Marknadsföring  

3 

Motståndskraftig 

Lagreglering 

4 

Motståndskraftig 

Marknadsföring 
och lagreglering  

 

                  Nej  

5 

 Kan inte agera  

Utbildning och 
marknadsföring 

6 

Kan inte agera  

Utbildning och 
marknadsföring  

7 

Motståndskraftig  

Utbildning, 
marknadsföring 
och lagreglering 

8 

Motståndskraftig 

Utbildning, 
marknadsföring 
och lagreglering  

Källa: Rothschild 1999. Skribentens egna översättning och modifiering 

Ovanstående modell visar vilka marknadsföringsstrategier sociala marknadsförare bör 

fortskrida med beroende på vilka MOA-faktorer som målgruppen innehar eller saknar. 

Verktygen som används är utbildning för att öka medvetenheten och förståelsen 

gentemot fenomenet, marknadsföring vilket erbjuder de konkreta tjänsterna och 

produkterna till målgruppen för ett beteende som målgruppen är medveten om, samt 

lagreglering som används när beteendeförändringen måste ske på ett mer tvingande sätt, 
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så som att förbjuda alkoholkonsumtion för underåriga. (Rothschild 1999) MOA-

modellen har bland annat använts för att undersöka vilka hinder det finns för individer 

att delta i jazzmusikevenemang, på grund av det minskade intresset gentemot 

musikgenren (Kemp & Michael 2013). Modellen har även använts för att utreda faktorer 

som påverkar engagemanget gentemot lokala samhällsfestivaler och deltagandet i dom, 

med målet att öka besöksantalet på festivaler (Jackson, Clarke & Ragsdell 2013). Man 

har även använt MOA-modellen för att undersöka huruvida sociala medier används utav 

försäljare och om detta har en inverkan på försäljandet (Guenzi & Nijssen 2020). 

Modellen kan alltså användas i diverse olika branscher för att utreda vilka hinder som 

finns som förhindrar ett visst beteende hos en målgrupp.  

Till näst går jag in på de olika MOA-faktorerna och hur de påverkar processen för att 

välja rätt verktyg för att tackla det sociala problemet i samhället. Den första faktorn 

motivation handlar om att individen är villig att agera när hennes självintresse kommer 

att betjänas. Det egna intresset är en väsentlig komponent av en individs motivation. 

Motivation i denna kontext kan definieras som individens eftersträvan och beredskap att 

förstå varumärkets information i en annons, exempelvis att månadsspara för att kunna 

investera i sin dröm om några år. Motivation har i tidigare forskning definierats som 

villighet, beredskap, intresse för och önskan att bearbeta information i ett 

kommunikations koncept.  (MacInnis, Moorman & Jaworski 1991)  

Bristen på möjligheten innefattar situationer var individer vill agera men är obenägna 

till det på grund av saknaden av möjligheten till det i sin livsmiljö. Exempelvis unga som 

innehar dåliga alkoholvanor på mindre orter på grund av att de upplever att det inte finns 

annat att göra på veckosluten. Marknadsföring kan vara ett sätt att introducera individer 

till alternativa lösningar. Lagstiftningen kan även påverka situationer var möjligheter 

inte finns. Alla möjligheter kan inte skapas med hjälp av marknadsföring, utan i vissa 

miljöer måste regleringar och lagstiftning möjliggöra alternativ för individer i ett 

samhälle.  (Rothschild 1999)  

Förmågan att agera syftar på individens kunskaper att förstå varumärkets information i 

en reklamkampanj. Det innefattar även kunskapen eller färdigheten att lösa problem och 

att man har förmågan att bryta välformade samt beroendeframkallande vanor eller 

motverka argument från kamrater. (Rothschild 1999) För att erbjuda verktyg för 

exempelvis bättre finansiell kompetens måste marknadsförare bedöma vad 

konsumenterna vet från förut samt vad de behöver veta och därefter utvärdera klyftan 

mellan dessa. Finansiell kompetens innefattar tre olika universella begrepp vilka är 
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siffervärde, vilket syftar på förmågan att göra exempelvis ränteberäkningar, förståelse 

för inflation och förståelse för riskdiversifiering. Det är viktigt att öka den finansiella 

kompetensen hos konsumenterna på grund av att det ekonomiska landskapet håller på 

att ändras och konsumenterna är mer och mer själva ansvariga för planeringen av den 

personliga ekonomin, investeringar och att spendera sina resurser under hela sin livstid. 

Sammantaget fattar konsumenter betydligt mer ekonomiska beslut under sin livstid än 

tidigare, lever längre samt får ständigt tillgång till nya finansiella produkter. På grund av 

att ansvaret ökar för sin privatekonomi men den finansiella kompetensen är fortfarande 

låg runtom i världen bör beslutsfattare öka på den finansiella kompetensen. (Lusardi 

2019)  

Härnäst presenteras argumenten för de valda tillvägagångssätten i tabell 1. Det första 

scenariot var alla MOA-faktorer finns hos målgruppen, är målgruppen som mest villig 

att adaptera de beteendeförändringar som marknadsföraren vill införa hos målgruppen. 

De vill agera, de vet hur de skall agera samt att de kan hitta möjligheterna till det i sin 

levnadsmiljö. I det andra scenariot var möjligheten saknas är det väsentligt att man med 

hjälp av marknadsföring introducerar målgruppen för ett alternativ i levnadsmiljön för 

att kunna uppnå det önskade beteendet. På samma sätt om förmågan saknas, så som i 

scenario 5, är det utbildning samt eventuellt marknadsföring som krävs för att lära 

målgruppen att agera och därigenom driva dess motivation genom befintliga 

möjligheter. När motivationen finns men målgruppen är oförmögen att driva den bör 

inte lagreglering användas. Självintresset kommer att driva målgruppen till ett behörigt 

beteende när hindren för förmåga eller möjlighet avlägsnas. (Rothschild 1999) 

Målgruppen är däremot inte villiga att bete sig enligt förvaltarens önskemål när 

målgruppen saknar motivation för det, även fast de har förmågan och det finns alternativ 

i levnadsmiljön för det. I extrema fall så som i scenariot 3, var det finns de två andra 

faktorerna förutom motivation kan det vara nödvändigt att vända sig till regleringen av 

lagen. I situationer var möjligheten även fattas, så som i scenariot 4, bör man försöka sig 

på marknadsföring först, före man vänder sig till lagförslag. Detta gäller även när 

förmågan saknas hos målgruppen (scenariot 7) då utbildning samt marknadsföring bör 

användas i första hand. (Rothschild 1999) 

3.2.1 Hur kan man öka på motivationen hos målgruppen 

Det som kunde tydas från MOA-modellen (Rothschild 1999) var att så länge som det 

finns motivation hos individen är det önskade beteendet relativt lätt att förverkliga 
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genom att erbjuda konkreta lösningar eller utbilda målgruppen inom fenomenet. Därför 

är det viktigt att reda ut hur motivationen kan ökas hos målgruppen för att öka 

möjligheten för att kunna förverkliga beteendeförändringen.  

Motivation kan man dela in i inre och yttre motivation. Inre motivation handlar om att 

en individ slutför en uppgift enbart på grund av eget nöje och påverkas inte av yttre 

faktorer så som en vinst för att utföra uppgiften. Yttre motivation handlar om att 

individen slutför en uppgift eller intar ett beteendemönster för att få en belöning för det. 

Individen kan njuta av att utföra uppgiften men är mer motiverad på grund av att 

individen belönas för detta eller för att undvika negativa konsekvenser. (Binney, Hall & 

Oppenheim 2006) 

För att ett beteende skall vara långvarigt krävs det att personen som skall göra en 

beteendeförändring är motiverad inför det. I tidigare forskning har man kunnat 

konstatera att genom att använda sig av yttre motivation och stimulanser har man 

kunnat främja exempelvis miljöansvarigt beteende. Stimulanserna är i den här 

situationen något som krävs emellertid för att kunna säkerställa att 

beteendeförändringen fortsätter, men den kan inte producera en hållbar 

beteendeförändring. Det som i sin tur har varit en hållbar beteendeförändring är när 

individen har en inre motivation för att agera på det sätt som hen gör. (Binney, Hall & 

Oppenheim 2006) 

Enbart motivation har inte räckt till för att utföra ett beteende, utan detta kräver även 

förmågan för det. I detta fall bör man även öka förmågan hos individerna, exempelvis 

genom utbildning för att de skall kunna utföra beteendet som individerna är motiverade 

inför att göra, så som också MAO-modellen förespråkar (Rothschild 1999). 

Undersökningen gjord av Binney, Hall och Oppenheim (2006) visade på att förmågan 

och inre motivation tillsammans är signifikanta faktorer som kunde förutspå beteende. 

Att få nya förmågor kan även öka den inre motivationen gentemot fenomenet. I detta fall 

skulle det finnas stöd för att ökad utbildning och upplysning om att spara och placera 

även skulle öka motivationen för att göra det.   

Motivationen inför en social marknadsföringskampanj kan ökas även på andra sätt. 

Bland annat bör man förbättra uppmärksamheten för kampanjen.  Detta påverkar det 

inre hedonistiska behovet, vilket tangerar njutningsbehovet. Konsumenter tenderar att 

svara på stimuli som får dem att känna sig bra, exempelvis mat. Andra faktorer som 

påverkar detta är komplexitet och nyheter, alltså saker som konsumenten inte tidigare 
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blivit utsatt för. Även att använda sig av kändisar i kampanjer gör att individer bättre 

kommer ihåg kampanjen. (MacInnis, Moorman & Jaworski 1991)  

Man borde öka på relevansen av varumärket till en själv. Information som uppfattas som 

relevant för en själv tenderar att dra till sig uppmärksamhet och behandlas i större 

omfattning. Källor som liknar läsaren och som marknadsför varumärkets fördelar fångar 

även uppmärksamhet och uppmanar till en djupare bearbetningsnivå och främjar 

känslomässiga reaktioner eftersom konsumenten ofta föregår betydande grupp 

förliknelse mellan en liknande källa och jaget. Marknadsförare borde även öka 

nyfikenheten kring varumärket, eftersom nyfikenhet uppfattas som intressant, vilket i 

sin tur bidrar till djupare nivåer av intagning av informationen. (MacInnis, Moorman & 

Jaworski 1991) 

Sammanfattningsvis kan man säga att det krävs både motivation och förmåga för att en 

konkret beteendeförändring skall ske, bland annat genom att öka på målgruppens 

kunskaper om fenomenet (Binney, Hall & Oppenheim 2006). För att målgruppen över 

huvud taget skall kunna bli intresserade utav beteendet bör marknadsföringen om 

fenomenet vara något som målgruppen kan relatera till (MacInnis, Moorman & Jaworski 

1991) 

3.3 Att kommunicera ett socialt marknadsföringsbudskap  

Efter en kartläggning av hur man bör väcka intresset hos målgruppen gentemot 

reklamkampanjer är det relevant att se djupare på hur det konkreta 

marknadsföringsmeddelandet av en produkt eller tjänst bör sändas ut till målgruppen 

som jag tidigare var inne på.  

Enligt litteraturen om social marknadsföring finns det sex nyckelkoncept för spridningen 

av innovationer för att nå ut till målgruppen och kunna influera målgruppens beteende, 

för att därigenom åstadkomma en social beteendeförändring i samhället (Dearing et. al. 

1996). En av nyckelbesluten hos sociala marknadsförare är att bestämma sig för om 

meddelandet skall riktas mot en allmän publik eller till en segmenterad målgrupp. 

Segmenteringen av målgruppen sker i allmänhet med hjälp av sociodemografiska, 

kulturella eller beteendemässiga grunder, på samma vis som i den traditionella 

kommersiella marknadsföringen (Evans & McCormack 2008). 

Sociala marknadsförare skall därefter definiera de kommunikationskanaler som 

meddelandet kan nå den definierade målgruppen (Dearing et. al. 1996). Meddelanden 
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kan vara både riktade mot hela målgruppen eller så kan meddelandena vara 

personifierade. I målinriktad kommunikation bör meddelandet som sänds ut vara 

utarbetad från den information man har om målgruppen. Marknadsförare kan även 

specificera sitt budskap genom att rikta in sig på specifika kundprofiler, så som i den här 

studien unga konsumenter i Österbotten. Personliga meddelanden kan innehålla 

exempelvis personens namn för att väcka uppmärksamheten. Detta används oftast via 

epostmeddelanden. (Evans & McCormack 2008) 

Efter att mottagaren har mottagit meddelandet genomgår hen en sekvens av fem steg av 

innovationsprocessen vilket är medvetenhet, kunskapen om, övertalningen av, 

implementeringen av och bekräftelsen av den nya idén. Denna process stöds av följande 

faktorer som har en inverkan på individens adopteringsbeslut; spridningen av en ny idé 

innefattar homogenitet, vilket innebär den utsträckningen som två eller flera individer 

som kommunicerar med varandra uppfattar att de liknar varandra och kan identifiera 

sig med varandra. Idéns attribut, vilka är de upplevda egenskaperna hos innovationen 

som är endera positiva eller negativa. Det som även påverkar antagningen av en 

innovation är de antagningskategorier vilka klassificerar individer i grupper på basen av 

den relativa tidpunkt då de antar en ny idé. Det sista konceptet är opinionsledare, vilka 

är personer som målgruppen har respekt för tack vare opinionsledarens kunskaper och 

rykte. (Dearing et. al. 1996) 

Det finns bevis från tidigare forskning att social marknadsföring är ett effektivt sätt att 

förändra bland annat hälsobeteenden på befolkningsnivå. Det finns även bevis på att 

masskommunikation har haft en effektiv påverkan på hälsobeteenden samt 

beteendeförändring men i små kvantiteter. Enstaka eller tillfälliga beteenden är lättare 

att främja än beteenden som kräver upprepning och underhåll över längre period. Social 

marknadsföring tillämpar kommersiella marknadsföringsstrategier för att främja 

beteendeförändring som har en positiv hälso- eller samhälleligeffekt. Man använder sig 

bland annat av tekniker som att göra upp modeller för socialt önskvärda beteenden, 

exempelvis att det är socialt accepterat att inte röka, och bilder om att man är cool om 

man tränar, för att uppmuntra adaption av friska beteenden. (Evans & McCormack 

2008) 

Tillvägagångssättet för att påverka vårt beteende är bland annat reklam i det lokala 

samhället för att påverka attityder i individens samhälle. På ett samhälleligt plan kan 

marknadsföringen av en produkt sprida sig i större omfattning, var man då normaliserar 

det ännu mer. På ett personligt plan bör man skapa medvetenhet kring varumärket och 
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eventuell undervisning av den för att individerna i samhället skall vara benägna att 

använda eller anta innovationen. (Hastings, MacFadyen & Anderson 2000)  

3.4 Utmaningar i social marknadsföring 

Till skillnad från kommersiell marknadsföring kan social marknadsföring sällan erbjuda 

individer lösningar som gynnar denne genast.  I kommersiell marknadsföring bidrar 

oftast produkter9na till att individer genast känner sig bättre efter utbytet av värden. 

Social marknadsföring utgår nästan alltid från att belöningen fås längre fram i tiden 

(Rothschild 1999). Exempelvis har det varit svårt för individer att påbörja sparandet för 

pensionen på grund av att pensionen ligger så långt borta i tiden (Lusardi 2001). 

Människor handlar mestadels alltid utifrån sitt eget intresse, alltså situationer som 

gynnar konsumenten på något sätt. Social marknadsföring försöker många gånger 

påverka individens beteende som kan verka motsägelsefullt för individens eget intresse. 

