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Sammanfattning 
 
Efter ett antal lagändringar har förutsättningarna för nyetablering på finansmarknaden blivigt 

allt enklare. Den tekniska utvecklingen har ytterligare förändrat förutsättningarna. I Sverige 

har de fyra storbankerna som består av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, 

Föreningssparbanken (FSB) och Handelsbanker ca 80 % av marknadsandelarna.  För de flesta 

hushållen är finansiella tjänster av vital betydelse och utgör i många fall en stor del av 

hushållets utgifter. Konkurrensverket menar att många hushåll skulle spara ett betydande 

belopp genom att aktivt välja bank. Trots detta är rörligheten på den finansiella marknaden 

väldigt låg. Varför byter inte bankkunderna bank när det tydligen finns stora skäl att göra det, 

och vad är det som får den lilla skara som faktiskt byter bank att göra det? Utfallet av 

undersökningen visar att de personer som väljer att inte röra sig aktivt på bankmarknaden, 

saknar ett djupare engagemang och intresse av banktjänster. De som byter bank har ett mer 

komplext bankanvändande och därmed ett djupare intresse av vad banken kan erbjuda dem.  
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Inledning 
 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till att den här uppsatsen.  Första delen introducerar 

läsaren till det valda ämnet, andra delen består av en problemdiskussion som ligger till grund 

för problemställningen.  Därefter definieras problemet och syftet med uppsatsen. 

Bakgrund 
Många länder runtom i Europa har genomfört en avreglering av sina bankmarknader. Denna 

ökade konkurrens har medfört att bankerna har genomgått en stor förändring i sin relation till 

marknaden. Förändringen har påverkat bankernas tänkande och agerande i stor utsträckning. 

Även deras organisationsstruktur har förändrats (Konkurrensverket, 2000:1). 

 

Kreditregleringen och valutaregleringen avvecklades under 1970 och 80- talet. Lagändringen 

som gav utländska banker möjligheten att etablera sig på den svenska marknaden kom 1986. 

Den ökade internationaliseringen av näringslivet samt det starka internationella inflytandet på 

den svenska finansmarknaden låg till grund för detta. 1990 avskaffades behovsprövningen 

vilken innebar att staten kunde stoppa nyetablering om de ansåg att det fanns risk för 

överetablering (Konkurrensverket, 1999:2). 

 

Förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet förändrades ytterligare under 1990- talet i 

och med den tekniska utvecklingen. Den tekniska utvecklingen öppnade nya 

distributionsformer och kanaler som möjliggjorde att bankaffärerna kunde göras via Internet 

istället för endast på bankkontoren. Denna möjlighet medförde att nya aktörer etablerade sig. 

 

I Sverige finns det fyra banker som har en ledande marknadsposition. Dessa fyra banker 

kallas för storbanker och består av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, 

Föreningssparbanken (FSB), och Handelsbanken. De resterande bankerna på marknaden 

kallas för nischbanker och har oftast inte ett fullt sortimente utan har nischat sig på ett eller 

annat sätt. Ett exempel på en nischbank är Skandiabanken, Internetbanken.  

 

För de flesta hushållen är finansiella tjänster så som betaltjänster och bostadslån av vital 

betydelse. I många fall svarar kostnaderna för bostadslån för en stor del av hushållens utgifter. 

Andra typer av krediter kan också på kort tid bli betydande utgifter. Aktiva konsumtionsval är 

betydelsefulla från såväl allmän konsumentsynpunkt som ur ett konkurrensperspektiv. En 

effektiv konkurrens på marknaden för finansiella tjänster motverkas av många faktorer. Det är 

bland annat en hög marknadskoncentration. 80 % av marknadsandelarna står de fyra 

storbankerna för. Den höga koncentrationen har lett till en svag konkurrens. En 
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konkurrensförutsättning av särskild betydelse är konsumenternas vilja och möjligheter att byta 

leverantör av finansiella tjänster (Konkurrensverket, 2001:5). 

 

I konkurrensverkets undersökning om konsumentrörligheten på den finansiella marknaden 

visade det sig att denna undersökning visar att endast 14 % av befolkningen har flyttat ett eller 

flera bankengagemang under de senaste 3 åren. 11 % har försökt byta bank men inte fullföljt 

det. Som anledning ges bland annat ”tidsbrist” och ”det blev inte av”. 5 % av samtliga 

tillfrågade tycker att det finns stora hinder mot att byta bank (Konkurrensverket, 2001:5). 

 

Konkurrensverket är inte nöjt med den rådande situationen och efterlyser ökad konkurrens på 

inlåningsmarknaden för att ge kunderna billigare och bättre banktjänster. - Det är positivt att 

marknadsandelarna trots allt har ändrats eftersom det tyder på att kunderna har sett över sin 

situation och shoppat runt mellan bankerna. Men vi hoppas att det blir bättre, säger Ann Sofie 

Eriksson, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket. Den 1 juli 2004  infördes därför enklare 

regler för att bedriva inlåningsverksamhet. Syftet är att få in fler aktörer och stärka 

konkurrensen på bankmarknaden (DI, 27 juli 2004). 

 
 

Problemdiskussion  
Undersökningen som konkurrensverket har gjort visade också att en majoritet av de 

intervjuade personerna tycker att det är meningslöst att byta bank, då de tycker att alla banker 

har liknande villkor. Majoriteten tycker också att det är näst intill omöjligt att ta reda på 

vilken bank som är bäst. 83 % säger sig vara nöjda med sin bank de har idag. I intervjuerna 

framgår det att bankkunderna ser problem med att byta bank, bland annat problem av 

administrativ art och de känner ett inre motstånd inför byte av bank (Konkurrensverket, 

2001:5).  

 

Realistiska alternativ till den bank de intervjuade använder är något de har svårt att se. 25 % 

ser inga alternativ alls. Vad de olika banktjänsterna kostar har de svårt att uppskatta och de 

har då ännu svårare att se de besparingar de skulle göra för att ett byte av bank skulle kännas 

attraktivt (Konkurrensverket, 2001:5).  

 

Enligt en undersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex framgår det att många bankkunder är 

missnöjda och klagar, men de byter inte bank. Mellan 10-20 % har under det senaste året 

klagat på sin bank. Dessutom framgår det att alla banker är dåliga på att hantera klagomålen. 

40 % i den undersökning som Svenskt Kvalitetsindex utförde ser inte något alternativ till sin 
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nuvarande bank, vilket innebär att frekvensen av bankbyte kommer att fortsätta vara låg 

(Svensk Kvalitetsindex, 2004). 

