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Sammanfattning 
 
Bankmarknaden i Sverige har genomgått stora förändringar under de senaste åren. En rad nya 
aktörer har etablerat sig på bankmarknaden och till följd av detta så har konkurrensen ökat.  
Denna ökade konkurrens har medfört att kundrörligheten ökat mellan bankerna och vi har på 
senare år sett att många kunder lämnat de fyra storbankerna för bättre villkor hos de mindre 
och mer specialiserade nischbankerna. Trots denna utveckling så har de fyra storbankerna 
cirka 80% av bankmarknaden i dagsläget och kunderna verkar i stor utsträckning vara ovilliga 
att byta bank. Utifrån denna bakgrund undrar vi varför inte fler bankkunder i Sverige byter 
bank när det borde vara välkänt att många skulle tjäna pengar på att göra detta. Vi beslutade 
således att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av bank samt undersöka om det finns 
hinder eller relationer på bankmarknaden som förhindrar en högre grad av kundrörlighet.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur kundernas uppfattningar av bankerna 
skiljer sig mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i ett försök at utreda hur det 
kommer sig att konsumenter uppfattar bankbytet som svårt, krångligt och tidsödande. Våra 
delsyften är att beskriva de relationsband och byteshinder som finns på bankmarknaden samt 
undersöka hur uppfattningen om dessa hinder och band skiljer sig mellan de som bytt bank 
och de som inte bytt bank.   
 
För att avspegla kundernas syn på bankerna så är vår studie skriven ur ett kundperspektiv. Vi 
har valt att genomföra en kvantitativ studie genom att med en enkätundersökning utförd i 
Umeå se hur bankkunderna uppfattar sina banker. Våra respondenter delades in två grupper 
efter de som bytt bank och de som inte bytt bank för att få en bild av hur uppfattningarna 
skiljde sig mellan dessa grupper. Som grund för undersökningen har vi valt ut teorier inom 
områdena upplevd tjänstekvalitet, relationsband samt byteshinder. Vi har presenterat hur 
teorierna inom dessa områden har utvecklats från sina ursprungsförfattare till dagens 
forskning för att säkerställa att vi har en solid grund att basera resterande delar av vårt arbete 
på.  
 
Vi presenterat våra undersökningsresultat i empiriavsnittet där vi med hjälp av korstabeller 
och chi-två test tar fram statistiskt signifikanta skillnader mellan de som bytt bank och de som 
inte bytt bank. Dessa skillnader diskuteras därefter utförligt i vår analys där vi tar upp 
skillnaderna var för sig och diskuterar olika förklaringarna till varför dessa skillnader 
existerar. I analysen jämför vi även våra undersökningsresultat med vår teoretiska referensram 
och visar vilka samband som finns mellan vår studie och tidigare forskning.  
 
Vår undersökning visar att bankkunderna uppfattar att det finns ett antal hinder på 
bankmarknaden, främst inom ett antal kostnader för kunden som ett byte medför. De som bytt 
bank uppfattar krångel med blanketter och inlärandet av nya system som det vanligaste 
hindren medan de som inte bytt bank anser att kundtröghet och papperskrångel är de 
vanligaste hindren. De som inte bytt bank prioriterar tjänstekvalitet och personliga relationer i 
högre rad än de som bytt bank. I motsats till detta så är ekonomiska faktorer viktigare för de 
som bytt bank än för de som inte bytt bank vilket antagligen är förklaringen till att de som 
bytt bank faktiskt har genomfört ett bankbyte.  
 
Avslutningsvis så redogör vi för att det som skiljer i uppfattningarna av bankerna mellan de 
kunder som bytt bank och de som inte bytt är hur de prioriterar tjänstekvalitet, ekonomiska 
faktorer och relationen till banken.   
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1 Inledning 
I denna studie har vi för avsikt att redogöra för kundens uppfattning om banker utifrån 
likheter och skillnader mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank. Vi inleder studien 
med att först redogöra för hur bankmarknaden ser ut i dagsläget. Vi anser att det är viktigt att 
läsaren får en förståelse för bankmarknaden för att lättare kunna förstå hur vi har resonerat 
och hur vi prioriterat i arbetet. Efter denna inledande faktapresentation övergår vi till vår 
problembakgrund som mynnar ut i vår problemformulering och vårt syfte. Avsnittet avslutas 
med nödvändiga begreppsdefinitioner samt en disposition över hur arbetet är upplagt.   

1.1 Bankmarknaden i dagsläget 
 
1.1.1 Prisskillnader 
En av de första faktorer man lägger märke till vid en granskning av dagens bankmarknad är 
de prisskillnader som finns på marknaden. Englund, Högrell, Lantto och Nordenanckar (2001) 
genomförde år 2001 en undersökning där de jämförde olika bankers priser på marknaden. De 
hämtade in prisuppgifter om banklån, ränta på konton, avgifter för internetbank m.fl., från 
bankernas hemsidor. Utifrån dessa uppgifter jämförde de ett antal exempelhushålls tillgångar 
och skulder med de olika bankernas priser. Syftet var att se om det fanns prisskillnader mellan 
bankerna och hur mycket hushållen kunde tjäna på att byta, eller kombinera, de olika 
bankalternativen. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kostnaderna för 
likartade tjänster mellan bankerna. Det visade sig även att det fanns mycket pengar att spara 
genom att beställa olika tjänster från olika banker istället för att ha allt i ett paket hos en bank. 
(Englund et al 2001). Englund et al (2001) konstaterar till följd av detta att: ” Det finns alltså 
pengar att spara för konsumenter som är medvetna och som tar sig tid att jämföra ”.  
 
Värt att observera är att i undersökningen ovan så är fokus endast på prisskillnaderna mellan 
banker. Övriga villkor, trygghet, personlig service m.fl., har inte tagits med i undersökningen. 
(Englund et al 2001). Englund et al (2001) konstaterat dock som en avslutning till 
undersökningen att: ” Man kan tryggt påstå att det för många hushåll med bolån och i övrigt 
vanliga förhållanden årligen finns tusenlappar att tjäna ”. Detta konstaterande är av stor 
betydelse för vårt arbete då det verkar finnas stora incitament för att kunder borde byta bank 
till följd av prisskillnaderna på marknaden.  
 
1.1.2 Kundrörlighet på bankmarknaden 
Studien av Englund et al (2001) visade att en stor del av respondenterna använde endast en 
bank för alla sina bankaffärer. De flesta av de som använde flera olika banker ansåg att en av 
dessa var deras huvudbank. Vidare så visade det sig att de viktigaste faktorerna bakom valet 
av bank var gammal vana och tradition. De näst viktigaste faktorerna var personliga relationer 
med de anställda inom banken och närhet till bankkontoren. Studien visade även att faktorer 
såsom avgifter, räntor och kvalitet på internettjänster spelade mindre roll. (Englund et al 
2001). 
 
I studien framkom även att 14% av respondenterna hade flyttat ett eller flera bankengagemang 
under den senaste treårsperioden. Ytterligare 11% hade funderat på att flytta och 1% hade 
försökt flytta men inte lyckats. De som bytt bank var i åldrarna 30-45 år och var högutbildade, 
hade barn och även höga inkomster. Det flesta hade inte flyttat hela sitt banksparande utan 
endast en eller ett fåtal konton. (Englund et al 2001).       
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Vidare så undersöktes kundströmningarna på bankmarknaden genom att de som bytt bank 
frågades vilken bank de lämnat och vilken bank de flyttat till. Det visade sig att 85% av de 
som bytt bank hade lämnat någon av de fyra storbankerna. Av dessa så bytte två tredjedelar 
från en storbank till en annan medan 33% lämnade en storbank för att gå till en nischbank. 
Slutsatsen med denna del av studien var att nischbankerna har ett stort inflöde av kunder från 
de som lämnat storbankerna. De faktorer som låg bakom bytet av bank var främst avgifter och 
räntor då cirka hälften av respondenterna angav dessa som de viktigaste faktorerna. Övriga 
faktorer som hade mindre betydelse var dåligt bemötande i den tidigare banken och allmänt 
missnöje med den tidigare bankens tjänster. (Englund et al 2001).  
 
Gruppen av respondenter som angav att de funderat på att byta bank men inte gjort detta 
undersöktes vidare utifrån frågan varför bankbytet inte genomförts. Av dessa svarade de flesta 
(43 %) att anledningen till att bankbytet inte genomförts var att ”det inte blivit av” och att de 
inte haft tid. Mindre vanliga faktorer var att vissa inte tyckte det fanns realistiska alternativ på 
bankmarknaden, krångligheter med att ändra kontonummer eller att de fått ett bättre 
erbjudande av sin gamla bank när byte kommit på tal. Slutsatsen som Englund et al (2001) 
kom fram till var att: ” Konsumenter tycks alltså i allmänhet känna sig nöjda med sin 
leverantör av banktjänster och de förefaller inte tro att de kan vinna så mycket på att vara 
aktiva. En vanlig uppfattning är att besväret, vad det nu kan bestå i, inte uppvägs av vinsten 
med att vara aktiv. Få konsumenter som funderat på att byta bank har pekat ut någon konkret 
faktor av fysisk, teknisk eller legal karaktär som hindrande eller försvårande ”. (Englund et al 
2001).  
 
Studien undersökte även om respondenterna upplevde att det fanns hinder på bankmarknaden 
som förhindrar eventuella byten. 80% av respondenterna ansåg inte att det fanns några hinder, 
16% ansåg att det fanns vissa hinder och 5% ansåg att det fanns stora hinder. Ytterligare ett 
resultat var att av de som bytt eller funderat på att byta bank så var andelen som ansåg att det 
fanns hinder större än inom gruppen som inte funderat på bankbyte. (Englund et al 2001).  
 
Englund et al (2001) undersökte även om det fanns hinder på bankmarknaden som skapats av 
bankerna för att förhindra kundförflyttningar. De kom fram till att bankerna inte på något sätt 
agerar oskäligt eller mindre affärsmässigt. Konkurrensverket uttrycker sig enligt följande: ”Vi 
har inte funnit några hinder som bankerna skapat som kan kännas oskäliga eller mindre 
affärsmässiga. Vi har heller inte funnit att bankerna på ett oskäligt sätt fördröjer en kunds 
byte av bank, när kunden väl bestämt sig för att byta bank”. (Englund et al 2001). Detta är ett 
intressant konstaterande att ha i åtanke när vi behandlar olika byteshinder och byteskostnader 
senare i arbetet.  
 
1.1.3 Allmänhetens syn på bankmarknaden idag 
Förtroendet för bankerna i Sverige har länge varit väldigt högt, enligt Synovates (2008) 
undersökning anser sig tre fjärdedelar av konsumenterna ha mycket stort eller ganska stort 
förtroende för bankerna. Även förtroendet för bankpersonalen vid bankkontoren är väldigt 
högt, 87 % anser att de hade mycket stort eller ganska stort förtroende för personalen vid 
”deras” bankkontor. (Synovate 2008). Som synes ges bankerna och bankpersonalen ett väldigt 
stort förtroende av konsumenterna i Sverige.  
 
Kundernas nöjdhet med bankernas service ökar även enligt Synovate (2008), då andelen som 
anser att bankernas service är bra eller mycket bra har ökat från 58%  år 2007 till 63% år 
2008. Vidare så är andelen som inte känt sig missnöjd med informationen eller behandlingen 
från bankens sida fortsatt hög (81%) (Synovate 2008).  Detta är intressant för vårt arbete då 
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bankerna verkar ha satsat på att höja servicenivån de senaste åren då den upplevda servicen 
ökat. Då vi i detta arbete undersöker upplevd tjänstekvalitet så kan dessa siffror vara bra att ha 
i åtanke under våra diskussioner.   
 
Synovates (2008) undersökning visar även att kunderna som endast använder en bank har 
minskat från 55%  (2006 och 2007) till 49% 2008. Detta visar på att kundrörligheten verkar 
ha ökat lite på bankmarknaden vilket bör innebära att bankkunder har blivit mer positiva till 
bankbyten. Vidare så visar Synovates (2008) undersökning att användandet av 
internetbankerna ökar stadigt och i år så använder över hälften av kunderna internetbanken 
som sin huvudsakliga kontaktväg gentemot banken. Kunderna anser att internetbankerna 
håller en väldigt hög kvalitet och även användandet av kort vid köp har ökat stadigt de senaste 
åren. (Synovate 2008). Det här visar att användandet av bankernas tekniska tjänster ökar 
vilket ställer ökande krav på att dessa tjänster håller hög kvalitet. Att antalet kunder som 
använder internet som huvudsaklig kontaktkälla gentemot sin bank ökar innebär att bankerna 
måste lägga stora resurser på att göra deras internettjänster så kvalitativa och lättanvända som 
möjligt.     

1.2 Problembakgrund 
Banksektorn har under de sista tjugo åren genomgått stora förändringar och därmed skapat 
helt nya förutsättningar för privatkonsumenterna i sitt användande av bank. I och med 
avregleringen av ränte- och valutamarknaden, EU´s arbete mot en växande intern marknad 
samt den ständiga internationaliseringen av finansmarknaden har konkurrensen och 
rörligheten på bankmarknaden ökat och därmed även valmöjligheten för konsumenterna. 
(Englund et al 2001). Under perioden 1993-2006 tillkom 22 nya bankaktörer som i huvudsak 
bestått av filialer till utländska banker samt nischbanker, alltså banker som riktar in sig på en 
liten del av marknaden. Den stora ökningen av banker har gjort att konsumenterna nu har 
betydligt fler alternativ i sitt val av bank än för bara 20 år sedan, då bankmarknaden bestod av 
ett fåtal aktörer. Många av de nya bankerna har inte ens ett traditionellt kontor, utan finns bara 
på internet, något som gett kunderna ännu större valmöjligheter. (Englund et al 2001). 
 
Internetrevolutionen under det sista decenniet har inneburit en stor förändring för både 
bankerna och deras kunder. Internetanvändningen i de svenska hemmen har kontinuerligt ökat 
och fört med sig en helt ny typ av bankmarknad i Sverige. (Englund et al 2001). Idag har ca 
90% av alla svenskar över arton år tillgång till internet och 89% av befolkningen i 
åldersgruppen 55-64 år använder internet, vilket är den högsta andelen i Europa. (World 
internet institute 2007). Denna internetrevolution har medfört att svenskarna idag kan sköta 
sina bankaffärer från hemmet och de är således inte i lika stort behov av bankkontor som 
tidigare. Den gamla traditionella bankens verksamhet som varit uppbyggd på en stor mängd 
bankkontor blir således av mindre och mindre betydelse för kundens val av bank. 
Utvecklingen mot ökat internetanvändande och mindre beroende av kontor är även det en 
bidragande faktor till den stora nyetableringen av nya aktörer på marknaden. (Englund et al 
2001). Internets frammarsch har gjort det lättare för konsumenterna att få bättre inblick i sin 
ekonomi då man ju kommer åt sin internetbank dygnet runt. Den ökade inblicken samt en 
reformering i pensionssystemet har även gjort att konsumenternas intresse för sparande ökat. 
(Avanza 2007). 
 
Svenskarnas sparande har gått från traditionella bankkonton till mer fokus på värdepapper. 
(Englund et al 2001). Sverige har idag världens högsta andel aktie- och fondsparande, över sju 
miljoner svenskar äger fonder direkt eller indirekt. (Avanza 2007). Detta har i sin tur att göra 
med de reformer som pensionssystemet genomgick och som gäller från och med 1999. Det 
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nya systemet innebär bl.a. att svensken nu själv får välja var delar av hennes pensionsunderlag 
ska placeras. Samtidigt har det nya pensionssystemet ökat osäkerheten bland svenskarna om 
deras framtidsutsikter, vilket lett till ett ökat privatsparande. Även denna reform har bidragit 
till att öka antalet aktörer på bankmarknaden, då fler företag vill vara med och slåss om vårt 
pensions- och privatsparande. (Englund et al 2001).  
 
Trots ett ökat antal aktörer, friheten och enkelheten med internetbanker samt det ökade privata 
sparandet så är bankkunder generellt sett mycket negativa till att byta bank, jämfört med andra 
europeiska länder placerar sig Sverige till och med i topp i motstånd till bankbyte. De fyra 
storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB kontrollerar idag ca 80 % av 
marknaden, medan de utländska filialerna och nischbankerna delar på resterande 20 %. 
(Bergman, Forsberg-Florby, Kåvius, Sandin och Holmgren 1999). Som vi tidigare nämnt i 
avsnittet ”Bankmarknaden i dagsläget” finns det stora pengar att tjäna vid ett bankbyte, men 
svenskarna byter alltså ogärna bank och håller sig helst till någon av de fyra ofta dyrare 
storbankerna. Denna paradox väckte vårt intresse, varför har personer kvar sin gamla bank 
trots att de nyare alternativen i många fall erbjuder bättre ränta, billigare lån och ett större 
utbud av sparprodukter?    
 
Englund et al (2001) menar att konsumenterna i deras undersökning inte nämnt någon faktor 
av fysisk, teknisk eller legal karaktär som försvårar eller hindrar ett byte. Vid en senare 
undersökning kommer Konkurrensverket (2006) även fram till att kundrörligheten på 
marknaden främst försvåras p.g.a. att kunderna upplever bytet av bank som svårt, krångligt 
och tidskrävande. När Englund et al (2001) ställde frågan direkt om varför konsumenterna 
inte bytt bank svarade nästan hälften att det inte blivit av, eller att de inte haft tid.  
 
Konkurrensverket själva samt deras utredare (Englund et al 2001, Bergman et al 1999) har 
som synes ovan i ett antal rapporter visat att det inte är ”hårda” fysiska eller tekniska faktorer 
som gör att konsumenter inte byter bank. Det verkar istället vara någon sorts ”mjuk” psykisk 
subjektiv uppfattning om bankbytet i form av att det känns svårt, krångligt och tidskrävande 
etc. som skapar ett motstånd mot själva bytet hos konsumenten. Vi finner detta väldigt 
intressant, om konsumenter som inte bytt bank uppfattar bytet som svårt och krångligt, 
stämmer det med hur konsumenter som bytt bank uppfattar det? Är motståndet mot bankbyte 
befogat eller är det bara en vanföreställning hos konsumenterna som inte byter bank? Vi vill 
därför ta reda på vad som skiljer i kundernas uppfattning om bankerna. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problembakgrund har vi kommit fram till följande problemformulering:  
 
Vad skiljer i uppfattningen av bankerna mellan de kunder som bytt bank och de som inte bytt 
bank. 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva och förklara hur uppfattningen av bankerna skiljer sig åt mellan de 
kunder som bytt bank och de som inte bytt bank i ett försök att utreda hur det kommer sig att 
konsumenter uppfattar bankbytet som svårt, krångligt och tidsödande. Vi utgår från att 
konsumenternas uppfattning om bankbyten påverkas av en mängd faktorer varav vi valt att 
behandla tre av dessa då vi finner de extra intressanta, dessa faktorer är även våra tre delsyften 
som vi har för avsikt att behandla och diskutera genom hela arbetet. Det första delsyftet är att 
förklara innebörden av upplevd tjänstekvalitet och beskriva vilka faktorer som kunder anser 

8 
 



vara viktiga i sitt val av bank och hur väl bankerna uppfyller dessa. Det andra delsyftet är att 
beskriva de relationsband som existerar mellan kunden och banken och se hur uppfattningen 
om dessa relationsband skiljer sig mellan de som har bytt bank och de som inte har bytt bank. 
Det tredje delsyftet är att förklara de byteshinder som finns på bankmarknaden och hur 
uppfattningen kring dessa hinder skiljer sig mellan de som bytt bank och de som inte bytt 
bank.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att endast omfatta privata bankkunder i Sverige. Vi 
bortser således ifrån företagskunder och vänder oss enbart till privatbankkunder i åldrarna 18-
65 år. Arbetet baseras på en undersökning genomförd på människor i Västerbotten, närmare 
bestämt i Umeå. Alternativet hade varit att fokusera på företagskunder eller kanske på alla 
bankens möjliga kunder, vi valde dock privatkonsumenter då vi efter den debatt i media som 
vi nämner i problembakgrunden ser privatkunder som betydligt mer intressanta och komplexa 
än företagskunder.  

1.6 Begreppsdefinition 
Byte av bank 
Med ”byte av bank” menar vi att kunden har övergått helt eller delvis till en annan bank än 
kundens ursprungliga. Detta innebär alltså inte att kunden måste ha avbrutit hela relationen 
med sin gamla bank. Kunder som har öppnat ett extra konto hos en annan bank än sin 
huvudbank räknas således också in i begreppet ”byte av bank”.  
 
Storbanker 
Med detta begrepp menar vi de fyra traditionella storbankerna i Sverige som tillsammans 
delar på över 80 % av bankmarknaden. D.v.s. Swedbank, Nordea, Svenska Handelsbanken 
och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) (Englund et al 2001). 
 
Nischbanker 
Med nischbanker menar vi banker som antingen riktar in sig på enbart ett segment på 
marknaden eller enbart levererar ett begränsat antal tjänster. Exempelvis Avanza, Nordnet, 
Ikanobanken, ICA-banken, Citibank m.fl. Dessa banker använder sig oftast internet som 
huvudsaklig kontaktväg mot kunderna.  

1.7 Disposition   
1. Inledning 

I vår inledning redogör vi grundligt för hur bankmarknaden ser ut i Sverige idag. Vi har 
med denna del avsikten att göra läsaren införstådd i hur bankmarknaden ser ut samt skapa 
en god bakgrund för vårt problemområde. Dessa inledande fakta ger en god grund för 
problembakgrunden och problemformuleringen som följer därefter. Efter detta så redogör 
vi för våra avgränsningar vilket vi anser är nödvändigt för att läsaren tidigt ska förstå 
vilken grupp av människor vi har för avsikt att undersöka. Vi avslutar avsnittet med ett 
antal begreppsförklaringar som syftar till att läsaren ska kunna veta vad vi menar med 
olika begrepp när denne läser senare delar i arbetet.  

 
2. Teoretisk Metod 

Här går vi igenom den teoretiska delen av vår metod. Vi behandlar hur vi valt vårt ämne, 
vilken vår förförståelse är, vilket perspektiv vi har i vårt arbete, osv. Syftet med denna del 
är att göra läsaren införstådd i hur vi har tänkt för att läsaren lättare ska kunna förstå 
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varför vi valt de teorier som vi redogör för i vår teoretiska referensram. Avsikten med 
avsnittet är även att ge läsaren en förståelse för hur vi ser på vårt valda ämne och hur vi 
ser på kunskap i allmänhet. En annan viktig faktor för läsaren är att veta vilken 
förförståelse vi har samt ur vilket perspektiv vi har valt att undersöka vårt område.  

 
3. Teoretisk Referensram 

I denna del redogör vi för de teorier som vi har valt utifrån vår problemformulering och 
vårt syfte. Teorin är indelad i tre delar baserat på våra tre delsyften: tjänstekvalitet, 
relationsband och byteshinder. Avsikten med vår teori är att grundligt redogöra för 
tidigare forskning inom vårt område för att visa att vi har en solid teoretisk grund för vår 
empiri och analys. Läsaren ska även kunna återgå till våra teorier när denne läser andra 
delar av arbetet. Således har vi valt att ha en tydlig struktur för att läsaren lätt ska finna 
den eller de teorier som han eller hon har för avsikt att studera djupare.   

 
4. Praktisk Metod 

I vår praktiska metod går vi igenom hur vi praktiskt gått tillväga i vårt arbete. Vi redogör 
för vårt urval till undersökningen, hur vi konstruerat vår enkät, hur insamlandet av källor 
gått till, kritik mot dessa källor, databearbetningsmetod osv. Avsikten med denna del är att 
visa hur vi lagt upp vår studie samt argumentera för hur vi presenterar vår empiri och 
analys. Avsnittet fungerar även som en fördjupningskälla för läsaren om denne vill gå 
tillbaka och se exempelvis hur vi resonerar kring chi-två test, när han eller hon läser 
senare delar i arbetet.   

 
5. Empiri 

I empirin redogör vi för resultatet av vår undersökning. Vi använder flertalet olika 
diagram för att illustrera våra resultat. Syftet med detta är att läsaren snabbt och lätt ska 
kunna se hur våra respondenter har svarat på enkäten. Vår avsikt är att läsaren lätt ska 
kunna återvända till empirin när denne läser exempelvis vår analys eller våra slutsatser. 
Empirin är strukturerad efter samma struktur som i vår enkät för att underlätta för läsaren 
att kunna jämföra empirin med enkäten.   

 
6. Analys 

I vår analys diskuterar vi kring de undersökningsresultat som vi presenterat i vår empiri. 
Vi jämför våra teorier med undersökningsresultaten stegvis inom våra tre huvudområden, 
dvs. relationsband, byteshinder och tjänstekvalitet. Syfet med avsnittet är att visa för 
läsaren hur vi diskuterar och resonerar för att denne ska kunna förstå hur vi kommit fram 
till våra slutsatser.  

 
7. Slutsatser och egna reflektioner 

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser utifrån vårt huvudsyfte och delsyften. Därefter 
för vi en diskussion kring dessa slutsatser och ger utifrån denna diskussion ett svar på vår 
problemformulering. Syftet med detta är att läsaren ska kunna följa vårt tankegångssätt 
och att tydligt visa hur vi har kommit fram till vårt svar på problemformuleringen. 
Avsnittet avslutas med egna reflektioner kring ett antal områden samt faktorer som vi 
observerat i vår undersökning och vårt arbete. Syftet med dessa reflektioner är att ge 
läsaren våra egna synpunkter på arbetet som vi anser är intressanta att ta del av.  
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2 Teoretisk Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt under arbetet. Vi vill visa hur vi tänkt och 
funderat kring upplägget av vår undersökning. Syftet med avsnittet är att läsaren ska kunna se 
och följa våra tankegångar för att kunna bedöma om vår teoretiska process är korrekt i 
förhållande till vår problemformulering och vårt syfte. Observera att detta avsnitt endast 
fokuserar på den teoretiska delen av vår metod. Den mer praktiska metoddelen redogörs för i 
avsnitt fyra, praktisk metod. 

2.1 Ämnesval 
Tack vare våra studier inom ekonomi och sommarjobb på banker har vi under snart tre års tid 
varit i nära kontakt med bankbranschen. Detta kombinerat med ett genuint intresse för 
ekonomi i stort har lett till att vi under en längre tid följt den massmediala debatten i 
tidningarna om konsumenternas ovilja att byta från sin storbank till någon av de billigare 
småbankerna. Då vi båda under en längre tid har använt oss av flera olika banker för att 
maximera vår egen kundnytta av de olika bankernas villkor blev vi något förvånade över att 
andra inte gjorde samma sak. 
 
De fyra storbankerna i Sverige har idag över 80% av bankmarknaden för privatpersoner, 
beräkningar från Konkurrensverket visar samtidigt att det är dessa banker som är dyrast och 
har sämst villkor för konsumenterna. En vanlig svensk skulle kunna tjäna tusentals kronor 
varje år på att byta bank. (Englund et al 2001, Konkurrensverket 2006), vilket borde betyda 
att ungefär 80% av svenska folket är kunder i banker med dåliga eller åtminstone mindre bra 
villkor. Varför byter då inte människor bank? Vad är det som gör konsumenterna så fästa vid 
just sin storbank? Varför kan en vanlig svensk sitta i timmar och leta på skatteverkets hemsida 
efter ett avdrag som ger tillbaks 300kr på skatten, men inte ta sig tid med den dryga 
halvtimman det skulle ta att byta bank och tjäna tusentals kronor?  Jörgen Wennberg, VD för 
ICA-banken som ägs av matkoncernen ICA, uttrycker frustationen över att folk inte byter 
bank såhär: 
 
 ”Varför ska det vara så märkvärdigt med bankprodukter? Vi kan få folkförflyttningar genom 
att skicka ut en rabattkupong på tre kronor på Bregott. Men att få folk att byta bank, som de 
skulle tjäna tusenlappar på, det är snudd på omöjligt.”  (DN.se). 
 