Exempelvis att förhindra att äta skräpmat och att röka för att individen har gjort en egen 

bedömning av sin situation och miljö och gjort ett beslut utifrån det egna intresset för att 

agera på detta sätt. Det egna intresset eftersträvar att individen skall må bra. (Rothschild 

1999) Social marknadsföring borde därför vara interaktivt, eftersom individer sällan vill 

ändra på sitt beteende när en främling säger det. Marknadsföringen borde därför även 

uppnå en viss tillit så att individerna är mer villiga att lyssna på meddelandet som man 

vill sända ut. (Hameed 2014) Individer har även lättare för att göra mindre förändringar 

i sitt beteende när det är frågan om ett beslut av selektiv efterfrågan, vilket betyder 

exempelvis att byta från ett varumärke till ett annat. I detta fall ändrar själva beteendet 

inte alltför mycket. Det är svårare att ändra en individs beteende när det kommer till 

primär efterfrågan, vilket syftar på hela beteendet i sig, exempelvis behovet av att röka i 

helhet. (Rothschild 1999)  

Själva utbytet är även något som kan vara en orsak till att social marknadsföring 

misslyckas. I kommersiellmarknadsföring sker utbytet av värden väldigt snabbt medans 

i social marknadsföring kan utbytet ske efter en väldigt lång tid, inte alls eller så är det 

osäkert. Enligt den funktionalistiska synen på marknadsföring bör det finnas ett 

gemensamt mål hos båda parterna. Båda parterna måste se en möjlighet i att förhöja det 

egna värdet av transaktionen, men också inse att det finns en risk för alla inblandade i 

transaktionen. Funktionalistiska synen menar på att parterna måste ta på sig eventuella 

kostnader och risker för att uppnå ett potentiellt mervärde. Samhället lägger oftast 

risken enbart på individen när man vill påverka beteendemönster genom utbildning eller 
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lagar. (Rothschild 1999) Exempelvis är det riskfyllt för både investeraren samt 

utställaren av ett investeringsobjekt, eftersom yttre faktorer så som politisk och 

ekonomisk risk kan bidra till att investeringen mistar allt sitt värde (Hameed 2014).  

Det kan finnas problem med att inte ha en tillräckligt stor grupp intresserade eller att 

marknadsföraren har utmaningar med val av kanaler vilka man skall fokusera 

ansträngningarna på för att uppnå största möjliga nyttan i samhället. Det kan även 

uppstå problem med att identifiera sin målgrupp, samt att identifiera målgruppens 

konsumentpersona som man därigenom kan finna de rätta sätten att nå konsumenten 

på. Budskapet samt den eventuella produkten eller tjänsten måste kunna generera ett 

värde som målgruppen uppskattar. Marknadsföringsmeddelandet samt värdet man 

erbjuder bör vara relevanta för målgruppen. (Hameed 2014) I detta fall kan även själva 

marknadsföringsmeddelandet vara en utmaning för sociala marknadsförare. I dagens 

samhälle finns det oräkneliga mängder av exempelvis hälsorelaterade meddelanden som 

sänds ut genom flera kanaler. Fler överlappande meddelanden kan leda till 

överbelastning av information hos konsumenterna och därför vara svåra att adaptera. 

Det kan även vara svårt för mottagaren att förstå sina alternativ, beteendeval samt 

konsekvenser av sitt beslut av beteendet. (Evans & McCormack 2008) 

Användningen av social media är något att föredra, men företag har oftast problem med 

att lyckas förvandla socialt engagemang på sociala medier till faktisk vinst. Problemen är 

oftast relaterade till att företagen enbart existerar på sociala medierna men lyckas inte 

nå ett socialt engagemang med målgruppen samt så kan det vara svårt att upprätthålla 

sociala nätverk som möjliggör det för företaget att öka i följare. Det är även relevant för 

företaget att hänga med i marknadsföringstrender och strategier. Exempelvis nya 

teknologier och plattformar. (Hameed 2014) Speciellt i det här sammanhanget när målet 

är att ändra beteendet hos de unga konsumenterna som till största delen tillhör 

generation Z. Dessa hade som tydligt karaktärsdrag att adaptera nya teknologier och 

använda sig i stor mån utav social media (Dolot 2018) 

3.5 Varför väljer företagen att använda sig av social marknadsföring  

I de följande underkapitlen kommer jag att gå mer in på varför företag väljer att använda 

sig av social marknadsföring när de i stället kunde välja kommersiella strategier och 

sträva efter maximalt vinstgivande aktiviteter. Vad får företaget ut av att eftersträva att 

göra positiva förändringar i samhället?  
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3.5.1 Det ökade kravet på socialt ansvar  

Företagens sociala ansvar handlar om att företaget anstränger sig för att behandla ett 

större antal samhälleliga- och miljöproblem. Socialt samhällsansvar kan vara 

mångdimensionellt eftersom de sociala samhällsaktiviteterna kan variera från 

volontärsarbete till partnerskap. De sociala samhällsaktiviteterna eftersträvar att minska 

på miljöpåverkan från företagens industrianläggningar och andra produktionsmetoder 

samt att utveckla marknadsföringsinitiativ som skyddar social välfärd i samhället och 

man förbinder sig till miljöfördelar. (Lindgreen & Swaen 2010)   

I dag anser många att det är nödvändigt att organisationer och företag definierar sina 

roller i samhället samt tillämpar sociala och etiska standarder för sin verksamhet. 

Företagens sociala ansvar bygger på att företaget eller organisationen existerar inom ett 

nätverk av intressenter var företaget måste möta potentiellt motstridiga krav från dessa 

intressenter och konvertera deras krav till samhällsansvarsmål. För att lyckas med 

implementationen av samhälleligt ansvarstagande bör företaget samarbeta med sina 

intressenter för att sträva efter gemensamma mål samt att övertyga intressenterna att 

stödja organisationens valda strategi. (Lindgreen & Swaen 2010)   

I många fall är tillvägagångssätten för socialt samhällsansvar bortkopplade från 

företagens affärsidé och strategi, vilket resulterar i att samhällsansvarliga aktiviteter blir 

en kostnad för företaget, framom en möjlighet (Porter & Kramer 2006). Forskare har 

kommit fram till att genom att inkludera oekonomiska faktorer i sin affärsidé kan det ge 

företaget konkurrensfördelar. Genom att differentiera sig från sina konkurrenter bygger 

företaget upp en möjligtvis bättre image och rykte om sig samt bildar positiva attityder 

och beteenden hos sina anställda. (Lindgreen & Swaen 2010) För att undvika att 

samhällsansvarliga aktiviteter enbart blir en kostnad för företaget bör företaget 

analysera sina möjligheter till socialt ansvar med samma verktyg som styr företagets 

egentliga affärsval. Genom att komma fram till att aktiviteterna är mer än en 

välgörenhetshandling kan samhällsansvarsaktiviteterna bidra med möjligheter, 

innovation och konkurrensfördelar som företaget inte skulle nå utan 

samhällsansvarsaktiviteterna. (Porter & Kramer 2006) Utifrån detta är det mest logiskt 

att just banker och finansiella institut inkluderar utbildningen av sparande till samhälle, 

eftersom det är dessa företag som även kan erbjuda tjänsterna och produkterna för det. 

På detta sätt inbäddas samhällsansvaret att bidra med utbildning om ekonomi i 

företagens affärsidé, vilket är att bland annat erbjuda placerings- och sparningsobjekt 

för sina kunder.  
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Samhällsansvar har bestått av fyra byggstenar, vilka är moralisk skyldighet, hållbarhet, 

tillstånd att verka och rykte. Den moraliska skyldigheten innefattar att företagen har 

samma skyldighet som individer att vara goda medborgare och att agera rätt. (Porter & 

Kramer 2006; Mark-Herbert & Von Schantz 2007) Detta kan uppfyllas genom social 

marknadsföring där man erbjuder konkreta lösningar till sociala problem i samhällen 

och bidra med en beteendeförändring (Rothschild 1999). Hållbarheten betonar miljö- 

och samhällsförvaltning genom att möta nutidens behov utan att äventyra framtida 

generationers möjlighet att möta deras behov. Tillståndet att verka innebär att företag 

behöver tillstånd från bland annat regeringar, samhällen och andra intressenter för att 

få utföra sin affärsverksamhet. Ryktet är den komponenten som företagen strävar efter 

för att förstärka företagets image och varumärke genom att införa 

samhällsansvarsaktiviteterna i sin affärsverksamhet. Om ryktet förstärks på grund av 

handlingarna av att företaget livar upp sin moral kan företaget till och med höja sitt värde 

på aktiemarknaden. (Porter & Kramer 2006) 

Företagen använder sig av samhällsansvarsaktiviteter i allt större grad för att placera sitt 

företags varumärke i konsumenternas och andra intressenternas ögon (Lindgreen & 

Swaen 2010).  På grund av det ökade kravet från samhället på att företagen skall 

inkludera sociala- och miljöfrågor i sin verksamhet är också kommunikationen av den 

en väsentlig del. Kommunikation om socialt samhällsansvar är väsentligt för att 

intressenterna skall bli medvetna om företagets etik och moralpolitik. Utan 

kommunikation är det bland annat svårt att påverka företagets image positivt (Mark-

Herbert & Von Schantz 2007). Det som även var utmärkande för den yngsta 

generationen är att de är måna om företagens sociala samhällsansvar (Formánková et. 

al. 2019), vilket även är en bidragande faktor till varför det kan vara lönt för företagen 

att satsa på sin sociala samhällsansvarsplan.  

Integrerad företagskommunikation handlar om att företaget sänder budskap till en bred 

uppsättning av intressenter i samband med allt företaget gör. Det kan handla om 

visitkort, brev, hemsidor till hur konsumenter samt arbetstagarna behandlas. Socialt 

mogna företag är en förebild för hur samhällsansvarsaktiviteterna inbäddas i 

bedrivandet av verksamheten. Företag vars affärsverksamhet är ohållbara till sin 

karaktär, exempelvis oljebranschen, kan även göra försök på att väcka medvetenhet 

kring socialhållbarhet. I dessa fall när företaget kommunicerar en förhållandevis svag 

etisk ståndpunkt benämns som transaktionssamhällsansvar. Företag vars 
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affärsverksamhet har en hållbar karaktär benämnts däremot som 

transformerandesamhällsansvar. (Mark-Herbert & Von Schantz 2007)  

Kommunikation har förvandlats till en av företagets viktigaste strategiaspekter. 

Kommunikationen bör anpassas effektivt till den avsedda målgruppen genom relevanta 

kanaler. Kommunikationen av informationen mellan avsändaren och mottagaren kan 

ibland uppfattas olika av de två olika parterna. Företaget bör kommunicera den image 

som företaget önskar sig att ha, för att kunna påverka mottagarens perception av 

företaget. Kommunikationen av företagets affärsverksamhet samt 

samhällsansvarsaktiviteter bör vara transparenta för att intressenterna skall kunna göra 

en individuell bedömning av affärsverksamheten. Bristen på kommunikationen kan 

bidra med att företaget får ett dåligt rykte, vilket i sin tur påverkar både företagets image 

samt försäljning och lönsamhet. (Mark-Herbert & Von Schantz 2007) 

Även fast Hameed (2014) påpekade att social marknadsföring inte skall blandas ihop 

med företagens sociala ansvar menar Porter och Kramer (2006) att de samhällsansvariga 

aktiviteterna bör inbäddas i företagets affärsidé och huvudsakliga strategi, vilket 

sparande är för banker. Ökat sparande bidrar även till att bankerna får fler spar- och 

investeringskunder samtidigt som individerna själva bygger en tryggare ekonomisk 

tillvaro. En kampanj som motiverar unga att börja spara kan i det här fallet vara social 

marknadsföring i den mening om hur man utför reklamkampanjen och utvecklandet av 

tjänsterna, men själva aktiviteten kan även ses som socialt samhällsansvarstagande.  

3.5.2 Relationsskapande mellan banker och konsumenter  

I och med frågeställningen om huruvida det är lönsamt för företag att använda sig av 

social marknadsföring, som i första hand resulterar i gynnsamma beteendeförändringar 

hos konsumenten och samhället diskuterades det ökade kravet på det sociala 

samhällsansvaret i förra kapitlet. Det är därför även relevant att se på hur företagen 

konkret kan gynnas av att ha en affärsidé som inte är det maximalt vinstgivande eller 

över huvud taget höra till den primära affärsidén.  

I modern tid är förekomsten av engagerade samt ärvda bankrelationer allt mer sällsynta. 

Inom bankbranschen är konkurrensen hård och potentialen att växa är knapp. Bankerna 

bör därför fokusera på att behålla sina befintliga kunder, framom att lägga massvis med 

investeringar på att försöka växa. Detta kan banken åstadkomma genom att exempelvis 

erbjuda sina kunder nya och innovativa produkter. Detta är dock kostsamt och därför är 

ett mer långsiktigt tillvägagångssätt att fokusera på kundlojalitet samt kvaliteten på 



32 
  

tjänsten och kundnöjdhet. Inom bankbranschen har man noterat att nyckelfaktorerna 

för en lyckad kundrelation är den uppfattade kvaliteten av tjänsten, kundnöjdheten och 

kundlojaliteten. (Bloemer, De Ruyter, Peeters 1998)  

Banklojalitet definieras av Bloemer, De Ruyter och Peeters (1998) som ”den konkreta 

beteendemässiga responsen som uttrycker sig över tid gentemot en bank bland flera 

banker. Lojaliteten är en psykologisk process som innefattar evaluering och 

beslutsfattande, vilket till slut resulterar i varumärkesengagemang”. 

Varumärkesengagemanget gentemot en serviceutställare är ett uttryckligt löfte om 

relationskontinuitet mellan utbytespartners. Bankengagemanget är därmed ett 

nödvändigt villkor för att banklojalitet skall uppstå. Om beslutsfattandet och 

evalueringen av banken inte är tydlig hos konsumenten och utbudet väldigt begränsat i 

levnadsmiljön blir inte kunden engagerad gentemot banken och det uppstår därför heller 

ingen banklojalitet. Kunder som inte är lojala till banken kan lätt förflytta sitt 

kundmedlemskap till konkurrenten med hjälp av exempelvis lägre priser. (Bloemer, De 

Ruyter, Peeters 1998)  

3.5.2.1 Kvaliteten på tjänsten och kundnöjdhet  

Kvaliteten på en tjänst byggs upp av konsumentens subjektiva jämförelse mellan 

konsumentens egen förväntning av tjänsten samt den genomförda tjänsten. Kvaliteten 

på tjänsten kan vara en bestämmande faktor för nöjdhet, vilket i sin tur influerar 

köpavsikten. (Bloemer, De Ruyter, Peeters 1998) Kundnöjdheten är resultatet av 

kundens perception av värdet som kunden har fått utav ett transaktionsförhållande, var 

värdet är den upplevda kvaliteten på tjänsten som mäts som priset och 

kundförvärvskostnader i relation till värdet som kunden förväntade sig av 

transaktionsförhållanden med konkurrerande serviceutställare (Hallowell 1996).  

Enligt undersökningen genomförd av Hallowell (1996) visar resultatet på att 

kundnöjdheten har en direkt påverkan på en ökad vinst hos en bank. Hallowell 

understryker dock att banken kan omöjligen enbart sträva efter att tillfredsställa alla sina 

kunder endast på grund av att kundnöjdhet har en direkt koppling till företagets vinst. 