 

Konkurrensverkets undersökning visar att de som har bostadslån kan spara betydande belopp 

genom att aktivt välja bank. Hushåll utan bostadslån kan också spara pengar på att byta bank. 

Rörligheten på bankmarknaden borde därför vara mycket större än vad den är. En slutsats 

som konkurrensverket drar är att det med stor sannolikhet finns stora konsumentgrupper som 

borde ha ett intresse av att byta bank. Denna undersökning visar också att de som har bytt 

bank har förändrat sin situation till det bättre (Konkurrensverket, 2001:5). 

 

Problemställning  
 
Varför byter inte bankkunderna bank när det tydligen finns stora skäl att göra det, och vad är 

det som får den lilla skara som faktiskt byter bank att göra det? 

 

Syfte 
 
Syftet är att identifiera vilka anledningar som kan ligga bakom valet av att byta bank 

respektive att inte byta bank.  

 

Avgränsningar 
 
Vi avgränsar undersökningen till att enbart beröra svenska privatbankkunder som rör sig i 

Stockholmsområdet. 
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Metod 
 
I metodkapitlet beskrivs det vetenskapliga tillvägagångssättet för undersökning. Här beskrivs 

de metoder som använts, samt anledningar till varför just dess valts. Syftet med metodkapitlet 

är att underlätta för läsaren att på egen hand kunna bedöma rimligheten och validiteten i 

undersökningen och dess resultat. Undersökningsmaterialet bygger på en enkätundersökning 

 

Forskningsstrategi 

 

Som forskningsstrategi valdes surveyundersökning då denna strategi bäst lämpar sig för 

undersökningen syfte. Inom denna strategi finns ett antal metoder, och för denna studie valdes 

enkätundersökning som metod. Enkätundersökning ansåg vi var den metod som lämpade sig 

bäst då denna metod ger många svar på de frågor vi ansåg vara viktiga för att uppfylla 

studiens syfte och ge svar på problemformuleringen. Intervjuer uteslöts som metod då de 

frågor som vi ansåg vara viktiga för studien var av sådan natur där svaren var korta och 

koncisa. Med detta som utgångspunk valdes en metod som skulle ge många svar och då även 

en stadig grund av data att utgå ifrån i analysen, en enkätundersökning (Denscombe, 2000). 

 

Kvantitativ undersökning 

 

En kvantitativ undersökning kännetecknas av att forskaren hittar samband mellan företeelser 

genom observationer, manipulationer och mätningar. Förutsättningen för kvantitativa 

undersökningar är att egenskaperna som undersöks är mätbara. Om de egenskaper som 

undersöks inte är mätbara, finns det ingen möjlighet att göra en kvantitativ undersökning av 

dessa (Hartman, 1998). 

 

I vår undersökning använde vi oss av enkäter som metod för vår kvantitativa undersökning. 

Enkäterna besvarades av bankkunder, och då det idag nästan är omöjligt att komma ifrån att 

ha ett bankkonto så kunde samtliga respondenter svara på enkäten. Vi utformade enkäten så 

att det inte spelar någon roll vid vilken bank man är kund vid.  
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Datainsamling 

 

Tillfällighetsurval användes som urvalsmetod. Då vi ville få största möjliga spridning på 

respondenterna valdes två köpcenter som plats för enkätundersökningen eftersom de flesta 

människor under juletider söker sig till dessa platser. Tillfällighetsurval valdes som 

urvalsmetod då vi ansåg att den lämpade sig bra för syftet med vår undersökning. 

Undersökningen syftar till att identifiera vilka anledningar som kan ligga bakom valet av att 

byta bank respektive inte byta bank. Med detta som syfte kändes det lämpligt att gå ut och 

fråga kreti och pleti, utan att vidare gallra i urvalet. Målpopulationen i den här 

undersökningen är svenska privatbankkunder som rör sig i Stockholmsområdet (Denscombe, 

2000). 

 

Nackdelen med just detta sätt är att respondenten kan känna att det är svårt att framföra kritik, 

men eftersom vi personligen inte har med det berörda ämnet att göra ser vi inte att detta skulle 

vara ett problem (Dahmström, 2000). 

 

Urvalets storlek 

 

För att ge validitet åt en enkätundersökning behövs inte 1000 eller 2000 respondenter, så 

länge hänsyn tas till att undersökningen gjort på ett färre antal respondenter samt att 

generalisering gör med försiktighet. Då vår enkätundersökning omfattar 80 respondenter, 

vilket räknas som en liten undersökning, ska analysen vara enkel och data ska underkastas 

färre kategorier för att möjliggöra ett ökat antal fall i varje kategori (Denscombe, 2000). 

 

Konstruktion av enkäten 

 

Utformningen av enkäten är relativt avgörande för undersökningen då den sätter ramarna för 

vilken data som samlas in. Förutom att rätt frågor ska ställas och att dessa ska vara 

formulerade på ett bra sätt måste även enkäten vara tilltalande för respondenten så att denne 

inte tappar intresset (Dahmström, 2000). 
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Utformning av svarsalternativen 
 
Då frågorna till enkäten är utformade och klara är det minst lika viktigt att utforma de 

svarsalternativ som ska finnas på enkäten. Det kan annars bli svårt för respondenten att svara 

även om frågan är välformulerad (Dahmström, 2000). 

 

Primära data 
 
Primärdata är de data som forskaren själv tar fram för sin aktuella undersökning. Dessa data 

kan tas fram på flera olika sätt till exempel genom intervjuer, observationer, experiment eller 

enkäter. Sättet att samla in data bestäms av undersökningens natur. Det är av stor vikt för 

undersökningen att rätt datainsamlingsmetod väljs (Dahmström, 2000). De primärdata vi 

kommer att använda oss av i den här undersökningen har samlats in genom enkäter. 

 

Sekundära data 
 
De sekundärdata som används i denna undersökning är data som samlats in av andra personer 

och som sedan används i andra undersökningar (Dahmström, 2000). 

De sekundärdata vi kommer att använda oss av i den här undersökningen är gjorda av 

Konkurrensverket och Svensk Kvalitetsindex. 

 

Metodkritik 
När man som i vår forskning gör en liten enkätundersökning finns det alltid en risk för att vi 

kan ha fått en grupp ”extremer” som inte alls representerar målpopulationen. Därför finns en 

risk att resultatet av undersökningen blir en aning missvisande (Denscombe, 2000).  