Utifrån denna bakgrund ansåg vi det intressant att undersöka oviljan till bankbyte bland 
Sveriges konsumenter. Vi ville framförallt belysa hur privatbankkunderna upplever och 
prioriterar sin bank. Vidare så ville vi undersöka hur kunderna uppfattade sina relationer till 
banken, tjänstekvaliteten hos banken samt om det fanns hinder på bankmarknaden som 
försvårar byten. Vi beslutade att undersöka dessa faktorer genom en enkätundersökning 
genomförd på människor i Umeåområdet. Två olika enkäter konstruerades baserat på två olika 
kundgrupper, en för de som bytt bank och en annan för de som inte bytt bank. Vi genomförde 
99 stycken enkätintervjuer som sedan jämförts med vår teoretiska referensram och diskuterats 
i vår analysdel.  

2.2 Perspektiv  
En författare väljer själv från vilket perspektiv denne vill betrakta ett problem och olika 
perspektiv kan leda till avsevärda skillnader i studiers resultat. Perspektivet kan beskrivas 
som de ”glasögon” genom vilka författaren studerar verkligheten och på så sätt väljer denne 
de aspekter som bedöms vara relevanta samt tolkar verkligheten. (Halvoersen 1992, s38) 
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Då vårt syfte är att beskriva och förklara kundernas uppfattningar av banker så har vi skrivit 
detta arbete ur ett kundperspektiv.  Arbetet skulle givetvis kunna skrivas ur andra perspektiv, 
såsom bankernas. Många teorier kring vårt område är framtagna ur ett ledningsperspektiv och 
behandlar hur företag ska förhindra kundavhopp, men då vi i våra avgränsningar har valt att 
fokusera endast på privatbankkunder så anser vi att det är mest relevant att skriva arbetet ur 
deras perspektiv. Detta har följaktligen haft en stor inverkan på de teorier vi har valt att 
använda oss av. Vi har exempelvis fokuserat på kundernas syn på relationsband i vår teori 
istället för att fokusera på vilken nytta relationsbanden kan ha för bankerna Vårt 
kundperspektiv genomsyrar även de andra delarna i vårt arbete och det är utifrån kundernas 
synsätt som vi har diskuterat och kommit fram till slutsatser. 

2.3 Förförståelse 
Värderingar, tidigare erfarenheter och ämneskunskaper som en person har inom ett visst 
område kallas förförståelse. Det är en medveten eller omedveten inställning till hur varje 
person uppfattar verkligheten som bygger på exempelvis uppväxt och utbildning. 
Förförståelsen kan göra det svårt för forskare som undersöker ett problem att ställa sig helt 
objektiv till ett ämne utan att blanda in egna fördomar eller värderingar runt ämnet. (Holme 
och Solvang 1997, s151-153). Förförståelse kan delas upp i praktisk och teoretisk, där den 
praktiskt innebär den förförståelse som forskaren inhämtat från personliga erfarenheter, det 
s.k. självupplevda, medans teoretisk förförståelse innebär den kunskap forskaren skaffat 
genom exempelvis undervisning. (Johansson-Lindfors 1993, s76).  
 
Vår praktiska förförståelse grundar sig i två delar. Dels är vi båda kunder i både någon av de 
fyra storbankerna och i två av nischbankerna sedan flera år tillbaka, vilket gör att vi har 
praktiskt erfarenhet som kunder i bankbranschen. Dels har en av oss arbetat på en av 
storbankerna under två somrar, vilket har gett oss erfarenhet utifrån bankens perspektiv.  
Att undersöka bankbranschen är en tacksam uppgift när det kommer till praktisk förförståelse, 
då ju de allra flesta av den svenska befolkningen är kunder i en bank. Att vi som författare har 
egen erfarenhet ur ett kundperspektiv från flera olika banker anser vi vara positivt för vårt 
arbete då det underlättar vår förståelse för hur andra kunder upplever processen runt 
bankbytet. Däremot skulle en av författarnas erfarenheter från arbete hos en av storbankerna 
kunna påverkar vår objektivitet i undersökningen. Här ser vi det som en fördel att den andre 
av oss inte har arbetat på bank, för att säkerställa att objektiviteten i vårt arbete inte 
överskrids.  
 
Den teoretiska förförståelsen baseras i huvudsak på våra studier i ekonomi med inriktning 
Service Management på Handelshögskolan i Umeå. Detta innebär att vi har goda 
grundläggande kunskaper inom framförallt företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och 
juridik. På c-nivå har vi läst marknadsföring, vilket bidrar till en djupare förståelse för just 
detta ämne. Inriktningen på c-nivå har underlättat vårt arbete avsevärt då de flesta teorier i 
detta arbete grundar sig i marknadsföringsområdet. Utöver vår akademiska grund har den av 
oss som arbetat på bank gått diverse kortare internutbildningar i bankens regi, vilket gett en 
ökad kunskap i bankens strategi för att nå och behålla kunder. 
 
Viktigt i detta sammanhang är också vår egen inställning till bankbyte. Vi är båda i grunden 
för att människor ska utnyttja möjligheten att byta till den bank där de utifrån sina egna 
värderingar kan få bäst service. Vidare anser vi att man gärna kan nyttja tjänsterna i fler än en 
bank, något vi själva praktiserar. Dagens bankmarknad tillsammans med den tekniska 
utvecklingen gör det väldigt enkelt att nyttja flera olika banker på ett enkelt sätt genom 
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exempelvis internet, vilket vi tycker att man ska göra. Vår syn på bankbyte och användande 
av flera banker kallas av Holme och Solvang (1997, s151) för fördomar, dessa fördomar eller 
förutfattade meningar är de personliga värderingar eller övertygelser som forskarna har. 
 
Vi ser båda två banker som potentiella arbetsgivare i framtiden, en faktor vi tror till viss del 
spelar in i hur vi skriver vår uppsats. Att vi är positiva till bankbyte kommer att genomsyra 
hela arbetet och är enligt oss en förutsättning för den problemformulering vi ställt. Huruvida 
banken som potentiell arbetsgivare spelar in är vi mer osäkra på, kanske kan det visa att vi i 
grunden inte är negativa till banker i allmänhet, utan bara vill utreda själva frågan runt 
konsumenternas uppfattning om bankerna.  

2.4 Kunskaps‐ och världssyn  
För att förstå vårt undersökningsupplägg och tillvägagångssätt så är det viktigt att förstå vår 
syn på kunskap och på världen. Ontologi består i sättet att uppfatta den verklighet som ska 
studeras, alltså vår syn på världen, medan epistemologi förklarar hur denna verklighet ska 
studeras, alltså vår syn på kunskap (Bryman och Bell 2005, s27-34). Ett av de vanligaste 
epistemologiska synsätten är positivism, som är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som bygger 
på kvantitativ fakta och observation. Positivistisk forskning strävar efter att vara fri från 
värderingar och har syftet att pröva teorier och generera hypoteser.(Bryman och Bell 2005, 
s26-28).  
 
Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar en kunds val att byta eller inte byta 
bank. För att svara på detta har vi försökt kartlägga bankkunders uppfattning genom en 
kvantitativ undersökning. Detta leder oss mot den positivistiska epistemologin då vi har 
observerat våra respondenters svar och fört ett logiskt resonemang kring svarsresultaten. 
Utöver detta så har våra egna värderingar inte påverkat svarsresultaten då vi hela tiden har 
försökt hålla oss objektiva och inte gjort egna tolkningar. I vår analys har vi jämfört vår 
teoretiska referensram med undersökningsresultaten vilket ytterligare visar vår positivistiska 
kunskapssyn i arbetet.  
 
I vårt arbete har vi bl.a. undersökt upplevd tjänstekvalitet ur ett kundperspektiv. Vi har tagit 
ställning för att tjänstekvalitet kan delas in i ett flertal faktorer som kan mätas. Således anser 
vi att tjänstekvalitet är något konkret och kan studeras objektivt. Vidare så har vi använt 
femgradiga skalor där våra respondenter rangordnar sina upplevelser från exempelvis ”inte 
alls viktigt” till ”mycket viktigt”. Vi anser alltså att tjänstekvalitet inte bara kan mätas utan 
även rangordnas utifrån i en skala. Våra skalor är indelade i fem steg där ett steg är neutralt. 
Detta har vi valt eftersom vi anser att människor kan vara neutrala till en fråga, dvs. vara 
varken positiva eller negativa.  Ovanstående resonemang visar tydligt vår positivistiska syn på 
kunskap.    

2.5 Angreppssätt  
Det finns olika sätt att se förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskaplig 
forskning. Ett deduktivt angreppsätt baseras på att forskare utgår från befintliga teorier och 
testar dessa empiriskt i verkligheten. Deduktion kopplas ofta samman med positivism då man 
utifrån teorier genererar hypoteser som ska prövas och förklaras. (Bryman och Bell 2005, s23-
26).  
 
För att kunna genomföra en undersökning om kunders uppfattningar av banker i Sverige har 
vi varit tvungna att läsa in oss på befintliga teorier och fakta inom detta område. Utifrån dessa 
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teorier har vi därefter konstruerat en enkät som vi använt för att undersöka våra respondenters 
uppfattning om banker. Därefter har vi analyserat svaren i förhållande till våra teorier och fört 
en diskussion runt våra resultat. Vårt angreppssätt är således deduktivt då vi utgår från 
befintliga teorier och prövar dessa genom en kvantitativ empirisk undersökning. Vi utgår 
alltså från vår teoretiska referensram för att pröva hur dessa teorier kan förklara vårt 
empiriska resultat. I detta arbete har vi genomfört en explorativ deduktiv studie där syftet har 
varit att se om de teorier vi valt är applicerbara i verkligheten. Vi har därmed inte skapat 
hypoteser eller påståenden i syfte att se om de är sanna, som är vanligt inom deduktiv 
forskning. Syftet har varit att beskriva samt att kunna härleda slutsatser utifrån vår teori. Ett 
exempel på det här är att enligt teorin så kan vissa dimensioner av upplevd tjänstekvalitet 
påverka en persons val av att byta bank. I vårt arbete undersöker vi dessa dimensioner i syfte 
att se hur dessa påverkar kunders val av bank. Vår avsikt är således att empiriskt testa de 
teoretiska påståendena för att se om de stämmer i verkligheten.  

2.6 Metodval 
Det finns inom samhällsvetenskapen två huvudsakliga metodinriktningar för hur forskarna 
kan gå till väga för att besvara en frågeställning eller ett problem. Dessa två olika inriktningar 
kallas kvantitativa och kvalitativa. Båda varianterna har för och nackdelar och 
metodinriktningen bör därför göras utifrån denna kunskap och med utgångspunkt i den 
frågeställning som ska försöka besvaras. (Holme och Solvang 1997, s13-14) 
 
Genom att vi har utfört en enkätundersökning av ett stort antal någorlunda slumpvis utvalda 
respondenter är vår undersökning klart kvantitativ. Kvantitativa undersökningar grundar sig i 
att forskaren är selektiv, formell och strukturerad med ett tydligt avstånd till det man 
undersöker (Holme och Solvang 1997, s13-14), vilket vi anser att vi gjort då vi valt ut 
respondenter någorlunda slumpmässigt och gett dem en enkät att fylla i medans vi väntat en 
bit bort. Frågorna i enkäten har dessutom en tydlig struktur utan utrymme för större personliga 
utsvävningar från respondenten i och med att denne endast har ett förutbestämt antal 
påståenden att ta ställning till. Holme och Solvang (1997, s14) menar att man i en kvantitativ 
undersökning ska definiera vilka förhållanden som är av särskilt intresse och vilka svar som är 
tänkbara. Även detta påstående kan vi klart visa att vi tillämpar i vår undersökning genom att 
vi har valt ut ett antal teorier som vi vill undersöka och därefter skapat svarsalternativ i vår 
enkät utefter dessa teorier, vilka vi sedan analyserar. Som vi redogjort för tidigare så präglas 
vårt arbete av ett deduktivt angreppsätt och en positivistiskt kunskapssyn. Detta illustrerar 
ytterligare att vårt arbete är kvantitativt då en kvantitativ forskningsstrategi oftast omfattas av 
deduktivism och objektivism (Bryman och Bell 2005, s85).  
 
Alternativet till vår utförda kvantitativa enkätundersökning hade varit att göra en kvalitativ 
undersökning. Kvalitativ metod används om man vill undersöka något på djupet och skapa en 
mer ingående förståelse för ett ämne eller en specifik situation (Björklund och Paulsson 2003, 
s63). Metoden präglas av en liten grad av formalisering och har huvudsakligen ett förstående 
syfte för det man undersöker. (Holme och Solvang 1997, s14). Utifrån vår 
problemformulering anser vi dock att den kvantitativa metoden är betydligt mer passande då 
respondenternas svar är lättare att jämföra med en sådan undersökning jämfört med en 
kvalitativ. Vårt mål är att genom vår insamlade information försöka se samband och 
skillnader i kundernas uppfattning av sina banker, vilket vi anser att en kvantitativ 
undersökning kunde ge oss svaret på. 
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3 Teori  
I denna del av vårt arbete redogör vi för de teorier som vi har valt utifrån vår frågeställning 
och vårt syfte. Då banker omfattas av tjänster och service börjar vi först med att förklara vad 
en tjänst är och vad som skiljer tjänster från produkter. Vi har därefter delat upp vår 
teoretiska referensram i tre huvuddelar, tjänstekvalitet, relationsband och byteshinder. Under 
tjänstekvalitet går vi igenom de tio determinanterna av upplevd tjänstekvalitet och hur dessa 
inverkar på kunders upplevda nöjdhet med en tjänst. Under relationsband tar vi upp en 
mängd olika typer av relationsband som kan finnas mellan kunder och banker samt hur dessa 
kan påverka parternas relation, både positivt och negativt. Under byteshinder så tar vi upp 
teorier kring vilka hinder som finns för bankbyten och hur dessa hinder upplevs av kunderna.  
Då vår uppsats är skriven ur ett kundperspektiv så genomsyrar kundaspekten samtliga delar i 
vårt teoriavsnitt. Detta har även gjort att vi minskat fokus på vissa teorier som vi anser inte är 
av lika stor vikt ur ett kundperspektiv som de vore ur ett företagsperspektiv, exempelvis 
relationsmarknadsföring.  

3.1 Vad är en tjänst? 
För att kunna redogöra för kunders upplevda tjänstekvalitet inom banker så är det nödvändigt 
att förstå vad en tjänst är. Grönroos (1996, s32-27) anser att tjänster i de flesta fall omfattas av 
fyra grundläggande egenskaper. Den första egenskapen är att tjänster är immateriella. Detta 
innebär att tjänster är abstrakta och kan inte ses av vare sig köparen eller säljaren. För kunder 
gör denna immateriella aspekt att det blir svårt att värdera och konkretisera en tjänst innan 
köpetillfället. Tjänster är inte en sak utan en process vilket gör att tjänsten upphör att existera 
när processen är avklarad. Detta gör att tjänster inte kan lagras och innebär även att ingen 
tjänst är exakt likadan som en annan. En tjänst kan exempelvis variera mellan olika kunder 
beroende på under vilka omständigheter tjänsten genomförs. Den tredje egenskapen omfattas 
av att tjänster produceras och konsumeras i stort sett simultant. Detta innebär att en tjänst inte 
existerar innan kunden använder sig av den. Denna tjänsteegenskap ställer stora krav på 
tjänsteorganisationers anställda då dessa har en stor inverkan på hur tjänsten upplevs av 
kunden. Den fjärde kännetecknande egenskapen hos tjänster är att kunden medverkar i 
tjänsteproduktionen. Då en tjänst ofta anpassas specifikt efter en kunds önskemål så varierar 
produktionen av tjänsten från kund till kund. För kunder innebär detta att de får ta del i 
framtagandet av tjänsten vilket kan ha stor inverkan på hur de upplever tjänstens totala 
kvalitet. (Grönroos 1996, s27-32).       

3.2 Tjänstekvalitet 
Att mäta kvaliteten hos en produkt är betydligt enklare än hos en tjänst. Då produkten är 
materiell så kan kunden exempelvis testa en mobiltelefon innan köp. Fungerar den och 
uppfattar kunden att den tillfredställer dennes förväntningar är kunden nöjd och köper 
troligtvis produkten. (Grönroos 2007, s76-81). Går mobiltelefonen senare sönder efter några 
månaders användning uppfattar kunden detta som dålig kvalitet och går troligtvis tillbaka till 
affären och kräver att få en ny. Kunden kan på ett konkret sätt visa för personalen att 
produkten inte fungerar (mobiltelefonen startar t.ex. inte) och får helt säkert en ny produkt i 
utbyte. Ovanstående exempel blir tyvärr betydligt svårare om det istället skulle gälla en tjänst. 
Kunden kan inte prova exempelvis en rådgivningstjänst hos en bank innan själva 
rådgivningen äger rum och har betydligt svårare att ”lämna tillbaka” rådgivningen om kunden 
inte var nöjd med tjänsten. Dessutom kanske vissa kunder anser att rådgivningen var väldigt 
givande och informativ medans andra kunder såg det som bortkastad tid och pengar. Ingen 
konsument gillar när deras mobiltelefon går sönder, då den ju inte går att använda, men alla 
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konsumenter anser kanske inte att rådgivningen har ”gått sönder” (var dålig), då vissa hade 
nytta av rådgivningen. Kvaliteten hos en tjänst, eller tjänstekvaliteten som det också kallas, är 
således svår att mäta och uppfattningen om tjänsten är bra eller inte varierar ofta från kund till 
kund (Grönroos 2007, s76-81). 
 
 Begreppet tjänstekvalitet omfattar en mängd olika faktorer. Då tjänster skiljer sig från 
produkter genom exempelvis samtidig konsumtion och produktion, som vi ju nämnt tidigare, 
så är tjänsters kvalitet ett mer subjektivt område än produkters kvalitet. (Grönroos 2007, s76-
81). Grönroos (2007, s76-81) argumenterar att tjänstekvalitet bestäms av kundens uppfattning 
av tjänsten. För att underlätta förståelsen för de olika faktorerna av tjänstkvalitet så har 
Grönroos utvecklat en modell om upplevd totalkvalitet (Figur 3.1).  
 

 
Figur 3.1. Modell av Total Uppfattad Kvalitet. Ur Grönroos 1996, s35.  
 
I denna modell så utgörs total upplevd kvalitet som en produkt av de två områdena förväntat 
kvalitet och upplevd kvalitet. (Grönroos 1996, s32-37). Även andra forskare ser dessa två 
faktorer som grunder till uppfattad tjänstekvalitet (Parasuraman, Berry och Zeithaml 1985, 
Blomqvist, Dahl och Haeger 2000, s42). 
 
Förväntad kvalitet (Expectations) är enligt Grönroos (1996 s32-37) modell de förväntningar 
och uppfattningar som kunden har på ett företags tjänster. Dessa förväntningar har skapats 
genom exempelvis företagets marknadskommunikation, word of mouth från personer i 
kundens omgivning, tidigare erfarenheter från företaget samt kundens individuella behov och 
värderingar. (Grönroos 1996, s32-36). Enligt Blomqvist et al (2000, s40-45) kan ytterligare 
faktorer som påverkar kundens förväntade kvalitet vara implicita löften om god service 
genom t.ex. prissättning samt kundens involvering i framtagandet av tjänsten. I vårt tidigare 
exempel med rådgivningen på banken så har kunden kanske fått tips av en kompis att gå till 
just denna rådgivare (Word of mouth) eller sett reklam där banken informerar om deras 
ypperliga rådgivning (marknadskommunikation) vilket skapar förväntningar hos kunden på 
rådgivningstjänsten. (Grönroos 1996, s32-36).  
 
Upplevd kvalitet (Experiences) påverkas av företagets image som omfattas av dimensionerna 
teknisk kvalitet, dvs. vad kunden får ut av tjänsten och funktionell kvalitet, hur tjänsten 
förmedlas till kunden. (Grönroos 1996, s32-36). Denna indelning är mycket lik Blomqvist et 
al (2000, s40-45) som delar in upplevd kvalitet i produktkvalitet (vad kunden erhåller) och 
processkvalitet (hur kunden erhåller det). När det gäller vårt exempel med rådgivningen skulle 
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teknisk kvalitet kunna vara hur bra rådgivningen var rent objektivt samt rådgivarens 
sakkunskap, att han eller hon är väl insatt och kan sitt område. Uppfattar du att du verkligen 
fick värdefull hjälp som senare visade sig vara avgörande för din ekonomi uppfattar du 
troligtvis den tekniska kvaliteten som god.  
 
Den funktionella kvaliteten omfattar den mer mjuka delen av tjänsten såsom rådgivarens 
beteende och tjänstevillighet, miljön och inredningen på banken, öppettiderna på bankontoret 
osv. (Grönroos 1996, s32-36). Du som konsument får förmodligen ett bättre intryck av 
tjänsten och den funktionella kvaliteten om rådgivaren du pratar med är trevlig, ni sitter i en 
ren och fin lokal och rådgivaren dessutom kunde ta emot dig just den tiden du kunde.  
 
Kundens uppfattning av totalkvaliteten är alltså en funktion av upplevd kvalitet och förväntad 
kvalitet. För att kunden ska anse totalkvaliteten som hög så måste den upplevda kvaliteten 
överrensstämma med den förväntade kvaliteten. Om förväntningarna på tjänsten är orealistiskt 
höga kommer kunden troligtvis inte bli nöjd med kvaliteten i stort, även fast den upplevda 
kvaliteten rent sakligt är god, detta för att den förväntade kvaliteten inte överrensstämmer 
med den upplevda. (Grönroos 2007, s76-81, Parasuraman et al., 1985, Blomqvist et al 2000, 
s40-45). En kund kanske förväntar sig att rådgivningen hos banken ska göra så att han kan 
tjäna tusentals kronor i skatteavdrag på deklarationen, någon som visar sig vara omöjligt att 
genomföra när han väl sitter hos rådgivaren. Kundens förväntningar är här för högt ställda, 
vilket gör att han blir missnöjd, även fast rådgivningen kanske resulterade i att kunden 
sparade så mycket som var möjligt. 
 
Totalkvalitet är alltså ett subjektivt begrepp som varierar från kund till kund. Syftet med 
modellen är att visa att kundernas upplevda kvalitet inte får understiga deras förväntningar. 
Rent marknadsmässigt är det alltså bättre för företagen att lägga kundens förväntningar på en 
låg nivå, för att inte riskera att kunden upplever en till synes bra tjänst som dålig, på grund av 
för högt ställda förväntningar. (Grönroos 2007, s76-81). 
 
Även Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) har utvecklat en modell om kunders 
förväntningar och upplevelser inom området tjänstekvalitet (Figur 3.2).  
 

 
Figur 3.2 Modell av upplevd tjänstekvalitet. Ur Parasuraman et al (1985)  
 
Även denna modell utgår från att den totala tjänstekvaliteten påverkas av förväntad kvalitet 
och upplevd kvalitet. Parasuraman et al (1985) menar att förväntad kvalitet bygger på de tre 
områdena word of mouth- kommunikation, personliga behov och tidigare erfarenheter. 
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Upplevd tjänstekvalitet innebär hur kunden upplever utförandet av tjänsten. Kundernas 
uppfattning av tjänstekvaliteten påverkas av hur väl ett företag utför tjänsten i förhållande till 
kundernas förväntningar. (Parasuraman et al 1985). Som synes är Grönroos (1996 s35) och 
Parasuraman et als (1985) modeller väldigt lika, syftet är även detsamma, dvs. att kundernas 
upplevelser ska matcha eller överträffa deras förväntningar. 
 
Författarna är alltså överens om att det är förväntad kvalitet och upplevd kvalitet som 
påverkar den totala tjänstekvaliteten, dock finns vissa skillnader i hur de kommer fram till 
detta vilket vi redogör för härnäst.  

3.3 Determinanter och dimensioner av upplevd tjänstekvalitet 
Parasuraman et als (1985) modell skiljer sig från Grönroos (1996, s35) framförallt i hur de 
beskriver de faktorer som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. (Parasuraman et al 1985, 
Grönroos 1996, s32-37). Parasuraman et al (1985) delade inledningsvis in de faktorer som 
påverkade den upplevda tjänstekvaliteten i tio delar som kallades för determinanter. Dessa 
determinanter har därefter utvecklats av samma forskare till att på senare tid omfatta endast 
fem determinanter, mer kända som de fem dimensionerna av tjänstekvalitet (Parasuraman, 
Berry och Zeithaml 1988). Vi anser att dessa determinanter och dimensioner är av yttersta 
relevans för vårt arbete då vi har ett tydligt kundperspektiv på vår undersökning och 
determinanterna och dimensionerna baserar sig på hur kunden upplever en tjänst. Vi kommer 
därför här nedan att mer ingående diskutera dem. 
 
3.3.1 Tio determinanter av upplevd tjänstekvalitet  
I mitten av åttiotalet undersökte Parasuraman et al (1985) betydelsen av upplevd 
tjänstekvalitet som en del av den totala tjänstekvaliteten. Genom fokusgrupper och intervjuer 
med kunder och chefer inom tjänstesektorn kom de fram till ett antal generella faktorer som 
kunder använder för att värdera upplevd tjänstekvalitet. Undersökningen fokuserade 
framförallt på bank-, försäkrings-, reparations- och underhållstjänster, men forskarna menade 
att dessa faktorer fungerar på alla tjänsteföretag oavsett bransch. (Parasuraman et al 1985). 
 
Parasuraman et al (1985) delade upp dessa faktorer i tio delar som de kallade determinanter av 
upplevd tjänstekvalitet. Varje determinant är alltså en del i den upplevda kvaliteten hos en 
tjänst. (Parasuraman et al 1985). Nedan följer en förklaring till varje determinant.  
 

1.  Tillförlitlighet: Behandlar konsekvent agerande och pålitlighet från företaget, t.ex. 
korrekt fakturering. Ur kunders synvinkel handlar detta om att kunna lita på att 
tjänsteleverantören utför tjänsten riktigt första gången och på avtalad tid. Kunden 
måste helt enkelt kunna lita på att företaget sköter affären på ett korrekt sätt.     

2. Respons: Personalens vilja och beredskap på att ge service, t.ex. att tjänsten utförs i 
tid. För kunder är det viktigt att företag visar ett omedelbart intresse kunden och ger 
effektiv och snabb service. Detta omfattar exempelvis att ett företag ringer tillbaka 
omedelbart till en kund som har sökt företaget tidigare under en dag.  

3. Kompetens: Att företaget har god färdighet och kunskap, t.ex. personalens 
kompetens. För kunden är det viktigt att personalen som han eller hon möter har den 
kompetens som behövs. Kunden måste uppleva att samtliga inom företaget som hon 
har kontakt med kan sin sak och kan erbjuda kompetent service. 

4.  Tillgänglighet: Hur lätt det är att få kontakt med företaget, t.ex. väntetid i 
telefonväxel. Ur kundens synvinkel så är det väsentligt att företaget är lätt att nå 
exempelvis genom telefon. Företagets öppettider måste även vara generösa för att 
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5. Uppträdande: Personalens artighet, respekt och hänsyn, t.ex. att personalen ska ha 
hela och rena kläder, är viktigt för att kunderna ska känna att de möts med respekt från 
företagets anställda. Detta goda uppträdande måste genomsyra hela organisationen så 
att kunderna känner att de blir vänligt bemötta oavsett vem de pratar med.   

6. Kommunikation: Förmågan att hålla kunderna informerade och lyssna på sina 
kunder, t.ex. att företaget kan förklara hur deras tjänst fungerar. För kunder är det 
viktigt att förstå precis vad de får av företaget och vad det kommer att kosta. För att 
uppnå detta måste kommunikationen vara tydlig och korrekt. Detta kan exempelvis 
innebära att ett företag anpassar sitt språkbruk efter kundens språkfärdigheter eller 
kunskapsnivå.  

7. Trovärdighet: Pålitlighet, ärlighet och att man jobbar för kundens bästa, t.ex. 
kontaktpersonalens egenskaper. Denna determinant är viktig för att kunderna ska 
känna att företaget tänker på sina kunders bästa och jobbar för att utveckla parternas 
relation ur ett gemensamt intresse. Det är även av stor vikt för kunderna att känna att 
företaget är ärliga och öppna gentemot sina kunder.   