Det finns alltid kunder som inte går att göra nöjda, och därför bör banken fokusera på 

den kundgrupp som företaget kan tillfredsställa bättre än sina konkurrenter. Denna 

kundgrupp är den som är mest trolig att lämna kvar i banken för en längre tid, 

konsumera multipla produkter samt tjänster och rekommendera banken till sin 

omgivning.  
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3.5.2.2 Upplevt värde av tjänsten och produkten  

Värdet är det som är kärnan i vad som konsumenterna vill ha utav ett 

marknadsföringsutbyte. Den allmänna definitionen av värde är konsumentens 

uppfattning om det subjektiva värdet av någon aktivitet eller ett gods. I kalkyleringen av 

värdet är alla nettofördelar utav tjänsten eller godset subtraherat med 

konsumtionskostnaden. Den uppfattade kvaliteten av tjänsten influerar värdet positivt, 

medans priset på den influerar värdet negativt.  (Lai, Griffin & Babin 2009) Att bilda 

värde är en process var användaren mår bättre efteråt i någon specifik aspekt efter att ha 

integrerat med tjänsten eller produkten (Grönroos & Ravald 2009, s.7).  

Att bilda värde för kunderna bör vara orsaken till företagets existens samt orsak till 

företagets framgång. Skapandet av värde har blivit ett strategiskt krav för att bygga upp 

och upprätthålla sin konkurrensfördel (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007). En 

tjänst är en interaktiv process och därmed skapas även potentiellt värde genom 

interaktionerna mellan konsumenten och tjänsteutställaren. I tjänsteprocessen sker 

konsumtionen i det ögonblick och därför upplever konsumenten värde medans tjänsten 

utspelar sig (Grönroos & Ravald 2009, s. 10). 

3.5.2.3 Image 

Företagets image är den uppfattningen som kunden har av företaget i sitt minne och 

fungerar som ett filter som påverkar uppfattningen om företagets verksamhet (Lai, 

Griffin & Babin 2009). Företagets image byggs upp av bland annat åsikter, känslor, 

intryck och interaktioner mellan intressenter. Genom att bygga upp en positiv image av 

företaget kan det uppnå en hållbar konkurrensfördel inom konkurrensmiljön (Gürlek, 

Düzgün & Uygur 2017). Det är ytters kritiskt att ett företag har en positiv image för att 

behålla kunder samt lyckas med sin affärsidé (Bloemer, De Ruyter, Peeters 1998).  

I tidigare forskning har man menat på att image och lojalitet har ett direkt positivt 

samband. Men en del forskning menar på att sambandet mellan dessa två faktorer beror 

främst på kundens egen bedömning så som kvalitetsuppfattningen. Image avgör 

karaktären av konsumentförväntningen gentemot tjänsten, vilket i sin tur är avgörande 

för kvalitetsperceptionen. (Bloemer, De Ruyter, Peeters 1998) Tidigare forskning har 

kunnat bevisa att företagets image härstammar från alla konsumtionsupplevelser som 

kunden har, var kvaliteten på tjänsten är den representerande faktorn för dessa 

upplevelser. Det här är orsaken till varför företagets image påverkas direkt utav den 

upplevda servicekvaliteten (Lai, Griffin & Babin 2009). 
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3.5.2.4 Kundlojalitet  

Kundlojaliteten är något som uppkommer från att kunden blir villig att återköpa 

produkten eller tjänsten som företaget erbjuder även fast hen blir influerad av 

konkurrenters marknadsföring som skulle erbjuda en ersättande produkt eller tjänst. 

Kundlojaliteten bidrar med att kostnaderna för företaget minskar, ökad försäljning och 

förtroende gentemot verksamheten. Kundlojaliteten är en väsentlig komponent för 

företagets överlevnad. Kundlojaliteten brukar undersökas genom tre huvudmetoder, 

vilka är beteendeteorin, attitydteorin och integreringsteorin. Beteendelojalitet definieras 

som kundernas köpfrekvens, alltså hur ofta kunden handlar varan eller servicen. 

(Gürlek, Düzgün & Uygur 2017) Beteendelojaliteten har kritiserats för att den inte ger en 

omfattande bild av de underliggande faktorerna för lojaliteten, eftersom andra faktorer 

så som utbudet på den ort man bor på är begränsad, vilket förhindrar konsumenten från 

att agera så som hen egentligen vill (Bloemer, De Ruyter, Peeters 1998). 

Attitydteorin innefattar det psykologiska och känslomässiga engagemanget hos kunder 

gentemot produkter och tjänster som ett företag erbjuder. Kunder som har antagit 

attityder förblir vanligen lojala mot verksamheten på grund av deras emotionella 

engagemang (Gürlek, Düzgün & Uygur 2017). Attitydteorin antyder att utvärderingen av 

en tjänst är den främsta orsaken till att ett företags image samt attityderna gentemot 

företaget ökar i prediktivt värde när de blir mer tillgängliga i minnet (Lai, Griffin & Babin 

2009). Kundlojaliteten genom integreringsmetoden innefattar att kunden föredrar 

produkterna och tjänsterna av ett visst företag och även rekommenderar dessa till 

kundens omedelbara sociala omkrets. Men eftersom enbart kundens positiva attityd 

gentemot en viss produkt inte nödvändigtvis leder till att kunden återköper produkten 

eller tjänsten, bör kundlojaliteten mätas från både en beteendedimension och en 

attityddimension. (Gürlek, Düzgün & Uygur 2017)  

Kundlojaliteten kan även vara en påföljd av företagets image (Bloemer, De Ruyter, 

Peeters 1998; Lai, Griffin & Babin 2009) samt att det upplevda värdet som företaget har 

skapat för kunden har en direkt koppling till kundlojaliteten (Sánchez-Fernández & 

Iniesta-Bonillo 2007). Social marknadsföring förvandlar målgruppen till konsumenter 

och försöker etablera varumärkeslojalitet gentemot produkten som skall bidra med en 

positiv social förändring. Marknadsförare försöker påverka uppfattningen gentemot 

produkten samt den status som är associerad till den sociala produkten. (Dearing et. al. 

1996) I det här fallet skulle marknadsförare genomföra marknadsföringskampanjer om 

bankens tjänster som bidrar med en positiv förändring i samhället, alltså att flera unga 
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börjar spara samt blir mer upplysta om hur det lönar sig att hantera sin ekonomi. Genom 

att unga blir intresserade av att börja spara och tar till sig bankens tjänster och produkter 

finns det möjlighet för banken att uppnå kundlojalitet hos de unga.  

Figur 2 Företagets relationsfaktorernas påverkan på ett positivt beteende 

 

 

 

 

 

 

 

Skribentens egen illustration 
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4 SAMMANFATTNING AV TEORIN  

Problemet som det inledande kapitlet av denna avhandling lade fram var att unga i 

Finland inte sparar i den utsträckning som skulle vara mest gynnsamt för både de unga 

och för samhället. Orsaken till varför de unga inte sparar är bland annat bristen på 

information och kunskapen om ekonomi (Borden et. al. 2007). Även fast de unga inte 

har en lika stor inkomst som äldre åldersgrupper menar ändå bankerna att det inte är ett 

problem för att spara (OP media 2020). Avhandlingen kom att fokusera på att skapa en 

förståelse för hur banker och andra finansiella institut kan öka unga konsumenters 

benägenhet till att spara med hjälp av social marknadsföring 

Social marknadsföring handlar om att bland annat en reklamkampanj skall bidra med 

en konkret beteendeförändring hos målgruppen. Social marknadsföring används i regel 

när man vill påverka positivt på invånarnas sociala- och hälsobeteenden. 

Beteendeförändringen bör därför gynna invånarnas hälsa eller samhället på annat vis, 

för att höja på levnadsstandarden i samhället. Sociala marknadsföringens uppgift är att 

erbjuda konkreta produkter för konsumenterna för att de skall få alternativ i sin 

levnadsmiljö till att agera på ett gynnsamt sätt. (Andreasen 1994) Kommunikationen av 

marknadsföringskampanjen är i en central roll, för att implementeringen av den nya idén 

hos målgruppen skall lyckas. Detta görs genom att bland annat öka uppmärksamheten 

kring ett socialt problem, bilda bilder i samhället om vad som är socialt acceptabelt och 

därigenom även påverka attityderna hos konsumenterna i samhället. (Evans & 

McCormack 2008; Dearing et. al. 1996) 

Att spara har definierats som att inte konsumera all sin inkomst genast, utan spara 

undan en del av den för framtida konsumtion. Att spara är gynnsamt ur den mening att 

det skapar ekonomisk trygghet och möjliggör att exempelvis köpa bostad, ha medel att 

konsumera i pensionsåldern, ha reserver för oförutsägbara utgifter och så vidare. 

Tendensen att spara härstammar oftast från föräldrarna. (Kassim et. al. 2020) Om 

föräldrarna eller andra familjemedlemmar sparar är det större sannolikhet att även 

barnet sparar (Kassim et. al. 2020). Inkomsten och riskfylldhet har även påvisats ha 

positivt samband till att en person sparar. Den väsentliga faktorn till att man sparar är 

dock finansiell kunskap, utbildningen ger konsumenten de verktyg som hen behöver för 

att agera (Lusardi 2019).  

Den allra största faktorn till att personer inte sparar är på grund av deras ekonomiska 

okunskap. Att inte veta hur man börjar spara eller att man skjuter upp på att börja spara 
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är det som i regel förhindrar personer från att spara (Lusardi 2001). Inom social 

marknadsföring använder man sig av ett verktyg som ger vägledning för hur ett socialt 

problem i samhället kan tacklas. Modellen kallas MOA-modellen och den innefattar tre 

olika faktorer som individer i ett samhälle bör inneha för att en beteendeförändring skall 

vara möjlig att genomföra ur ett socialt marknadsföringsperspektiv. De faktorer som 

påverkar genomförandet är motivation, möjlighet och förmåga. Motivationen innefattar 

hur villig konsumenten är att göra en beteendeförändring. Möjligheten syftar på 

möjligheterna i konsumentens livsmiljö för att kunna vidta en beteendeförändring. 

Möjligheterna är det som marknadsförare skapar genom att erbjuda konkreta produkter 

och tjänster för konsumenterna. Förmågan är konsumentens kunskaper och förmågor 

att agera på ett visst sätt. Utbildningen står vanligen för att erbjuda individerna i 

samhället de grundläggande kunskaperna, men marknadsförarna kan även bidra med 

kortsiktiga utbildningar om ett visst fenomen. Om något av dessa faktorer fattas hos 

målgruppen är inte en beteendeförändring möjlig att genomföra, och då bör 

marknadsförarna åtgärda den faktorn som fattas. Det som är anmärkningsvärt är att det 

är allra svårast att öka på motivationen hos målgruppen. (Rothschild 1999; McInnis, 

Moorman & Jaworski 1991) Motivationen borde allra helst vara inre motivation för att 

beteendeförändringen skall vara ihållande. Motivationen kan ökas även av att öka 

kunskaperna om fenomenet, men också genom att normalisera något fenomen i 

samhället, eller ta till sig andra verktyg för att påverka målgruppens attityder. (Binney, 

Hall & Oppenheim 2006) I regel är det marknadsföring och utbildning som bör införas 

för att bidra till en beteendeförändring. Det sista verktyget är lagreglering, vilket bör tas 

till enbart när utbildning och marknadsföring inte räcker till. Den bidragande orsaken 

till detta är att då målgruppen innehar motivation gentemot något driver konsumentens 

självintresse automatiskt konsumenten till det önskade beteendet. (Rothschild 1999; 

McInnis, Moorman & Jaworski 1991)  

Det som man kan fråga sig är varför företag vill bidra med positiva beteendeförändringar 

i samhället i stället för att välja strategier som maximerar inkomsterna för företaget? I 

dagens läge har pressen från olika intressenter i samhället ökat kravet på att företagen 

skall ta sitt sociala ansvar för företagets exempelvis utsläpp eller andra negativa påföljder 

av sin affärsverksamhet (Lindgreen & Swaen 2010). Bankerna bjuder ju även ut 

exempelvis krediter, vilket bidrar till ökad skuldsättning i samhället. Att företagen har 

en social samhällsansvarsplan betyder att de även implementerar aktiviteter i sin 

affärsidé vilka skall bidra till positiva förändringar i samhället, exempelvis hantera sin 

miljöpåverkan (Lindgreen & Swaen 2010).  
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Om företagen väljer att inte svara på samhällsansvarskraven som intressenterna ställer 

påverkar detta direkt företagets lönsamhet. Nämligen om företaget väljer att 

implementera sociala samhällsaktiviteter i sin affärsidé och kommunicerar detta till sina 

intressenter har detta en positiv påverkan på företagets image vilket kan direkt 

konverteras till en konkurrensfördel i konkurrensmiljön (Gürlek, Düzgün & Uygur 2017). 

En positiv image bidrar till att kunder förblir lojala till företaget (Bloemer, De Ruyter & 

Peeters 1998). I och med att kunderna är lojala kan företaget förvänta att deras 

försäljning ökar medans kostnaderna minskar (Gürlek, Düzgün & Uygur 2017). Sociala 

samhällsaktiviteterna bör inbäddas i företagets egentliga affärsidé för att de skall kunna 

bidra med konkurrensfördelar framom att aktiviteterna enbart skulle bli en kostnad för 

företaget. Sociala samhällsaktiviteterna bör planeras med samma verktyg så som den 

egentliga affärsplanen, för att inbäddningen skall lyckas på bästa sätt. (Mark-Herbert & 

Von Schantz 2007) 

Ur den teorin samt bakgrundsfakta som avhandlingen hittills har lagt fram kan vi utläsa 

att samhället har delegerat utbildningen av ekonomiska färdigheter, eller så kallade 

finansiell kunskap till den grundläggande utbildningen, men själva genomförandet av 

den har misslyckats eftersom inte alla verkar ha fått ta del av informationen. Detta 

påverkar konsumentens ekonomiska beteende i den grad att den ekonomiska tryggheten 

kan fattas hos konsumenten. Eftersom det är bankerna och finansiella instituten som 

kan erbjuda de konkreta tjänsterna och produkterna för sparande och investering kan 

bankerna sammankoppla socialt samhällsansvarstagande med sina befintliga tjänster 

för att öka spar- och investeringskunder i sin bank samt bidra till en positiv förändring i 

samhället.  

Figur 3 Skribentens egen illustration av sammanfattningen av teorin  
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5 METODDISKUSSION 

Studien i denna avhandling kommer att vara av kvalitativ karaktär för att bidra med en 

djupare förståelse för hur konsumenter uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Syftet 

med avhandlingen är att skapa en förståelse man kan öka unga konsumenters 

benägenhet till att spara med hjälp av social marknadsföring. Därför har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts ut för att kunna implementera ett tolkande synsätt, eftersom 

forskaren behöver förstå de ungas behov för att kunna generera förslag för hur dessa kan 

bemötas. (Bryman & Bell 2015, s. 58) 

Kvalitativa studier innehar oftast en induktiv forskningsansats, vilket betyder att de 

resultat som observationerna genererar generaliseras och bildar en teori (Bryman & Bell 

2015, s.372). I det här fallet är det relevant att implementera en abduktiv ansats. 

Abduktion innebär att man drar logiska slutsatser samt utvecklar befintliga teorier om 

företeelsen. Abduktion är en kombination av induktion som bildar teori utifrån 

observationer samt deduktion som prövar teorin med hjälp av hypoteser och därmed 

bildar resultat. Den abduktiva processen inleds med ett problem som man med hjälp av 

forskningsansatsen vill förklara på ett logiskt sätt. Detta görs genom att välja ut den bästa 

förklaringen om företeelsen från konkurrerande förklarningar. Abduktion handlar om 

ständig dialog mellan data och forskarens egna uppfattningar om den, vilket är 

avgörande för att forskaren skall kunna vara öppen för möjligheten att överraskas av 

resultatet i stället för att enbart bekräfta sin förförståelse gentemot fenomenet. (Bryman 

& Bell 2015, s. 46) Den valda ansatsen stöds av det faktum att det finns omfattande 

forskning kring sparande och varför konsumenter sparar eller inte, men en 

teoriutveckling kring hur man kan förändra sparbeteendet hos unga är bristfällig, vilket 

kräver förståelse för hur de unga konsumenterna uppfattar sin verklighet inom 

fenomenet i fråga.  