 

Nackdelarna med att basera hela undersökningen på en enkätundersökning kan vara att man 

begränsar respondenterna till att vara tvingade att välja ett svar från förkodade svarsalternativ, 

samtidigt som detta anges som en fördel vid små enkätundersökningar (Denscombe, 2000).  

 

Det finns alltid en risk att respondenten inte svarar helt sanningsenligt, även måste man ta 

hänsyn till då detta kan ha färgat resultatet (Denscombe, 2000). 

 

De sekundärdata som används i den här undersökningen bör vara tillförlitlig då de kommer 

från Konkurrensverket som är en statlig institution samt Svensk Kvalitetsindex som är ett 

analyssystem i samhällets tjänst (Denscombe, 2000). 
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Teori 
 
I teorikapitlet presenteras de teorier som använts vid utformningen av enkäten och vid 

analysen av empirin. 

 

Tjänst 
 

En tjänst är något väldigt abstrakt och kan vara svårt att beskriva då det ofta kan uppfattas 

som något subjektivt och uppfattas då olika beroende på vem man frågar. Gummesson (1987) 

definierade tjänster som ”någon som kan säljas och köpas men som man inte kan tappa på 

tårna”.  Kotlers (1999) definition utökar den till: ”En tjänst är en aktivitet eller nytta som en 

part kan erbjuda en annan och som inte resulterar i något ägande.”  

 

Tjänster definieras av Grönroos (2001) då man kan identifiera tre grundläggande 

karakteristika. Dessa är: 

- Tjänster är processer bestående av aktiviteter eller en serie av aktiviteter snarare än 

saker 

- Tjänster produceras, konsumeras och upplevs delvis samtidigt 

- Kunden som användare tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen 

 

För att få en tydligare insikt för vad det är som skiljer en tjänst från en fysisk vara infogas här 

en tabell för ytterligare förståelse. 

 

Fysisk vara   Tjänst 

Konkreta   Abstrakta 
Homogena   Heterogena 
Produktion och distribution Produktion, distribution och konsumtion  
Skild från konsumtion  samtliga processer 
Ett föremål En aktivitet eller process 
Verkligt värde uppstår  Verkligt värde uppstår i interaktionen 
Under tillverkningen mellan köpare och säljare 
Kunden deltar normalt inte Kunden deltar i produktionen 
I produktionen 
Kan hållas i lager Kan inte hållas i lager 
Överförande av ägande Ingen överföring av ägande 
 

Figur 1. Skillnad mellan tjänst och fysisk vara. Grönroos, 2001. 
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Image – ryktet om banken 
 

Ett företags image handlar om hur företaget uppfattas på ett brett plan, omvärldens 

sammanfattade bild och föreställning av företaget. Den handlar om vilken bild folk har av en 

produkt eller tjänst. Imagen skapas i kundernas medvetande och den försöker företagen 

påverka så att den uppfattas bättre än konkurrenterna. Alla intryck en kund får av ett företags 

produkt eller tjänst läggs till i denna image som ständigt är flytande och snabbt kan förändras 

beroende på hur väl företaget lyckas nå ut till kunderna med positiva konnationer. (Grönroos, 

2001) 

 

Word of mouth – ryktesspridning mellan kunder 
 

Word of mouth är en mycket stark pådrivande faktor för konsumenter och har en mycket 

starkare slagkraft än konventionell marknadsföring. Word of mouth är en kommunikation 

som går mellan människor direkt och som är av stor betydelse för den enskilda personen som 

ska göra ett val. Information går via ryktesvägen och är av stor betydelse vid tjänster. 

Antagandet man gör är att människor berättar om sina ovanliga bankerfarenheter för andra 

och på så sätt påverkar andras uppfattning om en bank. De kritiska händelserna får speciellt 

mycket uppmärksamhet då de skiljer sig från det förväntade. Speciellt får de negativa 

händelserna stor spridning och man tenderar att berätta detta för fler personer. Alltså kan detta 

sedan leda till att mycket missnöje leder till att imagen i slutänden förändras hos fler personer 

än vad som upplevt den negativa kritiska händelsen. (Grönroos, 2001) 
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Marknadsföringsmixen – de fyra P:na 
 

Marknadsföringsmixen är alla de kontrollerbara och taktiska verktyg som marknadsföraren 

kan använda i sitt arbete med att påverka marknaden. Det är dessa som marknadsföraren 

använder som konkurrensmedel för att få önskad respons av marknaden. Kotlers (1999) 

marknadsföringsmix är en modell som går ut på att kombinera de 4P:na på bästa sätt för att 

rikta in sig mot en bestämd marknad eller målgrupp och få optimalt utbyte av gjorda 

marknadsföringsinsatser. Det är en modell för att beskriva mixen av konkurrensmedel på en 

konsumentmarknad.  

 

Produkt 
 
En produkt är något som utbjuds på en marknad för att tillgodose en önskan eller ett behov. 

Allt som kan ges ut på marknaden för användning eller konsumtion och som förhoppningsvis 

tillfredsställer ett önskemål eller behov räknas till produkt. Inkluderar fysiska objekt, service, 

personer och idéer. Ett företags målsättning är att göra sin produkt annorlunda eller bättre i 

förhållande till sina konkurrenter för att få sina kunder att föredra den och vilja betala för den 

(Kotler, 1999).  

 

Pris  
 
Summan pengar som tas i betalning för en tjänst eller produkt. Priset är en viktig parameter i 

marknadsföringsmixen och avser den mängd pengar som kunden är beredd att betala för 

produkten eller tjänsten. Priset skiljer sig från de andra P:na på så sätt att det skapar intäkter, 

de andra elementen skapar utgifter. Följaktligen skall företagen arbeta hårt för att lyfta 

priserna så högt som deras grad av differentiering ger stöd för. Samtidigt måste företagen 

beakta prisets inverkan på volymen, alltså antalet kunder som är beredda att betala. Det finns 

en mängd exempel på hur ett högt pris kan förstärka attraktiviteten i en vara eller en tjänst. 

Vad som dock kan sägas mer generellt är att ett högt pris ofta signalerar hög kvalitet (Kotler, 

1999). 
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Plats 
 
Alla företagets aktiviteter som gör en vara tillgänglig för konsumenterna. När det gäller 

produkter, tillhandahålls dessa ofta av ett antal specialiserade aktörer, så som grossister och 

detaljister.  När det gäller tjänster ombesörjs dessa funktioner på ett något annorlunda sätt 

(Kotler, 1999). 