8. Trygghet: frihet från fara, risk eller tvivel, t.ex. ekonomisk trygghet. Det är väsentligt 
för kunder att veta att företaget tar en stor hänsyn till både deras fysiska och finansiella 
säkerhet. Detta omfattas även av exempelvis konfidentiellitet av allt som sägs i 
förtroende mellan kund och företag.     

9. Förstå/känna kunden: Personalens ansträngning för att förstå kundens behov, t.ex. 
lära känna kunden. För kunder kan det upplevas som väldigt positivt om personalen i 
ett företag vet om deras speciella och individuella önskemål i ett tjänsteutförande. Det 
är t.ex. viktigt för att stamkunder snabbt blir igenkända när de kommer in på ett kontor 
för att de ska känna sig betydelsefulla och prioriterade.  

10. Materiella ting som hör ihop med tjänsten, t.ex. företagslokalerna. För kunder är det 
viktigt att det förtroende de känner för ett företag avspeglar sig i företagets lokaler, 
personalens kläder, visitkort, m.fl. Om ett företag exempelvis kommunicerar 
professionalitet och prestige kan deras kunder uppleva det negativt om företagets 
anställda klär sig i shorts och T-shirt. (Parasuraman et al 1985). 
 

Utgår vi från den tidigare modellen av total tjänstekvalitet av Parasuraman et al (1985), figur 
3.2, så kan denna modell utvidgas med de tio determinanterna enligt figur 3.3 (Parasuraman et 
al 1985). Som synes påverkas både upplevd och förväntad kvalitet av dessa determinanter. 
Parasuraman et al (1985) menade att determinanterna huvudsakligen avgjorde hur kunden 
upplevde tjänstekvaliteten, men att determinanterna också indirekt påverkade förväntad 
kvalitet genom t.ex. tidigare erfarenheter av en tjänst 
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Figur 3.3 Determinanter av upplevd tjänstekvalitet (Parasuraman et al 1985). 
 
3.3.2 Fem dimensioner av tjänstekvalitet  
Dessa tio determinanter är alltså en grundkategorisering för kunders upplevda tjänstekvalitet.  
Determinanterna utvecklades senare av Parasuraman et al. (1988) när de arbetade fram ett 
instrument för att mäta tjänstekvalitet, benämnt SERVQUAL. SERVQUAL är en 
undersökningsmetodik som baseras på frågor rörande kunders upplevelser av tjänsters 
kvalitet. Vid framtagandet av detta instrument framkom en viss problematik med att använda 
sig av de tio determinanterna. Utifrån de undersökta kundernas bedömningar så visade det sig 
att determinanterna överlappade varandra och var svåra att skilja på. Kundernas svar i 
undersökningen kunde således inte kategoriseras enligt de olika determinanterna på ett korrekt 
sätt. Till följd av detta så reducerades de tio determinanterna till fem dimensioner, benämnda 
”de fem dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet”. Dessa nya dimensioner omfattar alla 
tidigare tio determinanter då ett flertal determinanter slagits samman inom dimensionerna.      
Tre av de ursprungliga determinanterna (Tillförlitlighet, Respons och Materiella ting) finns 
kvar i de fem nya dimensionerna medan resterande sju har sammanfattats till två nya och mer 
övergripande dimensioner (Garanti och Empati). (Parasuraman et al 1988). Nedan följer en 
förklaring av de fem dimensionerna.  
 

1. Tillförlitlighet: Förmåga att leverera tjänster på ett pålitligt och korrekt sätt 
(Parasuraman et al 1988). Tillförlitlighet har visat sig vara den dimension som 
amerikanska kunder värderar högst (Zeithaml et al 2007, s117).  

2. Respons: Personalens vilja att hjälpa kunderna och ge snabb och effektiv service 
(Parasuraman et al 1988). För att lyckas uppfylla denna dimension måste företaget 
kunna se tjänsten ur kundens perspektiv (Zeithaml et al 2007, s118). 

3. Garanti: Personalens förmåga att skapa trygghet och pålitlighet mot kunderna 
(Parasuraman et al 1988). Denna dimension är extra viktig för tjänster där kunder 
upplever risk eller osäkerhet om utgången av tjänsten. T.ex. bank- och 
försäkringsverksamhet (Zeithaml et al 2007, 119).  

4. Empati: Omsorg och uppmärksamhet mot konsumenten (Parasuraman et al 1988). 
Innebär att personalen visar intresse och bryr sig om sina kunder. T.ex. att personalen 
kommer ihåg sina kunder vid namn (Zeithaml et al 2007, s120).     

20 
 



5. Materiella ting: Företagets lokaler, personalens kläder och övrig utrustning 
(Parasuraman et al 1988). Enkelt uttryckt hur kunderna upplever de fysiska delarna av 
företaget (Zeithaml et al 2007, s120)  

 
Dimensionerna empati och garanti omfattar numera de tidigare sju determinanterna 
kompetens, tillgänglighet, uppträdande, kommunikation, trovärdighet, trygghet och 
förstå/känna. Övriga tre dimensioner är intakta. (Parasuraman et al 1988).  
 
Grönroos (1996, s32-37) och Parasuraman et al (1985) beskriver den upplevda 
tjänstekvaliteten på lite olika sätt. Dock är deras beskrivningar enligt Grönroos (2007 s87-88) 
mycket lika. Han menar att de tio ursprungliga determinanterna överrensstämmer med hans 
modell för totalkvalitet. Grönroos argumenterar för att Parasuramans et al (1985) begrepp 
kompetens hör ihop med Grönroos begrepp teknisk kvalitet. Trovärdighet har många likheter 
med Grönroos begrepp image och att resterande tio determinanter alla går in under Grönroos 
begrepp upplevd kvalitet (Grönroos 2007 s87-88). Oavsett om man håller med Grönroos 
(2007, s87-88) eller inte så visar hans resonemang på de många likheterna som finns mellan 
modellerna för tjänstekvalitet.   
 
3.3.3 Avgörande faktorer till varför kunder byter bank 
Som vi tidigare behandlat så är de tio determinanterna avgörande för hur kunder upplever 
kvaliteten av en tjänst. Alla de tio determinanterna kan således skapa både nöjdhet och 
missnöjdhet bland kunder beroende på om de uppfylls eller ej. Parasuraman et al (1985) 
rangordnar dock inte determinanterna på något sätt i förhållande till varandra. Vi vet således 
inte om vissa determinanter påverkar den upplevda tjänstekvaliteten mer än de andra 
determinanterna gör. Med grund i detta så har Allred och Addams (2000) genomfört en studie 
som är mycket relevant för vårt arbete. De har undersökt vilka förväntningar kunder har på 
bankers tjänstekvalitet och hur de sedan upplever den. De ville alltså undersöka förhållandet 
mellan förväntad tjänstekvalitet och upplevd tjänstekvalitet, precis som totalkvalitetsmodellen 
av Grönroos (2007, s80) och den liknande modellen rörande tjänstekvalitet av Parasuraman et 
al (1985). För att besvara sin fråga så utgick Allred och Addams ifrån de tio 
tjänstedeterminanterna ursprungligen framtagna av Parasuraman et al (1985). Genom en 
undersökning på bankkunder i Utah, USA kom de fram till att fem av dessa determinanter var 
så avgörande för kvaliteten att kunderna övervägde att byta bank om de inte uppfylldes. 
(Allred och Addams 2000).  Detta är av stort intresse för vårt arbete då vi får ett exempel på 
vilka determinanter som kan vara av extra stor betydelse när det gäller upplevd tjänstekvalitet 
inom banksektorn.  Dessa fem determinanter var: 
 
Tillförlitlighet: De undersökta bankerna gjorde upprepade misstag och var dåliga på att 
erkänna och rätta till dessa. Detta gjorde att kunderna till slut inte litade på bankerna. Många 
av respondenterna i undersökningen sade sig ha avslutat konton hos banker p.g.a. detta.   
Respons: Bankpersonalens attityd, vänlighet och vilja att hjälpa till visade sig även vara en 
viktig faktor till att kunder byter bank. Fick inte kunderna den respons i form av exempelvis 
ett trevligt bemötande kunde även denna faktor leda till ett bankbyte.  
Kompetens: Personalens kompetens upplevdes som låg av många av kunderna i 
undersökningen. Vidare upplevde kunderna att personalen ofta var lata, oansvariga och 
okunniga vilket i många fall ledde till ett byte av bank. 
Tillgänglighet: Avgörande faktorer för bankbyte inom denna determinant var långa köer, 
långa avstånd till banken och korta öppettider på kontoret.   
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Kommunikation: Många av respondenterna upplevde att kommunikationen från banken ofta 
var otydlig. Dolda kostnader och höjda avgifter kom ofta som en överraskning för kunden 
vilket skapade mycket irritation. (Allred och Addams 2000). 

3.4 Relationsmarknadsföring 
Sedan åttiotalet har marknadsföring gått ifrån att vara transaktionsbaserad till att mer rikta in 
sig på relationer. Att skapa starka och långvariga relationer med kunder har visat sig vara 
betydligt mer lönsamt än korta transaktionsinriktade processer (Grönroos 1990, s154-159).  
Blomqvist et al (2000, s 23) förklarar begreppet relationsmarknadsföring enlig följande: 
 
”Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 
relationer med kunder och andra intressenter så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft 
skapas” (Blomqvist et al 2000, s23). 
 
Relationsmarknadsföring är att betrakta som en marknadsföringsstrategi för företag som ska 
leda till en ökad lojalitet från kunden och därmed en uthållig lönsamhet. Enkelt uttryckt utgår 
alltså relationsmarknadsföring ur ett företagsperspektiv och hur företaget når och tar hand om 
sina kunder. (Blomqvist et al 2000, s17). I vårt arbete utgår vi dock från ett kundperspektiv, 
alltså hur kunden uppfattar relationen till företaget. Med utgångspunkt i detta så väljer vi att 
inte fokusera på de klassiska strategierna för relationsmarknadsföring som Blomqvist (2000), 
Gummesson (1998), m.fl. presenterar. Vi utgår istället från teorier om hur kunder uppfattar 
relationer till företag. Dessa teorier presenteras under nästkommande rubriker.  

3.5 Relationsband 
Relationsband är den psykologiska, emotionella, ekonomiska och/eller fysiska hängivenhet 
eller förbindelse som binder parterna samman i en affärsrelation. (Smith 1998).  
Dessa band knyter kunden och företaget närmare varandra, vilket ofta skapar långsiktiga 
relationer parterna emellan. (Holmlund och Kock 1996). Forskning har visat att ju starkare 
relationsbanden är mellan företag och kund, desto mindre är risken att kunden ska avsluta 
relationen och byta till ett annat företag. (Liljander och Strandvik 1995). 
 
För att reda ut begreppet relationsband delade Wilson (1995) upp banden i strukturella och 
sociala band. Strukturella band innebär förbindelser mellan parterna som syftar till struktur, 
procedurer och delad teknologi parterna emellan. Det är normer och informella strukturer som 
skapar en starkare relation. Ju mer delad teknik, investeringar och anpassningar parterna gör i 
den andre parten desto svårare är det för dem att avsluta samarbetet. (Wilson 1995). Sociala 
band är de personliga vänskapliga eller på andra sätt subjektiva band som sker när två parter 
har en affärsrelation. Dessa skapas under tiden relationen fortgår och kan ta sig uttryck i tillit, 
ren vänskap, rådgivning och andra förtroendeskapande utbyten vänner emellan. (Wilson 
1995). 
 
Hammarkvist, Håkansson Mattsson (1982, sid 23-24), Liljander och strandvik (1995) och 
Holmlund och Kock (1996) m.fl. tar begreppet relationsband ytterligare ett steg och delar in 
banden i fem kategorier.  
 
Tekniska band: De tekniska lösningarna som har anpassats till företaget, t.ex. 
dammsugarpåsar som bara passar ett visst företags dammsugare. 
Planeringsband: Hur kunden måste planera eller anpassa sig till t.ex. öppettider eller 
närheten till en butik.  
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Kunskapsband: Kunskapsutbytet som sker mellan kund och företag vid interaktion mellan 
parterna. T.ex. företagets kunskap om din ekonomi om du ska byta bank.  
Sociala band: Syftar till starka relationsband mellan kunder och anställda, som utvecklas 
både inom och utanför företagsverksamheten. T.ex. vänskap mellan anställd och kund.  
Ekonomiska/juridiska band: Uppstår när kontrakt eller ekonomiska förbindelser skapas 
mellan parterna. T.ex. ett kontrakt om leverans av en vara (Hammarkvist et al 1982, s23-24, 
Liljander och strandvik 1995, Holmlund och Kock 1996) 
 
Både Liljander och Strandvik (1995) och Holmlund och Kock (1996) anser dock att dessa 
relationsband passar bäst inom industriella relationer företag till företag. Författarna är vidare 
överrens om att en omarbetning av dessa band måste ske för att kunna anpassa dem till en 
konsumentmarknad, vilket de båda författarparen också gjort. Denna anpassning är för oss av 
största intresse då vi ju har ett kundperspektiv på vår undersökning. Angreppssättet för hur de 
fem relationsbanden anpassas till en konsumentmarknad skiljer sig dock åt mellan 
författarparen. Liljander och Strandvik (1995) utvidgar antalet band ytterligare medan 
Holmlund och Kock (1996) anser att de fem ursprungliga banden kan stå kvar, men att 
tolkningen av relationsbanden kan göras annorlunda. Vi börjar med att redovisa Holmlund 
och Kock´s (1996) tolkning som ju bygger på de fem nyss nämnda relationsbanden för att 
sedan gå över till Liljander och Strandviks (1995) utvidgade antal relationsband. 
 
Holmlund och Kock (1996) har i sin anpassning till relationsband på en konsumentmarknad 
utgått från relationen mellan konsument och bank för att illustrera de olika banden. Detta 
angreppssätt är för oss väldigt passande då det är starkt relaterat till vår frågeställning. Deras 
forskning visar att de ekonomiska/juridiska relationsbanden är extra viktiga när det gäller 
bankrelationer. Detta p.g.a. att bankverksamheter i sin natur är baserade på ekonomiska och 
juridiska kontrakt och förbindelser, exempelvis banklån. De ekonomiska relationsbanden 
innefattar även bankens avgifter för t.ex. betalkort och internetbank eller sparräntan på 
bankkontot. De sociala- och kunskapsmässiga relationsbanden är även de av stor betydelse då 
bankverksamhet grundar sig mycket på förtroenderelationer mellan kund och personal. 
Kunden är ofta i underläge kunskapsmässigt gentemot personalen vilket gör att tilliten mellan 
parterna blir extra betydelsefull. Utöver detta så är stora delar av kundmötena inom 
bankverksamhet personliga vilket gör att de sociala relationerna mellan kund och företag är 
väsentliga. De tekniska relationsbanden påverkar bankverksamheten genom olika tekniska 
lösningar som kan skilja sig från bank till bank. Exempelvis att en banks kreditkort inte 
fungerar i alla butiker. Planeringsbanden har inverkan på bankkunder i form av t.ex. 
öppettider och tillgänglighet till bankkontor. Exempelvis så har ofta en person som bor i ett 
litet samhälle inte så många bankalternativ att välja mellan utan får anpassa sig efter de som 
finns. (Holmlund och Kock 1996).  
 
Liljander och Strandvik (1995) anser att de fem ursprungliga relationsbanden förvisso kan 
anpassas till en konsumentmarknad, men att antalet band sätter begränsningar. De har därför 
delat upp de olika relationsbanden i tio kategorier istället för de ursprungliga fem: (Liljander 
och Strandvik 1995). 
 
Legala: Konsumentens kontrakt eller liknande till företaget, t.ex. banktjänster när 
konsumenter har ett lån hos företaget eller ett telefonabonnemang, som gör att kunden är 
uppbunden genom kontrakt under en tid till ett företag.  
Ekonomiska: Kan dels bero på att kunden inte har pengar nog och måste anpassa sig till en 
viss produkt eller tjänst. (Liljander och Strandvik 1995) Denna typ av band kan också skapas 
genom att företag ger rabatter till trogna kunder eller har någon typ av bonussystem. Exempel 
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i detta fall skulle kunna vara att en bank ger högre sparränta om kunden har pengarna på ett 
konto en längre period eller lockar nya kunder genom att erbjuda låga avgifter första året (Lin, 
Weng och Hsieh 2003).  
Teknologiska: Uppstår när företag anpassar sin produkt eller tjänst så att kunden blir bunden 
genom tekniken. En produkt kan kräva en viss typ av reservdel som bara säljs av det specifika 
företaget eller en viss teknologi kanske bara passar med en viss produkt. 
Geografiska: Uppstår när kunden är tvungen att använda ett företag på grund av geografiska 
faktorer. Kunden kanske inte kan transportera sig hur långt som helst vilket skapar 
begränsningar eller bor i en del av landet där väldigt få alternativa företag finns.  
Tidsbaserade: Bindningar som kunden får till företag p.g.a. exempelvis öppettider. Dessa 
bindningar kan vara både till föredel för kunden, om företaget har öppettider som passar 
kunden, eller negativa för kunden i de fall då de måste anpassa sig till företaget, t.ex. ett dagis 
som har öppet 8-16 vilket inte passar om man jobbar kväll.  
Kunskapsbaserade: Baseras på den kunskap som parterna har om varandra. En doktors eller 
tandläkares specifika kunskap om sin kund gör att kunden känner en relation som kan vara 
svår att bryta genom att byta doktor eller tandläkare. I relationen konsument och bank är dessa 
kunskapsbaserade relationsband mycket vanliga. Kunden kan uppleva att banken efter en tid 
har bra koll på kundens ekonomi vilket gör att banken kan ge extra goda och insatta råd. 
Fallet kan även vara det omvända, att kundens specifika kunskaper om företaget skapar 
smidiga och lönsamma rutiner för företaget vilket skapar kunskapsbaserade relationsband.  
Sociala: Är de sociala vänskapsband som skapas mellan kunden och personalen på företaget. 
Har samma innebörd här som i tidigare nämnda förklaringar av t.ex. Wilson (1995).  
Kulturella: Konsumenter som känner en kulturell tillhörighet till ett visst företag. Kan vara 
kulturella relationsband i den bemärkelsen att kunden känner samhörighet för att företaget 
kommer från samma land som kunden, eller att företagets personal talar samma språk som 
kunden.  
Ideologiska: Kunden har en speciell relation till ett företag p.g.a. personliga värderingar. 
Vissa kunder köper ekologisk mat, vilket skapar en relation till de mattillverkare som 
producerar ekologisk mat. Kunden kanske väljer att handla från ett företag på hemorten för att 
stödja det lokala näringslivet, även fast företaget är dyrare än konkurrenterna i andra städer.  
Psykologiska: Uppkommer när kunden övertygats på olika sätt om en produkt eller tjänsts 
överlägsenhet som bygger på psykologiska faktorer. Det är vanligt att en konsument känner 
en relation till ett visst varumärke. Konsumenten kanske köper ett visst märke på sin nya 
jacka för att just det märket är extra ”inne” och modernt just nu. (Liljander och Strandvik 
1995).  
 
Det finns relativt lite empirisk forskning runt relationsband, vilket gör att relationsbandens 
exakta effekt är svåra att utröna. Lin et al (2003) utgick från strukturella, sociala och 
ekonomiska relationsband i en undersökning för att testa den empiriska hållbarheten i dessa. 
De kom fram till att de strukturella banden var de starkaste och av högst betydelse för om 
kunden stannar kvar i en relation. Även de sociala banden visade sig ha hög betydelse, om än 
inte lika starka som de strukturella. Mest intressant i undersökningen var kanske att de 
ekonomiska banden visade sig ha lägst betydelse för kunderna om de stannade kvar i en 
relation eller inte. (Lin et al 2003). 
 
Relationsband kan alltså vara både positiva och negativa för konsumenten. Banden kan ge 
ekonomiska fördelar, skapa trygghet och/eller uppfylla ett emotionellt behov hos kunden. 
Banden kan även göra det svårt och ibland helt hindra kunden från att byta företag genom 
t.ex. kontrakt, byteskostnader och brutna sociala relationer. Dessa svårigheter för kunden att 
byta t.ex. bank kallas byteshinder, något vi redogör för härnäst. (Holmlund och Kock 1996). 
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3.6 Byteshinder  
De relationsband vi tidigare redogjort för kan som sagt upplevas som både positiva och 
negativa för kunder. Att ha en stark social relation med en anställd hos en bank kan 
exempelvis vara väldigt positivt när man är kund hos den banken. Denna relation kan dock ha 
en negativ inverkan om en kund vill byta bank men inte avsluta relationen med den anställde. 
Bytet av bank omfattar då inte endast själva bytet, utan även ett avslutande av en social 
relation vilket kan göra att fördelarna med bytet bleknar i förhållande till de sociala skadorna 
som bytet medför. Detta är ett exempel på hur en från början positiv relation kan förvandlas 
till ett hinder för byte av bank. Dessa hinder benämns som byteshinder och omfattar alla 
faktorer som kan upplevas som hinder till ett tjänsteleverantörsbyte ur kundens synvinkel 
(Zeithaml et al 2007, s194-197). Syftet med dessa hinder är från företagens sida att göra det 
kostsamt och komplicerat för kunder att byta tjänsteleverantör (Fornell 1992). Studier har 
visat att kundnöjdhet kan förstärkas p.g.a. byteshinder och leda till färre kundavhopp (Jones, 
Mothersbaugh och Beatty 2000) något vi kommer att diskutera senare i detta kapitel. 
Byteshinder kan delas in i olika kategorier på många olika sätt. Vi utgår från Zeithaml et al 
(2007, s194-197) som delar in byteshinder i två huvudkategorier, kundtröghet och 
byteskostnader.  
 
3.6.1 Kundtröghet 
Kunder upplever ofta att det är jobbigt att byta bank, att ansträngningen och tidsåtgången helt 
enkelt inte gör det värt det. Det har att göra med att människor ofta känner ett motstånd mot 
att förändra rutiner i sitt liv och skapa nya företagsrelationer. Detta motstånd mot byten kan 
göra att kunder stannar i sin gamla bank även fast de är missnöjda. Svårigheten för kunden att 
ta sig i kragen och byta t.ex. bank skapar problem för konkurrenter att vinna över kunderna 
till just deras företag. Många företag väljer därför att göra bytesprocessen till deras företag så 
enkel som möjligt för att kunden ska uppleva bytet ansträngningslöst och smidigt. Detta kan 
göras genom att företaget tar över i princip hela den administrativa processen, alltså kundens 
tidigare ansvar, allt för att göra bytet så smidigt som möjligt. (Zeithaml et al 2007, s194-197). 
Englund et al (2001) har kommit fram till att det vanligaste skälet till att kunder inte byter 
bank är att de inte anser sig ha tid eller att ”det inte blivit av”.  Englund et al (2001) 
sammanfattar kunders negativa inställning till bankbyte på följande sätt ”En vanlig 
uppfattning är att besväret, vad det nu kan bestå i, inte uppvägs av vinsten med att vara aktiv. 
Få konsumenter som funderat på att byta bank har pekat ut någon konkret faktor av fysisk, 
teknisk eller legal karaktär som hindrande eller försvårande”. Detta citat anser vi 
exemplifierar begreppet kundtröghet då det visar hur kunder ser bankbyte som något krångligt 
vilket leder till att de känner att ett byte av bank helt enkelt inte är värt ansträngningen.  
 
3.6.2 Byteskostnader 
Kunder upplever ofta ett antal olika sorters kostnader relaterat till bytet av företag. Dessa 
kostnaders kan vara både inbillade och verkliga, samt monetära och ickemonetära. Dessa 
byteskostnader omfattar en mängd olika faktorer som kan ha en hindrande inverkan på 
kundens vilja att byte tjänsteleverantör. Zeithaml et al (2007) delar upp byteskostnader i de 
fyra områdena startkostnad, sökkostnad, inlärningskostnad och kontraktskostnad.  
 
3.6.3 Startkostnader  
Startkostnader innebär det eventuella krånglet som uppstår i uppstartsfasen när kunden byter 
leverantör, t.ex. de blanketter som måste fyllas i när kunden ska byta bank. (Zeithaml 2007 
s194-197). För kunder kan det upplevas som komplicerat och svårt att genomföra ett byte av 
bank. Många vet inte hur de ska gå tillväga för att exempelvis avsluta sin relation med sin 
gamla bank. Detta är ett välkänt problem inom bankmarknaden och många banker försöker 
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således minska dessa startkostnader och göra bytet så smidigt som möjligt. Ett exempel på 
detta är att en kunds nya bank sköter kontakten med den gamla banken och hjälper kunden 
avsluta sin relation (ECON 2007).  
 
3.6.4 Sökkostnader 
Sökkostnad omfattar den tidsåtgång och ansträngning för kunden som går åt till att hitta andra 
alternativ till det företag man använder idag. (Zeithaml et al 2007, s194-197). I vårt fall med 
banker torde t.ex. jämförandet av villkor och kostnader mellan banker höra hit. Enligt 
konkurrensverket (2006) är ett stort problem för många människor att ett byte av bank ofta för 
med sig att de måste byta kontonummer vilket leder till problem med löneutbetalningar och 
liknande. Problem som detta ökar ansträngningen från kundens sida och således även 
motviljan till att byta bank.  
 
3.6.5 Jämföringskostnader 
En närbesläktad del till sökkostnaderna kallas jämföringskostnader. Det innebär att det för 
konsumenterna är svårt att jämföra mellan olika bankalternativ. Då banktjänster ofta är av 
heterogen natur så får kunderna svårt att jämföra en banks tjänsteutbud från en annans. Vidare 
så upplever kunder att banker har komplexa priser som gör det svårt att veta hur mycket man 
egentligen betalar för en tjänst. Dessa två faktorer tillsammans gör att kunder inte kan 
utvärdera vilka banker som är billigast för just dem, vilket leder till att många väljer att stanna 
kvar hos sin bank. (Konkurrensverket 2006).  
 
3.6.6 Inlärningskostnader 
Inlärningskostnader innebär kortfattat den ansträngning det tar för kunden att lära sig den nya 
tjänsteleverantörens system och produkter (Zeithaml et al 2007, s194-197). När det gäller 
banker skulle detta kunna vara inlärandet av den nya bankens internetsystem. Olika banker 
har olika system, en simpel sak som att logga in på sin internetbank kan skilja sig avsevärt 
mellan olika banker. Vissa använder en dosa med pin-kod som ska slås in på ett visst sätt, 
andra har endast ett lösenord som ska inmatas, osv. Småsaker som detta gör att många kunder 
kan uppfatta att det tar för mycket tid och ansträngning att lära sig det nya systemet, vilket gör 
att de undviker att försöka byta bank (Zeithaml et al 2007, s194-197). 
 
3.6.7 Kontraktskostnader 
Kontraktskostnader är en kostnad eller avgift som kunden måste betala i samband med bytet. 
Företag använder kontraktskostnader i syfte att försvåra eller förhindra kundavhopp (Zeithaml 
et al 2007, s194-197). Att många banker har en avslutningsavgift för att förhindra 
kundavhopp bekräftas av konkurrensverket (2006) som har genomfört en undersökning av 
den nordiska bankmarknaden. De kom fram till att avslutningsavgifter är vanligt i de nordiska 
länderna vilket kan ha inverkan på att kundrörligheten på bankmarknaderna i norden är 
relativt låg. (Konkurrensverket 2006). 
 
Jones et al (2000) presenterar ett ytterligare byteshinder, som omfattas av hur kunden 
upplever attraktionskraften till konkurrerande tjänstealternativ. Om kunden upplever att det 
finns få adekvata alternativ till tjänsten ifråga så är chansen stor att denne stannar kvar i sin 
nuvarande relation, även om det finns ett missnöje med tjänstekvaliteten. I motsatts till detta 
så är kunder som upplever att det finns ett flertal bättre alternativ till tjänsten ofta villiga att 
byta tjänsteleverantör, om de är missnöjda med sin nuvarande. (Jones et al 2000).  
 