5.1 Val av undersöknings- och datainsamlingsmetod  

Eftersom forskaren strävar efter att införskaffa en djupare förståelse utav ungas 

inställning till sparande är det främst en kvalitativ undersökningsmetod som är den mest 

lämpliga i det här fallet. En kvantitativ undersökningsmetod som betonar kvantifiering 

och där tyngden ligger på teoriprövning och som inte tar den sociala verkligheten eller 

subjektiva synsätt i beaktande (Bryman & Bell 2015, s. 58) är därför inte lika lämplig som 

en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom man inte kommer åt informanternas 

känslor och tankar i samma mån. Kvantitativa undersökningsmetoder är mestadels 

numeriska och syftet är att mäta de aktuella variablerna för att kunna beskriva skillnader 
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mellan individer samt lägga fram verktyg med vilka forskare kan få ut exakta skattningar 

eller beräkningar av relationen mellan variablerna (Bryman & Bell 2015, s. 170).  

På grund av att forskare vill åt informanternas tankar, attityder, känslor och upplevelser 

förlitar man sig oftast på att informanterna kan förmedla dessa med hjälp av språket, 

kroppsspråket eller andra synliga handlingar. För att komma åt informanternas inre och 

mentala fenomen bör forskaren välja ut den mest lämpliga metoden för detta. Ord kan 

inte alltid generera känslor och upplevelser, vilket betyder att man bör anpassa metoden 

för att på bästa sätt få genererat den data som forskaren är intresserad av. (Ahrne & 

Svensson 2015, s.21) Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket 

betyder att metoden är tolkningsinriktad. Tyngdpunkten är därför på att forskaren skall 

förstå den sociala verklighet som deltagarna i en viss miljö uppfattar sin verklighet 

(Bryman & Bell 2015, s. 372). Med andra ord ligger kvalitativa forskarens huvudsakliga 

fokus på att se världen med undersökningspersonernas ögon (Bryman & Bell 2015, 

s.384).  

Olika datainsamlingsmetoder producerar olika typer av data. Därför bör forskaren 

avgöra vilken typ av data som är mest lämplig för att besvara forskningsfrågan. Inom 

kvalitativ forskning vill man komma åt individers inre tankar och upplevelser. I vissa fall 

kan språkliga redogörelser vara det sätt som forskaren kommer åt den data som behövs. 

I detta fall kan exempelvis intervjuer, dagboksanteckningar eller möjligtvis blogg- eller 

Facebook inlägg vara sätt för att samla in data. Om språket inte är ett bra instrument för 

att samla in data på kan forskaren undersöka individens upplevelser genom att 

exempelvis analysera kroppsspråket genom observationer. (Ahrne & Svensson 2015, s. 

21) 

I den här avhandlingen kommer datainsamlingen genomföras genom intervjuer med 

unga konsumenter om deras sparbeteende. Intervju anses som en lämplig metod för att 

kunna få en förståelse för hur unga konsumenter upplever att de får stöd i att spara samt 

för att kartlägga de ungas tankar kring sparande. Sparbeteendet samt hur denna kunde 

stödas går enligt min åsikt inte att studera med hjälp av observationer. En analys av 

exempelvis kontoutdrag kunde vara möjlig, men det ger inte svar på de bakomliggande 

tankesätten samt konsumentens åsikter.  

5.2 Intervju som datainsamlingsmetod  

 Intervjuernas syfte är att samla in kunskap om hur individer i en viss social miljö 

uppfattar sin omgivning. Intervjuerna skall handla om att intervjuaren skall få veta något 
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om informanten (Ahrne & Svensson 2015, s. 35). Kvalitativa intervjuer utgår från att 

intervjuaren skall låta intervjun röra sig i olika riktningar för att informanten kan på 

detta sätt uttrycka vad hen upplever är viktigt och relevant inom fenomenet, vilket i sin 

tur genererar kunskap för forskaren. I intervjun finns det även möjlighet för intervjuaren 

att ställa följdfrågor om intressanta fenomen som framkommer under intervjuns gång. 

På detta sätt är kvalitativa intervjuer flexibla jämfört med kvantitativa intervjuer vilka är 

strukturerade och fasta till sin karaktär. (Bryman & Bell 2015, s. 453) 

Intervjuerna kan grovt delas in i tre olika strukturer; ostrukturerade, semistrukturerade 

och strukturerade. Som namnen antyder menar de på olika nivåer av struktur som 

intervjuguiden innehar. Ostrukturerade intervjuer påminner om vanliga samtal och 

samtalet får röra sig fritt inom temat. En semistrukturerad intervju innefattar att 

forskaren har en färdig lista med teman som skall beröras under samtalets gång, men 

det finns utrymme för att även ta upp andra teman och frågorna behöver heller inte 

ställas i den ordning som i intervjuguiden. Strukturerade intervjuer påminner om 

kvantitativa intervjuer, var det inte finns utrymme för flexibilitet och frågorna ställs 

enbart i den ordning som de är planerade, i vissa fall finns även färdiga svarsalternativ 

för informanten. (Bryman & Bell 2015, s. 454) Dessa används exempelvis när man vill 

göra tolkningar av det som uttalas, exempelvis en konversationsanalys (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 38).  

Intervjun är ett bra sätt för att snabbt samla in flera personers uppfattning om sin 

livsmiljö. Det är även ett effektivt verktyg för att samla in data om informantens 

språkbruk, normer och emotioner. Intervjun är även ett flexibelt verktyg i den mening 

att man kan ställa tilläggsfrågor, intervjua samma informant på nytt samt analysera 

intervjusvaren flera gånger. (Ahrne & Svensson 2015, s. 53) Intervjun som verktyg har 

även sina svagheter. Det som börs ta i beaktande när man genomför en intervju är att 

stunden för intervjun har inverkan på det som framkommer i intervjun på grund av den 

sociala och språkliga kontexten. Dessa faktorer är bland annat hur informanten 

uppfattar ämnet för intervjun och det som tas upp just där och då men inte det som 

förblev utanför diskussionen. (Ahrne & Svensson 2015, s. 35)  

Den här avhandlingen kommer att tillämpa en semistrukturerad intervju så att de ämnen 

som är relevanta utifrån teoretiska referensramen skall kunna kopplas samman med 

data som intervjun genererar. I det här fallet kommer fokus att ligga på hur det 

samhälleliga problemet med att få unga sparar eller innehar ekonomisk kompetens 

kunde tacklas genom att utreda informanternas syn på deras egen motivation, förmåga 
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och möjlighet till att spara. Flexibiliteten i intervjuerna tillåter mig att även gå in på 

ämnen som inte är inplanerade i intervjuguiden för att uppnå ytterlig kunskap om vad 

som även är relevant inom fenomenet (Bryman & Bell 2015, s. 453–454).  

5.2.1 Bilder som stimulerande inslag i intervjun  

Bildmaterial blir allt mer vanligare att använda sig av i samband med intervjuer. Bilderna 

skall styra upp samt underlätta konversationen i intervjun. När man använder sig av 

bildinslag i intervjun uppstår en diskussion där man utbyter tankar och åsikter kring 

bilden och bildens innehåll. Bilder speglar den verklighet som vi lever i och är även på 

ett sätt menade att diskuteras kring. På det här sättet kommer man åt åsikter och tankar 

kring det som bilden förmedlar på ett sätt som det med enbart ord inte nödvändigtvis 

hade framkommit i intervjun. (Ahrne & Svensson 2015, s. 200)  

Bildintervjuer kan förverkligas på tre olika sätt. Forskaren kan ha samlat ihop färdiga 

bilder som informanten därefter får kommentera. Man kan då exempelvis fråga 

informanten om vilka känslor som väcks hos denne när hen ser bilden. En annan variant 

är att forskaren själv gör eller tar bilder. Tanken med detta är att informanterna kan ge 

respons på hur bilderna kunde ha framställts på ett bättre sätt. Det tredje sättet är att 

informanten ombes att ta bilder själva. Exempelvis kan informanten bli ombedd att 

fotografera det som hen uppfattar som viktigt i sin levnadsmiljö eller i exempelvis sitt 

bostadsområde. (Ahrne & Svensson 2015, s. 202)  

I intervjusammanhanget visade jag informanterna bilder (se bilaga 1) för att utveckla 

diskussionen och väcka tankar och åsikter hos informanterna. Sammanlagt visade jag 

sex stycken bilder till informanterna. Två av bilderna var reklamkampanjer som 

uppmanade till att spara. Den ena bilden (Nordea 2021) var till för att väcka tankar hos 

informanterna kring digitala placeringsrådgivare, samt tiden som ett uttryckssätt för att 

få det att verka enkelt och snabbt. Den andra bilden som var egen illustrerad hade samma 

baktanke, men i stället för tiden var det nu den låga summan för att kunna spara det som 

jag ville få en reaktion på. Båda dessa valdes på grund av de påstådda myterna att det 

skulle vara dyrt och tidskrävande att spara och placera (Danske Bank 2021). De två 

följande bilderna valdes ut för att väcka diskussioner kring hurudana evenemang som 

skulle vara tilltalande för informanterna. Ett evenemang var ett mer lättsamt evenemang 

som en tjejgrupp Frukostflickorna (2021) ordnade, medans det andra var en webinar 

som LokalTapiola (2021) ordnade som kunde uppfattas som mer seriöst.  Tanken var att 

höra hurudana åsikter det fanns mellan olika seriösa evenemang. De två sista bilderna 
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fortsatte i detta spår men presenterade podcast som ett sätt att utbilda sig när man själv 

ville. Den ena var Börspodden (2021) och den andra Snålmannen och spargrisen (2021). 

Som handböckerna förespråkar är bilder ett bra sätt att väcka känslor hos informanterna 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 202) på ett annat sätt än bara genom samtal.  

5.3 Val av informanter  

Kriterierna för informanterna i denna avhandling var att åldern på informanterna skulle 

vara mellan 18 och 30 år. Den här åldersgruppen är vald eftersom målet är att studera 

unga konsumenters sparbeteende. Tidigare forskning kring ungas sparbeteende har 

även använt sig av samma åldersgrupp, vilket bidrar med relevanta anknytningar till vad 

som tidigare resulterat i dessa forskningar. Kriteriet är även baserat på att informanten 

skall vara myndig, eftersom då är hen ansvarig för sin egen ekonomi och tar egna beslut 

gällande sin förbrukning av sina pengar. Inga ytterligare faktorer har fastställts förutom 

att informanterna är bosatta i Österbotten, för att underlätta praktiska genomförandet 

av intervjuerna. Olika skeden i livet samt olika sysselsättningar och bakgrunder kan 

tillföra olika synpunkter på samma fenomen vilket kan bidra med mer berikat data.  

Urvalet av informanter baserar sig mest likt målstyrt urval, vilket betyder att informanter 

har valts ut genom ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Syftet med målstyrt urval är att 

välja ut informanter som är relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats. Valet 

av informanter görs dock med avsikten att skapa en viss variation bland informanter, i 

detta fall åldern och exempelvis sysselsättningen. Målstyrt urval handlar inte om 

bekvämlighetsurval, eftersom informanter är valda med eftertanke och inte 

slumpmässig tillfällighet. (Bryman & Bell 2015, s. 406)  

Informanterna ställde själva upp på intervjun, efter att ha sett mitt publicerade inlägg på 

Instagram story om att jag efterlyste informanter som skulle passa för min målgrupp. 

Inlägget är synligt i 24 timmar och sågs av 366 stycken instagramprofiler. Syftet var att 

komma åt informanter i åldrarna 18–30 år. Detta ansåg jag vara ett passligt 

tillvägagångssätt eftersom de flesta av mina följare på Instagram är i den åldern.  Det 

blev en jämn fördelning mellan kvinnor och män av informanterna som ställde upp. 

Fördelningen blev även jämn mellan personer med ekonomisk utbildningsbakgrund 

samt icke-ekonomisk utbildningsbakgrund (se tabell 2).  
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5.4 Studiens genomförande och analys av svarsdata  

Intervjuerna genomfördes både fysiskt närvarande samt via videosamtal på ”Zoom”. 

Båda alternativen möjliggjorde att spela in intervjun samt att visa informanten de bilder 

som intervjun hade som inslag. Intervjun (se bilaga 1) innehöll öppna frågor som gällde 

informantens sparbeteende samt informantens attityd gentemot att spara och placera. 

Intervjun innehöll öppna frågor som behandlade informantens motivation gentemot nya 

fenomen, samt att spara. Intervjun gick även in på hur informanten upplever utbudet 

samt marknadsföringen av spar- och investeringsmöjligheter, samt åsikten kring sitt 

eget finansiella kunnande samt finansiella kunskapen i samhället. Bildinslagen var till 

för att informanten kunde få reagera på olika typer av upplägg för att öka sparandet eller 

finansiella kunskapen i samhället. Målet med frågorna var att beröra alla faktorer som 

MOA-modellen (Rothschild 1999) tar upp, motivation, möjlighet samt förmåga. Dessa 

tangerades för att kunna kartlägga målgruppens nuvarande situation och för att lättare 

kunna diskutera och ge förslag på hur en beteendeförändring kunde uppstå i samhället. 

Intervjuerna spelades in med samtycke av informanterna, medellängden på intervjuerna 

var ungefär 36 minuter.  

För att forskaren skall kunna komma fram till ett resultat utifrån intervjuerna behöver 

forskaren göra en dataanalys. Analysen görs genom att systematiskt arrangera 

datamaterialet och därefter bryter ner data till hanterbara enheter, koda data och söka 

mönster i den. Utmaningen med hanteringen av kvalitativa data är att skapa mening ur 

den massiva mängden av data. Analysen av data bör svara det syfte som avhandlingen 

har i första hand.  (Fejes & Thornberg 2019, s. 35)  

Data som intervjuerna genererar kommer att analyseras i den här avhandlingen genom 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innefattar sökande efter åter 

uppkommande teman. Teman skall identifieras utifrån den data som är tillgänglig och 

målet är att identifiera de företeelser som skapar mening i undersökningskontexten 

(Bryman & Bell 2015, s. 290). Dessa teman slås sedan samman för att bilda ett resultat 

(Fejes & Thornberg 2019, s. 261). Jag har valt att implementera en kvalitativ 

innehållsanalys för att främst komma åt de olika faktorerna som förhindrar eller 

uppmuntrar de unga till att spara. Avhandlingen kunde även ha implementerat en 

diskursanalys av data. Diskursanalysen ger verktyg för att förstå språkets roll i hur vi 

skapar vår verklighet. Analysmetoden går ut på att påvisa hur vi utesluter samt 

inkluderar företeelser i respondentens verklighet. Denna metod är lämplig att använda 

när man är intresserad av vilka sanningar som skapas ur det sättet som fenomen 
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förklaras. (Fejes & Thornberg 2019, s.91) Här upplevs ett övervägande om huruvida jag 

vill utreda på vilket sätt informanterna pratar om fenomenet eller om jag vill reda ut 

gemensamma teman. Eftersom avhandlingen lägger mycket vikt på MOA-modellen 

(Rothschild 1999) vill jag därför utreda vilka de konkreta hindren för beteendet är ur 

informanternas synvinkel, vilket resulterar i att en kvalitativ innehållsanalys är det mest 

lämpliga tillvägagångssättet i den här avhandlingen.  