 

Påverkan 
 
Aktiviteter som kommunicerar produkten eller tjänstens fördelar till målgruppen och får dem 

till ett köpbeslut. Detta P i marknadsföringsmixen avser alla de aktiviteter som används i 

företaget för att kommunicera med omgivningen i allmänhet och med marknaden i synnerhet. 

Den åtgärd eller kombination av åtgärder som är lämpligast varierar med situationen. Logiken 

i denna klassificering är följande. Företaget har något att erbjuda marknaden, erbjudandet 

åsätts ett pris, det måste kommuniceras till marknaden och slutligen hanteras fysiskt. Produkt, 

pris och plats bildar tillsammans ett erbjudande till marknaden (Kotler, 1999). 
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Marknadsföring ur ett relationsperspektiv 

Processen att skapa kundvärde i ett relationsorienterat perspektiv skiljer sig från ett utbytes- 

och ett transaktionsorienterat perspektiv. I traditionella marknadsföringsmodeller, baserade på 

utbytesperspektivet, skapas kundvärde av företaget där de bakas in i produkten för att senare 

distribueras till kund. Detta innebär att marknadsföringsinsatserna syftar till att distribuera 

värdet som är skapat för kunderna. Sammanfattningsvis kan sägas att huvudsyftet med 

marknadsföring är att effektivt distribuera och leverera ett redan skapat värde till kunden. 

Kotlers 4P-modell av marknadsföringsmixen baseras på denna grundläggande förutsättning i 

utbytesperspektivet (Grönroos, 2001).  

 

Enligt illustrationen i figur 2 ser situationen helt annorlunda ut enligt relationsperspektivet. 

Värde är inte något som skapas i en fabrik eller på ett back office i någon konsultfirma, 

kundvärde är inte något som bakas in i produkten egenskaper. Produkter är bara en bärare av 

värdet. Istället kan sägas att kundvärdet skapas löpande genom hela relationen mellan kunden 

och leverantören. Fokus ligger således inte på produkten utan på den värdeskapande 

processen kring kunden vari värdet uppstår och upptas av kunden. Sammanfattningsvis kan 

sägas att marknadsföringsinsatserna ur ett relationsperspektiv syftar till att ta hand om och 

underhålla kundernas konsumtionsprocess genom hela kundrelationen. Det innebär att 

marknadsföringsfunktionen åläggs samtliga funktioner i företags organisation (Grönroos, 

2001). 

Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsföring ur ett relationsperspektiv syftar till att 

skapa kundvärde än att distribuera ett redan befintligt dito, samt underhålla och ta hand om 

processen att skapa kundvärde.  

 
Figur 2. Grönroos (2001) 
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Ur ett marknadsföringsperspektiv förutsätter de olika värdeskapande processerna även olika 

innehåll i respektive marknadsföringsinsats. Detta illustreras i figur 3.  

Den utbytesbaserade transaktionsmarknadsföringen riktas till en massmarknad där kunden 

som individ är anonym. Här är målet att få kunden att välja ett varumärke fram för ett 

konkurrerande. Ur det här uppstår lätt en tävlingssituation mellan marknadsföraren och 

kunden, där kunden betraktas som någon som marknadsföraren gör någonting med istället för 

åt. Således har de båda parterna en intressekonflikt. Den grundar sig i att kunden inte vill köpa 

så han eller hon måste bli övertalat till det. Det här förhållandet tycks karakterisera 

transaktionsmarknadsföringen enormt. I kontrast till detta baseras relationsmarkandsföring på 

de värdeskapande processer mellan leverantör och kund, vilket förutsätter samarbete för att 

kunna leverera det värde kunden söker. Det innebär då inte att konflikter aldrig uppstår, men 

samarbete är drivkraften i marknadsföringen, inte konflikten (Grönroos, 2001).  

 

 
Figur 3. Grönroos (2001) 
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Kvalitetsdimensioner: vad och hur 
Hela relationsmarknadsföringen handlar om en kundupplevd kvalitet som är god, och detta är 

kärnan i en lyckad strategi. Hur kunden uppfattar värdet bedöms som kvalitet och detta är den 

faktor som starkast påverkar relationen mellan företag och kund.  

 

Den modell som Grönroos (2001) beskriver är att det finns två dimensioner av tjänstekvalitet. 

Den ena handlar om vad kunden erhåller och ingår i den tekniska kvaliteten som även är lätt 

att mäta då det är objektivt och det gäller då för alla kunder. Den andra handlar om hur 

kunden upplever en tjänst samt hur den levereras. Denna faller inom kategorin om funktionell 

kvalitet och är mycket svårare att mäta då alla har olika uppfattningar om vad som krävs och 

vid vilken nivå man övergår från att vara nöjd till att inte känna sig lika tillfredsställd. Dessa 

två kvalitetsdimensioner påverkas av ytterligare en faktor som är imagen som kunden har av 

företaget och som sker före landningen i kvalitetsdimensionerna.  

 

 
Figur 4. Två kvalitetsdimensioner, Grönroos (2001) 

 

Det spelar alltså stor roll för vilken tidigare uppfattning man har av ett företag för att man ska 

veta ungefär vad det är man ska kunna förvänta sig. Detta betyder alltså att om ett företag har 

lovat för mycket i en reklam så får kunden uppfattningen att den ska förvänta sig det som 

utlovats. Sker inte detta kommer man att uppfatta kvaliteten som låg då den inte håller vad 

man tidigare blivit försäkrad om. Detta är alltså ganska flytande och det spelar ingen roll ifall 

kvaliteten är bättre än konkurrenternas, det som utlovats måste även hållas för att man ska 

känna sig nöjd och tillfredsställd.  
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Empiri 
 
Empiri kan ungefärligen översättas med erfarenhet och beskriver den kunskap som erhålls 

från verkligheten på ett eller annat sätt. I empiriavsnittet kommer således erfarenheter från 

undersökningen att presenteras.  

 
De data som framkom genom enkätundersökningen kommer presenteras i form av diagram 

för att tydligare åskådliggöra resultaten. Enkätundersökningen omfattar 80 personer. 

Resultatet kommer att presenteras för varje fråga. 

 

Fråga: Är du Man, Kvinna 

Av respondenterna i undersökningen är 62,5 % män och 37,5 % kvinnor. 

Fördelning mellan kön

Män
62,50%

Kvinnor
37,50%

 
Figur 5. Fördelning mellan kön 
 
Då männen är något överrepresenterade kommer vi inte ta hänsyn till kön i analysen. 
 