Kunder tänker ofta inte på vilka byteshinder som finns i sin relation med ett företag så länge 
de är nöjda med de tjänster de får. Nöjda kunder stannar kvar i en relation just för att de är 
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nöjda, och påverkas således inte av byteshindrena. Det är först när en kund blir missnöjd som 
byteshinder har störst effekt. (Jones et al 2000). Jones et al (2000) hävdar vidare att om 
kundens uppfattade byteskostnader är tillräckligt höga, så kommer dessa att kompensera för 
det missnöje som kunden upplever med tjänstens totala kvalitet. Således kan byteshinder hålla 
kvar kunder i en relation med sin tjänsteleverantör även om kunden är missnöjd med 
tjänstekvaliteten. (Jones et al 2000). 
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4 Praktisk metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt i vårt arbete. Avsikten med 
avsnittet är att ge läsaren en förståelse för hur vi gått tillväga i vårt insamlande av källor, val 
av urval, framtagande av vår enkät samt hur vi bearbetat vår insamlade data. Vi inleder med 
att förklara hur vi samlat in våra källor och granskar även dessa källor på ett kritiskt sätt. 
Därefter redogör vi för hur vi tagit fram och bearbetat vår enkät i olika steg. Efter detta så 
redogör vi för vårt undersökningsurval och genomförande av enkätintervjun. Därefter 
redogör vi för hur vi har bearbetat vårt insamlade material samt diskuterar korstabeller och 
chi-två test. Avslutningsvis diskuterar vi vårt tillvägagångssätt i förhållande till de tre 
sanningskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

4.1 Insamling av sekundära källor 
Sekundärkällor är data och statistik som samlats in och analyserats av någon annan än 
forskaren för andra ändamål än forskarens egna. Att använda sig av sekundära källor är både 
kostnadseffektivt och tidseffektivt (Churchill och Iacobucci 2005, s167-169). För vårt arbete 
innebär sekundära källor de teorier och de fakta vi använt som grund för vår undersökning. 
Vid sökandet och insamlandet av sekundärkällor har vi primärt använt oss av 
artikeldatabaserna vid Umeå universitetsbibliotek. De databaser vi använt oss av är Business 
Source Premier(EBSCO) och Emerald Fulltext. Då vi undersöker tjänstekvalitet, byteshinder 
och relationsband inom banker har dessa områden varit en grund för de sökord vi använt oss 
av på ovan nämnda databaser. De sökord vi använt oss av var mer specifikt: service quality, 
service quality in banking, dimensions of service quality, retail banking, switching barriers, 
relationship bonds m.fl. Vi använde oss av de artiklar vi hittade enligt sökningen ovan för att 
hitta ännu fler källor genom att söka i deras referenser efter liknande ämnen. På detta sett 
kunde vi se vilka teorier som var mest använda och vilken den senaste forskningen inom de 
olika områdena var.  
 
De böcker som vi har använt har vi hittat genom att söka bland album på Umeå 
universitetsbibliotek på motsvarande sökord som ovan, både på engelska och på svenska. Vi 
har även studerat tidigare uppsatser och avhandlingar inom vårt ämne och letat reda på vissa 
av deras källor. Anledningen till detta var att vi ville se vilka källor andra använt för att se om 
de var relevanta även för vårt arbete.  
 
Utöver dessa källor har vi även vänt oss till Konkurrensverkets och Bankföreningens 
hemsidor för att få en klarare bild av hur bankmarknaden har utvecklats och hur den ser ut 
idag. På Konkurrensverkets hemsida sökte vi inom Konkurrensverkets rapportserie efter 
bankrelaterade rapporter. På Bankföreningens hemsida har vi använt oss av tre stycken 
rapporter som de publicerat i samarbete med Synovate AB.  
 
Vi har inte haft några nämnvärda problem att införskaffa sekundärkällor till detta arbete. Det 
enda som har varit problematiskt var att vissa böcker som vi ville använda var utlånade eller 
saknades vid olika tillfällen. Detta försinkade arbetet till viss del men har inte påverkat det 
totala arbetet nämnvärt. Vi har strävat efter att använda så pass nya och aktuella källor som 
möjligt för att säkerställa att källorna är så trovärdiga som möjligt. I många fall har vi dock 
använt äldre källor då dessa kan ses som ursprungskällor till dagens teorier. För att visa på 
detta har vi inom flera teoriområden valt att först redogöra för ursprungskällorna och därefter 
redogöra för utvecklingen av dessa i dagens forskning. Vi bedömer att vi har använt oss av 
tillräckligt många och tillförlitliga källor som grund för vår teoretiska referensram.     
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4.2 Kritik mot sekundära källor 
Vi har i vår teori främst utgått från vetenskapliga artiklar och i viss mån böcker. Artiklarna, 
förutom de från Konkurrensverket (vilket inkluderar Englund et al 2001 samt Bergman et al 
1999) är alla hämtade från de kända databaserna Emerald Fulltext och Business Source 
Premier (EBSCO) och är peer reviewed. Böckerna är främst använda för att de är 
grundkällorna till några av våra teorier och blir därmed högst relevanta trots sin form. Övriga 
källor är medtagna för att vi anser att de skapar en tyngd i vårt arbete tack vare sin närhet till 
vårt undersökningsområde, vilket är fallet med rapporterna från Konkurrensverket, eller för 
att ge extra krydda åt påståenden från teorier, som är fallet med de fåtal citat från tidningen 
Dagens Nyheter, kvartalsrapporten från Avanza samt rapporten från World Internet Institute. 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av källorna till de olika delarna av teorin. 
 
De delar i vår teori som behandlar begreppet tjänst och tjänstekvalitet är till stor del uppbyggd 
på teorier från Grönroos (1996, 2007) samt Parasuraman, Berry och Zeithaml (1985, 1988). 
Det kan naturligtvis påverka trovärdigheten i vårt arbete att bygga en så stor del av teorin på 
ett fåtal forskare, men vi anser att det framförallt är dessa personer som står för mycket av 
grunden i tjänst- och tjänstekvalitetsforskningen. Vi har i vår jakt på adekvata teorier läst 
många andra vetenskapliga artiklar inom ämnet men gång på gång insett att dessa artiklar i 
nästan alla fall bygger på den tidigare forskningen av just Grönroos och Parasuraman et al. 
Värt att notera är att de båda källorna från Grönroos är böcker, men då dessa varit 
ursprungskällan har vi föredragit dem framför nyare artiklar. För att undertrycka relevansen 
av Grönroos och Parasuraman et als teorier är ett antal andra källor medtagna i korta delar för 
att visa dessa forskare instämmer med Grönroos och Parasuraman et als syn på tjänster och 
tjänstekvalitet.    
 
Teoridelen för Determinanter och dimensioner av upplevd tjänstekvalitet är helt baserad på 
teori från Parasuraman et al då det var dessa forskare som kom fram till determinanterna och 
dimensionerna. För att öka trovärdigheten för teorierna har vi jämfört dem med Grönroos 
liknande teorier och även visat på att andra forskare har utgått från dessa determinanter och 
dimensioner i sina undersökningar, t.ex. Allred och Addams. Vi hade dock kunnat ta upp mer 
om den kritik som riktas mot determinanterna och dimensionera av andra forskare för att 
tydliggöra att en viss debatt finns runt teorin.  
 
Relationsmarknadsförings- och relationsbandsdelen är baserad på betydligt fler källor än ovan 
nämnda teorier. Relationsmarknadsföringsdelen är i huvudsak uppbyggd runt teorier an 
Grönroos, Gummesson och Blomqvist et al, vilket vi anser vara fullt tillräckligt. Vi insåg när 
vi letade källor för relationsbandsdelen att forskarna inte riktigt är överrens om vilka band 
som finns och är relevanta. Många olika artiklar behandlar liknande relationsband men de har 
olika namn för dem eller kategoriserar de olika delarna olika. Vi har dock valt att utgå från ett 
par olika vanligt förekommande relationsband som funnits en längre tid och dessutom 
bekräftats av nutida forskning. 
 
I teoridelen om byteshinder utgick vi från Zeithaml et al och jämförde med andra forskares 
byteshinder. Precis som med relationsband så finns många varianter och kategoriseringar på 
hinder som behandlar ungefär samma område. Här ser vi det som en svaghet att vi till en viss 
del utgått från en lärobok av Zeithaml et al, dock har vi försökt kompensera för detta genom 
att visa på liknande forskning av bla Jones. I denna del har vi även tagit upp rapporter skrivna 
av utredare från Konkurrensverket samt rapporter från bankföreningen. Vi anser att dessa 
rapporter behandlar vårt område på ett mycket bra sätt och dessutom hjälper läsaren att förstå 
hur bankmarknaden ser ut idag. Konkurrensverket anser vi är neutrala till bankmarknaden och 

29 
 



dessutom statliga, vilket skapar trovärdighet till deras rapporter i och med att de inte är en del 
av näringslivet de undersöker. Bankföreningen är en form av intresseförening för Sveriges 
banker och kan således ses som något av en partisk källa då de ser marknaden ur bankernas 
perspektiv. Detta anser vi dock inte vara ett problem för oss då materialet som hämtas från 
denna källa endast syftar till att skapa en förståelse för bankmarknaden i avsnittet 
”bankmarknaden i dagsläget”. Detta avsnitt ligger utanför teorin och är även byggd på 
konkurrensverkets rapporter. Syftet med avsnittet är alltså endast att ge läsaren en djupare 
förståelse för bankmarknaden.  
 
Metoddelen har vi baserat på ett antal olika böcker inom området. Böckerna är valda utifrån 
vårt valda tillvägagångssätt och fokuserar därför framförallt på en kvantitativ metod. Förutom 
mer allmänna källor som behandlar metodens olika delar i stort har vi även några böcker som 
mer specifikt fokuserar på enskilda delar, såsom Dahmströms (2005) "Från datainsamling till 
rapport" som ju mer fokuserar på själva undersökningsmetoden. Vi anser att våra metodkällor 
är fullt tillräckliga för vårt metodavsnitt.   

4.3 Enkäterna 
Då en stor del av detta arbete grundar sig på en enkätundersökning så har vi lagt ner mycket 
tid för att våra enkäter ska bli så bra som möjligt. Vi har använt oss av Bryman och Bells 
(2005, s176-194) guide ”att ställa frågor” samt Leedy och Ormrods (2005, 187-188) 
”quantative research guidelines” för att säkerställa att våra frågor är ställda på ett korrekt sätt. 
 
En enkät bör vara lagom tidsomfattande, välstrukturerad samt omfattas av ett korrekt och 
tydligt språkbruk, för att respondenterna ska lägga ned tid på att svara på den (Holme och 
Solvang 1997, 172-175). Det svåra för oss har framförallt varit att skapa en enkät som ger oss 
tillräckligt med information för vår analys, utan att upplevas som för omfattande av 
respondenterna. För att lösa detta problem har vi genomfört ett antal testenkäter där vi 
antecknat hur lång tid det tar för respondenterna att svara på enkäterna. Utifrån detta har vi 
ändrat och anpassat enkäten så att snittiden för svarandet blev cirka 5 minuter. Detta anser vi 
vara en lagom omfattande tid då ytterligare nedskärande av enkäten skulle minska kvaliteten. 
Vidare så har vi eftersträvat att våra enkäter ska vara så tydliga och strukturerade som möjligt. 
För att underlätta för respondenten har vi korta och tydliga instruktioner både i början av 
enkäterna och under varje fråga. Med stöd av våra testenkäter anser vi att enkäten är tydlig 
och att frågorna är tillräckligt välformulerade för att respondenterna ska vara säkra på hur de 
ska svara. Vidare så har vi informerat respondenterna att deras svar kommer att behandlas 
anonymt. Detta för att respondenterna ska känna att de kan svara ärligt på frågorna och 
undvika att de svarar för att framstå som kunniga eller liknande.  
 
Utifrån vår frågeställning och vårt syfte har vi valt att göra två olika enkäter, en för kunder 
som har bytt bank eller lagt till en bank under de senaste fem åren och en för de som inte har 
bytt eller lagt till en bank. Anledningen till detta var att vi ville undersöka likheterna och 
skillnaderna i svaren mellan de två olika grupperna och föra en diskussion kring dessa svar. 
Tillvägagångssättet har varit att vi först frågat respondenterna om de har bytt eller lagt till en 
eller flera banktjänster under de senaste fem åren, och därefter gett dem rätt enkät utifrån 
deras svar. Vi har eftersträvat att enkäterna ska vara så lika varandra som möjligt för att kunna 
jämföra svaren mellan enkäterna. Enkäterna täcker således av samma delar av teorin och 
frågorna skiljer sig endast ytterst marginellt för att underlätta jämförelsen.  
 
Vid utformandet av enkätfrågorna så har vi primärt utgått från vår teoretiska referensram. 
Enkäten är således indelad i tre huvuddelar, precis som vår teori. Den första delen behandlar 
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relationsband mellan banker och privatbankkunder och ser likadan ut på båda enkäterna. 
Frågorna är noggrant formulerade för att avspegla de teoretiska relationsbanden för att 
underlätta jämförandet mellan svaren och teorin. Svarsalternativen på frågorna är i form av en 
femgradig likertskala som är rangordnad från inte alls viktigt till mycket viktigt. Anledningen 
till detta är att vi ville se hur viktiga relationsbanden var enligt respondenterna. Ett alternativ 
hade varit att endast ha ”ja”, ”nej” och ”vet inte” som svarsalternativ men detta såg vi som 
alldeles för begränsat och valde istället ett mer utförligt alternativ, något som även Bryman 
och Bell (2005, s189) förespråkar. 
 
Den andra delen behandlar byteshinder och omfattar endast en stor fråga uppdelad i ett flertal 
påståenden. Denna fråga är konstruerad utifrån vår teori kring byteshinder och syftet är att se 
hur många respondenter som upplevt dessa olika hinder.  Frågan skiljer sig något mellan 
enkäterna för att kunna besvaras på ett korrekt sätt, skillnaden rör sig dock enbart om en 
omskrivning av frågorna för att passa för både respondenter som har bytt respektive inte bytt 
bank. Svarsalternativen är inte rangordnade i förhållande till varandra då vi inte ämnat studera 
vilka byteshinder som var viktigast. Vi ville istället se om respondenterna uppfattar att det 
finns byteshinder och vilka hinder som är vanligast. Således ansåg vi det lämpligt med 
flertalet svarsalternativ där respondenten får kryssa i ett till flera alternativ. För att se till att vi 
inte missade något hinder har vi valt att följa Bryman och Bells (2005, s177) råd och även ha 
med alternativet ”annan orsak” där respondenten kan svara om denne anser att våra 
svarsalternativ inte täcker av alla existerande alternativ.  
 
 
Tredje delen behandlar upplevd tjänstekvalitet och är indelad i två delar. Den första delen rör 
vilka faktorer som respondenterna anser viktigast i sitt val av bank. De olika svarsalternativen 
är direkt baserade på de fem dimensionerna av tjänstekvalitet som vi redogör för i 
teoriavsnittet. Här är svarsalternativen inte inbördes rangordnade utan vi vill bara veta vilka 
alternativ som respondenten anser vara viktigast, inte hur viktiga de är i förhållande till 
varandra. Respondenten ges möjligheten att svara på flera alternativ för att vi ska kunna 
studera vilka alternativ som flest respondenter anser vara mer viktiga respektive mindre 
viktiga. Vi har valt att inte ha med ett alternativ likt ”annan orsak” eller ”vet ej” då vi ville 
styra respondenterna till att svara enligt någon av våra alternativ. Anledningen till detta är att 
vi ville underlätta analysen av svaren då alla våra svarsalternativ utom ett är direkt 
sammankopplade med de fem dimensionerna av tjänstekvalitet. Dock så anser vi att våra 
svarsalternativ är tillräckligt utförliga för att de allra flesta svaren ska omfattas av våra 
alternativ. Vi bedömer således att vi inte missat någon nämnvärd mängd svar som skulle 
hamnat utanför våra svarsalternativ.    
 
 Nästa del behandlar mer utförligt hur väl dessa dimensioner uppfylls av respondenternas 
banker. De som inte bytt bank ställs frågor kring deras nuvarande bank medan de som har bytt 
svarar på frågor kring den bank de har bytt till. Vi valde detta upplägg för att vi ville försöka 
se skillnader och jämföra hur de respondenter som bytt bank anser att deras nya bank 
uppfyller påståendena mot hur de som inte bytt bank anser sin bank uppfylla dessa. Detta ger 
oss förhoppningsvis också ett rikare analyskapitel. Frågorna i denna del är indelade i en 
femgradig likertskala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” med ett neutralt 
alternativ i mitten. Frågorna är ställda i form av påståenden som respondenten tar ställning till 
med hjälp av skalan. Vi har även inkluderat ett ”vet ej” alternativ då vi ansåg att 
respondenterna ofta inte kan ta ställning till alla frågorna. Att inte inkludera ett ”vet ej” 
alternativ hade inneburit att flertalet frågor hade blivit obesvarade eller felaktigt besvarade.    
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Inledningsvis hade vi även med en extra sida frågor för de som bytt bank, om deras gamla 
bank. Denna del tog vi dock bort eftersom den gjorde att enkäten tog för lång tid att fylla i, 
vilket flera respondenter klagade på under testenkäterna.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997, s173-178) så finns det vissa faktorer som man bör ha i 
åtanke vid konstruerandet av enkätfrågor. Frågorna ska inte vara ledande eller oklara i sin 
betydelse. Språkbruket ska vara enkelt och lätt att förstå. Vidare så bör en kort instruktion 
inleda varje fråga för att undvika missförstånd. Utformningen av enkäten bör även följa en 
struktur med först generella faktafrågor som är enkla att svara på, för att därefter behandla 
mer omfattande frågor. (Holme och Solvang 1997, s173-178). Vi har försökt att ta hänsyn till 
alla dessa faktorer vid formulerandet av våra frågor. Utifrån våra testenkäter bedömer vi att 
frågorna uppfyller dessa kriterier då inga testrespondenter upplevde frågorna som otydliga 
eller inkorrekta. En annan viktig faktor att beakta är operationaliseringsprocessen, dvs. får vi 
svar på det vi är intresserade av att få svar på (Holme och Solvang 1997, 159-161). Vi 
bedömer att då vi utarbetat våra frågor utifrån vår teori i flera steg, med testenkäter osv., så 
mäter våra frågor det vi vill att de ska mäta.    
 
Våra frågor är övervägande ställda som positiva påståenden vilket kan ha inverkan på 
respondenternas svar. Vi anser dock att detta är bättre än att blanda positiva och negativa 
frågor då detta kan bli förvirrande för respondenterna. Då vi är medvetna om frågornas 
positiva inslag så har vi givetvis detta i beaktande i vår analys. Således anser vi att detta inte 
kommer att ha någon negativ inverkan på trovärdigheten i respondenternas svar. Vidare så har 
vi använt femgradiga likertskalor vid flertalet av våra frågor. En femgradig skala för med sig 
ett medelalternativ som är neutralt. Detta är enligt oss nödvändigt då vi anser att människor 
kan ställa sig helt neutrala i många frågor. Vi har även i stort sett endast använt oss av slutna 
frågor genom enkäten. Detta för att underlätta bearbetningen av svaren och för att kunna 
jämföra svaren mellan respondenterna lättare.   
 
Gemensamt för alla våra tre delar i enkäten är att vi inledningsvis tog fram ett stort antal 
frågor utifrån teorin inom varje del. Därefter togs vissa frågor bort då många frågor 
överlappade varandra. Genom våra testenkäter filtrerades ännu mer frågor bort då de ansågs 
vara otydliga eftersom diskussioner uppstod kring hur man skulle svara på dessa frågor. På 
detta sätt har vi bearbetat fram våra slutgiltiga frågor. Vi bedömer att vi genom denna process 
har lyckats väl med att utkristallisera en korrekt enkät med tydliga frågor som uppfyller vårt 
syfte, överrensstämmer med teorin och är lätt för respondenterna att svara på. 

4.4 Genomförande och urval 
Målgruppen för vår undersökning är privatbankkunder i Umeå. Det optimala för oss hade 
givetvis varit att undersöka alla respondenter ur denna målgrupp. Detta skulle dock självklart 
ha blivit alltför kostsamt och tidskrävande för oss att genomföra. Således har vi varit tvungna 
att undersöka ett urval ur denna målgrupp. Vi bestämde oss för att undersöka cirka 100 
personer utifrån ett sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval bygger på en slumpmässig grund och 
speglar på ett adekvat sätt populationen man vill undersöka (Bryman och Bell 2005, s 111). 
Det sannolikhetsurval vi har använt är ett obundet slumpmässigt urval som enligt Bryman och 
Bell (2005, s115) bygger på att alla personer i populationen ska ha lika stor möjlighet att 
komma med i urvalet. Vårt urval omfattas dock av en del faktorer som kan ha inverkan på 
sannolikheten i urvalet av respondenterna vilket gör att vårt tillvägagångssätt ibland har vissa 
likheter med bekvämlighetsurval, som enligt Bryman och Bell (2005, s124) innebär att 
forskaren väljer personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren.  
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Vårt tillvägagångssätt var att vi gick omkring i centrala Umeå och frågade slumpmässigt 
personer om de ville deltaga i vår enkät. Detta för med sig att flertalet av våra respondenter är 
människor som ofta befinner sig i centrala Umeå. Människor som sällan är inne i staden får 
således inte samma chans att vara med i urvalet. Detta ser vi dock inte som något problem då 
vi inte anser att svaren skulle skilja sig anmärkningsvärt mellan ”stadsmänniskor” och övriga. 
En annan faktor som kan vara av betydelse är att vi själv valde ut vilka vi gick fram till i 
staden. Detta kan ha en inverkan på slumpmässigheten i urvalet pga. vår egna subjektiva 
bedömning av slumpmässighet. Vi har dock försökt att välja ut våra respondenter med så stor 
slumpmässighet som möjligt och försökt att inte låta våra personliga bedömningar av 
lämpliga respondenter påverka urvalet.  
 
 Vidare så har vi genomfört en del av undersökningen vid Umeå universitet där vi gått 
omkring och slumpmässigt frågat personer om de vill svara på enkäten. Vid universitetet 
uppehåller sig givetvis mestadels studenter i åldrarna 20-30 vilket för med sig att vi fick in 
många svar från denna åldersgrupp. Vi anser dock att detta inte är ett problem då endast en 
liten del av våra enkätsvar inhämtades från respondenter vid universitetet.  
 
Det visades sig att en klar majoritet av de personer vi tillfrågade inte hade bytt bank. 
Resultatet av detta var att vi fick in 60 svar för de som inte bytt bank och 39 svar för de som 
bytt bank. Detta svarsantal anser vi vara fullt tillräckligt som grund till vår analys och 
diskussion.  

4.5 Databearbetning 
Vi har använt flertalet korstabeller i vår analys av de olika frågorna. Detta för att vi anser 
korstabeller vara ett bra verktyg för att kunna analysera våra frågor och kunna se likheter och 
skillnader mellan respondenternas svar. En annan stor anledning till att använda korstabeller 
är att vi kan testa skillnaderna mellan grupperna som bytt och inte bytt bank, för att se om de 
är statistiskt signifikanta med hjälp av Chi-två test. Chi-två test är ett statistiskt mått som 
mäter hur säker man kan vara på att ett resultat som visas i en korstabell kan generaliseras 
från ett urval till en population (Bryman och Bell 2005, 270-271). Detta mått har vi använt för 
att säkerställa att de resultat vi får fram grundar sig i statistiskt signifikanta skillnader och inte 
på slumpen. Vidare så har vi använt en statistik signifikansnivå på p < 0,05 där p = 
sannolikhet. Detta innebär att om man tar ett stickprov ur en population av 100 personer så 
ska högst fem av dessa visa ett samband som inte återfinns i populationen (Bryman och Bell 
2005, s270). Vi valde denna signifikansnivå då den enligt Bryman och Bell (2005, s270) är 
den högsta risknivån som brukar accepteras inom samhällsvetenskaplig forskning. Risken 
med att dra felaktiga slutsatser är med vårt mått är 1 på 20 vilket vi anser vara rimligt för vår 
undersökning. En lägre risknivå på exempelvis p <  0,01 anser vi orimligt då i stort sett ingen 
av våra frågor uppfyllde den risknivån. I våra korstabeller har vi alltså utgått från att ett chi-
två test på 0,05 är det högsta tillåtna värdet för att säkerställa statistisk signifikans. När vi 
presenterar resultaten för våra frågor har vi fört ett resonemang kring hur högt eller lågt chi-
två testet var. Ett test som är precis under 0,05 är givetvis mer svagt än ett test som är långt 
under denna gräns. Ett chi-två test ska ju vara så lågt som möjligt för att vara så säkert som 
möjligt (Bryman och Bell 2005, s270-271).  
 
Korstabeller är uppbyggda av ett antal celler som visar på olika värden beroende på vilka 
faktorer man har valt att jämföra. Enligt SPSS guide (2003) så får inte någon av dessa celler 
ha ett förväntat värde mindre än 1 för att kunna utföra ett korrekt Chi-två test. Vidare så ska 
inte mer än 20 % av cellerna ha ett förväntat värde mindre än 5. (SPSS Guide 2003). Dessa 
två mått har vi använt oss av i våra korstabeller för att säkerställa att ett korrekt Chi-två test 
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kan genomföras. Har något av dessa två kriterier inte uppfyllts så har vi bedömt att vi inte kan 
säkerställa att frågans resultat är statistiskt signifikant.  
 
För att kunna fylla kriteriet att minst 20 % av cellerna har ett värde på minst 5 så har vi ändrat 
en del i vår presentation av vissa frågor. De frågor som kategoriseras från 1 till 5 hade vid ett 
antal tillfällen celler med ett förväntat värde över fem i fler fall än 20 % vilket hade inneburit 
att dessa inte skulle kunna chi-två testas. Vi valde då att komprimera dessa fem nivåer till 
endast tre nivåer. Svaren 1 och 2 fogades samman till en svarskategori och detsamma gjordes 
med svaren 4 och 5. Det neutrala svarsalternativet 3 lämnades orört. Således fick vi tre 
kategorier där den första var negativ, den andra neutral och den tredje positiv. Denna 
sammanslagning gjorde att vi kunde utföra ett korrekt chi-två test på fler frågor än om lämnat 
frågorna som de var. Innebörden av detta blev att vi inte kan läsa av hur många som svarade 
1, 2, 4 eller 5, utan vi kan endast se om de var positiva, negativa eller neutrala till de olika 
påståendena. Vi anser med stöd av Keller (2005, s554-555) dock att denna sammanslagning 
av kategorier är motiverad då det medför att vi kan genomföra fler statistiskt säkerställda chi-
två test och på så sätt säkerställa att fler frågors svar baseras på statistiskt signifikanta 
faktorer. För oss är det av största vikt att vi kan verifiera våra observationer med chi-två test 
för att säkerställa att vi analyserar och kommer fram till slutsatser baserat på korrekt 
information. Vi anser att vi genom denna process ökar trovärdigheten och reliabiliteten i vårt 
arbete. 

4.6 Bortfallsanalys 
Vi har haft en väldigt hög svarsfrekvens på våra enkäter. Detta grundar sig rimligtvis i 
tillvägagångssättet i vår undersökning. Då vi gick fram till personer och frågade dem om de 
ville svara på vår enkät så fick vi en högre svarsfrekvens än vi troligen fått om vi exempelvis 
skickat ut enkäterna till respondenterna. Detta för att vi anser att det är svårare att säga nej 
direkt till en person än att undvika att svara på en postenkät. Endast en person ställde sig 
ovillig till att fylla i enkäten av 100 tillfrågade. Detta ger oss en svarsfrekvens om 99 % och 
ett bortfall om 1 % vilket vi anser oss kunna vara nöjda med. Utifrån detta minimala bortfall 
så anser vi att det inte är nödvändigt med en utförlig bortfallsanalys. Anledningen till att 
denna enda person inte ville svara på vår enkät bedömer vi alltså inte vara av intresse.  

4.7  Sanningskriterier  
Anledningen till vårt metodval och vår undersökningsform var att vi ville ge en så korrekt bild 
av verkligheten som möjligt. Huruvida detta mål har uppfyllts eller ej kan mätas med hjälp av 
olika sanningskriterier. Vi har valt att bedöma våra resultat och metoder utifrån 
sanningskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.   
 