5.5 Forskningsetik och datasäkerhet  

I och med det ökade kravet på säker datahantering kommer jag att presentera för 

informanterna hur deras svarsdata samt personinformation kommer att hanteras under 

avhandlingens skrivprocess. Data kommer att bevaras i högst sex månader efter att den 

samlats in och därefter förstöras. Data som samlas in för den här avhandlingen kommer 

inte att tilldelas tredje part och dess användningssyfte är därför enbart för empirin av 

den här avhandlingen. Vad det gäller datainsamling kommer enbart enstaka personliga 

faktorer insamlas men dessa kan inte direkt kopplas till en person.  I och med ett relativt 

känsligt ämne tas det i högsta beaktande att data förvaras säkert samt åtskilt från 

kopplingar till personuppgifter.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS AV DET EMPIRISKA DATA  

I det här kapitlet presenteras resultaten från den empiriska studien. Studien 

genomfördes genom nio stycken intervjuer. Intervjuerna innehöll teman som berörde 

sparbeteendet, finansiella kunskapen, möjligheten till sparande i sin omgivning samt 

motivationsfaktorer. Målet med frågorna i den empiriska studien var att svaren skulle 

generera en överblick av situationen hos de unga konsumenterna. Utifrån den kartlagda 

situationen kunde exempelvis banker utgå från MOA-modellen för att vidta de 

nödvändiga verktygen för att kunna påverka positivt på de ungas sparbeteende. MOA-

modellen fokuserade på tre faktorer, vilka var motivation, möjlighet och förmåga. Den 

faktorn eller faktorerna som målgruppen saknade kunde åtgärdas genom att erbjuda 

konkreta produkter, marknadsföring, utbildning eller lagförändring. (Rothschild 1999) 

Intervjuerna tillät informanterna att vidga diskussionen, vilket bidrog även med 

konkreta förbättringsförslag samt synsätt som kunde vidareleda angreppssätten utifrån 

det verktyg som MOA-modellen föreslår att företag bör vidta i en viss typ av situation.  

6.1 Studiens informanter  

Informanterna som valdes ut till denna studie anmälde sig själva som frivilliga när de 

sett en efterlysning av informanter för studien på Instagram. I mitt inlägg hade jag som 

krav att man skulle vara bosatt i Österbotten och vara mellan åldrarna 18–30 år. Nedan 

presenteras de informanter som deltog i denna studie.  

Tabell 2 Studiens informanter 

  

Informant Kön  Ålder Studiebakgrund 

efter grundskolan 

Nuvarande 

befattning 

Civilstånd Boendeform 

A Kvinna 21 Gymnasiet Lärarstuderande Singel Hyra 

B Kvinna 24 Gymnasiet Ekonomstuderan

de  

Jobbar deltid 

Sambo Bostadsägare 

C Kvinna  23 Gymnasiet Yrkeshögskola 

Jobbar deltid 

Singel  Hyra 
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D Kvinna  25 Yrkesskola och 

Ekonom 

Jobbar heltid Sambo Hyra 

E Man 21 Gymnasiet Yrkeshögskola Singel Hyra 

F Man 26  Gymnasiet Jobbar fulltid och 

yrkeshögskolastu

derande 

Sambo Bostadsägare 

G Man  23 Gymnasiet Företagsekonomi

-studerande 

Jobbar deltid 

Sambo Hyra 

H Man  27 Gymnasiet 

Lärarutbildning 

Jobbar fulltid Sambo  Hyra 

I Man  24  Gymnasiet  Företagsekonomi 

Jobbar deltid 

Sambo Hyra  

 

Informanternas demografiska faktorer valdes ut på basen av de faktorer som i kapitel 2 

presenterades som sådana som kan påverka individens sparbeteende. I studien var det 

relevant att se på personer med både ekonomisk studiebakgrund och annan typ av 

studiebakgrund. Det var även relevant att se på informantens nuvarande sysselsättning, 

civilstånd samt boendeform som faktorer som kan påverka individens sparbeteende. 

(Fisher & Anong 2012) 

6.2 Informanternas allmänna syn på sparande 

Den övergripande attityden gentemot sparande hos de unga informanterna var positiv. 

Alla informanter uppgav att sparande var något som de tyckte var viktigt. Bland annat 

angavs det att sparande var något som uppfattas som ett ansvarsfullt beteende och något 

som bidrog med trygghet och säkerhet inför framtiden. Att ha ett sparkonto var det 

absolut vanligaste sättet att spara hos informanterna i den här studien. Informanterna 

angav bland annat att ”till sparkontot hamnar majoriteten av alla inkomster, för ja 

känner inte mig helt trygg att ha mera än några hundralappar på brukskontot som jag 

har mitt kort kopplat till ifall det skulle bli stulet” (Informant D). ”Lönen kommer till 
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sparkontot därifrån jag då förflyttar en sådan summa till brukskontot som jag tillåter mig 

själv att spendera under månadens förlopp” (Informant C).  

Att spara som koncept var något som alla informanter kände sig relativt trygga och säkra 

med. Att investera däremot var det enbart några av informanterna som gjorde. Ingen av 

informanterna i den här studien investerade i aktier eller andra mer komplicerade 

investeringsobjekt. Den enda investeringstypen som tre av informanterna hade var 

fondsparade. Att fondspara var något som de tre informanterna hade blivit influerade 

till att göra av personer i sin omedelbara omgivning. Två av informanterna angav att 

deras sambon hade fått dom intresserade av det, och den ena informanten hade haft 

föräldrarna som hade påbörjat det åt henne. En av informanterna uppmanade andra att 

börja testa själv för att så småningom lära sig. ”Fonder är som sagt alltid ”bullet proof”, 

bara man går in med attityden att det inte är hela världen, man kan exempelvis gå in med 

20 euro och testa” (Informant B). Två av de som sparade i fonder hade även ett månatligt 

automatiskt sparande till sina fonder. Båda uppgav att det är lättare att ha en automatisk 

överföring till fonden, eftersom det faktiskt blir gjort då. Den andra av dessa informanter 

resonerade enligt följande  

Det skulle säkert fungera några månader att jag sätter in manuellt en insättning på 
fonden, exempelvis i samband att man betalar sin hyra. Det är inte på det sättet ett 
jobbigt steg, men det är en större risk att jag inte tror att jag har tillräckligt med 
pengar att göra insättningen och låter det vara på kontot i stället. Det kan bli mycket 
ursäkter för att inte göra det. (Informant A) 

Majoriteten av informanterna som inte fondsparade eller investerade sina pengar 

hävdade att det var något som de helt enkelt inte hade tillräckligt med kunskap om för 

att kunna göra. De som studerade hävdade även att de inte ville binda fast sina pengar i 

investeringsobjekt som inte gick att lösa när som helst. Orsaken till detta var den 

begränsade budgeten som de hade under studietiden. ”Jag har under studierna haft så 

pass lite pengar att röra mig med, så har inte velat koppla nån form av risk till dessa 

överhuvudtaget”. (Informant D) De som studerade var överens om att det är svårt att 

spara med en begränsad budget.  Informant G resonerade även att han spenderar hellre 

det lilla som han får in, eftersom han för tillfället är ändå så pass ung och inte ännu ansåg 

sig behöva oroa sig inför framtiden, samt att han inte har för tillfället så stora utgifter 

eller någon annan i sitt hushåll som han borde ta i beaktande.  

Sparhorisonten samt planeringshorisonten motsvarade den horisont som Raijas et. al. 

(2020) kom fram med i sin undersökning, vilket var att unga planerar några månader 

framåt som mest. Informanterna i den här studien uppgav också att de planerar sin 
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ekonomi i regel några månader framåt. Ingen av informanterna uppgav att de sparade 

inför pensionen. Oftast sparade informanterna till att bygga upp en buffert, främst för 

att trygga en nödreserv eller för mindre köpobjekt. De sparmål som hade den längsta 

sparhorisonten var sparandet för en bostad. Det nästpopuläraste sparformatet efter 

sparkontot var även nämligen ett bostadssparkonto. Bostadssparkontot var heller ingen 

produkt som någon av informanterna hade blivit introducerade till av sin egen bank eller 

föräldrarna, utan alla uppgav att det var något som exempelvis sambon eller kompisarna 

gjorde och därför hade de själva också börjat bostadsspara. ”Det känns som ett naturligt 

steg och att det hör till att man bostadssparar”. ( Informant D) 

Informanterna i den här studien saknade för tillfället konkreta mål för sitt sparande. De 

flesta sparade inför en bostad med hjälp av ett bostadssparkonto, eller hade som plan att 

snart börja spara inför bostaden. Bara en av respondenterna nämnde att han även 

sparade inför resor. Den rådande pandemin covid-19 var även en orsak till att 

informanterna saknade konkreta mål för sitt sparande för tillfället. Många investerade i 

hemmet för att de just nu är tvungna att spendera mycket tid hemma.  

Från intervjuerna i den här studien framkom att kvinnorna var mer sparsamma än vad 

männen var. De hade även börjat spara från en tidigare ålder än vad männen hade. 

Männen i den här studien hade börjat spara mycket senare i livet eller sparade inte alls 

och även resonerade att de hellre för tillfället spenderade sin inkomst framom att spara. 

Det framgick även skillnader hos informanterna som hade en ekonomisk 

utbildningsbakgrund och de som inte hade det. De som hade en ekonomisk 

utbildningsbakgrund var mindre osäkra på vad sparande innebär och faktiskt sparade. 

De med ekonomisk studiebakgrund upplevde att de inte skulle behöva vända sig till 

exempelvis banken för att få ytterlig information utan upplevde att de klarade av att 

utveckla sitt kunnande på egen hand. De som inte hade en ekonomisk studiebakgrund 

berättade att de kände sig väldigt osäkra med konceptet att spara, men framförallt att 

investera. Det framgick även att de med annan än ekonomisk studiebakgrund också var 

osäkra kring andra saker som hade me deras ekonomi att göra.  

Från den teoretiska referensramen förstärks påståendet om att sparandet tillför trygghet 

i individens vardag (Fisher & Anong 2012). Som tidigare nämndes var även 

planeringshoristonten för de unga konsumenterna i regel under ett år, vilket även har 

framkommit tidigare i finska undersökningar (Raijas et. al. 2020). Planeringen utav sin 

ekonomi är alltså inget som de unga i regel håller på med. Enligt informanterna beror 

det dels på att de upplevde att de inte behövde oroa sig alltför mycket för framtiden, samt 



50 
  

att den begränsade budgeten gör det svårare för att planera längre fram i tiden. Den här 

informationen ger en första inblick i situationen för hur de unga sparar och resonerar 

kring sparandet i dagens läge. Som näst är det relevant att fördjupa kunskapen i varför 

deras nuvarande situation ser ut på det sätt som det gör. För att uppnå en djupare 

förståelse har jag riktat frågorna så att de berör de teman som MOA-modellen 

inkluderar. 

6.3 Utbudet och kommunikationen av möjligheterna till att spara 

Det övergripande resultatet från intervjuerna var att alla informanter upplevde att det 

finns konkreta produkter och lösningar för deras sparande som bankerna bjuder ut. 

Enbart en informant investerade genom ett finansinstitut som enbart erbjuder 

investeringsprodukter i stället för sin egen bank. ”Applikationen (Avanza) är väldigt lätt 

att använda och lätt att hitta infon, tänker inte ens på banken om ja ska investera, känns 

att banken är ganska partisk i de fonder som de själva bjuder ut” (Informant B). 

Sammanfattningsvis upplevde ingen av informanterna att det skulle finnas brister i 

utbudet av produkter och tjänster som skulle möjliggöra deras behov av sparande. I detta 

fall kan vi redan här utesluta att faktorn ”möjlighet” inte fattas i informanternas 

omgivning ur MOA-modellen (Rothschild 1999). Detta betyder att en 

beteendeförändring för att unga skall börja spara mera inte kan lösas med att erbjuda 

fler konkreta handlingsalternativ, eftersom dessa redan finns och målgruppen är 

medveten om de flesta av dessa alternativ.  

Kommunikationen däremot utav möjligheterna har uppfattats varierande, vilket givetvis 

även har berott på vilken bank som informanten själv är kund hos. De flesta av 

respondenterna nåddes av e-post som bankerna skickade ut till sina kunder. Detta väckte 

tudelade känslor hos respondenterna. ”Att skicka ut mail där man informerar samt 

marknadsför sina egna fonder känns ändå att det är lite partiskt utav banken” (Informant 

B). Medans två andra informanter var väldigt positiva gentemot e-post som kom från 

banken. ”Jag skulle helst vilja få informationen på mailen från min egen bank, det känns 

mer personligt” (Informant G).  ”Jag vill få informationen på mail från egna banken, jag 

vill inte få informationen via exempelvis Facebook eller Instagram” (Informant H)  

De som inte fick informationen direkt från banken upplevde att de i överlag inte hade 

sett någon reklam om sparalternativen på senaste tiden. Många hävdar att det kan bero 

på att de inte brukar se på TV eller lyssna på radio, vilket kan vara en orsak till att de går 

miste om den marknadsföring som för tillfället sänds via dessa kanaler. ”Jag kommer 
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inte på att jag skulle sett reklam om sparande och investering, bara massa reklam om att 

ta lån framom sparande, känns att man blir uppmanad att spendera framom att spara 

för tillfället” (Informant B).  

Det mesta av informationen samt kommunikationen görs på bankens hemsida eller i 

nätbanken. Ingen av informanterna upplevde att det var någon reklam som tilltalade 

dem. ”Det finns ju på bankens hemsida, nog har jag sett det men jag tappar nog intresset 

genast jag ser på det. Det ser inte ut som något som jag skulle hålla på med” (Informant 

E). Här kan man göra anknytningar till teorin om att reklamen i detta fall inte uppfattas 

som något som är relevant för en själv (MacInnis, Moorman & Jaworski 1991) baserat på 

att informanten ordagrant uttrycker sig om att det inte ser ut som något som han skulle 

göra i sin vardag. En annan informant kommenterar företeelsen på följande sätt  

Det finns reklam på hemsidan, och det finns en sektion för aktier och fonder och så vidare, 
men helt ärligt så trycker jag inte på det. Då jag loggar in på nätbanken gör jag bara det 
som jag tänkt göra så då brukar jag inte surfa runt där. Men ja vet att där finns reklam, 
jag brukar bara inte riktigt läsa det. (Informant A)  

Informanterna hade alla varierande åsikter kring hurudan reklam som de skulle 

uppskatta att få från sin egen bank gällande sparande. Som tidigare nämndes var det 

åtminstone två, informant G och H som ville få informationen på e-post, eftersom det 

kändes mer personligt. De flesta tyckte att det även skulle vara en bra idé för bankerna 

att göra marknadsföring på olika sociala medier, eftersom ingen av informanterna 

upplevde att de kunde bli nådda via TV- eller radioreklam.  