 
Fråga: Ålder 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65  

Åldersfördelning

18-25
27,50%

26-35
12,50%

36-45
17,50%

46-55
30%

56-65
10%

 
Figur 6. Åldersfördelning 
 
Fråga: Högsta utbildning Grundskola, Gymnasium, Högskola eller motsvarande 
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Av respondenterna i undersökningen hade 7,5 % grundskola som högsta utbildning, 42,5 % 

hade gymnasium som högsta utbildning och 50 % hade högskola eller motsvarande som 

högsta utbildning. 

Utbildning

Grundskola
7,50%

Gymnasium
42,50%

Högskola
50%

 
Figur 7. Utbildning 
 
 
 
 
Fråga: Är du nöjd med din bank Ja, Nej, Varken eller 

Av respondenterna i undersökningen var 80 % nöjda med sin bank, 7,5 % var missnöjda och 

12,5 % svarade varken eller. 

Kundnöjdhet

Nöjda kunder
80%

Missnöjda kunder
7,50%

Vet ej
12,50%

 
Figur 8. Kundnöjdhet 
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Fråga: Vet du vad du betalar för dina banktjänster Ja, Nej 

Av respondenterna i undersökningen vet 57,5 % vad det betalar för sina banktjänster, 42,5 % 

vet inte vad de betalar för sina banktjänster. 

Andel som vet vad de betalar för sina banktjänster

Vet vad de betalar för 
sina banktjänster

57,50%

Vet ej vad de betalar 
för sina banktjänster

42,50%

 
Figur 9. Andel som vet vad de betalar för sina banktjänster 
 
 
Fråga: Vad anser du är viktigast hos en bank  

Tillgänglighet, Utbud av tjänster, Kostnaden för tjänsterna, Service, Personlig kontakt 

 
Respondenterna fick rangordna från 1 till 5 vad de ansåg är viktigast hos en bank, där 1 är 

mest viktigt och 5 är minst viktigt.  

 

Tillgänglighet var viktigast för de flesta och kostnaden för tjänsterna var minst viktigt för de 

flesta. 

Rangordning av vad som kunden anser vara viktigast hos banken
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Figur 10. Rangordning av vad som kunden anser vara viktigast hos banken 
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Fråga: Vilka banktjänster använder du  

Sparkonto, Kapitalplacering, Bolån, Aktier, Fonder, Internetbank, Bank på telefon, 

Rådgivning 

 

Respondenterna fick kryssa i vilka banktjänster de använder. Sparkonto och Internetbank var 

de tjänster som de flesta använde sig av. 

Banktjänster som används

0

10

20

30

40

50

60

70

Spa
rko

nto

Kap
ita

lpl
ac

eri
ng

Bolå
n

Akti
er

Fon
der

Int
ern

etba
nk

Ban
k p

å t
ele

fon

Rådg
ivn

ing

 
Figur 11. Banktjänster som används 
 
 
 
Fråga: Fungerar tjänsterna som de utlovas Ja, Nej, Vet ej 

 

Av respondenterna i undersökningen tycker 90 % att tjänsterna fungerar som utlovat. 

Andel som anser att tjänsterna fungerar som utlovats

Ja
90%

Nej
0

Vet ej
10%

 
Figur 12. Andel som anser att tjänsterna fungerar som utlovats 
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Fråga: Får du den hjälp du efterfrågar på din bank Ja, Nej, Vet ej 

 

Av respondenterna i undersökningen upplever 85 % att de får den hjälp de efterfrågar hos sin 

bank. 

Andel som anser att man får den hjälp man efterfrågar hos 
sin bank

Ja
85%

Nej
5%

Vet ej
10%

 
Figur 13. Andel som anser att man får den hjälp man efterfrågar hos sin bank 
 
 
 
Fråga: Har du samma värderingar nu som innan du blev kund i din nuvarande bank Ja, Nej 

 

Av respondenterna i underökningen uppger 25 % att de inte har samma värderingar nu som 

innan de blev kund i sin nuvarande bank.  

Andel som har samma värderingarna sedan man blev kund i 
nuvarande bank

Ja
75%

Nej
25%

 
Figur 14. Andel som har samma värderingar sedan man blev kund i nuvarande bank 
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Fråga: Har du fler än en bank Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen har 40 % fler än en bank. 

Hur stor andel som har mer än en bank

Flera banker
40%

En bank
60%

 
Figur 15. Hur stor andel som har mer än en bank 
 
 
Fråga: Vilken/vilka banker är du kund hos  

 

Många av de respondenter som har fler än en bank har en storbank och en nischbank. I 

kategorin för övriga banker ingår de banker som inte räknas till Sveriges storbanker. Många 

av respondenterna vars bank ingår i kategorin övriga har Skandiabanken.  

Vilken/vilka banker de undersökta är kund vid
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Figur 16. vilken/vilka banker de undersökta är kund hos 
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Fråga: Skulle du vilja byta bank Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen vill 12,5 % byta bank och 87,5 % vill inte byta bank. 

Andel som vill byta bank

Ja
12,50%

Nej
87,50%

 
Figur 17. Andel som vill byta bank 
 
 
 
 
Fråga: Har du under de senaste 5 åren byt hela eller delar av ditt bankengagemang Ja hela, 

Ja delar, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen har 22,5 % flyttat hela sitt bankengagemang under de 

fem senaste åren. 15 % har flyttat delar av sitt bankengagemang under de fem senaste åren. 

62,5 % har inte flyttat sitt bankengagemang under de fem senaste åren. 

Andel som flyttat hela, delar eller inte alls flyttat sitt bankengagemang 
under de 5 senaste åren

Ja, hela
22,50%

Ja, delar
15%Nej

62,50%

 
Figur 18. Andel som flyttat hela, delar eller inte alls flyttat sitt bankengagemang under de 
senaste 5 åren 
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Fråga : Om du bytt hela eller delar av ditt bankengagemang under de senaste 5 åren av 

vilken/vilka anledningarna gjorde du det 

 

Anledning till byte av bank bland de som bytt hela eller delar av sitt bankengagemang samt de 

som vill byta bank. De 9,5 % som vill byta bank men inte kommer att byta bank uppger 

anledningar som till exempel ”jobbigt” och ”har för mycket knutet till banken” 

Anledning till byte av bank

Personlig kontakt; 
43,00%

Arbetsgivare kräver; 
19%

Flyttat utomlands; 5%

Kommer ej byta bank; 
9,50%

Byter pga 
rekommendationer; 

9,50%

Övriga skäl; 14%

 
Figur 19. Anledning till byte av bank 
 
 
 
Fråga: Varför valde du den bank du valde när du bytte bank? 
 