4.7.1 Validitet 
Validitet handlar om att en undersöknings urvalsresultat avspeglar ett korrekt resultat. Dvs. 
undersökningen mäter det den är avsedd att mäta och inget annat (Churchill och Iacobucci 
2005, 293-294, Bryman och Bell 2005, s597, Dahmström 2005, s62). I vår undersökning är 
det möjligt att respondenter kan tolka de olika frågorna subjektivt på olika sätt. Detta skulle 
kunna innebära att vi tror att vi har ställt en fråga rörande ett visst område medan 
respondenten uppfattade frågan på ett annat sätt och då svarat missvisande. Dock så har vi 
genomfört ett stort antal testenkäter och därefter pratat med testrespondenterna för att se om 
de fanns några oklarheter i frågorna. Fanns det sådana oklarheter så har vi tagit bort eller 
omformulerat frågan och därefter gjort ytterligare test. Genom att på detta sätt bearbeta 
enkäten så anser vi att vi har lyckats uppnå en hög validitet i enkätfrågorna. Detta 
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tillvägagångssätt för att uppnå hög validitet överrensstämmer med Bryman och Bell´s (2005, 
s191) åtgärder för att öka validiteten i en enkätundersökning. Således anser vi att vi har 
lyckats mäta kundernas uppfattningar gällande banker vilket var vår avsikt med 
undersökningen.  
 
4.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om en undersöknings upprepbarhet. För att en undersökning ska ha hög 
reliabilitet så ska undersökningen kunna upprepas av andra forskare vid ett annat tillfälle och 
ändå ge motsvarande resultat. Vidare så kan reliabilitet vara en nödvändig del av en 
undersöknings validitet (Churchill och Iacobucci 2005, 282-283). Om en undersökning har en 
låg svarsfrekvens så borde detta ha en negativ inverkan på reliabiliteten. Detta eftersom man 
inte vet vad många ur bortfallet skulle ha svarat vilket gör att en annan undersökning med 
högre svarsfrekvens skulle kunna ge ett annorlunda resultat. Då vi i vår undersökning har en 
väldigt hög svarsfrekvens så ger detta rimligtvis en högre reliabilitet. Genom våra testenkäter 
har vi även ökat enkelheten och kvaliteten på våra enkäter vilket även kan ha en positiv effekt 
på reliabiliteten. En aspekt som skulle kunna vara negativ med vår undersökning är att vi 
sökte upp våra respondenter i centrala Umeå och på Umeå universitet. Respondenterna kan ha 
haft ont om tid eller varit stressande vid dessa tillfällen och då inte lagt ner tillräckligt med tid 
på enkäten. Vi har dock inte upplevt att de personer vi frågade var stressade på något sätt. 
Anledningen till detta är rimligtvis att vi förlade undersökningen i staden till en solig lördag 
då folk satt ute i parkerna och troligtvis hade gott om tid. Vid universitetet upplevde vi inte 
heller respondenterna som stressade då de ofta satt vid ett bord och höll på med arbeten eller 
liknande. Således upplevde vi inte någon aspekt som skulle kunna minska reliabiliteten i 
respondenternas svar.  
 
En avgörande faktor för reliabiliteten i vår undersökning är att vi har två olika enkäter 
beroende på om respondenten har bytt eller inte bytt bank. Fördelningen av enkäterna gick ut 
på att vi först frågade varje respondent om denne hade flyttat hela eller delar av sina 
banktjänster mellan olika banker under de senaste fem åren. Om flertalet respondenter 
missuppfattade denna fråga, inte kom ihåg när de bytte bank, m.fl., så skulle vår undersökning 
kunna bli missvisande då vissa respondenter fått fel enkät. För att undvika detta problem så 
var vi noga med att förklara för respondenten exakt vad frågan innebar för att säkerställa att 
rätt person fick rätt enkät. Vi bedömer att vi har varit tillräckligt tydliga för att nästintill alla 
respondenter ska ha svarat på rätt enkät.  
 
4.7.3 Generaliserbarhet 
Innebär huruvida ett undersökningsresultat kan generaliseras till andra grupper än 
undersökningens urval och i andra situationer. För att uppnå hög generaliserbarhet är det 
viktigt att det undersökta urvalet är så representativt som möjligt för den totala populationen. 
(Bryman och Bell 2005, s100). Då vi genomfört ett slumpmässigt urval ur vår målgrupp för 
att få fram vårt urval så talar detta för att generaliserbarheten är hög. Detta eftersom ett 
obundet slumpmässigt urval anses kunna representera hela populationen som vi nämnt 
tidigare under rubriken urval. Således anser vi att våra resultat är överförbara till andra 
liknande situationer och grupper som behandlar privatbankkunder i Sverige.   
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5 Empiri  
I detta avsnitt presenterar vi resultaten av vår undersökning. Syftet med avsnittet är att ge 
läsaren en korrekt och lättöverskådlig bild över våra resultat. För en mer ingående förklaring 
till hur vi bearbetat enkätmaterialet se avsnittet 4.5 databearbetning i den praktiska metoden. 
Vi inleder med att presentera bakgrundsfakta om respondenterna såsom åldersfördelning och 
könsfördelning innan vi mer ingående går in på varje del av enkäten. Då vår enkät och teori 
är indelad i tre huvuddelar så har vi valt att även dela in empirin på detta sätt. Således så 
redogör vi först för relationsbandsresultaten, därefter för byteshinderresultaten och 
avslutningsvis för tjänstekvalitetsresultaten. Varje del inleds med kortfattad och 
lättöverskådlig information över totalresultaten och följs därefter av mer ingående resultat 
för specifika frågor. Vi börjar med att presentera resultaten utifrån våra huvudfaktorer som 
är ”har bytt bank” och ”har inte bytt bank”. Vi använder både stapeldiagram och 
korstabeller med chi-två test för att testa resultaten för att se om de är statistiskt signifikanta. 
I vår enkät så frågade vi även efter respondenternas kön och ålder och har därför valt att 
testa om någon av dessa variabler har haft någon inverkan på respondenternas svarsresultat. 
Då dessa variabler inte utgör vårt huvudsakliga undersökningsområde så har vi endast 
redovisat dessa svar om det har visat sig utgöra en statistiskt signifikant skillnad i resultaten. 
I detta avsnitt fokuserar vi endast på skillnader i svaren på våra enkätfrågor genom att testa 
dessa skillnader med hjälp av bl.a. korstabeller. I vår analys kommer vi att sammanfoga vissa 
enkätfrågor och analysera exempelvis tjänstekvalitetsfrågorna utifrån de fem dimensionerna 
av upplevd tjänstekvalitet.  
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5.1 Allmänt om enkätrespondenterna 
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Vår undersökning omfattade totalt 99 stycken 
respondenter. 39st av dessa hade bytt bank och 60st 
hade inte bytt bank och av det totala antalet 
respondenter så var det 49 män och 50 kvinnor. 
Könsfördelningen var alltså något jämnare än 
fördelningen mellan de respondenter som bytt bank 
och de som inte bytt. Medelåldern i vår 
undersökning var 37,4 år och åldersfördelningen 
såg ut enligt grafen till höger. 

48,48%

21,21%
17,17%

13,13%

 
I inledningen av enkäten ställde vi frågor om kön, ålder samt hur många banker 
respondenterna hade. För att se hur dessa variabler påverkade varandra så körde vi chi-två 
tester med korstabeller där vi jämförde variablerna mot varandra. Resultatet blev enligt 
följande:  
 

byttbank * Kön Crosstabulation

23 37 60
29,7 30,3 60,0

46,9% 74,0% 60,6%
26 13 39

19,3 19,7 39,0
53,1% 26,0% 39,4%

49 50 99
49,0 50,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön

Ej bytt bank

Bytt bank

byttbank

Total

Man Kvinna
Kön

Total
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Chi-Square Tests

7,591b 1 ,006
6,500 1 ,011
7,704 1 ,006

,008 ,005

7,514 1 ,006

99

Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
19,30.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kan vi se att 46,9 % av männen och 74 % av kvinnorna inte har bytt bank. Således så har 
53,1 % av männen och 26 % av kvinnorna genomfört ett bankbyte. Denna skillnad mellan 
könen är tydligt statistiskt signifikant då chi-två testet är långt under 0,05 och ingen av 
cellerna har ett förväntat värde under fem. Vi kan således säkerställa att män byter bank i 
större utsträckning än kvinnor. 
 
Vidare så jämförde vi variablerna bytt bank och ej bytt bank med variablerna en bank och 
flera banker. Resultaten av denna jämförelse ser ut enligt följande: 
 

 Antal banker * byttbank Crosstabulation

51 13 64
38,8 25,2 64,0

85,0% 33,3% 64,6%
9 26 35

21,2 13,8 35,0
15,0% 66,7% 35,4%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

En bank

Flera banker

Antal banker

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests

27,607b 1 ,000
25,393 1 ,000
28,249 1 ,000

,000 ,000

27,328 1 ,000

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,79.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de som inte bytt bank så hade 85 % endast en bank medan 15 % hade flera banker. Av de 
som bytt bank hade 33,3 % endast en bank och 66,7% hade flera banker. Chi-två testet var 
starkt med ett test långt under 0,05 och ingen av cellerna hade ett förväntat värde under fem. 
Det finns således en signifikant skillnad mellan de som har bytt bank och inte bytt bank i 
frågan om de har en eller flera banker. De som har bytt bank har alltså fler banker än de som 
inte bytt bank vilket är rimligt. Vidare så kan vi se att av de som har bytt bank så har 33,3 % 
bytt hela sitt sparande från en bank till en annan medan 66,7 % har endast lagt till en 
ytterligare bank som komplement till sin gamla bank. Vi jämförde även variablerna antalet 
banker mot kön men där fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. Det går alltså inte att 
fastslå att kön påverkar om en respondent har en eller flera banker.  
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5.2 Relationsband 
Våra frågor rörande respondenternas uppfattade relationsband gick ut på att de fick fylla i hur 
väl ett antal påståenden stämde med deras åsikter. Svarsalternativen var rangordnade på en 
femgradig likertskala från ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt”. Vid sidan av dessa så fanns 
det även ett ”vet ej” alternativ. Svaren för indelningen bytt bank/ej bytt bank såg ut enligt 
följande:  

Jag tycker det är viktigt att min bank erbjuder låga avgifter

Jag tycker det är viktigt att Internetbanken jag använder upplevs som säker

Närheten till bankkontor är viktig för mig

Jag tycker det är viktigt att bankkontoret har generösa öppettider

Jag tycker det är viktigt att banken erbjuder bra personlig rådgivning

Det är viktigt att ha en personlig kontakt med en eller flera av bankpersonalen

Jag tycker det är viktigt att ha samma bank som min familj

Det är viktigt att mina värderingar överrensstämmer med bankens

Jag vill bli associerad med den bank jag har

2,00

3,00

4,00

5,00

M
ea

n

byttbank
Ej bytt bank
Bytt bank

 
Här kan vi avläsa att de tre viktigaste påståendena för både de som bytt bank och de som inte 
bytt bank var att banken erbjuder låga avgifter, att internetbanken upplevs som säker samt att 
banken erbjuder bra personlig rådgivning. Vidare så ser vi att de minst viktiga faktorerna för 
respondenterna var att ha samma bank som sin familj och att bli associerad med banken.  
 
Vi kan även avläsa att det finns skillnader i svaren mellan de som inte bytt bank och de som 
bytt bank. Vi kan se att de som inte bytt bank har ett högre medelvärde än de som bytt bank 
på sex av nio frågor. Detta skulle kunna antyda att de som inte bytt bank värdesätter dessa 
olika relationer med banken högre än de som bytt bank. Vi kan även avläsa skillnader mellan 
grupperna inom de olika påståendena. De som inte bytt bank verkar värdera att deras 
värderingar överensstämmer med bankens högre än de som bytt bank. Samma förhållande 
verkar även passa in på påståendet om betydelsen av bra personlig rådgivning och närheten 
till bankkontoret. På alla dessa tre frågor har respondenterna som inte bytt bank svarat 
markant högre än de som bytt vilket kan innebära att inom dessa faktorer finns det skillnader 
mellan grupperna.   
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Många av ovan nämnda skillnader var dock inte statistiskt signifikanta, dvs. de uppfyllde inte 
kraven för ett giltigt chi-två test. Det finns då en risk att skillnaderna i svaren kan bero på 
slumpen och inte på faktiska skillnader mellan grupperna. Detta gör att vi inte kan säkerställa 
att dessa observationer verkligen beror på det vi tror att de beror på. Således har vi valt att 
fokusera på de skillnader som är statistiskt signifikanta och som i detta fall endast var 
påståendet:  
 
Jag tycker det är viktigt att bankkontoret har generösa öppettider  
I denna fråga fick respondenterna svara på vilken betydelse de ansåg att deras bankkontors 
öppettider har. I korstabellen nedan ordnas respondenternas svar efter alternativen mindre 
viktiga, neutral och mer viktigt. Skillnaden vi vill visa på i korstabellen är att de som bytt 
bank anser detta påstående vara mindre viktigt än de som inte bytt bank, vilket vi ser i den 
översta raden. Till följd av detta så har de som inte bytt bank svarat med alternativen neutral 
och mer viktigt i högre utsträckning än de som bytt bank, vilket den andra och tredje raden 
visar.  

Chi-Square Tests

9,304a 2 ,010
9,404 2 ,009

3,171 1 ,075

97

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,25.

a. 

öppettidsnitt * byttbank Crosstabulation

8 15 23
13,8 9,2 23,0

13,8% 38,5% 23,7%
20 6 26

15,5 10,5 26,0
34,5% 15,4% 26,8%

30 18 48
28,7 19,3 48,0

51,7% 46,2% 49,5%

58 39 97
58,0 39,0 97,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre
viktigt

Neutral

Mer
viktigt

Jag tycker det är viktigt att
bankkontoret har
generösa öppettider

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tabellen kan vi se att de som bytt bank inte ansåg att detta påstående var lika viktigt i samma 
utsträckning som de som inte bytt bank ansåg. Detta då andelen som svarade mindre viktigt 
på detta påstående var högre hos de som bytt bank (38,5 % mot 13,8 %), samt att andelen som 
svarade mer viktigt var lägre bland de som bytt bank (46,2 % mot 51,7 %). Denna skillnad är 
statistiskt signifikant då chi-två testet var 0,01 vilket är långt under godkändgränsen på 0,05, 
samt då ingen av cellerna hade ett förväntat värde under 5. Vi kan således säkerställa att det 
finns en skillnad mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i hur de prioriterar 
bankers öppettider.    
 
5.2.1 Kön och ålders påverkan 
Vi har även undersökt respondenternas köns- och åldersinverkan på hur de svarade på våra 
enkätfrågor. Detta har vi gjort på samma sätt som ovan, dvs. genom korstabeller och chi-två 
test. Inom frågan för relationsband så var det två påståenden vars skillnad kunde bevisas ha 
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påverkats av respondenternas kön, vilka vi presenterar nedan. Ingen av påståendena visade 
signifikanta skillnader pga. ålder.  
 
Jag tycker det är viktigt att bankkontoret har generösa öppettider  
Precis som för variablerna bytt bank och ej bytt bank så visade sig skillnaden mellan kvinnor 
och män vara statistiskt signifikant i detta påstående. Skillnaden vi vill visa i korstabellen är 
att männen har svarat ”mindre viktigt” i större grad än kvinnorna, vilket vi ser i den översta 
raden. Den andra raden visar att kvinnor är mer neutrala än män till påståendet och i den 
tredje raden ser vi att män svarat alternativet ”mer viktigt” i större grad än kvinnorna har 
gjort. 

 Crosstab

14 9 23
11,4 11,6 23,0

29,2% 18,4% 23,7%
7 19 26

12,9 13,1 26,0
14,6% 38,8% 26,8%

27 21 48
23,8 24,2 48,0

56,3% 42,9% 49,5%

48 49 97
48,0 49,0 97,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön

Count
Expected Count
% within Kön

Mindre
viktigt

Neutral

Mer
viktigt

Jag tycker det är viktigt
att bankkontoret har
generösa öppettider

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chi-Square Tests

7,366a 2 ,025
7,591 2 ,022

,024 1 ,876

97

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11,38.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Männen svarade ”mindre viktigt” i större utsträckning än kvinnorna (29,2 % mot 18,4 %), 
samt att de även svarade ”mer viktigt” oftare än kvinnorna (56,3 % mot 42,9 %). En stor 
skillnad ser vi även då kvinnorna i stor utsträckning är mer neutrala i frågan än männen (38,8 
% mot 14,6 %). Dessa skillnader är statistiskt signifikanta då chi-två testet är 0,025 vilket är 
under 0,05, samt då ingen av cellerna har ett förväntat värde under 5. Vi kan alltså konstatera 
att kvinnor är mer neutrala till detta påstående än män.  
 
Jag tycker det är viktigt att jag har samma bank som min familj 
Även inom frågan om betydelsen av att ha samma bank som sin familj så kunde vi observera 
en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Vi vill i de översta två raderna visa 
att kvinnor har svarat alternativet mindre viktigt eller neutral i större utsträckning än männen. 
I den tredje raden ser vi även en stor skillnad mellan könen då männen har svarat alternativet 
mer viktigt i större utsträckning än kvinnorna. 
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Crosstab

28 33 61
30,5 30,5 61,0

59,6% 70,2% 64,9%
9 13 22

11,0 11,0 22,0
19,1% 27,7% 23,4%

10 1 11
5,5 5,5 11,0

21,3% 2,1% 11,7%

47 47 94
47,0 47,0 94,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön

Count
Expected Count
% within Kön

Mindre
viktigt

Neutral

Mer
viktigt

Jag tycker det är
viktigt att jag har
samma bank
som min familj

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi-Square Tests

8,501a 2 ,014
9,689 2 ,008

4,271 1 ,039

94

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,50.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan avläsa att kvinnorna har svarat ”mindre viktigt” i större utsträckning än männen (70,2 
% mot 59,6 %) samt att männen har svarat ”mer viktigt” oftare än kvinnorna (21,3 % mot 2,1 
%). Vidare så har kvinnorna svarat neutralt mer än männen (27,7 % mot 19,1 %). Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant då chi-två testet är långt under 0,05 och ingen av cellerna har 
ett förväntat värde under 5. Dock så är det förväntade värdet på cellerna som omfattas av 5:an 
(5,5 och 5,5) vilket innebär att chi-två testet var på gränsen till att inte kunna genomföras. 
Detta kan vara bra att ha i åtanke vid en analys av svaren på denna fråga. Dock så kan vi 
konstatera att männen sätter större vikt till att ha samma bank som sin familj än kvinnorna. 

5.3 Byteshinder 
När vi undersökte uppfattade byteshinder ställde vi två olika frågor till respondenterna, en för 
de som bytt bank och en för de som inte bytt. Frågan för de som inte bytt bank var ”Vilka är 
de huvudsakliga anledningarna till att du inte skaffat tjänster i en annan bank?” Till de som 
bytt bank ställde vi frågan ”Vilka av följande påståenden överensstämmer med vad du trodde 
om bankbyten innan du bytte bank?” Respondenterna fick välja mellan ett antal påståenden 
genom att kryssa för de som de ansåg stämde överens med deras situation. Alternativet 
”annan orsak” fanns med för att säkerställa att alla respondenter skulle kunna fylla i minst ett 
alternativ. Frågorna skiljde sig ytterst lite mellan de olika enkäterna för att underlätta 
jämförelsen mellan de båda grupperna (se bilaga 1). Till följd av detta har vi valt att nedan 
redovisa respondenternas svar för både de respondenter som bytt och de som inte bytt i en och 
samma tabell där påståendena är hämtade från enkäten för de som inte bytt bank. I tabellen 
presenteras svaren i antal som har svarat över 0 %. En stapel som visar på 45 % innebär alltså 
att 45 % av respondenterna har ansett at detta påstående stämmer överens med deras åsikt.    
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Det skulle vara allt för tidskrävande

Det är svårt att hitta alternativ till min nuvarande bank

Det är jobbigt lära sig den nya bankens system

Det är svårt att jämföra mellan olika bankalternativ

Jag är bunden till min nuvarande bank genom t.ex. lån eller sparande

Bytet skulle medföra kostnader i form av avgifter

Bytet skulle innebära mycket krångel med blanketter och andra papper

Min nuvarande bank erbjuder bäst villkor

Jag har goda relationer till personalen på min bank

Det finns inget annat bankkontor i närheten

Min bank har bäst öppettider

Annan orsak

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%
 >

 0
byttbank
Ej bytt bank
Bytt bank

 
Enligt denna sammanställning så kan vi avläsa att de vanligaste hindrena enligt de som inte 
bytt bank var att ”bytet skulle innebära mycket krångel med blanketter och andra papper”, 
”det skulle vara alltför tidskrävande” samt ”annan orsak”. För de som bytt bank var de mest 
förekommande hindren att ”bytet skulle innebära mycket krångel med blanketter och andra 
papper”, ”det är jobbigt att lära sig den nya bankens system” samt ”annan orsak”. Det var 
väldigt få respondenter som ansåg att det fanns hinder rörande svårigheter att hitta alternativ 
till banker samt att det inte finns andra bankkontor i närheten. Vidare så verkar de som bytt 
bank se krångel med blanketter och andra papper som ett hinder i större utsträckning än de 
som inte bytt bank. Samma skillnad mellan grupperna ser vi i påståendet om att vara bunden 
till sin bank genom lån eller motsvarande. Vi kan även se att de respondenter som inte har 
bytt bank har uppgett ”annan orsak” i en klart högre grad än de som bytt bank. Av de 
skillnader som vi kan observera i tabellen är inte alla statistiskt signifikanta vilket som vi 
tidigare nämnt gör att skillnaden kan bero på slumpen. Dock så är skillnaden signifikant inom 
tre av påståendena som vi har valt att redogöra för mer ingående.  
 
Det skulle vara alltför tidskrävande att byta bank 
I korstabellen nedan så visas våra respondenters uppfattningar till detta påstående. 
Svarsalternativen är antingen ”ja” eller ”nej”, dvs. att de uppfattat eller inte uppfattat 

42 
 



Crosstab

34 36 70
42,4 27,6 70,0

56,7% 92,3% 70,7%
26 3 29

17,6 11,4 29,0
43,3% 7,7% 29,3%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Det skulle vara allt för
tidskrävande att byta bank

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

påståendet som ett hinder. Inom detta påstående fanns det en signifikant skillnad mellan de 
som bytt bank och inte bytt bank. I korstabellen översta rad så visas skillnaden genom att de 
som bytt bank har svarat att de inte upplevt hindret i större utsträckning än de som inte bytt 
bank. I den andra raden visas skillnaden genom att de som inte bytt bank har svarat ja i högre 
grad än de som bytt bank.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chi-Square Tests

14,496b 1 ,000
12,827 1 ,000
16,481 1 ,000

,000 ,000

14,350 1 ,000

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,42.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi ser att en klar majoritet (92,3%) av de som bytt bank inte anser att detta påstående är ett 
hinder för att byta bank medan 56,7 % av de som inte bytt bank har samma åsikt. Vidare så 
anser 43,3 % av de som inte bytt bank att påståendet är ett hinder medan endast 7,7 % av de 
som bytt bank delar denna åsikt. Denna skillnad mellan de två grupperna är statistiskt 
signifikant då Chi-två testet visar ett värde på under 0,05 och ingen av cellerna har ett 
förväntad värde under 5. Vi kan således säga att de som bytt bank inte anser detta påstående 
vara ett hinder i samma utsträckning som de som inte bytt bank anser.  
 
Det är jobbigt att lära sig den nya bankens system 
I korstabellen nedan så visas en signifikant skillnad mellan de som bytt bank och de som inte 
bytt bank rörande detta påstående. Den översta raden i tabellen visar att de som inte bytt bank 
svarat nej på detta påstående i högre grad än de som bytt bank. I motsats till detta visar den 
andra raden att de som bytt bank svarat ja till påståendet i högre grad än de som inte bytt 
bank. 
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Crosstab

48 24 72
43,6 28,4 72,0

80,0% 61,5% 72,7%
12 15 27

16,4 10,6 27,0
20,0% 38,5% 27,3%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Det är jobbigt lära sig den
nya bankens system

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total  
 
 
 
 
 
 

 Chi-Square Tests

4,062b 1 ,044
3,184 1 ,074
4,001 1 ,045

,064 ,038

4,021 1 ,045

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
10,64.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi kan avläsa att de som inte bytt bank inte ser detta påstående som ett hinder i samma 
utsträckning som de som bytt bank (80 % vs 61,5 % respektive 20 % vs 28,5 %). De som bytt 
bank ser alltså påståendet som ett hinder i högre grad än de som inte bytt bank. Skillnaden 
mellan de båda grupperna är statistiskt signifikant då chi-två testet är under 0,05 och ingen av 
cellerna har ett förväntat värde under fem. Värt att observera är att chi-två testet har ett värde 
på 0,044 vilket är precis under 0,05. Detta är alltså på gränsen till att inte vara ett godkänt test 
vilket bör tas i beaktande vid analysen av detta påstående.   
 
Det är svårt att jämföra mellan olika bankalternativ  
Det fanns även en skillnad mellan respondenternas uppfattningar inom detta påstående 
rörande jämföringssvårigheter mellan banker. I tabellens översta rad ser vi att de som bytt 
bank har upplevt detta hinder i mindre utsträckning än de som inte bytt bank. De som ej bytt 
bank har således upplevt detta hinder i större utsträckning än de som bytt bank, vilket visas i 
rad två i tabellen.  

 
Crosstab

42 34 76
46,1 29,9 76,0

70,0% 87,2% 76,8%
18 5 23

13,9 9,1 23,0
30,0% 12,8% 23,2%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Det är svårt att
jämföra mellan
olika bankalternativ

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests

3,911b 1 ,048
3,007 1 ,083
4,155 1 ,042

,055 ,039

3,872 1 ,049

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9 06

b. 
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I tabellen kan vi avläsa att fler respondenter som har bytt bank inte anser detta påstående som 
ett hinder än de som inte bytt bank (87,2 % vs 70 %). Detta medför även en skillnad mellan de 
båda grupperna rörande andel respondenter som uppfattar påståendet som ett hinder (12,8 % 
vs 30 %). Det finns alltså en signifikant skillnad mellan de båda grupperna då de som bytt 
bank inte ser påståendet som ett hinder i samma utsträckning som de som inte bytt bank. 
Ingen av cellerna har ett förväntat värde under 5 vilket medför att chi-två testet på 0,048 är 
trovärdigt. Som i det tidigare påståendet är dock chi-två testet ganska svagt då 0,048 är väldigt 
nära gränsen för testets giltighet på 0,05.  
 
5.3.1 Kön och ålders påverkan 
Ingen av påståendena uppvisade statistiskt signifikanta skillnader då vi jämförde med kön och 
ålder. I vissa fall blev Chi-två testen för höga för att vara korrekta och i andra fall så hade för 
många celler i korstabellerna ett för lågt förväntat värde, dvs. under 5. Vi kan således säga att 
det inte finns några signifikanta skillnader rörande kön och ålder som påverkar de olika 
påståendena. Detta bör enligt oss visa på att det är just faktorerna bytt bank/ej bytt bank som 
ger skillnader i svaren och inte några andra faktorer.    