För att nå yngre generationen borde marknadsföringen göras mera på sociala medier, 
tycker inte att jag sett att de använder sig av YouTube, Facebook eller Instagram, så dom 
skulle kunna vara mycket bättre där om dom skulle vilja nå mig. (Informant B)  

medans då bland annat respondenterna G, H och F hävdar att de enbart skulle skrålla 

förbi inslagen på sina sociala medier. En av informanterna föreslog även att banker 

kunde använda sig av marknadsföring genom influencer: 

Någon lokal influencer som man vet har fötterna på marken skulle jag kunna bli influerad 
av, ingen för stor influencer, så som Bianca Ingrosso hon är för stor, nån mindre eller 
någon som man halvt känner skulle kunna väcka mitt intresse. Så man vet att personen 
inte bara gör det för pengarna (reklamen). (Informant C) 

Att använda sig av influencer i sin marknadsföring bidrar med att öka relevansen till 

företeelsen om konsumenten ser upp till personen som gör marknadsföringen 

(MacInnis, Moorman & Jaworski 1991). Detta stöds även av det faktum att det är lättare 

att anta en innovation med hjälp av opinionsledare (Dearing et. al. 1996).  
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I regel var det männen i den här studien som upplevde att de hellre skulle vilja bli 

kontaktade på e-post och inte via deras sociala medier. Den här studien gick inte desto 

mer in på hurudan typ av marknadsföring som skulle vara tilltalande, men för att 

utveckla diskussionen med informanterna var det relevant att höra deras åsikter kring 

var de primärt kunde nås, ifall situationsanalysen utgående från MOA-modellen 

(Rothschild 1999) skulle föreslå att marknadsföring skulle vara den komponent som 

saknas. I detta fall upplevde informanterna att marknadsföringen i någon grad var 

bristfällig, men de var ändå medvetna om olika tjänster och produkter för hur de kan 

spara, och vet var informationen finns ifall de vill börja spara. Detta tyder på att inga nya 

konkreta tjänster är något som behöver bildas, men marknadsföringen utav fenomenet 

att spara är något som eventuellt även skulle höja motivationen gentemot att börja spara 

eller investera. Även att normalisera själva fenomenet och göra marknadsföringen och 

informationen relevant och identifierbart för målgruppen kan även öka på motivationen, 

så som MacInnis, Moorman och Jaworski (1991) även menade.  

6.4 Informationssökning hos unga konsumenter  

Om informanterna inte nås av informationen om sparande i vardagen genom reklam, 

var det även intressant att utreda på vilket sätt de unga går till väga för att söka upp 

information. Detta bör vara relevant information för bankerna, eftersom företagen då 

kan anpassa sin marknadsföring och sitt utbud av information för att nå den yngsta 

kundgruppen. Informanterna nämnde även vid ett flertal tillfällen att de ofta söker upp 

informationen själva, samt att de vet var informationen finns eller borde finnas.  

Ordet som kom upp i precis varje intervju var ”googla”. Alla informanter hävdade att de 

nästan alltid vänder sig till att börja googla själva först ifall de behöver söka upp 

information om något. Alla ville få så mycket information som möjligt via nätet före de 

skulle vända sig till någon person. Kompisarna var de som de flesta skulle vända sig till i 

första hand. Några av informanterna nämnde sambon, kollegorna eller sina föräldrar, 

men alla skulle försöka googla fram svaret först. Ingen av respondenterna nämnde att de 

skulle exempelvis ringa eller ta kontakt med banken i första hand. ”Nå, det känns nog för 

tungt att börja ringa till banken att hur jag skall exempelvis börja aktiespara, så kanske 

hellre fråga någon kompis som håller på med det själv” (Informant C). Informant A 

resonerade kring hur hon tror att personer i hennes ålder skulle ta sig tillväga för att söka 

upp information:  

Jag tror att majoriteten i min ålder frågar någon som dom känner. Men sen tror jag att 
andra steget är att googla. Man försöker göra ganska mycket innan man ringer till banken 
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och frågar. Men absolut om man inte får svar på sin fråga så då ringer jag hellre så att jag 
får ett svar än att inte få ett svar alls. Men min generation är nog ganska bra på att söka 
på nätet och vara källkritiska. Äldre generationer ringer väl nog mer till banken som det 
första som de gör.   

Även fast informanterna i den här studien väljer att googla på sina frågor till att börja 

med är de även väldigt kritiska till informationen som de ser och läser.  

Jag skulle googla, men vet inte riktigt hur mycket man kan lita på sånt. Skulle måsta vara 
någon som man känner och som vet om saken, eller någon föreläsning av någon som vet 
vad den talar om. Kanske ganska mycket att man inte litar på informationen som man 
får. (Informant E)  

Jag skulle verkligen söka efter faktadokumentärer och söka på Investopedia, jag skulle 
nog ändå söka efter en trovärdig källa och inte någon exempelvis slumpmässig ”youtuber” 
som diskuterar investering, utan mer utbildningsvideor. (Informant D)  

Om informanterna i den här studien skulle behöva ta kontakt med banken skulle det 

helst ske via skrift, exempelvis chat eller nätbanksmeddelande. Många var ändå 

skeptiska inför chatrobotar, utan ville helst ha ett mänskligt svar. Det som var intressant 

att informanterna ville hellre boka in ett fysiskt möte med en bankrådgivare än att ringa. 

Två av informanterna hade nyligen besökt en kundrådgivare på banken och båda två 

hade haft en positiv kundupplevelse i samband med det. Bland annat var det positivt att 

man lätt kunde ställa sina frågor i samband med diskussionen. Generation Z är i regel en 

generation som är duktiga på att söka upp informationen själva och klassas som en 

väldigt självständig generation (Dolot 2018). Detta märktes av i intervjuerna, eftersom 

så många som möjligt ville söka upp information själva samt reflektera och göra egna 

beslut framom att fråga råd i första hand. Det här tyder på att exempelvis banker bör ha 

en tydlig kommunikation på deras hemsidor och ha rikligt med information om olika 

fenomen för att kunna bemöta den yngsta kundgruppens behov.  

6.5 Motivationsfaktorer till sparande 

Som tidigare nämndes var alla informanter positivt inställda gentemot att spara och 

nästan alla informanter sparade också för tillfället. Det som var det mest konkreta 

sparmålet hos informanterna var att spara inför en bostad med hjälp av exempelvis ett 

bostadssparkonto. Om informanten inte hade möjlighet till att spara för tillfället var 

tanken att börja spara genast när man hade möjlighet till det. Även fast de flesta inte 

hade något konkret att spara till var ändå känslan av trygghet i form av ett buffert en stor 

orsak till varför man sparade. I den här studien var det männen som dock resonerade att 

de inte hade bråttom med att spara och placera på grund av begränsade medel som 
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studerande och för att de hade andra intressen som gick före som tillförde välbefinnande 

i vardagen.  

I samband med intervjun ville jag utreda vad det är som oftast får de unga att bli 

motiverade för något. I intervjun bads informanterna att tänka över vad de sist blivit 

motiverade inför och vad det var som gjorde att de blev det. De nämnde oftast att motivet 

för att börja med något nytt uppkom oftast i samband med att någon kompis höll på med 

något och därigenom blev man introducerad till saken. Informanterna H, G och D 

berättade även att de blev mer motiverad desto mer utrymme aktiviteten gav för att vara 

tävlingsinriktad samt att uppnå ett mål. ”Om jag bestämmer att jag skall göra något så 

bestämmer jag mig att jag ska lägga upp ett mål och sen gör jag det” (informant H). ”Det 

motiverar genast när man har ett mål att jobba för, samt exempelvis tävla eller vara 

bättre än kompisen” (informant G).  

Oftast blir jag som mest motiverad i samband med att jag är väldigt tävlingsinriktad, så 
om jag bestämmer mig att jag ska börja med något så går jag verkligen in för det. 
Tävlingsinriktad och har högra prestationskrav på mig. Vill därför inte satsa på något som 
jag inte är eller kan bli bra på. (informant D) 

Inom sparande gällde precis samma sak. Det var mycket lättare att vara motiverad inför 

att spara om man hade ett konkret mål för sparandet jämfört med att man inte hade det.  

Jag tycker att det har varit lite svårt att motivera sig till att spara om man inte vet till vad 
man sparar till. Innan var det att köpa sin första bil, då var det motiverande att spara till 
det, eller sista året i gymnasiet när man visste att man skulle flytta hemifrån. Men nu har 
jag inget som händer inom snar framtid och därför har jag satt mina pengar i fonder så 
att dom hålls där och att jag inte slösar det på saker som jag inte behöver. (informant A) 

När informanterna blev ombedda att fundera på om de skulle bli motiverade inför att 

placera, om de redan sparade, men spara om de inte sparade, ifall deras umgängeskrets 

skulle börja spara och placera. De flesta var av den åsikten att de skulle bli intresserade 

att höra på åtminstone.  

Säkert skulle jag börja tänka på det då. Nog har jag kompisar som håller på med aktier 
och sådant, men har inte börjat med det själv. Men om det skulle börja diskuteras aktivt 
när vi umgås och man skulle börja känna sig utanför så då kanske mera. (informant E) 

Oftast blir jag motiverad och vill höra mer i samband med att en kompis talar om det, 
man vill vara med i diskussionen, det är ju just den sociala faktorn att det där vill man ju 
också prova på. (informant C)  

Det som sänkte motivationen för att spara var bland annat om det verkade för svårt att 

hitta informationen eller om ämnet i sig upplevdes som svårt, då låter man det vara.  
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Om det är någon sak som kräver mycket att man skall söka massa information själv och 
det finns mycket olik information och man måste börja göra beslut om vad man själv 
börjar prova på gör det mindre motiverande. Men är det en sak som är lättillgängligt och 
man måste inte göra så mycket val själv gör det däremot mycket mer motiverande … det 
känns jätteosäkert att lägga pengar på något då man inte vet vad som egentligen händer 
(fonder). (informant C) 

Informanterna var eniga om att de ville ha rikligt med information före de gör val om var 

de placerar pengar. Det här stöder även det tidigare förslaget om att företag bör ha tydlig 

kommunikation på deras kanaler för att den unga konsumentens behov för information 

för sitt konsumtionsbeslut skall uppfyllas. Som tidigare i den teoretiska referensramen 

nämndes, kan det vara speciellt svårt för personer med lägre finansiella kunskaper att 

göra informationssökning inom ämnet eller att det är svårt att tillämpa och förstå den 

informationen som man söker fram (Lusardi 2001). Detta går då egentligen hand i hand 

med den finansiella kunskapen. Detta kom även fram i studien i den bemärkelsen att de 

informanter som hade en ekonomisk utbildningsbakgrund var mindre osäkra på 

fenomenet och upplevde att de kunde bygga på sin kunskap självständigt.  

Till följande visade jag en bild i samband med intervjun för att få reaktioner och fortsatt 

samtalsämne på hur informanten upplever att något är svårt. Bilderna i intervjun hade 

inte som avsikt att mäta vilken typ av marknadsföring som fungerar bäst på unga 

konsumenter.  

Figur 4 Bildinslag till intervjun om att börja fondspara på 7 minuter på nätet 

 

Källa: Nordea 2021  
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Bilden hade som baktanke att få reaktioner på tiden som uttryckningsmedel för att sänka 

tröskeln för att börja månadsspara. Det som dock var förvånansvärt var att nästan alla 

informanter som inte sparade i fonder var väldigt skeptiska till att det skulle gå på bara 

sju minuter. Informant B som hade fondplaceringar sen tidigare uttryckte sig: ”Det är 

just sånt här som jag föreställer mig att borde komma upp i ens sociala medier. Att bjuda 

in med ett enkelt sätt att kom igång med månadssparande, sju minuter tycker ja dock 

låter lite länge”. Medans de andra informanterna uttryckte sig bland annat:  

Hur vet det där att jag blir fondsparare på sju minuter?! Hur ska den göra med alla mina 
följdfrågor? Jag tror inte att man blir fondsparare på sju minuter. Jag vill hellre prata med 
en riktig person i stället för en digital robot. (informant A)  

Att bli fondsparare på sju minuter tänker ja på, det tar inte sju minuter att bli fondsparare 
tror jag, det tar nog mer tid. Grunderna kan man säkert få på sju minuter men jag vill nog 
få mera info. (informant H) 

Ja… om jag ska göra något så ska ja verkligen ha massa information om det och behärska 
det. Så hon Nora kan inte lära mig någonting på sju minuter som skulle få mig att bli en 
fondsparare, oavsett hur pedagogiskt det skulle vara. Det måste nog vara otroligt förenklat 
för att hinna gå igenom på sju minuter, då man vet hur otroligt komplex 
investeringsvärlden är. Så jag skulle inte vara villig att investera mina pengar i något som 
jag har sett på i sju minuter. (informant I) 

Svaren tyder på att de som inte har sparat i fonder från tidigare är väldigt skeptiska till 

att en snabb lösning skall kunna göra dom till en fondsparare. Detta har som 

informanterna uttrycker det även i sina svar, att göra med den finansiella kunskapen 

(Lusardi 2019) som jag kommer att gå in på till följande.  

Det som kommer fram i samband med motivationen är att det har väldigt mycket att 

göra med kunskapen inom ämnet samt hur lättillgängligt informationen är om 

fenomenet. Här kan jag återigen reflektera direkt till MOA-modellen (Rothschild 1999) 

som föreslår att motivationen kan lätt ökas med hjälp av kunskap och utbildning. 

Informanterna var i grunden motiverade inför att spara men att börja placera var de 

flesta inte bekanta och trygga med fenomenet från tidigare och placerade i regel inte på 

grund av bristande information. Här finns även ett potentiellt gap mellan det som 

individen påstår att denne tycker och vad individen faktiskt gör, exempelvis att individen 

är positivt inställd till att spara, men gör det sen ändå inte. Den här studien gick inte in 

på det gapet, men det är något som noterades i några intervjuer.   
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6.6 Finansiella kunskapen hos de unga konsumenterna  

Det övergripande svaret i studien var att informanterna upplevde att de hade nöjaktiga 

kunskaper inom finansiell ekonomi, men den kunde förbättras. Informanterna 

uppskattade ändå att deras kunskaper inom ekonomi var på en medelnivå, när de 

jämförde sig med personer som de kände. De hävdade att de klarade av att ta hand om 

sin privata ekonomi och spara i enkla former, men just investering i fonder men 

framförallt andra investeringsobjekt, så som aktier och andra mer komplexa objekt var 

det ingen om hade koll på. Detta berodde helt enkelt på det att de upplevde att de inte 

hade tillräckligt med kunskap inom ämnet.  

Den finansiella kunskapen hade informanterna fått främst ifrån personer i sin direkta 

levnadsmiljö, alltså från familjen, sambon eller vänner. Ingen av informanterna hävdade 

att de hade fått kunskaper inom privatekonomi i något skede av sin skolgång eller genom 

att blivit kontaktad av banken. I den tidigare forskningen (Kassim et al. 2020) hade det 

även kommit fram att den finansiella kunskapen i regel är bättre om individen har fått 

kunskaper inom ekonomi hemifrån, men som tidigare nämndes var det enbart en av 

informanterna som uppgav att hon hade fått tydlig information om ekonomi hemifrån. 

Informanterna ombads reflektera över var de hade fått ta del av information eller 

utbildning av ekonomi, främst privatekonomi. Informant D uttryckte sig enligt följande 

när det kom till att få utbildningen från skolan: 

Nej absolut inte (haft inslag av privatekonomi i skolan). Innan jag började på merkonom 
så har det varit absolut ingenting. Jag hade inte något tillvalsämne i högstadiet, eller 
annars heller har vi inte diskuterat det över huvud taget. Det som jag och sambon har 
diskuterat är ju att ämnet huslig ekonomi, borde man inte diskutera privatekonomi där? 
Nej, där kollar man på tvättlappen men man gick aldrig igenom hur man betalar en 
räkning eller vad mervärdeskatt är eller vad som händer om man inte betalar en räkning 
och så vidare. Jag visste nog ingenting innan jag började på merkonom och där var det ju 
nog inte fokus på privatekonomi, utan där gled man bara in på det via att man läste 

företagsekonomi och såg att man kunde applicera det på en själv.   