Endast bland de respondenter som ingår i de 14 % med övriga skäl skilde sig svaren mellan 

anledningen till varför de bytte bank och anledningen till att de valde den bank de valde när 

de bytte bank. Samtliga av de andra respondenterna uppgav samma skäl till att de bytte bank 

som varför de valde den bank de valde. Se diagram till föregående fråga. 

 
 
Fråga: Om du inte vill byta bank, av vilken/vilka anledningar vill du inte det? 
 
De respondenter som inte vill byta bank och inte har bytt varken hela eller delar av sitt 

bankengagemang under de senaste 5 åren uppger bland annat som skäl att inte byta bank ”det 

funkar”, ”har inte haft problem”, ”har alltid haft den här banken”, ”nöjd” och ”bra som det 

är”. 
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Fråga: Kommer du att byta bank inom en snar framtid Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen kommer 10 % att byta bank inom en snar framtid. 

Andel som kommer att byta bank inom en snar framtid

Ja
10,00%

Nej
90,00%

 
Figur 20. Andel som kommer att byta bank inom snar framtid 
 
 
 
 
Fråga: Berättar du för folk vad du tycker om din bank Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen berättar 67,5 % för andra vad det tycker om sin bank. 

32,5 % berättar inte vad det tycker om sin bank. 

Totalt antal som berättar om sin bank

Talar om vad de 
tycker om sin bank; 

67,50%

Talar inte om vad de 
tycker om sin bank; 

32,50%

 
Figur 21. Totalt antal som berättar om sin bank 
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Fråga: Berättar du för folk vad du tycker om andra banker än din egen Ja, Nej 

 

Av respondenterna berättar 35 % för andra vad de tycker om andra banker än sin egen. 65 % 

berättar inte för andra vad de tycker om andra banker än sin egen. 

Berättar för folk vad de tycker om andra banker

Ja
35%

Nej
65%

 
Figur 22. Berättar för folk vad de tycker om andra banker 
 
 
 

Fråga: Lyssnar du på vad andra tycker om sina banker Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen lyssnar 57,5 % på vad andra tycker om sina banker. 42,5 

% uppger att de inte lyssnar på vad andra tycker om sina banker. 

Lyssnar på vad andra tycker om sina banker

Ja
57,50%

Nej
42,50%

 
Figur 23. Lyssnar på vad andra tycker om sina banker 
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Fråga: Om Ja, betyder detta något för dig i valet av bank Ja, Nej 

 

Av de respondenter i undersökningen som lyssnar på vad andra tycker om sina banker är det 

70 % som uppger att detta betyder något för dem i val av bank. 

Andel som lyssnar på andra och anser det betyda något

Ja
70%

Nej
30%

 
Figur 24. Andel som lyssnar på andra och anser att det betyder något 
 
 
Fråga: Om ja, varför? 
 
Majoriteten svarade att det var bra att få information om banker genom andra personer 

eftersom den informationen uppfattas som mer trovärdig. 

 
 
Fråga: Frågar du vad andra tycker om sin bank Ja, Nej 

 

Av respondenterna i undersökningen frågar 27,5 % vad andra tycker om sina banker. 72,5 % 

frågar inte andra vad de tycker om sina banker. 

Andel som frågar andra vad de tycker om sin bank

Ja
27,50%

Nej
72,50%

 
Figur 25. Andel som frågar andra vad de tycker om sin bank 
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Fråga: Har du samma bank som din partner Ja, Nej, Har ingen partner 

 

Av respondenterna i undersökningen har 60 % en partner. Av dessa respondenter har 75 % 

samma bank som sin partner. 

Andel som har partner och som hade samma bank

Ja
75%

Nej
25%

 
Figur 26. Andel som har partner och som hade samma bank 
 
 
 
Fråga: Har du samma bank som dina föräldrar Ja, Nej 
 
Av respondenterna i undersökningen har 42,5 % samma bank som sina föräldrar. 

Andel som har samma bank som ens föräldrar

Ja
42,50%

Nej
57,50%

 
Figur 27. Andel som har samma bank som ens föräldrar 
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Fråga: Om du har barn, har de samma bank som du Ja, Nej 

Av respondenterna i undersökningen har 57,5 % barn. Av dessa respondenter har 70 % 

samma bank som sina barn. 

Andel som har barn och som även har samma bank

Ja
70%

Nej
30%

 
Figur 28. Andel som har barn och som även har samma bank 
 
 
Bland bankkunder varierar komplexiteten av tjänsteanvändandet. För att kunna analysera 

djupare har vi delat in bankkunderna i 3 grupper: enkel användare, normal användare och 

komplex användare. En enkel användare har bara sparkonto. En normal användare har mellan 

2-4 tjänster där tjänsterna kan vara sparkonto, Internetbank, bank på telefon och bolån. En 

komplex användare har minst 4 tjänster där minst en är av följande tjänster: aktier, fonder, 

kapitalplacering och rådgivning. 

 
Av respondenterna i undersökningen är 10 % enkla användare, 55 % normala användare och 

35 % komplexa användare.  

Andel användare av olika komplexitetsgrad av banktjänst

Enkel
10%

Normal
55%

Komplex
35%

 
Figur 29. Andel användare av olika komplexitetsgrad av banktjänster 
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Analys 
 
I analyskapitlet vävs teori samman med empiri till ett underlag från vilket slutsatser kan dras 

och rekommendationer inom område kan ges. Att analysera innebär att kategorisera den 

insamlade informationen i syfte att beskriva vilka samband som funnits.  

 
Analysen innehåller diagram som är resultatet av kombinationer av de diagram som finns i 

empirin. För att kunna analysera de data som framkom i enkätundersökningen är dessa 

kombinationer viktiga då intressanta samband framkom. Analysen är uppdelad i fyra delar. I 

början av varje del presenteras diagram som är olika kombinationer av de diagram som finns i 

empirin. Dessa diagram visar intressanta samband som i slutet av varje del analyseras. 

 

Koppling till Word of mouth 

Av respondenterna i undersökningen som svarade att de var nöjda med sin bank uppger 75 % 

att de berättar för andra vad de tycker om sin bank. Endast 25 % av de respondenter som 

svarade att de var nöjda med sin bank uppger att de inte berättar för andra vad de tycker om 

sin bank.  