5.4 Tjänstekvalitet 
För att på ett grundläggande sätt få en uppfattning om den upplevda tjänstekvaliteten hos 
respondenterna delade vi upp tjänstekvalitetsfrågorna i två delar. Den första delen behandlade 
vilka dimensioner av tjänstekvalitet som respondenterna ansåg vara viktigast i sitt val av bank 
och i den andra delen fick de svara på hur väl deras huvudbank uppfyllde ett antal påståenden 
om just tjänstekvalitet. För att göra det enklare för respondenterna att förstå vad vi menade 
undvek vi att ställa frågor som direkt utgår från olika tjänstekvalitetsdimensioner. Frågorna är 
istället ställda som påståenden som rör dels vad de tycker är viktigt i valet av bank och dels 
hur de uppfattar att deras bank lever upp till ett antal påståenden. Vi börjar med att presentera 
respondenternas svar på vilka dimensioner de ansåg viktigast och går sedan över på svaren 
rörande hur väl banken uppfyllde de olika dimensionerna. 
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Banken erbjuder bäst villkort på ränta och låga avgifter

Jag kan lita på banken

Jag känner att min pengar är i säkert förvar

Banken agerar på ett professionellt sätt

Banken gör så få misstag som möjligt

Banken tar asnvar för sina misstag och åtgärdar dem

Jag får snabb och effektiv service

Bankpersonalen känner igen mig och vet vem jag är

Bankpersonalen klär sig prydligt och professionellt

Jag känner mig personligt bemött

Banken förstår mina personliga behov

Jag får tydlig och korrekt information

Internetbankens säkerhet är hög

Banker bryr sig om mig och tänker på mitt bästa

Bankkontoret avspeglar min bild av banken

Jag bemöts på ett trevligt sätt av banken

Bankkontorsmiljön upplevs som trevlig och fräsch

Bankens internettjänst är användarvänlig

0,00

20,00

40,00

60,00

%
 >

 0

80,00

5.4.1 De viktigaste tjänstekvalitetsdimensionerna som påverkar valet av bank 

byttbank
Ej bytt bank
Bytt bank

För att mäta vilka tjänstekvalitetsdimensioner som konsumenterna värdesatte mest fick de ett 
antal påståenden presenterade för sig i enkäten och skulle därefter välja ut de påståenden som 
de ansåg vara viktigast i sitt val av bank. Själva frågan var ”De viktigaste faktorerna som 
påverkar mitt val av bank är att:” och respondenterna skulle kryssa för de alternativ som de 
tyckte överrensstämde med deras uppfattning. I diagrammet nedan presenteras svaren 
uppdelat mellan de respondenter som bytt bank och de som inte bytt bank. 
Diagrammet visar hur många procent av respondenterna som kryssade för vardera påstående 
och alltså ansåg att just detta påstående var en av de viktigaste för dem i sitt val av bank. 
Ser man på diagrammet syns det tydligt att det finns skillnader i uppfattningen om vad som är 
viktigast i valet av bank mellan de som bytt och de som inte bytt bank (och därmed att det 
finns skillnader i vilka tjänstekvalitetsdimensioner de tycker är viktigast). Ett tydligt mönster 
är att de respondenter som inte bytt bank kryssat för fler påståenden i enkäten och har därför 
fler svar över noll än de som bytt bank i enkäten. Respondenter som inte bytt bank i vår 
undersökning anser alltså att fler tjänstekvalitetsdimensioner är viktiga än de som bytt bank. 
Samtliga respondenter i undersökningen ser de två påståendena ”internetbankens säkerhet är 
hög” och ”internettjänsten är användarvänlig” som de viktigaste. De minst viktiga 
tjänstekvalitetsdimensionerna är bankpersonalens klädsel samt att bankkontoret ska avspegla 
kundens bild av banken. Det viktigaste påståendet för de som bytt bank är att bankens 
internettjänst är användarvänlig medan de respondenter som inte bytt bank anser att tilliten till 

46 
 



banken är det viktigaste påståendet. Respondenternas svar överrensstämmer ganska väl i de 
påståenden där värdet är lågt. Ungefär lika många respondenter i båda grupperna ansåg alltså 
att dessa påståenden inte var viktigast. I de frågor där den uppmätta procenten är hög så skiljer 
sig antalet svar mer. 
   
När vi gick igenom våra svar från andra delar av enkäterna kom vi även fram till att det är i 
den här delen av upplevd tjänstekvalitet som vi ser störst skillnader i svaren mellan de som 
bytt och inte bytt bank. På fem olika påståenden finns det en statistiskt signifikant skillnad i 
svaren mellan respondenterna, något som också syns på staplarna i diagrammet ovan. Nedan 
följer en presentation av de fem påståendena.  
 
Banken erbjuder bäst villkor på ränta och låga avgifter 
Våra respondenter fick i denna fråga ange om de ansåg att detta påstående var en av de 
viktigaste faktorerna i deras val av bank. Svarsalternativet ”ja” innebär att påståendet är 
viktigt och ”nej” innebär att påståendet är mindre viktigt. I korstabellen nedan så visar den 
första raden att de som inte bytt bank har svarat nej mer än de som har bytt bank. I raden 
nedanför denna kan vi även avläsa att det finns en signifikant skillnad i respondenternas svar 
då de som bytt bank har svarat ja på detta påstående i högre utsträckning än de som inte bytt 
bank. 

 

Chi-Square Tests

9,027b 1 ,003
7,833 1 ,005
9,207 1 ,002

,004 ,002

8,936 1 ,003

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
19,30.

b. 

Crosstab

37 12 49
29,7 19,3 49,0

61,7% 30,8% 49,5%
23 27 50

30,3 19,7 50,0
38,3% 69,2% 50,5%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Banken erbjuder
bäst villkor på ränta
och låga avgifter

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som synes i korstabellen ansåg 61,7% av de som inte bytt bank att bäst villkor inte var en av 
de viktigaste faktorerna i deras val av bank medan 38,3% av de som inte bytt bank ansåg att 
påståendet var ett av de viktigaste. Av de respondenter som bytt bank ansåg 30,8% av de 
tillfrågade inte att påståendet var det viktigaste medan 69,3% ansåg att påståendet var ett av 
de viktigaste. Utifrån respondenternas svar syns tydligt att det statistiskt finns en klar skillnad 
där de som bytt bank i högre utsträckning anser att påståendet är ett av de viktigaste än för de 
som inte bytt bank. Chi-två värdet är i denna korstabell 0,003 och ingen av cellerna har ett 
värde som är lägre än fem vilket styrker den statistiska trovärdigheten. I vår undersökning 
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prioriterades alltså påståendet ”banken erbjuder bäst villkor på ränta och låga avgifter” högre 
av de respondenter som bytt bank.  
 
Jag känner att mina pengar är i säkert förvar 
Även inom detta påstående så kan vi avläsa en signifikant skillnad mellan de som bytt bank 
och de som inte bytt bank. De som bytt bank ansåg inte att detta påstående var ett av de 
viktigaste i samma utsträckning som de som inte bytt bank, vilket visas i den övre raden i 
tabellen. I raden under så ser vi även denna skillnad i och med att de som inte bytt bank har 
upplevt detta i större utsträckning än de som har bytt bank. 

 

Chi-Square Tests

5,153b 1 ,023
4,252 1 ,039
5,157 1 ,023

,037 ,020

5,101 1 ,024
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Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
16,55.

b. 

Crosstab

20 22 42
25,5 16,5 42,0

33,3% 56,4% 42,4%
40 17 57

34,5 22,5 57,0
66,7% 43,6% 57,6%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Jag känner att min
pengar är i säkert förvar

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det gäller detta påstående ansåg 33,3% av de som inte bytt bank att detta påstående var ett 
av de mindre viktiga påståendena. Övriga 66,7% av de som inte bytt bank tyckte att 
påståendet var ett av de viktigaste. Av de som bytt bank ansåg 56,4% att detta påstående inte 
var ett av de viktigaste orsakerna som påverkar bankbytet medan 43,6% ansåg att det var ett 
av de viktigaste. Chi-två värdet var 0,023 och ingen av cellerna hade ett lägre värde än fem. 
Våra resultat visar att det i vår undersökning finns en klar skillnad där de som inte bytt bank i 
högre utsträckning anser att en av de viktigaste påståendena i deras val av bank är att deras 
pengar är i säkert förvar gentemot de som bytt bank.   
 
Banken tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem 
En signifikant skillnad ser vi även mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i 
påståendet om bankernas ansvarstagande för sina misstag. Tabellen nedan visar i sin översta 
rad att de som ej bytt bank svarat nej till detta påstående i större utsträckning än de som bytt 
bank. Skillnaden mellan grupperna visar sig även i rad två då de som bytt bank uppfattat detta 
påstående som viktigt i högre grad än de som inte bytt bank.  
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Chi-Square Tests

8,841b 1 ,003
7,629 1 ,006
8,838 1 ,003

,006 ,003

8,752 1 ,003
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Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
14,97.

b. 

Crosstab

44 17 61
37,0 24,0 61,0

73,3% 43,6% 61,6%
16 22 38

23,0 15,0 38,0
26,7% 56,4% 38,4%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
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% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Banken tar ansvar
för sina misstag
och åtgärdar dem

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta påstående ansåg 73,3% av de som inte bytt bank att påstående inte var ett av de 
viktigaste. 26,7% av respondenterna som inte bytt bank ansåg påståendet som ett av de 
viktigaste. Av respondenterna som bytt bank ansåg 43,6% inte att påståendet var ett av de 
viktigaste i deras val av bank medans 56,4% ansåg att ansvarstagandet var ett av de viktigaste 
påståendena.  Rent statistiskt utifrån ett chi-två värde på 0,003 och ingen cell med ett 
förväntat värde under fem så anser alltså de som inte bytt bank att ansvarstagandet från 
bankens sida är mindre viktigt i deras val av bank  än de som bytt bank.  
 
Banken bryr sig om mig och tänker på mitt bästa 
Med hjälp av korstabellen nedan vill vi visa skillnaden mellan de som inte bytt bank och de 
som bytt bank i påståendet om banken bryr sig eller inte. Vi kan avläsa en skillnad mellan 
grupperna då fler av de som bytt bank har svarat att påståendet var mindre viktigt jämfört med 
de som inte bytt bank, vilket visas i tabellens övre rad. Vi kan även avläsa samma skillnad 
mellan grupperna i raden under där de som inte bytt bank anser påståendet som viktigt i högre 
grad än de som bytt bank.   

 Crosstab

48 37 85
51,5 33,5 85,0

80,0% 94,9% 85,9%
12 2 14

8,5 5,5 14,0
20,0% 5,1% 14,1%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Banken bryr sig om mig
och tänker på mitt bästa

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total
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Chi-Square Tests

4,306b 1 ,038
3,168 1 ,075
4,864 1 ,027

,043 ,033

4,262 1 ,039

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,52.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de som inte bytt bank anser 80% av respondenterna att påståendet ”Banken bryr sig om 
mig och tänker på mitt bästa” inte är en av de viktigaste faktorerna. 20% av respondenterna 
som inte bytt bank ser påståendet som ett av de viktigaste. Av de respondenter som har bytt 
bank anser 94,9% att omtanken från banken inte är en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar bankvalet medan 5,1% ser omtanken som en av de viktigaste faktorerna. Utifrån vårt 
datamaterial som är statistiskt säkerställt med ett chi-två värde på 0,038 och ingen cell med 
förväntat värde under fem, anser de som inte bytt bank till högre grad att omtanken från 
banken är en av de viktigaste faktorerna medans de som har bytt bank värderar denna fråga 
lägre.  
 
 Jag bemöts på ett trevligt sätt av bankpersonalen 
Det finns även en signifikant skillnad mellan de två grupperna inom påståendet om betydelsen 
av ett trevligt bemötande från bankens sida. I tabellen nedan visas denna skillnad genom att 
de som bytt bank ansåg detta påstående vara mindre viktigt än vad de som inte bytt bank 
ansåg, vilket visas i tabellens övre rad. I raden under så ser vi också skillnaden mellan 
grupperna då de som inte bytt bank tyckte påståendena var viktigare än de som bytt bank.  

 

Chi-Square Tests

3,932b 1 ,047
3,060 1 ,080
4,137 1 ,042

,062 ,038

3,892 1 ,049
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Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
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Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
10,24.

b. 

Crosstab

40 33 73
44,2 28,8 73,0

66,7% 84,6% 73,7%
20 6 26

15,8 10,2 26,0
33,3% 15,4% 26,3%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Nej

Ja

Jag bemöts på ett trevligt
sätt av bankpersonalen

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total
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I detta påstående anser 66,7% av de som inte bytt bank att påståendet inte är ett av de 
viktigaste. 33,3% av de som inte bytt bank tycker bemötandet är ett av de viktigaste. Av de 
personer som bytt bank tycker majoriteten (84,4%) att påståendet är mindre viktigt och 15,4% 
anser bemötandet från bankpersonalen som en av de viktigaste faktorerna. Vid detta påstående 
är chi-två värdet godkänt, men dock ganska högt (0,047), ingen av cellerna hade ett förväntat 
värde på under fem. Enligt vår undersökning prioriteras alltså ett trevligt bemötande från 
bankpersonalen mer av de som inte bytt bank. 
 
5.4.1.1 Kön och ålders påverkan 
Vid körningar mot de två variablerna kön och ålder visade det sig att det vid ett par frågor 
fanns statistiskt säkerställda köns- och åldersskillnader när det gäller vilka faktorer som är 
viktigast vid respondenternas val av bank. Nedan följer en presentation av dessa. 
 
Jag får tydlig och korrekt information 
Skillnaden mellan män och kvinnor i detta påstående visas i korstabellen nedan. Männen ser 
påståendet som mindre viktigt än kvinnorna, vilket visas i rad ett. I rad två visas skillnaden 
mellan könen genom att kvinnorna har svarat att påståendet är viktigt i högre grad än männen.  

 
Jag får tydlig och korrekt information * Kön Crosstabulation

30 14 44
21,8 22,2 44,0

61,2% 28,0% 44,4%
19 36 55

27,2 27,8 55,0
38,8% 72,0% 55,6%

49 50 99
49,0 50,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön

Nej

Ja

Jag får tydlig och korrekt
information

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests

11,064b 1 ,001
9,759 1 ,002

11,285 1 ,001
,001 ,001

10,952 1 ,001

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
21,78.

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På detta påstående svarade 61,2% av männen att det inte var en av de viktigaste faktorerna i 
deras val av bank, 38,8% av männen ansåg att påståendet var en av de viktigaste. Av 
kvinnorna ansåg 28% att påståendet inte var ett av de viktigaste medans 72% ansåg att tydlig 
och korrekt information var en av de viktigaste faktorerna i deras val av bank. Chi-två testet 
var statistiskt säkerställt med ett chi-två värde på 0,001 och inget förväntat värde under 5. 
Enligt testet så anser kvinnor i betydligt högre utsträckning än män att tydlig och korrekt 
information är en av de viktigaste faktorerna vid deras val av bank. 
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Banken tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem 
Vår undersökning visade även en skillnad i svarsresultaten beroende på vilken ålder 
respondenterna var i. Denna skillnad visas i korstabellen nedan då rad ett visar att de äldre 
respondenterna anser att skillnaden är mindre viktig än de yngre respondenterna. Rad två 
komplimenterar denna skillnad genom att visa att de yngre tycker att påståendet är viktigt i 
högre utsträckning än de äldre gör. I tabellen så symboliserar åldern 30 alla som är 30 år och 
yngre, 50 omfattar alla som är 30år till 50år och 99 visar de som är över 50år gamla.   

Crosstab

Chi-Square Tests

9,261a 2 ,010
9,867 2 ,007

8,775 1 ,003

99

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,60.

a. 

23 17 21 61
29,6 16,0 15,4 61,0

47,9% 65,4% 84,0% 61,6%
25 9 4 38

18,4 10,0 9,6 38,0
52,1% 34,6% 16,0% 38,4%

48 26 25 99
48,0 26,0 25,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within åldergrovt
Count
Expected Count
% within åldergrovt
Count
Expected Count
% within åldergrovt

Nej

Ja

Banken tar ansvar
för sina misstag
och åtgärdar dem

Total

30,00 50,00
åldergrovt

99,00 Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det gäller detta påstående om att banken tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem 
anser 47,9%  av respondenterna under 30 år att det inte är en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar deras val av bank, 52,1% av respondenterna under 30 år anser att detta påstående är 
ett av de viktigaste. I åldersspannet 31-50 år anser 65,4% att detta påstående inte är ett av de 
viktigaste medan 34,6% anser påståendet vara ett av de viktigaste. Av respondenterna i 
åldersgruppen över 50 år anser 84% att påståendet att banken tar ansvar för sina misstag och 
åtgärdar dem inte är ett av de viktigaste medan 16% av respondenterna i denna grupp ser det 
som en av de viktigaste faktorerna. Chi-två värdet i detta test är 0,010 och inga celler har ett 
förväntat värde på under 5. Rent statistiskt anser således en majoritet (84%)  av 
respondenterna över 50 år att ansvarstagandet från banken inte är en av de viktigaste 
faktorerna. Respondenter under 30 år anser till högst del av alla respondenter att detta 
påstående är ett av de viktigaste. I åldersgruppen 31-50 år är det fler (65,4% mot 34,9%) som 
anser att detta påstående inte är ett av de viktigaste.  
 
Jag får snabb och effektiv hjälp 
Även inom påståendet om snabb och effektiv hjälp så fanns det signifikanta skillnader mellan 
de olika åldersgrupperna. I korstabellen nedan ser vi att det finns en skillnad mellan 
åldersgrupperna då de yngre anser att påståendet är mindre viktigt än de äldre, vilket visas i 
den översta raden. I raden under så ser vi även att de äldre anser påståendet vara mer viktigt 
än de yngre.  
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Crosstab

26 10 5 41
19,9 10,8 10,4 41,0

54,2% 38,5% 20,0% 41,4%
22 16 20 58

28,1 15,2 14,6 58,0
45,8% 61,5% 80,0% 58,6%

48 26 25 99
48,0 26,0 25,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within åldergrovt
Count
Expected Count
% within åldergrovt
Count
Expected Count
% within åldergrovt

Nej

Ja

Jag får snabb och
effektiv service

Total

30,00 50,00
åldergrovt

99,00 Total

 Chi-Square Tests

8,036a 2 ,018
8,434 2 ,015

7,692 1 ,006

99

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,35.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta påstående ansåg 54,2% av respondenterna under 30 år att det inte var en av de 
viktigaste faktorerna som påverkade deras val av bank, 45,8% ansåg att det var en viktig 
faktor. Av respondenterna i åldersspannet 31-50 år ansåg 38,5% att påståendet inte var en av 
de viktigaste faktorerna och 61,5% ansåg att frågan var en av de viktigaste. Bland de äldre 
respondenterna över 50 år såg 20% inte påståendet som ett av de viktigaste medan 80% ansåg 
att snabb och effektiv hjälp var en av de viktigaste faktorerna. Utifrån både det godkända chi-
två värdet på 0,018 och att ingen av cellerna hade ett förväntad värde på under fem ser vi att 
respondenter över 50 år till mycket hög grad ser snabb och effektiv hjälp som en av de 
viktigaste faktorerna. Personer under 30 år anser till minst del att påståendet är ett av de 
viktigaste.  
 
5.4.2 Hur uppfattar respondenterna tjänstekvalitetsdimensionerna  
Den andra delen av dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet i vår enkät behandlade hur 
respondenterna ansåg att deras bank uppfyllde ett antal påståenden om upplevd tjänstekvalitet. 
Varje påstående skulle besvaras inom en femgradig skala som gick från ”instämmer inte alls” 
till ”Instämmer helt”. Dessutom fanns alternativet ”vet ej” för att säkerställa att alla 
respondenter kunde svara på varje påstående. I diagrammet nedan presenteras data från 
enkäterna utifrån medelvärdet på svaren på varje fråga uppdelat på respondenter som bytt 
bank och inte bytt bank.   
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Jag litar på min bank

Jag anser att min bank agerar på ett professionellt sätt

Jag anser att min bank gör få misstag

Min bank tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem

Min bank ger mig snabb och effektiv hjälp

Personalen på min bank ger mig ett trevligt bemötande

Min bank bryr sig om mig och tänker på mitt bästa

Min bank ger mig ett personligt bemötande

Min bank förstår mina personliga behov

Personalen på min bank känner igen mig och vet vem jag är

Min bank ger mig tydlig och korrekt information

Jag känner att mina pengar är i säkert förvar hos min bank

Säkerheten på min banks internettjänst är hög

Bankkontoret avspeglar min syn på min bank

Min banks kontorsmiljö är trevlig och fräsh

Personalen på min bank klär sig prydligt och professionellt

Min banks internettjänst är användarvänlig

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M
ea

n
byttbank
Ej bytt bank
Bytt bank

 
 
I diagrammet kan vi avläsa att de påståenden som respondenterna gav högst poäng var att 
kunna lita på sin bank, att deras banker agerar professionellt samt att deras pengar är i säkert 
förvar. Det påstående som fick lägst poäng var att banken känner igen respondenten och vet 
vem denne är. Ser man bara till diagrammet är skillnaderna i svaren mellan de som bytt bank 
och de som inte bytt bank betydligt mindre här än i frågorna som rörde vilka 
tjänstekvalitetsdimensioner som respondenterna ansåg som viktiga i sitt val av bank. Vi kan 
dock avläsa stora skillnader även här rörande vissa påståenden. De som inte bytt bank verkar 
anse att personalen på deras bank klär sig professionellt i större utsträckning än de som bytt 
bank. Vidare så ser det ut som att de som inte bytt bank anser att deras bankontors miljö är 
trevlig och fräsch i större utsträckning än de som bytt bank. Vi kan även avläsa att de som inte 
bytt bank verkar mer nöjda i allmänhet med sina banker inom de olika påståendena än de som 
inte bytt bank. Detta då i femton av de totalt sjutton frågorna så har de som inte bytt bank ett 
högre medelvärde än de som bytt bank. Endast i påståendena om snabb och effektiv hjälp 
samt om tydlig och korrekt information så är medelvärdet högre för de som bytt bank.  
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De flesta av ovan observerade skillnader var dock inte statistiskt signifikanta pga. chi-två test 
över 0,05 och för många förväntade värden över 5 i de olika cellerna. Detta gör som vi 
tidigare nämnt att vi inte kan säkerställa att de observerade skillnaderna faktiskt beror på 
faktorerna bytt bank/inte bytt bank utan kan även bero på slumpen. De skillnader som var 
signifikanta är följande: 
 
Min bank förstår mina personliga behov 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i 
påståendet om banken förstår kundens personliga behov. Svaren i tabellen nedan är ordnade 
efter alternativen ”instämmer ej”, ”varken eller” samt ”instämmer helt”. I tabellens översta 
rad ser vi skillnaden mellan grupperna då fler av de som bytt bank inte instämmer i påståendet 
än av de som inte bytt bank. I raderna under ser vi att de som inte bytt bank har svarat ”varken 
eller” i högre utsträckning och instämmer även i högre grad till påståendet än de som bytt 
bank.  

 
Crosstab

8 16 24
13,2 10,8 24,0

17,8% 43,2% 29,3%
16 11 27

14,8 12,2 27,0
35,6% 29,7% 32,9%

21 10 31
17,0 14,0 31,0

46,7% 27,0% 37,8%
45 37 82

45,0 37,0 82,0
100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Instämmer
ej

Varken eller

Instämmer

Min bank förstår
mina personliga
behov

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chi-Square Tests

6,780a 2 ,034
6,858 2 ,032

6,151 1 ,013

82

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,83.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korstabellen visar att 17,8% av de som inte bytt bank inte instämmer till påståendet att 
banken förstår deras personliga behov medan 35,6%  av dem är neutrala till frågan. 46,7% av 
de som inte bytt bank instämmer till påståendet att banken förstår deras personliga behov.  Av 
de respondenter som har bytt bank svarade 43,2% att de inte instämmer till påståendet att 
banken förstår deras personliga behov medan 29,7% var neutrala till frågan. 27% av de som 
bytt bank instämde i påståendet att deras bank förstod deras personliga behov. Utifrån en 
statistisk säkerhet med ett chi-två värde som är 0,034 med inga celler med ett förväntat värde 
under fem kan vi konstatera att de som inte bytt bank anser till högre grad att banken förstår 
deras personliga behov i jämförelse med de som bytt bank som är betydligt mer negativa. 
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Bankkontoret avspeglar min syn på min bank 
Även inom detta påstående kan vi observera en signifikant skillnad mellan påståendena. I 
korstabellen nedan kan vi avläsa att fler av de som bytt bank instämmer ej eller har svarat 
varken eller mer än av de som inte bytt bank, vilket visas i de två översta raderna. Denna 
skillnad mellan grupperna visas även i den tredje raden då de som ej bytt bank har svarat att 
de instämmer i påståendet i högre grad än de som inte bytt bank.  

 
Crosstab

6 7 13
8,8 4,2 13,0

12,0% 29,2% 17,6%
22 13 35

23,6 11,4 35,0
44,0% 54,2% 47,3%

22 4 26
17,6 8,4 26,0

44,0% 16,7% 35,1%

50 24 74
50,0 24,0 74,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Count
Expected Count
% within byttbank

Instämmer
ej

Varken
eller

Instämmer

Bankkontoret
avspeglar
min syn på
min bank

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests

6,523a 2 ,038
6,803 2 ,033

6,385 1 ,012

74

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,22.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tabellen ser vi att 12 % av de som inte bytt bank instämde inte med att bankkontoret 
avspeglade deras syn på banken, 44 % var neutrala till frågan medan 44% ansåg att påståendet 
stämde. Av de respondenter som bytt bank var 17,6% negativa till att bankkontoret avspelade 
deras syn på banken medans 54,2% var neutrala. 16,7% av de som bytt bank instämde helt i 
påståendet om att bankkontoret avspeglar deras syn på sin bank. Signifikansnivån i denna 
korstabell är något sämre än många av de tidigare presenterade. Chi-två testet är på 0,038 och 
en cell har ett förväntat värde på under 5, vilket totalt blir 16,7%. Då gränsen för ett godkänt 
test är vid 0,05 i chi-två värde och 20 % eller mindre av celler med ett förväntat värde under 
fem så är testet dock fortfarande ur statistisk synvinkel godkänt. Korstabellen visar att de som 
inte bytt bank anser till större grad att bankontoret avspeglar deras syn på banken än de som 
bytt bank. Många ur båda respondentgrupperna har också svarat varken eller på frågan.  
 
5.4.2.1 Kön och ålders påverkan 
Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i respondenternas svar när det gäller åldern. 
Däremot fanns ett påstående rörande hur respondenten upplevde sin bank där skillnad 
upptäcktes mellan män och kvinnor.  
 
Min bank förstår mina personliga behov  
Den statistiskt signifikanta skillnaden mellan könen visas i korstabellen nedan. Vi ser i de två 
översta raderna att männen svarat oftare ”instämmer ej” och ”varken eller” än vad kvinnorna 
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har gjort. I den tredje raden ser vi också skillnaden mellan könen då kvinnorna instämmer mer 
i påståendet är männen.  
 

 personligabehovsnitt * Kön Crosstabulation

13 11 24
11,1 12,9 24,0

34,2% 25,0% 29,3%
17 10 27

12,5 14,5 27,0
44,7% 22,7% 32,9%

8 23 31
14,4 16,6 31,0

21,1% 52,3% 37,8%
38 44 82

38,0 44,0 82,0
100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön
Count
Expected Count
% within Kön

Instämmer
ej

Varken eller

Instämmer

Min bank förstår
mina personliga
behov

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests

8,848a 2 ,012
9,135 2 ,010

4,963 1 ,026

82

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11,12.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta test har ett chi-två värde på 0,012 och ingen cell har ett förväntat värde under fem. Tittar 
man på korstabellen ser man att 34,2% av männen inte instämde i påståendet, 44,7% var 
neutrala och 21,1% instämde med påståendet. Av kvinnorna instämde inte 25% med 
påståendet att banken förstod deras behov, 22,7% var neutrala och 52,3% instämde med 
påståendet. Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnorna instämde i högre grad (52,3%) med 
påståendet jämfört med männen som var betydligt mer negativa.  
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6 Analys 
I detta avsnitt diskuterar och analyserar vi våra undersökningsresultat i förhållande till våra 
teorier. Då frågorna i empirin och enkäten baseras på våra teorier så har vi på ett enkelt sätt 
kunnat omvandla dessa frågor till dess ursprungliga teoretiska källa för att kunna jämföra 
teori och empiri i vår analys.  Exempelvis har vi i tjänstekvalitetsdelen valt att sammanfoga 
de påståenden vi använde i enkäten till att omfatta de fem dimensionerna av upplevd 
tjänstekvalitet. I delarna om relationsband och byteshinder har vi gjort om påståendena från 
enkäten till de teoretiska relationsbanden och byteshindren. Vi har även valt att dela in 
analysen efter samma indelning som i empirin för att läsaren lättare ska kunna jämföra våra 
diskussioner med de resultat vi presenterar i empirin. Således diskuterar vi först 
relationsband, därefter byteshinder och slutligen upplevd tjänstekvalitet. Varje del är 
dessutom uppdelad i signifikanta skillnader och övriga skillnader.   
 