Ingen av informanterna hade haft inslag av privatekonomi, vad de kunde komma på, i 

den grundläggande utbildningen. Banken hade som högst varit på besök på skolan men 

där gick de inte närmare in på konkreta saker. De som har läst ekonomi i skolan 

berättade att allt som de läste och gick igenom var fokuserat på ekonomin i samhället 

eller på företagsekonomi. Inte ens på de ekonomiska linjerna, så som ekonom eller 

tradenom hade man haft kurser i privatekonomi. Det som informanterna kunde om 

ekonomi hade kommit fram från kompisar främst. Ingen av informanterna hade fått 

tydlig information eller kunskaper hemifrån. Endast informant A uppgav att hon hade 
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fått mycket information hemifrån, eftersom hennes förälder arbetade på banken, men 

hon uppgav även att de tillsammans med sin lärare hade tagit sig an ekonomisk 

matematik på högstadiet när klassen hade blivit klar med det som de skulle göra. Det här 

var alltså något som eleverna önskade sig av läraren och inget som skolan hade planerat 

in i utbildningen.  

Alla informanter var eniga om att ekonomin skulle behöva ta en större roll i den 

grundläggande utbildningen, informant H som även jobbar som lärare uttryckte sig 

enligt följande; 

Jag tycker att det skulle behövas tas upp mera i skolan. Men jag tror att det är mer av det 
nu också i skolorna. Jag har haft lite ekonomi i högstadiet på ett tillvalsämne men det 
handlar inte så mycket om hur man gör med sina egna pengar, utan mer 
företagsekonomi.  

Informanterna upplever att alla skulle gynnas av att privatekonomi skulle vara något 

som lärs ut i större grad i skolorna. Inget av informationen eller teman inom 

privatekonomin skulle vara onödig och det mesta skulle vara nyttigt för precis alla.  

Jag tror att precis alla skulle gynnas av det. Speciellt mer om privatekonomi, hur man 
budgeterar och så vidare. Sen också olika koncept som hur man tar lån, hur lån fungerar. 
Den enda informationen då vi skulle ta lån för bostad var den man hittade på bankernas 
egna sidor som var ganska vag. Man måste lite lista ut vad man skulle fråga efter för att 
få ner räntan och så vidare. Det var bara ett enda googlande och det fanns ingen tydlig 
information någonstans. Eftersom informationen inte finns jättetydligt så då skulle det 
vara jätteviktigt att det skulle tas upp i skolan så att man skulle ha någon typ av grundidé 
om hur saker fungerar. (informant B) 

Eftersom informanterna inte hade fått själva ta del av utbildningen av privatekonomi 

genom skolan ville jag även utreda på vilket sätt de önskar sig att ekonomin skall läras 

ut, eller om den skall överhuvudtaget läras ut i just skolorna enligt informanterna.  

Innan har jag tyckt att alla tar reda på det på egen hand. Men nu är jag medveten om att 
jag har en förälder som man kan fråga. Alla har ju inte det. Det är heller inte riktigt nått 
ämne som man skickar till sin kompis och frågar om hur man betalar en räkning typ. För 
att alla ska få en ärlig chans skulle det behövas tas upp i skolan. Mycket vardagliga saker 
som man önskar att skulle läras ut i skolan innan man flyttar hemifrån. (informant A) 

Eftersom alla informanterna var överens om att det skulle vara viktigt att privatekonomi 

skulle tas upp i större grad i skolan ville jag även utreda när det skulle vara som mest 

lämpligt att ta upp ekonomi i skolan. Informanterna var eniga om att ekonomi borde 

börja läras ut i ett lite äldre stadie, exempelvis när man tagit mopedkörkort och när de 

flesta har börjat få ta ansvar över sin egen ekonomi. I högstadiets äldre klasser är det 

vanligare enligt informanterna att man börjar så småningom sitt första sommarjobb, och 
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i samband med det vore det lämpligt att gå igenom exempelvis hur ett skattekort 

fungerar.  

Det beror på, alltså i lågstadiet om någon skulle ha börjat prata om investeringar, då skulle 
nog det ha gått över huvudet. Men i slutet av högstadiet då man ändå hade börjat kanske 
sommarjobba och fått sitt bankkort av sina föräldrar så skulle det nog kunna vara helt bra. 
Men i årskurs sju skulle jag inte ha tagit åt mig av informationen heller. (Informant C) 

Många av informanterna hade bland annat insett i efterhand hur de skulle ha gynnats av 

att ha varit medvetna om olika sparalternativ redan som ung, eftersom ränta på ränta-

effekten skulle ha kunnat börja ge en bra avkastning på de insättningar som man skulle 

ha gjort för många år sedan. Även fast informanterna upplevde att det skulle vara som 

mest nyttigt att först när man är äldre att få utbildning i väldigt konkreta saker, så menar 

många av informanterna att det ändå skulle vara nyttigt att även åt yngre barn lära ut 

värdet av pengar och gå in på ekonomi i väldigt grundläggande form.  

6.7 Olika sätt för att öka den finansiella kunskapen  

Som tidigare nämndes var alla informanter av den åsikten att deras kunskaper inom 

ekonomi borde förbättras. Den allmänna åsikten var att informanterna endera ville lära 

sig så mycket så att de kände sig bekväma med den form av sparande som de vill uppnå, 

eller så ville man utöka sitt kunnande för att kunna välja mellan flera alternativ för sitt 

sparande. I det tidigare kapitlet gick jag in på att informanterna var eniga om att det 

borde införas i större grad i skolorna, eftersom då har alla en likvärdig chans att uppnå 

ett tillräckligt kunnande inom privatekonomi, på grund av att alla inte får den kunskapen 

hemifrån. Som tidigare även nämndes var det nästan ingen som hade fått tillräckligt med 

kunskap hemifrån, utan mesta delen av den kunskapen som informanterna hade var från 

deras umgängeskrets. Eftersom informanterna i den här studien var endera 

utexaminerade eller i slutskedet av sina studier var det även viktigt att diskutera hur de 

kan nu efter skolan även utveckla sitt kunnande inom privatekonomi.  

I diskussionerna framgick att informanterna väldigt gärna skulle vilja öka sitt kunnande, 

men ingen hade egentligen tagit tag i det, även fast de sa att det skulle vara bra att göra. 

Som exempelvis tidigare nämndes ville några av informanterna få informationsbrev via 

sin mail, men det var ändå sällan som informanterna faktiskt läste brevet och tog in den 

informationen som banken förmedlade där via. Utifrån intervjuerna framgick en 

övergripande uppfattning om att det är först när informanten verkligen behöver en viss 

typ av information som hen faktiskt påbörjar sin informationssökning. Informanterna 
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satt alltså inte med andra ord och gjorde eftersökningar och utbildade sig själv utöver 

det som hen behövde.  

Jo det skulle jag absolut vilja göra (öka sitt kunnande inom investering). Det är nog något 
som jag vill ta tag i senare. Alltså speciellt med fonder och aktier, jag är väldigt intresserad 
av det, men i och med att det inte har varit något som har varit aktuellt att jag skulle 
investera nu så har jag inte orkat sätta mig in i det nu. Men i framtiden vill jag nog sätta 
mig in mera i det. (informant D)  

Svaren om att informanterna är villiga att utöka sitt kunnande, men att det är något som 

de vill ta tag i senare är något som även Lusardi (2001) menar är den största orsaken till 

att personer inte sparar. Personer prokrastinerar eller helt enkelt skjuter upp saken för 

att de upplever att det är mer relevant senare i livet.    

I intervjun hade jag bildinslag för att kunna väcka diskussioner med informanterna, 

främst för att diskutera olika koncept för att utöka sitt ekonomiska kunnande och ge 

informanterna exempel på olika format på utbildningen av ekonomiska kunskaper.  

Figur 5 Bildinslag till intervjun, att delta i webinarier tillsammans  

  

Källa: Frukostflickorna 2021 

De kvinnliga informanterna var väldigt positiva gentemot att delta i ett evenemang 

tillsammans med en grupp andra kvinnor.  
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I och med att de skriver att ”ta kontroll över dina pengar” tycker jag att det är något som 
man kan få med en sådan här kurs, det står exempelvis inte att bli expert och så vidare. 
Jag tycker att det oftast står att bli expert i något men det blir man inte av en kortkurs. Så 

det här är väldigt realistiskt. Känns att det finns ett mål med kursen. (informant A)  

Eftersom Frukostflickorna är en grupp för kvinnor var de kvinnliga informanterna 

generellt mer positiva gentemot konceptet. Bland annat uttryckte sin informant B enligt 

följande: 

Det känns som att den generella reklamen som finns är riktad mot pojkar och det är så 
himla finansfokuserat att spara och investera i aktier. Det är så tydligt att pojkar är så 
mycket mera intresserade, så det är viktigt att lyfta upp att det är någonting för tjejer och 
uppmuntra folk i grupp också att vara mer bekväma med koncepten. 

Många av informanterna var av den åsikten att det skulle vara lättare att delta i 

evenemang och seminarier om ekonomi om de ordnas exempelvis via skolan eller jobbet. 

Då är det ett naturligare steg att delta samt att man kan åka tillsammans med exempelvis 

en klasskompis och slippa att åka ensam, vilket sänker tröskeln för att faktiskt delta. 

Många upplevde att det kan vara svårt att hitta evenemang att delta i ifall man inte följer 

en viss gemenskap eller grupp som regelbundet ordnar evenemang på exempelvis sociala 

medier. I skolsammanhang är det lättare att få information om att det finns och oftast är 

det även lättare att anmäla sig till tillfället. Informant G påpekade även att han nog skulle 

vara intresserad om exempelvis hans egen bank skulle ordna ett evenemang, men då är 

det viktigt att det i exempelvis informationsmailet finns en direkt länk till att kunna 

anmäla sig, för att det skall bli av.  

Frukostflickorna är en grupp som i Vasa uppfattas av informanterna att ordna trivsamma 

och nyttiga evenemang. Informanterna angav att de tyckte att gruppen är trendig. Som 

nämndes i den teoretiska referensramen är gemenskap och grupper generellt ett bra sätt 

för att dela information sinsemellan och man har även utvecklat en viss pålitlighet till 

varandra, vilket gör att man blir influerad i större grad utav en grupp som man känner 

tillhörighet till (Coelho, Rita & Santos 2018).  

Alla var dock inte intresserade av att delta på seminarier. Det hade återigen att göra med 

att det inte var aktuellt för informanten, även fast han uttryckte sig tidigare att han nog 

vill utöka sitt kunnande inom privatekonomi. Informant H uttryckte sig på följande sätt 

när han såg bilden:  

Jag skulle inte delta, för jag är en sådan person som inte deltar i något extra. Jag har gått 
i skola i 21 år så jag orkar inte just nu delta i något som upplevs som mer skola. Men kan 
hända att det tilltalar mig om några år, men just nu absolut inte det minsta. 
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I och med att vi diskuterade om hur uppläggen för evenemang eller exempelvis en 

podcast eller andra kanaler skulle ha för jargong var åsikterna tudelade. De flesta gillade 

om stämningen på evenemang eller i olika avsnitt var lättsam, medans andra ville att det 

skulle vara seriöst. De som gillade lättsamma stämningar argumenterade för det enligt 

följande:  

Jag tar informationen lättare till mig om de är en avslappnad stämning, annars sitter jag 
och fokuserar på exempelvis om jag ser tillräckligt uppstädad ut… Det är nog nånting med 
att då det är en lättsammare stämning, att det känns bättre. Är det lättsammare är det även 

mindre risk för att man blir dumförklarad. (informant C) 

Om det är mer seriöst känns det att man inte kommer få svar på sina frågor så att dom 
pratar runt det eller svarar på en nivå som man inte förstår. Exempelvis evenemanget med 
Frukostflickorna känns att man kan där ställa ganska raka frågor och få raka och enkla 
svar. (Informant A)  

Baserat på dessa svar kan man dra slutsatsen att de som inte känner sig bekväma med 

ämnet skulle uppskatta evenemang eller exempelvis en podcast som har en jargong som 

är lättsam och som sänker tröskeln för de som vill börja lära sig. Ett seriöst evenemang 

inom ekonomi uppfattades av informanterna som något som är på en för hög nivå och 

att det krävs en hel del förhandskunskaper för att vara med. Exempelvis visade jag även 

en bild på detta evenemang för informanterna: 

Figur 6 Bildinslag till intervju, webinarie ordnat av LokalTapiola 

 

Källa: LokalTapiola 2021 
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Den här bilden väckte delade åsikter hos informanterna. De flesta av de kvinliga 

informanterna upplevde inte den här annonsen det minsta tilltalande. Kommentarerna 

löd exempelvis: 

Nej, som jag sa att det där är personer som ligger för långt från mig och deras målgrupp 
är inte inriktat på mig och jag känner att just sakerna som dom berättar om skall jag 
kunna applicera på mig själv, men det känns vi har lite olika approach på det. Det där är 
inget som jag skulle fara på. (informant D) 

Jag känner nog ganska samma sak (intervjuades tillsammans med informant D). Dock är 
det beroende på om det skulle vara någon som man känner till väl, exempelvis att ta bort 
en och lägga till någon man känner från sociala medier, exemepelvis Isabella Löwengrip 
eller Alexander Pärleros, då skulle det tilltala mycket mera. Men just då det är två 

ekonomer som är i 50-års åldern som man inte vet något om skulle jag inte delta. 
(informant I)  

De manliga informanterna däremot var i regel relativt positiva gentemot den här 

reklamen. De förväntade sig att innehållet skulle vara seriöst och att eftersom männen 

på bilden ser anständiga ut ger det mer tillförlitlighet till det som de för fram. Ingen av 

de manliga informanterna förutom informant I, uppgav att de skulle känna sig 

avskräckta av den bild som reklamen signalerar. I det här fallet kom det upp väldigt 

tydligt att informanterna gärna vill känna en viss igenkänningsfaktor med personen som 

presenterar ämnet och att det skall vara på den nivå som man känner sig själv att vara 

på. Det här ger stöd för det som Dearing et. al. (1996) kom fram till att en adaption av en 

idé sker lättare om den som kommunicerar idén liknar mottagaren. Det här tyder alltså 

på att informanterna gärna vill ha någon som de kan relatera till som framför den nya 

kunskapen. De som redan upplevde ha en bra grundläggande ekonomikunskap upplevde 

också att de hellre hör på lite mer seriöst innehåll för att verkligen få seriösa tips, men 

där var det även viktigt för informanterna att det skulle gå att relatera till den som 

utbildar. Som Informant B redan tidigare också var inne på om att placeringsvärden är 

enligt hennes uppfattning väldigt mansdominerat, fortsatte hon med: 

Nu då jag tänker på bilderna, så är det nog definitivt flickor som måste börja 
representeras mera, samt flickors motiveringar och ambitioner. Det är en så 
mansdominerad värld med sparande och investeringar. Det är inte så svårt att komma in 
i det när man väl har kommit över tröskeln. Så att göra det mer lättillgängligt och att få 
en mer jämlik representation i marknadsföringen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att infromanterna upplevde att det skulle vara av 

absolut största nytta om skolorna skulle införa mer utbildning i privatekonomi. Det är 

även naturligast att komma in på ämnet via skolan, exempelvis även om ett 

kvällsseminarie skulle ordnas och vara frivilligt. Som tidigare påvisats har även kortare 

utbildningsformer, så som enskilda seminarier en positiv inverkan på finansiella 
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kunskapen (Kassim et. al. 2020). Dock kom det fram att om ämnet inte är något som är 

aktuellt eller som man generellt inte är intresserad av är det heller inte något som man 

aktivt självutbildar sig i. I och med att kunskapen ökar inom sparande upplevde de flesta 

att de har endera blivit mer motiverade för att spara och investera, eller så kan de tänka 

sig att de skulle hålla på med det i större grad än vad de gör nu. Bristen på kunskap är 

det som primärt förhindrar informanterna ifrån att placera, eftersom också evalueringen 

av informationen som de söker sig till upplevs svår av de som inte har sparat tidigare.  