Nöjda kunder som berättar för andra

Talar om det för 
andra; 75%

Talar inte om det för 
andra; 25%

 
Figur 30. Nöjda kunder som berättar för andra 
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Av de respondenterna i undersökningen som svarade att de var missnöjda med sin bank 

uppger 37,5 % att de berättar för andra vad de tycker om sin bank. Majoriteten, 62,5 % av de 

respondenter som svarade att de var missnöjda med sin bank uppger att de inte berättar för 

andra vad de tycker om sin bank.  

Missnöjda kunder som berättar för andra

Talar om det för 
andra; 37,50%

Talar inte om det för 
andra; 62,50%

 
Figur 31. Missnöjda kunder som berättar för andra 
 
 
 
 
Av respondenterna i undersökningen berättar 67,5 % för andra vad det tycker om sin bank. 

32,5 % berättar inte vad det tycker om sin bank. 

Totalt antal som berättar om sin bank

Talar om vad de 
tycker om sin bank; 

67,50%

Talar inte om vad de 
tycker om sin bank; 

32,50%

 
Figur 32. Totalt antal som berättar om sin bank 
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Av de respondenter i undersökningen som lyssnar på vad andra tycker om sina banker är det 

70 % som uppger att detta betyder något för dem i val av bank. 

Andel som lyssnar på andra och anser det betyda något

Ja
70%

Nej
30%

 
Figur 33. Andel som lyssnar på andra och anser det betyda något 
 
 
 
 
Av de respondenter i undersökningen som svarade att de har bytt hela eller delar av sitt 

bankengagemang och vill byta bank uppgav 76,2 % att de lyssnar på vad andra säger om sina 

banker. 23,8 % uppgav att de inte lyssnar på vad andra säger. 

Andel som har bytt hela, delar eller vill byta sitt bankengagemang och 
som lyssnar

Lyssnar
76,20%

Lyssnar inte
23,80%

 
Figur 34. Andel som har bytt hela, delar eller vill byta sitt bankengagemang och som lyssnar 
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Av de respondenter som i undersökningen svarade att de vill byta bank uppger 100 % att de 

lyssnar på vad andra tycker om sina banker. 

Bankkunder som villl byta bank och lyssnar på vad andra säger

Lyssnar på vad andra 
säger; 100%

Lyssnar inte på vad 
andra säger; 0%

 
Figur 35. Bankkunder som vill byta bank och lyssnar på vad andra säger 
 
 
 
 
 
Av de respondenter i undersökning som svarat att de bytt delar av sitt bankengagemang under 

de senaste 5 åren uppger 83 % att de lyssnar på vad andra säger om sina banker. 

Andel som bytt delar av sitt bankengagemang och som lyssnar

Lyssnar
83%

Lyssnar inte
17%

 
Figur 36. Andel som bytt delar av sitt bankengagemang och som lyssnar 
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Av de respondenter som svarade att de har bytt hela sitt bankengagemang de senaste 5 åren 

uppger 60 % att de lyssnar på vad andra säger om sina banker. 

Andel som bytt bank de senaste 5 åren och lyssnar på vad andra 
säger

Lyssnar på vad andra 
säger; 60%

Lyssnar inte på vad 
andra säger; 40%

 
Figur 37. Andel som bytt bank de senaste 5 åren och lyssnar på vad andra säger 
 
 
Av de respondenter i undersökningen som inte har bytt varken hela eller delar och inte vill 

byta bank uppger 47,3 % att de lyssnar på vad andra säger om sina banker. 

Andel av de som inte bytt hela eller delar och inte vill byta som 
lyssnar

Lyssnar
47,30%Lyssnar inte

52,70%

 
Figur 38. Andel av de som inte bytt hela eller delar och inte vill byta som lyssnar 
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Det framgår med tydlighet att word of mouth påverkar de personer som väljer att byta bank 

och då även varför de väljer den bank de gör vid själva bytet. Enligt undersökningen anser 

respondenterna att information från bankkunder är av mer tillförlitlig karaktär än när den 

kommer från en bank. I valet av bank är andra bankkunders åsikter mycket viktiga då den 

baseras på deras personliga erfarenheter. De nöjda bankkunderna berättar i mycket större 

utsträckning vad de tycker om sin bank än vad de missnöjda bankkunderna gör. Majoriteten 

av dem som svarat att de lyssnar på vad andra tycker om sin bank, uppger också att denna 

information betyder något för dem vid valet av bank.  

 

Ett klart samband som går att utläsa är att de bankkunder som lyssnar på vad andra tycker om 

sina banker har bytt bank i större utsträckning än de bankkunder som uppger att de inte 

lyssnar på vad andra tycker. 

 
Något som är mycket intressant är att alla bankkunder som svarat att de vill byta bank uppger 

att de lyssnar på vad andra tycker om sina banker. Bland de bankkunder som svarat att de bytt 

delar av sitt bankengagemang uppger hela 83 % att de lyssnar på vad andra tycker. Bland de 

bankkunder som svarat att de bytt hela sitt bankengagemang uppger 60 % att de lyssnar på 

vad andra tycker om sina banker. Detta kan tyda på att ju närmre ett bankbyte en person 

befinner sig desto mer lyssnar de till vad andra tycker om sina banker.  

 

Detta bekräftas genom att bland de bankkunder som svarat att de inte vill byta och inte har 

bytt vare sig hela eller delar av sitt bankengagemang uppger majoriteten att de inte lyssnar på 

vad andra tycker om sina banker. I denna grupp där majoriteten inte lyssnar på vad andra 

tycker om sina banker uppges skäl till att inte byta bank såsom ”det funkar”, ”har inte haft 

problem”, ”har alltid haft den här banken”, ”nöjd” och ”bra som det är”.  

 

Dessa anledningar till att inte byta bank tyder på att bankkunderna är kund hos sin bank av 

gammal vana och då de inte lyssnar på vad andra tycker om sina banker finner de heller inga 

anledningar till att byta. Vilket gruppen som lyssnar på vad andra tycker om sina banker 

tydligt gör, då de också byter bank i mycket större utsträckning.  
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Koppling till marknadsmixen – de fyra p:na 

Av de respondenter som svarat att de bytt hela sitt bankengagemang under de senaste 5 åren 

uppger 60 % att de anser att personlig kontakt är viktigt. 