Inledningsvis vill vi göra läsaren uppmärksam på två avgörande skillnader som inte omfattas 
av vår studies frågeställning och syfte. Ser man till de respondenter som svarat på vår enkät 
framkommer framförallt två intressanta mönster som båda är statistiskt signifikanta. Det 
första är att män byter bank i större utsträckning än kvinnor, 53% av männen mot 26% av 
kvinnorna hade bytt bank i vår undersökning. Vad detta beror på är för oss svårt att svara på, 
då syftet och fokuset i vår undersökning inte har varit att undersöka könsskillnader. Vi vill 
dock belysa att det på väldigt få andra påståenden i vår undersökning fanns signifikanta 
skillnader mellan könen och där de förekommer redovisar vi det. Könsskillnaderna är dock i 
sig intressanta och vi vill därför be läsaren att vara uppmärksam på dessa vid fortsatt läsning. 
 
Det andra tydliga mönstret är att de som bytt bank har fler banker än de som inte bytt bank. 
85% av de som inte bytt bank har en bank medans 66,7% av de som bytt bank har flera 
banker. Det betyder också att en tredjedel av respondenterna har bytt hela sitt sparande från en 
bank till en annan medan ungefär två tredjedelar endast lagt till en ytterligare bank som 
komplement till sin gamla bank. Enligt en undersökning av Englund et al (2001) flyttar de 
flesta inte hela sitt banksparande utan endast en eller ett fåtal konton till en ny bank, vilket 
alltså överrensstämmer med vår undersökning. Det är rimligt att anta att många byter till ett 
sparkonto med bättre ränta på någon nischbank eller flyttar sitt fondinnehav till någon 
nätmäklare och därigenom använder sig av flera bankers tjänster. Synovates (2008) 
undersökning visar att antalet konsumenter som bara har en bank minskat de senaste åren och 
idag har cirka hälften av bankkunderna mer än en bank. Detta är en intressant kontrast till de 
85% i vår undersökning som inte bytt bank och som bara hade en bank. De som inte bytt bank 
verkar således vara trogna mot sin enda bank, medans de som bytt gärna har flera banker och 
utnyttjar de ekonomiska fördelarna med detta.  
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Ekonomiska

Teknologiska

Geografiska

Tidsbaserade

Kunskapsbaserade

Sociala
Kulturella

Ideologiska

Psykologiska

2,00

3,00

4,00

5,00

Me
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6.1 Relationsband 
 

byttbank
Ej bytt ban  k

 Bytt bank

 
 
 
 

4,13

4,63

3,10
3,37

4,18

3,07

1,90

3,02

1,95

4,41

 
 
 4,90

2,67
2,95

 
 

3,69  

2,74

1,74

2,46

 
 
 2,26

 
 
 
 
 
 

Grafen ovan visar medelvärdet av de svar respondenterna gav uppdelat på de som bytt bank 
och de som inte bytt. Grafen är baserad på samma graf som vi presenterade i empirin men nu 
uppdelad efter de olika relationsbanden vi tidigare nämnt i teorin. Då varje fråga som vi 
presenterade i grafen i empirin baserade sig på ett relationsband är de båda graferna identiska, 
vi har alltså bara bytt namnet på frågan för att få en tydligare koppling till relationsbanden. 
    
Som vi tidigare nämnt i empirin så hade de som inte bytt bank överlag ett högre medelvärde 
på svaren än de som bytt bank. De som inte bytt bank tyckte alltså att fler band var av större 
betydelse än de som bytt bank. Forskning av Liljander och Strandvik (1995) har visat att ju 
starkare relationsbanden är mellan företag och kund, desto mindre är risken att kunden ska 
avsluta relationen och byta till ett annat företag. Detta bekräftas i vår undersökning då ju de 
konsumenter som inte bytt bank har ett högre medelvärde och alltså känner starkare band till 
sin bank.   
 
Ser man till grafen ovan visar det sig att de ekonomiska, teknologiska och kunskapsbaserade 
banden var de tre viktigaste banden för respondenterna medan kulturella och psykologiska 
band värderades som de minst viktiga. Svaren är överlag ganska heterogena mellan 
respondenter som bytt och inte bytt bank men som vi visade i empirin var det endast 
påståendet om bankens öppettider som uppvisade en statistiskt signifikant skillnad. Detta 
påstående representerar omvandlat till relationsband det tidsbaserade relationsbandet och vi 
kommer nedan att diskutera denna signifikanta skillnad mer utförligt. Dock anser vi att 
skillnaderna i de övriga relationsbanden mellan de som bytt bank och inte bytt trots sin icke-
signifikans är väldigt intressanta. Därför kommer vi nedan att diskutera möjliga förklaringar 
till skillnaderna inom alla relationsband för att kunna ge läsaren en om möjligt djupare 
förklaring till vår uppfattning om anledningen till skillnaderna mellan respondenterna.  
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Ekonomiska relationsband: De ekonomiska banden visade sig i vår undersökning vara 
mycket viktiga både för de som bytt och inte bytt bank. De personer som bytt bank i vår 
undersökning ser detta band som det näst viktigaste av alla med ett medelvärde på 4,41 av 5, 
vilket får betraktas som väldigt högt. Studier från Englund et al (2001) har visat att de som 
byter bank i de flesta fall gör det p.g.a. ekonomiska faktorer såsom höga kostnader hos sin 
gamla bank eller bättre ränta hos den nya banken, vilket uppenbarligen gäller även i vår 
undersökning. Även de som inte bytt bank värdesätter de ekonomiska banden väldigt högt 
med ett medelvärde på 4,14 av 5. Detta tycker vi är lite märkligt, med tanke på de rapporter 
om de dyra storbankerna som kommit de senaste åren borde det vara ganska allmänt 
vedertaget att om man inte byter till någon av de mindre nischbankerna så får man betala en 
högre kostnad. Förklaringar till att de som inte bytt ändå ser de ekonomiska banden som 
viktiga anser vi vara att ingen konsument vill betala höga kostnader. Många kan ju anse att de 
betalar för höga avgifter, men ändå tycka att de ekonomiska banden är viktiga. Även det stora 
fokus som varit på bankernas avgifter och miljardvinster de senaste månaderna tror vi ökat 
medvetenheten hos konsumenterna om bankernas avgifter.  
 
Teknologiska relationsband: De teknologiska banden var de överlägset viktigaste för 
respondenterna i vår undersökning, oavsett om personen bytt eller inte bytt bank. Vi är 
övertygade om att detta beror på det utbredda användandet av banktjänster på internet i 
Sverige idag. Den relativt låga medelåldern i vår undersökning (37,4 år) bör göra att fler 
respondenter i vårt urval använder internet än befolkningen i stort, då undersökningar visar att 
det är fler yngre än äldre som använder internetbankens tjänster. (World Internet Institute 
2007) De som bytt bank anser att de teknologiska banden är ännu viktigare än de som inte 
bytt bank. Det höga medelvärdet för de som har bytt bank (4,9) anser vi bero på att många av 
de som byter bank byter till en nischbank. Denna typ av bank har ofta få eller inga lokalkontor 
utan använder sig i större utsträckning av internettjänster, vilket i så fall förklarar det höga 
värdet för teknologiska band bland bankbytare. 
 
Geografiska relationsband är viktigare för de som inte bytt bank, vilket innebär, om man 
utgår från själva frågan i enkäten, att de som inte bytt bank tycker att närheten till ett 
bankkontor är betydligt viktigare än de som bytt bank. Vi tror att en anledning till detta är att 
det är många som inte byter bank för att närheten till ett bankkontor är viktig för dem och 
alternativa bankkontor helt enkelt ligger för långt bort eller inte finns. Då det i princip bara är 
storbankerna och en nischbank som har lokalkontor är det rimligt att utgå från att de som 
anser att geografiska relationsband är viktiga är kund i någon av storbankerna. Antalet banker 
konsumenten har bör också inverka på behovet av närheten till ett bankkontor. De som bytt 
bank har i större utsträckning flera bankkontor än de som inte bytt bank. Det är därför rimligt 
att anta att de som bytt bank inte anser geografiska relationsband som viktiga för att de i större 
utsträckning har flera banker och därför inte är lika beroende av en enda banks geografiska 
närhet.  
 
Tidsbaserade relationsband är det enda relationsbandet som det finns en statistiskt 
säkerställd skillnad i svaren både mellan de som bytt och inte bytt bank och mellan män och 
kvinnor. Respondenter som inte bytt bank ansåg att tidsbaserade relationsband var viktigare 
än de som bytt bank. Det verkar som att fler som inte bytt bank använder sig av bankkontor i 
större utsträckning och därmed blir beroende av kontorets öppettider. Att de som bytt bank 
inte anser detta påstående lika viktigt kan bero på att många har bytt till en mer 
internetbaserad bank och då inte är beroende av öppettider då man ju kan utföra banktjänster 
dygnet runt på Internet. När det gäller den statistiskt signifikanta skillnaden mellan kvinnor 
och män så värderar män tidsbaserade band något högre än kvinnor (56,3% mot 42,9%) vilket 
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skulle gå att tolka som att män i större utsträckning använder sig av ett lokalkontor och därför 
en storbank. Detta påstående faller dock på att fler män än kvinnor har mer än en bank, vilket 
torde göra männen mindre beroende av bankkontor. Då vi inte fokuserat på könsskillnaderna i 
vår undersökning väljer vi att inte spekulera i varför just tidsbaserade relationsband uppvisar 
en signifikant skillnad mellan könen, observationen är dock intressant och värd att notera.  
 
Viktigt i detta sammanhang är att komma ihåg att det är två olika statistiskt säkerställda 
variabler som påverkar de tidsbaserade relationsbanden: bytt/inte bytt bank samt kön. Det gör 
att vi inte med säkerhet kan säga vilken av variablerna som har störst påverkan på 
respondenterna när det gäller bankkontorets öppettider.  
 
Kunskapsband får höga medelvärden bland respondenterna, framförallt hos de personer som 
inte bytt bank (4,18). Enligt Holmlund och Kock (1996) är kunskapsband i relationen bank – 
konsument särskilt viktiga då bankverksamhet i stor utsträckning bygger på bankpersonalens 
rådgivningskunskap. Vår undersökning bekräftar Holmlund och Kock´s (1996) teori, något vi 
finner föga förvånande. Många svenskar använder ju banken för att få ekonomisk rådgivning 
vilket gör att de vill att personalen ska ha en god kompetens. Att bandet är viktigare bland de 
som inte bytt bank skulle kunna bero på att de som inte bytt oftare har en bank, vilket gör att 
de i ännu större utsträckning är beroende av att deras bank, som de ju har allt kapital hos, 
sköter om deras pengar på ett klokt och kompetent sätt.  
 
Sociala relationsband är enligt vår undersökning viktigare för de som inte bytt bank. Detta 
beror kanske på att de som inte bytt använder sig av lokala kontor (teknologiska, geografiska 
och tidsbaserade relationsband visar detta) och får då en mer personlig social kontakt. De som 
bytt till nischbanker med sin ofta kontorslösa verksamhet träffar ju sällan bankpersonalen och 
känner kanske inte av de sociala banden på samma sätt. Många som inte bytt bank ser det 
kanske som en social del av vardagen att småprata med bankpersonalen och andra besökare 
på kontoret, något en av oss författare upplevt i sitt arbete på en storbank. De kunder som bytt 
till en nischbank är troligtvis sådana personer som prioriterar snabbhet och effektivitet 
framför den sociala biten i bankkontakten. 
 
Kulturella relationsband innebär i det här sammanhanget att konsumenten känner en 
kulturell tillhörighet till en viss bank (Liljander och Strandvik 1995). Det är det band som 
respondenterna i vår undersökning anser vara minst viktigt. Även fast de personer som inte 
bytt bank värderade det kulturella bandet lite högre än de som bytt bank så kan vi konstatera 
att väldigt få kunder anser att det är viktigt med kulturella relationsband till sin bank. Vi tror 
att detta beror på att banktjänster är en verksamhet med få inslag av kultur då alla banker 
uppför sig ungefär likadant och står för ungefär samma värderingar.  
 
Ideologiska relationsband innebär att kunden har en speciell relation till ett företag p.g.a. 
personliga värderingar (Holmlund och Kock 1996). Detta relationsband anses vara viktigare 
av de som inte bytt bank i vår undersökning. Ett exempel från teorin är att människor väljer 
ett dyrare konsumtionsalternativ för att stödja det lokala näringslivet. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till att de som inte bytt bank värdesätter ideologiska band högre, de anser att det 
bör finnas lokala bankkontor på deras bostadsort och väljer därför att vara kunder hos någon 
av storbankernas lokalkontor även fast de inser att det finns ekonomiska nackdelar i detta 
ställningstagande.  
 
 Psykologiska relationsband uppkommer när kunden övertygats på olika sätt om en produkt 
eller tjänsts överlägsenhet som bygger på psykologiska faktorer. (Holmlund och Kock 1996). 
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Psykologiska relationsband anses vara viktigare bland de som bytt bank, vilket skulle kunna 
bero på att de relativt nytillkomna bankerna marknadsför sig betydligt hårdare än de gamla 
storbankerna. De kunder som väl bytt bank berörs kanske av de massiva reklamkampanjer 
som förekommer från många av nischbankerna. Även här kanske den senaste tidens negativa 
debatt om storbankerna gjort att människor ser dem som mindre bra.   
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För att analysera vårt empiriska resultat har vi gjort om våra enkätfrågor till de byteshinder 
som vi behandlar i teoriavsnittet. De flesta av hindrena är hämtade från avsnittet om 
byteshinder i vår teori, vissa hinder är dock hämtade från relationsbandsdelen i teorin därför 
att relationsband även kan uppfattas som hinder för kunder i många fall. Sociala band kan 
exempelvis ses som positiva för en kund till en bank eftersom det är trevligt att ha en 
personlig relation med bankpersonalen. Denna relation kan dock upplevas som negativ vid ett 
bankbyte då bytet medför att relationerna med bankpersonalen kanske avbryts pga. bytet.  
 
Utifrån vårt empiriska resultat ser vi att de mest uppfattade byteshindren för de som bytt bank 
är de startkostnader och inlärningskostnader som Zeithaml et al (2007, s194-197) redogör för.  
De minst uppfattade hindren för de som bytt bank är hinder rörande bankernas öppettider 
samt geografiska hinder som exempelvis att det är lång till banken. Zeithaml et als (2007, 
s194-197) sökkostnader var också ett av de minst förekommande hindren. Ytterligare hinder 
som uppfattades i liten skala var Liljander och Strandvids (1995) sociala band (som även kan 
vara hinder), Zeithaml et als (2007, s194-197) kundtröghet och byteskostnader samt Jones et 
als (2000) byteshinder benämnt attraktionskraften till konkurrerande alternativ. Ser vi till de 
som inte bytt bank så är de mest uppfattade byteshindrena de startkostnader samt kundtröghet 
som Zeithaml et al (2007, s194-197) redogör för.  De minst uppfattade byteshindren var 
geografiska hinder samt Zeithaml et als (2007, s194-197) sökkostnader och byteskostnader.  
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6.2.1 Statistiskt signifikanta skillnader 
De statistiskt signifikanta skillnaderna var inom hindren kundtröghet, jämföringskostnader 
och inlärningskostnader. Andelen som upplevt hindret kundtröghet var avsevärt högre bland 
de som inte bytt bank än bland de som bytt. De som inte bytt bank anser således att ett byte av 
bank hindras av att det tar för mycket tid eller är för ansträngande. Detta stämmer överens 
med det som Englund et al (2001) kommit fram till i deras undersökning om kundrörligheten 
på bankmarknaden, dvs. att det vanligaste skälet till att kunder inte byter bank är att de inte 
anser sig ha tid eller att det inte blivit av. Det är föga överraskande att de som bytt bank inte 
uppfattar kundtröghet som ett hinder då dessa respondenter faktiskt har genomfört ett 
bankbyte, vilket borde påverka deras åsikt i denna fråga i hög grad. 
 
De som inte bytt bank har i högre grad än de som bytt bank uppfattat hindret 
jämföringskostnader. Som vi nämnt i stycket ovan så är anledningen till denna skillnad 
antagligen att de som bytt bank har genomfört ett bankbyte och vet vad det innebär. De har 
alltså jämfört mellan olika bankalternativ och vet således hur svårt eller enkelt det är att 
jämföra. Flertalet av de som inte bytt bank har antagligen inte testat att jämföra olika banker 
och tror då att det är svårare att jämföra än det egentligen är.      
 
De som bytt bank uppfattade inlärningskostnader i större grad än de som inte bytt bank. Detta 
skulle kunna bero på att då de som bytt bank har genomfört ett bankbyte så vet de om att det 
kräver en viss inlärning av nya rutiner och system. Det är rimligt att anta att de som ej bytt 
bank inte har funderat kring detta hinder i samma utsträckning som de som bytt bank, då de 
antagligen inte har behövt sätta sig in i allt som ett bankbyte innebär.    
 
6.2.2 Andra skillnader 
En skillnad som kan ses i diagrammet men som inte är statistiskt signifikant är att 
startkostnader uppfattas i större utsträckning av de som bytt bank än hos de som inte bytt 
bank. Även denna skillnad beror rimligtvis på att de som bytt bank faktiskt har genomfört ett 
bankbyte till skillnad från de som inte bytt bank. Således så vet de som inte bytt bank hur 
mycket krångel med papper och blanketter som bytet medför. Vi kan av detta tolka att 
eftersom de som bytt bank uppfattat detta hinder i störst utsträckning så medför ett bankbyte 
mycket krångel med papper och blanketter.   
 
Englund et als (2001) undersökning visar att de som bytt bank upplevde byteshinder i större 
utsträckning än de som inte bytt. Vi har inte kunnat observera att så är fallet i vår 
undersökning då både de som bytt bank och de som inte bytt bank har upplevt hinder i 
ungefär lika stor utsträckning. En anledning till att vår undersökning inte överensstämmer 
med Englund et als (2001) skulle kunna bero på utvecklingen på bankmarknaden. Det kan 
vara så att det är lättare att byta bank idag än det var för sju år sedan när Englund et al (2001) 
genomförde sin undersökning. Det är exempelvis rimligt att anta att internetbankerna har 
utvecklats till att bli mer användarvänliga och även mer avancerade vilket kan underlätta för 
bankbyten.  
 
I vår empiri kom vi även fram till att inga av de skillnader i uppfattningen om byteshinder 
som vi ser mellan de båda grupperna kan förklaras med variablerna kön eller ålder. Detta 
pekar på att de skillnader vi ser i svarsresultaten orsakas av just variablerna bytt bank eller 
inte bytt bank hos respondenterna och inte av andra faktorer. Utifrån detta kan vi alltså 
säkerställa att det finns skillnader mellan de som inte bytt bank och de som har bytt bank 
rörande ovan nämnda byteshinder.  
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Tillförlitlighet Respons Empati Garanti Materiella 
ting

De som inte bytt bank har svarat annan orsak i större utsträckning än de som bytt bank. I 
enkäten fanns det ett utrymme bredvid alternativet annan orsak där respondenterna kunde 
fylla i vad denna andra orsak var. Flertalet av de som inte bytt bank angav orsaker som 
handlade om att de var nöjda med sin nuvarande bank. Enligt Jones et al (2000) så tänker 
kunder ofta inte på vilka byteshinder som finns i sin relation med ett företag så länge de är 
nöjda med de tjänster de får. De kunder som har svarat att de är nöjda med sin bank borde 
med stöd av Jones et al (2000) således inte uppleva byteshinder i samma utsträckning som de 
som är missnöjda med sin bank. Detta skulle kunna vara en orsak till att de som inte bytt bank 
har svarat annan orsak i stor utsträckning. Ett annat svar som ofta nämndes inom alternativet 
annan orsak är lathet. Detta tyder på att de respondenter som svarade på detta sätt vet om att 
det finns fördelar med att byta bank men att de helt enkelt inte orkat ta tag i saken. Detta 
resonemang stämmer med Zeithaml et als (2007, s194-197) beskrivning av kundtröghet där 
kunder inte byter tjänsteleverantör därför att det inte är värt det eller att det tar för mycket tid. 
Således så kanske medelvärdet på kundtrögheten ska vara lite högre i diagrammet om hänsyn 
tas till de respondenter som angett lathet som ett alternativ.  
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6.3.1 De viktigaste tjänstedimensionerna som påverkar valet av bank  
Diagrammet ovan visar vilka tjänstedimensioner som våra respondenter ansåg vara viktigast i 
sitt val av bank. Vi kan avläsa att de viktigaste tjänstekvalitetsdimensionerna för både de som 
inte bytt bank och de som bytt bank är garanti, tillförlitlighet och respons. Dessa tre viktigaste 
dimensioner skiljer sig anmärkningsvärt från de två mindre viktigare dimensionerna empati 
och materiella ting när det gäller hur viktiga dessa faktorer är för respondenternas val av bank.   
 
Vi kan även avläsa att de som inte bytt bank överlag har svarat högre på de olika 
dimensionerna. Detta skulle kunna innebära att de som inte bytt bank anser att 
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tjänstekvaliteten hos sin bank är viktigare än den är för de som bytt bank. Vi anser att detta 
kan bero att de som bytt bank tycker det är viktigare med ekonomiska faktorer såsom 
räntenivåer och avgifter, än banktjänsternas kvalitet. De som inte bytt bank anser vi påverkas 
mindre av de ovan nämnda ekonomiska faktorerna utan de fokuserar mer på andra faktorer 
såsom tjänstekvalitet. Detta resonemang stärks at Englund et al (2001) som visar att de 
vanligaste anledningarna till bankbyten är just ekonomiska faktorer, allmänt missnöje med 
den tidigare bankens tjänster var mindre vanligt.   
 
6.3.1.1 Statistiskt signifikanta skillnader 
För att testa om någon av dimensionerna påvisade statistiskt signifikanta skillnader mellan de 
som bytt och de som inte bytt bank summerade vi svaren från enkätfrågorna till sina 
respektive dimensioner. Genom att sedan ta medelvärdet av svaren i varje dimension fick vi 
fram data som vi kunde köra i korstabeller. Tyvärr innehöll ingen av de 
tjänstekvalitetsdimensioner som påverkar valet av bank någon statistiskt signifikant skillnad 
(Se bilaga 2). Däremot så uppvisade ju ett antal enkätfrågor rörande dessa tjänstedimensioner 
signifikanta skillnader när vi körde dem var för sig i empirin. Ser man till vilken dimension 
varje enskild signifikant enkätfråga tillhörde från empirin fördelade det sig så att 
dimensionerna garanti, tillförlitlighet, empati och respons vardera hade en signifikant 
enkätfråga. Vi kan utifrån detta säga att det är större sannolikhet att de skillnader vi ser i 
grafen ovan inom dessa dimensioner beror på skillnader mellan de som bytt och inte bytt bank 
och inte på t.ex. slumpen. Däremot är det större risk att skillnaden i svaren i dimensionen 
materiella ting, som ju inte innehöll någon statistiskt säkerställd enkätfråga, beror på andra 
faktorer, t.ex. slumpen. Värt att notera är att dimensionen garanti även innehöll en enkätfråga 
som visade statistiskt signifikant skillnad i svaren mellan män och kvinnor och att 
dimensionerna tillförlitlighet och respons visade statistiskt säkerställda skillnader i 
enkätsvaren när det gällde ålder. Som vi tidigare nämnt fokuserar vi inte på köns- eller 
åldersskillnader. Dock kan skillnader i dessa faktorer påverka vår undersökning, då vi inte kan 
vara säkra på att det är skillnaden i variabeln bytt / inte bytt bank som påverkar valet hos 
respondenten. 
 
I avsnittet av vår enkät som berörde tjänstekvalitetsdimensioner tog vi även med en fråga som 
inte hörde till någon dimension. Frågan handlade om hur viktigt det var att banken erbjöd bäst 
villkor på ränta och låga avgifter (se empiri). Vi kände oss tvungna att ta med denna fråga då 
många teorier och undersökningar (Lin et al 2003, Englund et al 2001 m.fl.) påtalade att just 
de ekonomiska faktorerna var viktiga för konsumenterna i valet av bank och vår frågeställning 
till påståendena rörande tjänstekvalitetsdimensionerna var just vilka faktorer som var viktigast 
i valet av bank. Som vi visat i empirin var skillnaden i svaren på denna fråga statistiskt 
säkerställda och 69,2% av de som bytt bank anser att avgifterna och räntan är viktigt i valet av 
bank medan 38,3% av de som inte bytt bank ansåg påståendet som viktigt. Svaren visar 
samma resultat som Lin et al (2003), Englund et al (2001), m.fl. tidigare visat, att de 
ekonomiska faktorerna är mycket viktiga för de personer som byter bank. Detta stärker även 
vårt resonemang ovan att de som bytt bank prioriterar ekonomiska faktorer högre än 
tjänstekvalitetsdimensioner. Många av de nya nischbankerna har just ekonomiska faktorer 
såsom hög sparränta eller låga avgifter som deras huvudsakliga konkurrensmedel, vi tycker 
därför att det är självklart att de individer som byter bank gör det just på grund av de 
ekonomiska faktorerna och därför värderar dessa väldigt högt.  
 
6.3.1.2 Andra skillnader 
I grafen ovan kan vi avläsa att den största skillnaden mellan de som bytt bank och de som inte 
bytt bank finns i dimensionen respons, som handlar om att få exempelvis snabb hjälp eller 
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uppmärksamhet av sin bank. De som inte bytt bank prioriterar denna dimension i avsevärt 
högre grad än de som bytt bank.  Även detta anser vi kan förklaras med att de kunder som 
byter bank prioriterar ekonomiska faktorer i högre utsträckning, vilket Englund et als (2001) 
undersökning och vår egen enkätfråga om räntor och avgifter visar. Således så är det inte 
förvånande att de som bytt bank inte bryr sig om bankers respons i lika stor utsträckning som 
de som inte bytt bank . 
 
Allred och Addams (2000) kom i deras undersökning fram till att de viktigaste faktorerna för 
just bankkunder var tillförlitlighet, respons, kompetens, tillgänglighet och kommunikation. 
Dessa faktorer är hämtade från de tio determinanterna av upplevd tjänstekvalitet. Alla dessa 
determinanter var så pass viktiga att de kunde leda till kundavhopp om de inte upplevdes som 
bra. (Allred och Addams 2000). Om vi översätter dessa determinanter till de fem 
dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet så får vi fram att de viktigaste dimensionerna var 
tillförlitlighet, respons och garanti. Detta stämmer väl överens med vår undersökning som 
visar att det är just dessa tre dimensioner som uppfattades som de viktigaste av våra 
respondenter.  
 
Enligt oss så är det föga förvånande att svarsresultatet ser ut som det gör. Vi anser att 
bankkunder vill kunna lita på sin bank, de vill känna sig trygga och veta att deras pengar är i 
säkert förvar, och de vill få respons från sin bank när de behöver. Vi anser vidare att 
betydelsen av immateriella ting och empati bleknar i förhållande till de tre viktigare 
dimensionerna.  
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6.3.2 Hur uppfattar respondenterna tjänstekvalitetsdimensionerna 
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I diagrammet ovan presenteras våra respondenters uppfattning av deras bankers 
tjänstekvalitet. Diagrammet är omgjort från motsvarande diagram i empirin och är här indelad 

66 
 



efter de fem dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet. Vi kan se att de tre dimensioner som 
respondenterna anser uppfylls bäst av deras banker är garanti, respons och tillförlitlighet. 
  
Överlag så anser de som inte bytt bank att deras banker uppfyller de olika dimensionerna 
bättre än vad de som bytt bank anser om sina banker. Utifrån detta verkar det alltså som om 
de som inte bytt bank är mer nöjda med sin bank än de som har genomfört ett bankbyte. Detta 
skulle kunna vara anledningen till att de som inte bytt bank faktiskt inte har bytt bank. De som 
inte bytt bank kanske är så pass nöjda med sin nuvarande bank att de inte ser någon anledning 
att söka sig till en annan bank. Anledning till att de som har bytt bank har svarat lägre på 
tjänstekvaliteten än de som inte har bytt bank anser vi har att göra med anledningen till att de 
bytte. De som bytt bank har i stor utsträckning genomfört detta byte pga. de ekonomiska 
fördelarna som bytet medför. Det behöver alltså inte betyda att de bytt bank eftersom att de 
var missnöjda med sin gamla bank eller att de är mer nöjda med sin nya bank. Det är således 
rimligt att anta att många av de som bytt bank kanske inte är jättenöjda med tjänstekvaliteten 
hos sin nya bank, utan de är istället mer nöjda med de ekonomiska fördelarna som de fått 
genom bytet. 
 