6.8 Sammanfattning  

Avhandlingens syfte var att skapa en förståelse för hur banker och andra finansiella 

institut kan öka unga konsumenters benägenhet till att spara med hjälp av social 

marknadsföring. Eftersom det är frågan om en beteendeförändring till ett beteende som 

är gynnsamt för individen, samhället men också företaget kan detta anses som social 

marknadsföring (Hameed 2014). För att veta hur en beteendeförändring skall 

genomföras kan man bland annat använda sig av MOA-modellen (Rothschild 1999), 

vilket är ett verktyg för att kartlägga målgruppens motivation, möjlighet samt förmåga 

för att handla på ett visst sätt.  

Från avhandlingens studie framgick att alla informanter har en positiv inställning 

gentemot sparande och det är något som informanterna ansåg vara viktigt och 

eftersträvansvärt. De flesta försökte spara, åtminstone de kvinnliga informanterna, 

medans de manliga informanterna värdesatte även att konsumera sin inkomst för att öka 

sin levnadsstandard. Från detta kan man dra slutsatsen att det egentligen inte uppstår 

ett attityd-beteende gap, eftersom informanterna som uppgav att de hellre konsumerade 

och var ärliga om det men tyckte fortfarande att spara är något som man bör göra.  

Informanterna upplevde även att utbudet på konkreta tjänster för att genomföra sitt 

sparbeteende är mättat och det fanns inte tydliga behov av annorlunda tjänster. De som 

månadssparade uppskattade att det fanns en funktion för automatisk transaktion till en 

fond varje månad. Detta gjorde att sparandet faktiskt blev av och hängde inte på 

informantens egna aktiva beteende. Dock kunde marknadsföringen om sparande 

förstärkas, för att informanterna skall bli aktivare påminda om det samt att bredda på 

deras vetskap om de olika möjligheterna. Men trots att marknadsföringen och 

informationen från bankernas håll inte är tillräckligt, visste ändå informanterna varifrån 

de kunde hitta informationen om de skulle börja söka efter den.  
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Till sist utredde jag den upplevda finansiella kunskapen hos informanterna. Här kom det 

fram att de inte fått information om privatekonomi i skolan, och alla förutom en hade 

heller inte fått någon tydlig information hemifrån. Informanterna hade frågat kompisar 

och sina sambon om råd. Alla var överens om att privatekonomi är något som borde läras 

ut tydligare i skolorna, så att alla skall få samma information. Bland annat kunde det 

implementeras inom huslig ekonomi. I nuläget kunde informanterna tänka sig utbilda 

sig själva, men de som fortfarande var i skolan upplevde att det skulle vara lättast om 

skolan skulle ordna en kurs inom privatekonomi, för att tröskeln skall vara lägre att delta.  

Genom att reflektera det empiriska resultatet mot MOA-modellen (Rothschild 1999) kan 

jag dra slutsatsen om att informanterna saknar främst förmågan för att kunna utveckla 

och bli mer benägna till att spara och investera. Det som framgick tydligt från 

intervjuerna var att de klarade av att spara i enkla former, så som sparkonto och 

bostadssparkonto, men fonder och speciellt aktier och andra mer komplexa 

investeringsobjekt var nästan helt främmande för informanterna, även för de med 

ekonomisk utbildningsbakgrund. Nedan presenteras illustrationen över 

situationsanalysen i MOA-modellen.  

Figur 7 Det empiriska resultatet reflekterat i MOA-modellen  
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Källa: Rothschild 1999, med skribentens egna illustration och översättning  

Så som ockå modellen föreslår bör det införas utbildning samt marknadsföring inom 

fenomenet för att just den här målgruppen skulle kunna utveckla sitt sparbeteende. Så 
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som diskuterades i presentationen av resultaten var den unga konsumentgruppen långt 

självständiga och duktiga på att söka upp informationen själv. Utifrån den här 

uppfattningen borde konsumentgruppen aktiveras för att de skall börja göra den här 

informationssökningen. Så som framgick ur resultaten var det ingen som självutbildade 

sig inom fenomenet utöver det behov som informanterna hade just då. Det framgick även 

många bra förslag för hur utbildningen kunde ske. Bland annat föreslogs enskilda 

föreläsningar som skulle vara lättillgängliga för kosnumenterna, bankers eller andra 

parters egna kanaler på social media, Många tyckte om visuellt material så som 

exempelvis YouTube videon, medan andra var även intresserade av exempelvis 

podcaster. Det som var tydligt var att den här konsumentgruppen inte nås via TV- eller 

radioreklam. En sista sak som även var viktig för informanterna var att de kunde 

identifiera sig med kommunikatören. Bland annat var de kvinliga informanterna 

överrens om att kvinnor borde representeras i större grad i marknadsföringen. 

Marknadsföringen borde även i allmänhet vara relaterbart för mottagaren för att 

informationen skall uppfattas som viktig och något som skulle beröra även en själv.   
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7 SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna avhandling är att skapa en förståelse för hur banker och andra 

finansiella institut kan öka unga konsumenters benägenhet till att spara med hjälp av 

social marknadsföring. Avhandlingens teoretiska referensram bidrog med ökad 

förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas benägenhet till ett sunt 

sparbeteende, bland annat information om ekonomi hemifrån, civilstånd, ålder, högre 

inkomst och en ekonomisk studiebakgrund (Fisher & Anong 2012; Kassim et. al. 2020; 

Browning & Lusardi 1996). Det är dock inte enbart faktorer som bidrar med ökad 

benägenhet för sparande utan också motiven för själva beteendet som är avgörande i att 

faktiskt agera (Solomon 2016, s.199). Enligt det här påståendet borde konsumenter med 

de mest gynnsamma benägenheterna samt konkreta motiven vara de som sparar. Att 

spara är något som uppfattas som gynnsamt för hela ekonomin och därför är det 

önskvärt att så många som möjligt sparar (Kassim et. al. 2020). Detta är något som kan 

konstateras som ett fenomen som faller inom social marknadsföring, beteendet är alltså 

något som har en positiv samhällelig effekt (Hameed 2014; Andreasen 1994; Rothschild 

1999). I den andra delen av teoretiska referensramen diskuterades vilka som är de mest 

effektiva tillvägagångssätten för att förmedla ett budskap som även bidrar till att 

mottagaren implementerar idén (Dearing et. al. 1996; Evans & McCormack 2008). Det 

som slutligen kom att vara det som kunde knyta samman teorierna om gynnsamt 

sparbeteende och de gynnsamma tillvägagångssätten för att sända ut budskapet om 

detta fördelaktiga beteende var MOA-modellen. Genom att analysera målgruppens 

nivåer av motivation, möjlighet och förmåga gentemot ett beteende kan man vidta de 

verktyg som krävs i det givna sammanhanget för att uppnå den eftersträvade 

beteendeförändringen mest effektivt.  (Rothschild 1999; McInnis, Moorman & Jaworski 

1991)  

Den här studien lyckades reda ut den primära faktorn för varför spar- och 

investeringsbeteendet är ringa hos många unga. Eftersom studien genomfördes som en 

kvalitativ studie kan inte resultatet generaliseras på en population, men den ger riktlinjer 

för fortsatta studier. Som det empiriska resultatet presenterade var det främst förmågan 

för att spara och investera som fattades hos alla informanter. Alla informanter var även 

överens om att finansiell kompetens borde införas i större grad i grundskolan för att alla 

skall få ett likvärdigt utgångsläge i att hantera sin egen ekonomi. Motivationen inför att 

spara fanns hos de flesta informanter, samt att de gav en uppfattning om att normen i 

samhället kring sparande är positiv och det är eftersträvansvärt att vara sparsam.  
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Den empiriska undersökningen var fokuserad på att utreda nivåerna av motivation, 

möjlighet och förmåga för att kunna besvara avhandlingens syfte om hur företag kan öka 

benägenheten till att spara genom social marknadsföring. Studien undersökte därför inte 

orsaker till varför man spenderar hellre än sparar. Den här studien gjorde heller ingen 

övergripande kartläggning i den faktiska finansiella kunskapen, utan den finansiella 

kunskapen hos informanterna baserade sig på en uppskattning utav informanterna 

själva. Från tidigare forskning har det framkommit att den finansiella kunskapen är 

bristfällig i Finland, men trots det är kunskapen bättre hos män än hos kvinnor (Raijas 

et. al. 2020). Detta kan inte förklaras med att utbildningen skulle skilja sig mellan könen, 

men enligt det empiriska resultatet verkar det som att orsaken är att 

igenkänningsfaktorn inte finns i lika stor grad i den finansiella världen för kvinnor. Detta 

är något som syftar på att motivationsfaktorn i MOA-modellen eventuellt skulle saknas 

hos kvinnorna.  

Social marknadsföring har tidigare inte enligt litteraturen blivit tillämpad i större grad i 

bankbranschen. Trots att primära målet är att uppnå en positiv beteendeförändring kan 

detta även vara ekonomiskt lönsamt för banken. Om den finansiella kunskapen hos de 

unga ökar är de även potentiella kunder för spar- och placeringstjänsterna, vilket också 

kan leda till att kunderna även blir bundna till bankens andra tjänster. 

Situationsanalysen bör göras var för sig för olika målgrupper, eftersom nivåerna av 

MOA-faktorerna inte är de samma hos alla (Rothschild 1999). Från resultatet av 

analysen kan företagen vidta de nödvändiga verktygen för att förhöja de saknade 

faktorerna och därigenom driva en beteendeförändring.  Analysen kan förhindra 

företagen från att satsa onödiga resurser på en metod som inte ger något resultat, 

eftersom den exempelvis är relevant för den målgrupp som den är riktad åt. Bland annat 

är det ingen idé i det här utfallet att göra stora satsningar på reklamkampanjer på tjänster 

som målgruppen ändå inte kan använda sig av för att de saknar förmågan till det.  

Slutligen bör även målgruppens preferenser tas i beaktande efter att en analys har gjorts 

över vilket verktyg det är som bör vidtas. Enligt det empiriska resultatet är 

igenkänningsfaktorn en viktig del utav exempelvis reklamkampanjer för att de unga skall 

bli påverkade utav den. Det som även börs ta i beaktande är att generation z är mycket 

självständig och gör mycket av informationssökningen själva samt att de vill känna sig 

pålästa före de gör ett beslut. Det är även viktigt att ta i beaktande att generationen är i 

högsta grad digitaliserad och nås därför inte nödvändigtvis genom TV- eller radioreklam. 
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7.1 Studiens validitet och kvalitét  

Med validitet menas till vilken utsträckning som studien genomförs och huruvida den 

metod som använts verkligen undersöker det som den avses att undersöka. Kvaliteten i 

en kvalitativ undersökning hänvisar sig till hur noggrant och kritiskt arbetet har 

genomförts på samt innefattar bland annat begrepp så som trovärdighet och 

tillförlitlighet. (Fejes & Thornberg 2019, s.275–276).   

Den här studien genomfördes med hjälp av nio stycken djupa intervjuer. Eftersom 

svarsdata analyserades genom innehållsanalys fanns det inte risk att det som 

informanterna berättade kunde misstolkas utav forskaren i den mening om hur 

informanterna pratar om ämnet och vilka värderingar som framkommer ur samtalen. 

Målet var att enbart fokusera på det innehåll som informanterna berättade. 

Avhandlingen kom inte att fokusera på att redogöra för informanternas ekonomiska 

situation i den mening att summor, löner och skuldgrader skulle diskuteras. Även fast 

detta inte diskuterades kan det ha påverkat forskningsresultatet i den mening att 

personer med exempelvis hög skuldsättning eller i allmänhet dålig ekonomi valde att inte 

delta i studien. De informanter som deltog kan därför ge en ensidig bild utav de unga 

konsumenternas åsikter och resultaten kommer därför inte kunna generaliseras på en 

hel befolkning.  

Intervjuerna bidrog med en djupare förståelse för situationen som informanterna 

upplevde sig vara i. Bildinslagen i intervjun fungerade även väl för att vidareleda 

konversationen och många fler åsikter dök fram genom att visa bilden. Detta beror 

antagligen på att informanterna inte kom att tänka på den aspekten när en öppen fråga 

ställdes. Bildinslagen gav även större möjlighet för att även jämföra svaren sinsemellan, 

eftersom bilderna genererade liknande svar och informanterna var ledda in på samma 

spår. Intervjuerna genererade den svarsdata som forskaren behövde för att kunna dra 

slutsatser utgående från situationsanalysen. Vi sammanfattade även intervjun 

tillsammans med informanten genom att uttala vad kärnproblemet var för att 

informanten inte kunde spara i den mån som hen ville. Detta bidrog med en förstärkning 

till MOA-modellens faktoranalys.  

Baserat på att informanterna som svarsdata genererade genom en diskussion upplever 

jag att svaren är mer pålitliga än att samma informanter skulle svarat på en enkät. 

Genom att svara på öppna frågor framgick det tydligt informanternas olika åsikter och 
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förhållningssätt. Oklara svar kunde redas ut med hjälp av följdfrågor eller genom att 

ombe informanten att vidareutveckla sitt resonemang.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom studien genomfördes som en kvalitativ studie borde även en kvantitativ studie 

genomföras för att kunna säkerställa att problemet uppfattas lika hos ett större urval. 

Genom att säkerställa detta blir det ännu tydligare för banker och finansiella institut vad 

det är som borde göras. Men utan en kvalitativ studie inom ramen för MOA-faktorerna 

vore det svårt att utforma en enkät som skulle mäta dessa påståenden, eftersom ingen 

tidigare forskning har gjorts på unga konsumenters sparbeteende i Finland utgående 

från den här modellen. Därför kunde man inte mäta hypoteser i bredare utsträckning.  

I den här studien gjordes heller ingen forskning i hurudan marknadsföring som fungerar 

på unga, vilket även vore relevant för att kunna säkerställa att företagen når och påverkar 

målgruppen på ett bra sätt. Beteendeförändring handlar till största delen om att kunna 

påverka mottagaren, vilket kräver att budskapet uppfattas som relevant utav målguppen 

(Dearing et. al. 1996; Hameed 2014).  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor  

Demografiska uppgifter 

- Ålder 

- Studiebakgrund efter grundskolan 

- Nuvarande befattning 

- Civilstånd 

- Boendeform 

Sparande i allmänhet  

- Redogör för ditt nuvarande sparbeteende 

- Vad har du för åsikter kring att spara och placera, vilka känslor väcks?  

Motivationsfaktorer  

- Varför sparar du/ sparar du inte?  

- Hur har man börjat spara  

- Känner du dig motiverad inför att spara? Hur blir du motiverad?  

- På vilket sätt ökar din motivation gentemot nya fenomen?  

Möjligheter 

- Upplever du att du har möjlighet till att spara? Både möjligheter i form av medel 
till eller tjänster som gör sparande möjligt.  

- På vilket sätt har du fått vetskapen om dessa möjliga tjänster till sparande?  

- Vilka kanaler (medier) nås du på i din vardag?  

Förmåga 

- Skulle du anse att du är kunnig inom ekonomi?  

- Hurudan informationssökare är du? Vart/till vem vänder du dig till?  

- Varifrån härstammar de kunskaper som du sitter på?  

- Tycker du att skolan har gett dig tillräckligt med stöd i finansiella kunskaper?  

- Vart skulle du vända dig till för att få mer kunskaper?  
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