6.3.2.1 Statistiskt signifikanta skillnader 
I vår empiri redogör vi för ett antal signifikanta skillnader mellan de som bytt bank och de 
som inte bytt bank rörande ett antal av våra frågor. I detta avsnitt har vi som vi tidigare nämnt 
sammanfogat våra frågor till att omfatta de fem dimensionerna av upplevd tjänstekvalitet. Till 
följd av detta så har vi genomfört chi-två tester för att se om det fanns skillnader mellan 
grupperna i vilka av de fem dimensionerna som upplevs som mest eller minst uppfylld. Det 
visade sig vara en signifikant skillnad mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i 
endast en av dimensionerna. Denna dimension var materiella ting och skillnaden mellan 
grupperna visas i korstabellen nedan. Vi kan i den översta raden se en skillnad mellan 
grupperna då de som bytt bank inte instämmer i dimensionen i högre grad än de som inte bytt 
bank. I raden under så ser vi att det inte är någon större skillnad mellan grupperna då de svarat 
alternativet varken eller i ungefär lika stor utsträckning. I tabellens tredje rad kan vi dock se 
en avsevärd skillnad mellan grupperna då de som inte bytt bank instämmer i dimensionen i 
mycket högre grad än de som bytt bank.  

 Crosstab

Chi-Square Tests

42,275a 2 ,000
45,917 2 ,000

41,572 1 ,000

98

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
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Vi kan alltså avläsa i tabellen att de som bytt bank instämmer i mindre utsträckning i 
dimensionen än de som inte bytt bank (76,9 % mot 13,6 %). Som komplement till detta kan vi 
även avläsa att de som inte bytt bank instämmer i påståendet i större utsträckning än de som 
bytt bank (74,6 % mot 12,8 %). Denna skillnad är statistiskt signifikant då chi-två testet är 
långt under 0,05 och mindre än 20 % av cellerna har ett förväntat värde under fem. De som 
inte bytt bank anser alltså att denna dimension uppfylls mycket bättre än de som bytt bank 
gör. Detta kan bero på att många av de som bytt bank har bytt till internetbanker som ofta inte 
har något kontor utan kunderna sköter sina ärenden över Internet. De respondenter som har 
bytt till internetbanker vet då inte om hur deras bankpersonal klär sig och hur miljön ser ut på 
bankkontoren. Detta anser vi är en rimlig anledning till den stora skillnaden mellan grupperna 
inom denna dimension. 
 
Då svarsresultaten på de fem dimensionerna grundar sig på ett antal påståenden så innebär 
detta att även om skillnaden mellan fyra av de fem dimensionerna inte var signifikant så kan 
det vara skillnader inom respektive dimension. Dessa skillnader har vi redogjort för i empirin 
där vi testat skillnaderna med hjälp av korstabeller och chi-två test. Det visade sig att endast 
två av våra sjutton påståenden visade på signifikanta skillnader mellan de som bytt bank och 
de som inte bytt bank. Det första påståendet var ”bankkontoret avspeglar min syn på min 
bank” där de som inte bytt bank instämde i påståendet i större utsträckning än de som bytt 
bank. Detta påstående är ett av totalt fyra påståenden som utgör dimensionen materiella ting i 
vårt arbete och är alltså det enda där skillnaden är signifikant. Således skulle detta påstående 
kunna vara en stor anledning till att hela dimensionen visade en signifikant skillnad mellan de 
som bytt bank och de som inte bytt bank.  
 
Det andra påståendet som visade en signifikant skillnad mellan de som bytt bank och de som 
inte bytt bank var ”min bank förstår mina personliga behov”. Även här så instämde de som 
inte bytt bank i påståendet i större utsträckning än de som bytt bank. Detta påstående är ett av 
fyra påståenden som utgör dimensionen empati i vårt arbete och är det enda av påståendena 
som visar en signifikant skillnad mellan grupperna. Dimensionen empati visade inte någon 
signifikant skillnad mellan grupperna. Detta beror antagligen på att faktumet att de andra tre 
påståendena inte visade signifikant skillnader förde med sig att det ovan nämnda påståendets 
skillnad inte fick tillräcklig inverkan på dimensionen som helhet. Detta påstående om 
personliga behov visade även en skillnad mellan män och kvinnor då kvinnorna instämde i 
högre grad med påståendet än männen. Även denna skillnad var signifikant vilket gör att det 
blir svårt att säga om det är variabeln bytt bank/inte bytt bank som orsakar skillnaden i 
påståendet eller om den beror på variabeln man/kvinna.   
 
6.3.2.2 Övriga skillnader 
Vi kan även avläsa en skillnad mellan grupperna inom de tre viktigaste dimensionerna, dvs. 
garanti, tillförlitlighet och respons. Inom alla dessa dimensioner så har de som bytt bank 
svarat lägre i medelvärde än de som inte bytt bank. Detta tror vi har sin grund i att de som 
byter bank drivs av ekonomiska faktorer så som Englund et al (2001) beskriver. De som har 
bytt bank har alltså gjort detta främst för att få bättre villkor, lägre avgifter och högre 
sparränta på sina konton. Övriga faktorer som har att göra med banktjänsternas kvalitet får då 
mindre betydelse. Vidare så byter de flesta av de som bytt bank till en internetbank, som vi 
tidigare nämnt. Detta för med sig att i stort sett alla bankärenden sköts på nätet vilket i sin tur 
innebär att kontakten med bankens personal blir mindre viktig. Det kan möjligtvis vara så att 
de som använder sig av en internetbank i större grad ”sköter sig själva” än de som använder 
en ”vanlig” bank.  Det viktiga för internetbankkunder är således bra ekonomiska villkor samt 
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en funktionell internetbanksida. Detta kan vara en stor anledning till att de som bytt bank har 
svarat lägre på de fem dimensionerna än de som inte bytt bank.   
 
6.3.3 Jämförelse mellan de viktigaste tjänstekvalitetsdimensionerna och hur väl de 
uppfylls 
Vid en jämförelse mellan de två diagrammen om tjänstekvalitet så ser vi en del intressanta 
samband och skillnader. De dimensioner som respondenterna anser vara viktigast är även de 
som uppfylls bäst av bankerna enligt respondenterna själva. Dessa dimensioner är garanti, 
tillförlitlighet och respons, precis som Allred och Addams (2000) kom fram till i sin 
undersökning. Att de viktigaste dimensionerna stämmer med de bäst uppfyllda dimensionerna 
talar för att våra respondenter är relativt nöjda med sina banker. Vidare så anses dimensionen 
empati vara en av de minst viktiga och även den sämst uppfyllda. Enligt vår undersökning 
verkar alltså empati ha en liten betydelse för bankkunder i deras uppfattning om sin bank.  
Dimensionen materiella ting skiljer sig avsevärt i diagrammen mellan de som bytt bank och 
de som inte bytt bank. Båda grupperna anser denna dimension vara mindre viktig i deras val 
av bank, dock så anser de som inte bytt bank att dimensionen uppfylls i nästan dubbelt så hög 
grad som de som bytt bank anser. Förklaringen till detta är rimligtvis att en stor andel av de 
som bytt bank främst använder internet som kontaktväg med banken och då inte bryr sig om 
materiella ting. 
 
Vidare så är respondenternas svar mer lika i frågan om de viktigaste faktorerna i valet av bank 
än deras svar är i frågan om att mäta hur väl bankerna uppfyller de olika dimensionerna. 
Således är de båda grupperna relativt överens om vilka dimensioner som är viktigast i valet av 
bank men inte när det gäller hur väl deras banker uppfyller dessa dimensioner. Detta beror 
rimligtvis på det vi tidigare nämnt om en stor andel nischbankkunder bland de som bytt bank. 
Många av de som bytt bank har flera banker och har endast flyttat en del av sitt sparande till 
sin nya internetbank. Detta får en stor effekt då de i vår enkät svarar på vad de anser om sin 
nya bank. Dessa respondenter kanske hade svarat annorlunda om de svarat om vad de anser 
om sin gamla bank eller motsvarande. Vi kan anta att många av de som bytt bank har en 
huvudbank där de prioriterar lite annorlunda än de gör när det gäller sin ”extra” internetbank 
där ekonomiska faktorer är det som styr. Detta anser vi vara en stor anledning till att 
svarsresultatet skiljer sig mellan de båda grupperna i de två frågorna rörande tjänstekvalitet. 
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera våra slutsatser med utgångspunkt i vår 
frågeställning och vårt syfte. Vi behandlar systematiskt vårt syfte samt delsyften var för sig 
för att underlätta för läsaren att följa våra resonemang och våra slutsatser inom varje 
område. Därefter diskuterar vi vår frågeställning och presenterar ett svar på denna. Vi 
avslutar avsnittet med att diskutera våra egna reflektioner kring undersökningsresultaten.    
 
Vårt syfte är att beskriva och förklara hur kundernas uppfattningar av bankerna skiljer sig 
mellan de som bytt bank och de som inte bytt bank i ett försök att utreda hur det kommer sig 
att konsumenter uppfattar bankbytet som svårt, krångligt och tidsödande. Detta syfte har vi 
delat in i tre delsyften som är nödvändiga att besvara var för sig för att kunna besvara vårt 
övergripande syfte och frågeställning. Vi behandlar våra tre delsyften genom att först gå 
igenom tjänstekvalitet, därefter relationsband och slutligen byteshinder.  
 
• Det första delsyftet är att förklara innebörden av upplevd tjänstekvalitet och beskriva vilka 

faktorer som kunder anser vara viktiga i sitt val av bank och hur bankerna uppfyller dessa. 
 
- Enligt våra respondenter så är de viktigaste tjänstekvalitetsdimensionerna garanti, 

tillförlitlighet och respons.  
- De respondenter som inte har bytt bank anser överlag att fler av 

tjänstekvalitetsdimensionerna är viktiga än de respondenter som har bytt bank gör.  
- De respondenter som inte bytt bank anser att dimensionen respons är viktigare än de 

respondenter som har bytt bank gör. 
 

• Det andra delsyftet är att beskriva de relationsband som existerar mellan kunden och 
banken och se hur uppfattningen om dessa relationsband skiljer sig mellan de som har bytt 
bank och de som inte har bytt bank.  

 
- Enligt våra respondenters uppfattning så är de viktigaste relationsbanden de 

ekonomiska banden, de teknologiska banden samt de kunskapsbaserade banden.  
- De respondenter som inte har bytt bank har en överlag starkare relation till sin bank än 

de respondenter som har bytt bank. 
- De respondenter som inte har bytt bank anser att bankernas öppettider är viktigt i 

större utsträckning än de respondenter som har bytt bank. Detta relationsband är extra 
intressant då skillnaden mellan respondenterna är statistiskt signifikant. 

 
• Det tredje delsyftet är att förklara de byteshinder som finns på bankmarknaden och hur 

uppfattningen kring dessa hinder skiljer sig mellan de som bytt bank och de som inte bytt 
bank.  

 
- De mest uppfattade hindren för de respondenter som inte har bytt bank är kundtröghet 

och startkostnader. 
- De mest uppfattade hindren för de respondenter som hade bytt bank var startkostnader 

och inlärningskostnader.  
- De respondenter som har bytt bank uppfattar starkostnader och inlärningskostnader i 

större utsträckning än de respondenter som inte har bytt bank. 
- De respondenter som inte har bytt bank uppfattar kundtröghet som ett hinder i större 

utsträckning än de respondenter som har bytt bank. 
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- De respondenter som inte har bytt bank uppfattar jämföringskostnader i högre grad än 
de respondenter som har bytt bank. 

- Skillnaderna i respondenternas svar är extra intressanta när det gäller kundtröghet, 
inlärningskostnader och jämföringskostnader då dessa skillnader var statistiskt 
signifikanta.  

 
Utifrån våra delsyften kan vi besvara vår frågeställning som är ”vad skiljer i uppfattningen av 
bankerna mellan de kunder som bytt bank och de som inte bytt bank”. Enkelt uttryckt så har 
en typisk person som bytt bank flera banker, och värderar räntor, avgifter och en bra 
internetbank högst av alla banktjänster. Han ser den sociala relationen till banken som mindre 
viktig och anser att det är omständigt att byta bank pga. krångel med blanketter och inlärning 
av nya system. En typisk person som inte bytt bank anser att banktjänsternas kvalitet och 
relationen till banken är det viktigaste i sitt val av bank. Hon har oftast endast en bank och 
uppfattar bankbyten som jobbigt och tidsödande.  
 
Det som skiljer i uppfattningen av bankerna mellan de kunder som bytt bank och de som inte 
bytt bank är alltså hur kunden prioriterar tjänstekvalitet, ekonomiska faktorer och relationen 
till banken.   

7.1 Egna reflektioner  
En intressant slutsats som visade sig i vårt arbete var att de tjänstekvalitetsdimensioner som 
respondenterna anser vara viktigast är även de tjänstekvalitetsdimensioner som 
respondenterna anser uppfylls bäst av deras banker. Detta stämmer väl överens med det som 
Allred och Addams (2000) kom fram till i sin undersökning. Vi anser att detta bådar väl för 
validiteten och reliabiliteten i vårt arbete då andra forskare har kommit fram till samma 
slutsatser som vi.  
 
I alla våra tre huvuddelar i arbetet så är ekonomiska faktorer viktiga för både de respondenter 
som har bytt bank och de respondenter som inte har bytt bank. Ekonomiska faktorer har alltså 
en stor betydelse för bankkunder när det gäller deras val av och uppfattning av banker. Vi 
anser det föga förvånande att de som genomfört ett bankbyte prioriterar dessa faktorer högt då 
vi har visat på flera ställen i arbetet att en huvudanledning till att bankkunder byter bank är för 
att få bättre ekonomiska villkor. Det som är mer intressant är att de som inte har bytt bank 
anser att ekonomiska faktorer är mycket viktiga. På senare år har det spridits mycket 
information i media och reklam om att storbankerna är dyra och har dåliga villkor för sina 
kunder. Med grund i detta anser vi att allmänheten borde vara medveten om att om de är 
kunder hos en storbank så betalar de antagligen mer för deras banktjänster än de skulle kunna 
göra om de bytt bank. Att de respondenter som inte bytt bank anser ekonomiska faktorer vara 
mycket viktiga i sitt val av bank är således överraskande för oss då flertalet av dem borde veta 
om att de är kunder hos dyra banker.  
 
I vår analys har vi även visat att det verkar som om de som inte bytt bank använder sig av 
lokalkontor i större utsträckning än de som bytt bank. Detta då de som inte bytt bank ansåg att 
de geografiska, tidsbaserade, och sociala hindren var mer vanliga än de som bytt bank ansåg. 
Samma mönster såg vi i svarsresultaten inom relationsband då flertalet av svaren för de som 
inte bytt bank pekade på att de använde sig av lokala bankkontor.  
 
Vidare så har vi visat att de tekniska banden är viktiga för båda svarsgrupperna men extra 
viktiga för de som bytt bank. Detta pekar på att internetbanker har en stor betydelse för 
bankkunder och är extra viktiga för de som bytt bank då vi kan anta att många av dessa bytt 
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till en nischbank där merparten av bankärendena sköts över internet. Denna utveckling tror vi 
kommer att fortsätta på bankmarknaden och detta kommer innebära att bankerna flyttar fokus 
från sina bankkontor till sina internetbanker. 
 

7.2 Förslag på framtida forskning 
Flera av våra enkätfrågor har visat skillnader i svarsresultaten mellan män och kvinnor, ett av 
de mest intressanta skillnaderna var att män byter bank i större utsträckning än kvinnor. 
Skillnaderna i kön har inte varit vårt fokus i detta arbete, men vi finner dessa väldigt 
intressanta. Vi tycker därför att det vore ett bra komplement till vår undersökning om en 
studie genomfördes som belyste skillnaderna mellan män och kvinnor i deras uppfattning av 
bankerna.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning 
Observera att enkäterna är något sammanpressade för att varje fråga skall få plats på en sida. 
När vi delade ut enkäterna hade vi en smalare marginaljustering vilket gjorde att varje fråga 
fick mer plats per sida och enkäten upplevdes då som något luftigare. Detta gäller framförallt 
sida två i vardera enkät.  
 
Enkät för respondenter som har bytt bank 
 
Kön: Man  Kvinna 
 
Jag är född:  19___ 
 
Har du alla dina banktjänster hos en och samma bank eller har du flera banker? 
Ringa in ett alternativ. 
En bank   Flera banker   Vet ej 
 
 
Min relation till banken  
Här ska du svara vad du värdesätter hos banker i allmänhet, oavsett om du har en eller flera 
banker. Kryssa för det svar som du tycker bäst överrensstämmer med din åsikt på varje fråga. 

 

 
Inte 
alls 

viktigt  

Varken 
eller 

 

Mycket 
viktigt 

Vet ej 

Jag tycker det är viktigt att 
min bank erbjuder låga 
avgifter  

      
Jag tycker det är viktigt att 
internetbanken jag använder 
upplevs som säker  

      
Närheten till bankkontor är 
viktig för mig        
Jag tycker det är viktigt att 
bankkontoret har generösa 
öppettider  

      
Jag tycker det är viktigt att 
banken erbjuder bra 
personlig rådgivning  

      
Det är viktigt att ha en 
personlig kontakt med en 
eller flera av bankpersonalen  

      
Jag tycker det är viktigt att 
jag har samma bank som min 
familj  
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Det är viktigt att mina 
värderingar överrensstämmer 
med bankens 

      
Jag vill bli associerad med 
den bank jag har       
 
 
 
 
Vilka av följande påståenden överensstämmer med vad du trodde om 
bankbytet innan du bytte bank? 
Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. Du får kryssa i flera alternativ.  
 

 Jag trodde att det skulle ta mycket tid att byta bank 
 Jag trodde det skulle vara svårt att hitta alternativ till min dåvarande bank 
 Jag trodde att skulle vara jobbigt att lära sig den nya bankens system 
 Jag tyckte det var svårt att jämföra mellan olika bankalternativ 
 Jag trodde det var svårt att lämna min gamla bank p.g.a. lån eller sparande 
 Jag trodde att jag skulle vara tvungen att betala en avgift för att kunna byta bank 
 Jag trodde bytet skulle innebära mycket krångel med blanketter och andra papper 
 Jag trodde att min förra bank erbjöd bäst villkor  
 Jag trodde att relationen med personalen på min dåvarande bank skulle försvåra bytet 
 Jag trodde inte att det fanns några andrabankkontor i närheten 
 Jag trodde att min dåvarande bank hade bäst kontorsöppettider 
 Annan orsak……………………… 

 
De viktigaste faktorerna som påverkar mitt val av bank är att: 
Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. Du får kryssa i flera alternativ.  
 

 Banken erbjuder bäst villkor på ränta och låga avgifter 
 Jag kan lita på banken 
 Jag känner att mina pengar är i säkert förvar  
 Banken agerar på ett professionellt sätt 
 Banken gör så få misstag som möjligt 
 Banken tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem 
 Jag får snabb och effektiv hjälp 
 Bankpersonalen känner igen mig och vet vem jag är 
 Bankpersonalen klär sig prydligt och professionellt  
 Jag känner mig personligt bemött 
 Banken förstår mina personliga behov 
 Jag får tydlig och korrekt information 
 Internetbankens säkerhet är hög 
 Banken bryr sig om mig och tänker på mitt bästa 
 Bankkontoret avspeglar min bild av banken 
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 Jag bemöts på ett trevligt sätt av bankpersonalen 
 Bankkontorsmiljön upplevs som trevlig och fräsch 
 Bankens internettjänst är användarvänlig 

 
Hur väl uppfyller din nya bank följande påståenden 

Här ska du svara på frågor som rör den bank som du senast bytt till. Kryssa för det svar som 
bäst överrensstämmer med din åsikt. 

 Instämmer 
inte alls  

Varken 
eller  

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Jag litar på min bank       
Jag anser att min bank agerar på 
ett professionellt sätt       
Jag anser att min bank gör få 
misstag       
Min bank tar ansvar för sina 
misstag och åtgärdar dem       
Min bank ger mig snabb och 
effektiv hjälp       
Personalen på min bank ger mig 
ett trevligt bemötande       
Min bank bryr sig om mig och 
tänker på mitt bästa       
Min bank ger mig ett personligt 
bemötande       
Min bank förstår mina personliga 
behov       
Personalen på min bank känner 
igen mig och vet vem jag är       
Min bank ger mig tydlig och 
korrekt information       
Jag känner att mina pengar är i 
säkert förvar hos min bank       
Säkerheten på min banks 
internettjänst är hög       
Bankkontoret avspeglar min syn 
på min bank       
Min banks kontorsmiljö är trevligt 
och fräsch       
Personalen på min bank klär sig 
prydligt och professionellt       
Min banks internettjänst är 
användarvänlig       
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Enkät för respondenter som inte bytt bank 
 
Kön: Man  Kvinna 
 
Jag är född:  19___ 
 
Har du alla dina banktjänster hos en och samma bank eller har du flera banker? 
Ringa in ett alternativ 
En bank  Flera banker   Vet ej 
 
 
Min relation till banken  
Här ska du svara vad du värdesätter hos banker i allmänhet, oavsett om du har en eller flera 
banker. Kryssa för det svar som du tycker bäst överrensstämmer med din åsikt på varje fråga. 

 
Inte 
alls 

viktigt  

Varken 
eller 

 

Mycket 
viktigt 

Vet ej 

Jag tycker det är viktigt att 
min bank erbjuder låga 
avgifter  

      
Jag tycker det är viktigt att 
internetbanken jag använder 
upplevs som säker  

      
Närheten till bankkontor är 
viktig för mig        
Jag tycker det är viktigt att 
bankkontoret har generösa 
öppettider  

      
Jag tycker det är viktigt att 
banken erbjuder bra 
personlig rådgivning  

      
Det är viktigt att ha en 
personlig kontakt med en 
eller flera av bankpersonalen  

      
Jag tycker det är viktigt att 
jag har samma bank som min 
familj  

      
Det är viktigt att mina 
värderingar överrensstämmer 
med bankens 

      
Jag vill bli associerad med 
den bank jag har       
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Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att du INTE skaffat tjänster i en 
annan bank? Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. Du får kryssa i flera alternativ.  
 

 Det skulle vara allt för tidskrävande 
 Det är svårt att hitta alternativ till min nuvarande bank. 
 Det finns inga realistiska alternativ till min nuvarande bank.  
 Det är jobbigt att lära sig den nya bankens system 
 Det är svårt att jämföra mellan olika bankalternativ 
 Jag är bunden till min nuvarande bank genom t.ex. lån eller sparande 
 Bytet skulle medföra kostnader i form av avgifter  
 Bytet skulle innebära mycket krångel med blanketter och andra papper. 
 Min nuvarande bank erbjuder bäst villkor  
 Jag har goda relationer till personalen på min bank 
 Det finns inget annat bankkontor i närheten 
 Min bank har bäst öppettider 
 Annan orsak…………………………….. 
 

De viktigaste faktorerna som påverkar mitt val av bank är att: 
Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. Du får kryssa i flera alternativ.  
 

 Banken erbjuder bäst villkor på ränta och låga avgifter 
 Jag kan lita på banken 
 Jag känner att mina pengar är i säkert förvar  
 Banken agerar på ett professionellt sätt 
 Banken gör så få misstag som möjligt 
 Banken tar ansvar för sina misstag och åtgärdar dem 
 Jag får snabb och effektiv hjälp 
 Bankpersonalen känner igen mig och vet vem jag är 
 Bankpersonalen klär sig prydligt och professionellt  
 Jag känner mig personligt bemött 
 Banken förstår mina personliga behov 
 Jag får tydlig och korrekt information 
 Internetbankens säkerhet är hög 
 Banken bryr sig om mig och tänker på mitt bästa 
 Bankkontoret avspeglar min bild av banken 
 Jag bemöts på ett trevligt sätt av bankpersonalen 
 Bankkontorsmiljön upplevs som trevlig och fräsch 
 Bankens internettjänst är användarvänlig 
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Hur väl uppfyller din bank följande påståenden 

Här ska du svara på hur den bank där du har största delen av dina pengar eller lån uppfyller ett 
antal påståenden. Kryssa för det svar som bäst överrensstämmer med din åsikt på varje fråga. 
 

 Instämmer 
inte alls  

Varken 
eller  

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Jag litar på min bank       
Jag anser att min bank agerar 
på ett professionellt sätt       
Jag anser att min bank gör få 
misstag       
Min bank tar ansvar för sina 
misstag och åtgärdar dem       
Min bank ger mig snabb och 
effektiv hjälp       
Personalen på min bank ger 
mig ett trevligt bemötande       
Min bank bryr sig om mig och 
tänker på mitt bästa       
Min bank ger mig ett personligt 
bemötande       
Min bank förstår mina 
personliga behov       
Personalen på min bank känner 
igen mig och vet vem jag är       
Min bank ger mig tydlig och 
korrekt information       
Jag känner att mina pengar är i 
säkert förvar hos min bank       
Säkerheten på min banks 
internettjänst är hög       
Bankkontoret avspeglar min 
syn på min bank       
Min banks kontorsmiljö är 
trevligt och fräsch       
Personalen på min bank klär 
sig prydligt och professionellt       
Min banks internettjänst är 
användarvänlig       
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Bilaga 2: Statistisk data 
 

Case Processing Summary

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

99 100,0% 0 ,0% 99 100,0%
99 100,0% 0 ,0% 99 100,0%
99 100,0% 0 ,0% 99 100,0%
99 100,0% 0 ,0% 99 100,0%
99 100,0% 0 ,0% 99 100,0%

Tillförlitlighet * byttbank
Respons * byttbank
Empati * byttbank
Garanti * byttbank
Materiella ting * byttbank

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing

Cases
Total

Crosstab

9 6 15
9,1 5,9 15,0

15,0% 15,4% 15,2%
51 33 84

50,9 33,1 84,0
85,0% 84,6% 84,8%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre viktigt

Mer viktigt

Tillförlitlighet

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

Chi-Square Tests

,003b 1 ,958
,000 1 1,000
,003 1 ,958

1,000 ,587

,003 1 ,959

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,91.

b. 
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Crosstab

18 16 34
20,6 13,4 34,0

30,0% 41,0% 34,3%
42 23 65

39,4 25,6 65,0
70,0% 59,0% 65,7%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre viktigt

Mer viktigt

Respons

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 

Chi-Square Tests

1,274b 1 ,259
,832 1 ,362

1,265 1 ,261
,285 ,181

1,261 1 ,261

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,39.

b. 

 
 
 
 
 

Crosstab

31 24 55
33,3 21,7 55,0

51,7% 61,5% 55,6%
29 15 44

26,7 17,3 44,0
48,3% 38,5% 44,4%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre viktigt

Mer viktigt

Empati

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 
 

Chi-Square Tests

,933b 1 ,334
,576 1 ,448
,938 1 ,333

,409 ,224

,923 1 ,337

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
17,33.

b. 
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Crosstab

7 6 13
7,9 5,1 13,0

11,7% 15,4% 13,1%
53 33 86

52,1 33,9 86,0
88,3% 84,6% 86,9%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre viktigt

Mer viktigt

Garanti

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 

Chi-Square Tests

,286b 1 ,593
,053 1 ,818
,282 1 ,595

,762 ,403

,284 1 ,594

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,12.

b. 

 
 
 
 

Crosstab

20 8 28
17,0 11,0 28,0

33,3% 20,5% 28,3%
40 31 71

43,0 28,0 71,0
66,7% 79,5% 71,7%

60 39 99
60,0 39,0 99,0

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank
Count
Expected Count
% within byttbank

Mindre viktigt

Mer viktigt

Materiella
ting

Total

Ej bytt bank Bytt bank
byttbank

Total

 

Chi-Square Tests

1,915b 1 ,166
1,335 1 ,248
1,968 1 ,161

,181 ,123

1,896 1 ,169

99

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,03.

b. 
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