Andel som bytt bankengagemang senaste 5 åren och tycker 
personlig kontakt är viktigt

Av de som bytt hela 
bankengagemanget 

senaste 5 åren 
somtycker personlig 

kontakt är viktigt; 60%

Tycker inte personlig 
kontakt är lika viktigt; 

40%

 
Figur 39. Andel som bytt bankengagemang senaste 5 åren och tycker personlig kontakt är 
viktigt 
 
 
Av de respondenter som svarade att de har bytt delar av sitt bankengagemang de senaste 5 

åren uppger 83 % att de anser att personlig kontakt är viktigt. 

Andel av de som bytt delar av sitt bankengagemang de senaste 5 
åren och som anser att personlig kontakt är viktigt

Bytt delar av sitt 
bankengagemang de 
senaste 5 åren och 

tycker personlig 
kontakt är viktigt

83%

Anser inte personlig 
kontakt vara lika 

viktigt
17%

 
Figur 40. Andel av de som bytt delar av sitt bankengagemang de senaste 5 åren och som anser 
att personlig kontakt är viktigt 
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Av de respondenter i undersökningen som svarade att de vill byta bank, har bytt hela eller 

delar av sitt bankengagemang, de senaste 5 åren uppger 72 % att de anser att personlig 

kontakt är viktigt. 

Andel som har bytt hela eller delar av sitt bankengagemang under de 
senaste 5 åren samt de som vill byta bank som tycker personlig 

kontakt är viktigt

Anser att det är viktigt
72%

Anser att det inte är 
viktigt
28%

 
Figur 41. Andel som bytt hela eller delar av sitt bankengagemang under de senaste 5 åren 
samt de som vill byta bank som tycker personlig kontakt är viktigt 
 
 
 
 
Av de respondenter i undersökningen som svarat att de inte vill byta bank, inte har bytt 

varken hela eller delar av sitt bankengagemang under de senaste 5 åren uppger 27 % att de 

tycker att personlig kontakt är viktigt. 73 % uppger att de anser att personlig kontakt inte är 

viktigt. 

Andel av de som inte vill, inte har eller inte kommer att byta bank som 
inte anser personlig kontakt vara viktigt

Anser att personlig 
kontakt är viktigt

27%

Andel av de som inte 
vill, inte har eller inte 

kommer att byta bank 
som inte tycker 

personlig kontakt är 
viktigt
73%

 
Figur 42. Andel av de som inte vill, inte har eller inte kommer att byta bank som inte anser 
personlig kontakt vara viktigt 
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Anledning till byte av bank bland de som bytt hela eller delar av sitt bankengagemang samt de 

som vill byta bank. De 9,5 % som vill byta bank men inte kommer att byta bank uppger 

anledningar som till exempel ”jobbigt” och ”har för mycket knutet till banken” 

Anledning till byte av bank

Personlig kontakt; 
43,00%

Arbetsgivare kräver; 
19%

Flyttat utomlands; 5%

Kommer ej byta bank; 
9,50%

Byter pga 
rekommendationer; 

9,50%

Övriga skäl; 14%

 
Figur 43. Anledning till byte av bank 
 
Av de respondenter i undersökningen som svarade att de vill byta bank kommer 80 % att 

genomföra bytet. 20 % av de respondenter som vill byta bank kommer inte att genomföra ett 

byte. Anledningarna till 20 % av respondenterna inte kommer att byta fast att de vill är bland 

annat att det är ”jobbigt” och att de har ”för mycket kopplat till banken”. 

Andel av de som vill byta bank

Av de som vill byta 
bank som verkligen 

kommer att göra det; 
80%

Av de som vill byta 
bank men som inte 

kommer att göra det; 
20%

 
Figur 44. Andel av de som vill byta bank 
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Av de respondenter i undersökningen som har bytt hela eller delar av sitt bankengagemang 

under de senaste 5 åren, och de som uppger att de vill byta bank är personlig kontakt 

anledning till bytet för 64,3 %. I detta diagram är de respondenter som bytt på grund av att 

arbetsgivare krävt det, flytt utomlands och de som vill byta men inte kommer att byta bank 

borttagna för att ge en mer rättvisande blid av anledningar till bankbyten. 

Anledning till byte av bank

Personlig kontakt
64,30%

Rekommendationer
14,30%

Övriga skäl
21,40%

 
Figur 45. Anledning till byte av bank 
 

Påverkan 
Enligt undersökningen anser de av respondenterna som har bytt hela, bytt delar eller vill byta 

bank, att personlig kontakt med banken är mycket viktig. I motsatts till dem anser de av 

respondenterna som inte bytt och som inte heller vill byta bank, att personlig kontakt med 

banken inte alls är viktigt. Med hänsyn tagen till detta kan det anses vara av vikt för bankerna 

att tillämpa relationsmarknadsföring av sina tjänster. Således bör kundpåverkan ske genom 

personlig kontakt och interaktion så att kunderna kan erbjudas individuellt utformade tjänster 

då detta är den i särklass största anledningen till att personer byter bank.  

Pris 
Vidare framgår det av undersökningen att pris inte är en prioriterad fråga för en bankkund, 

oavsett om denne har bytt, har för avsikt att byta eller inte vill byta bank. Summerat kan sägas 

att hur viktigt eller oviktigt priset på banktjänsterna är, inte har något bevisat samband med 

om en person väljer att byta bank eller inte. 

Plats 
Vidare utgör inte frågan om tillgänglighet någon skillnad mellan de personer som har bytt 

hela, bytt delar eller vill byta bank gentemot de som inte har bytt och inte vill byta bank.  
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Produkt 
Liksom på frågan om tillgänglighet har de båda grupperna valt att behandla utbudet av 

tjänster lika sinsemellan. Utbudet kan inte anses utgöra skillnaden mellan att byta bank och att 

inte byta bank. 

 
 

Word of mouth och Påverkan kopplad till komplexitet 

Bland bankkunder varierar komplexiteten av tjänsteanvändandet. En enkel användare har bara 

sparkonto. En normal användare har mellan 2-4 tjänster där tjänsterna kan vara sparkonto, 

Internetbank, bank på telefon och bolån. En komplex användare har minst 4 tjänster där minst 

en är av följande tjänster: aktier, fonder, kapitalplacering och rådgivning. 

 
Av respondenterna i undersökningen är 10 % enkla användare, 55 % normala användare och 

35 % komplexa användare.  

Andel användare av olika komplexitetsgrad av banktjänst

Enkel
10%

Normal
55%

Komplex
35%

 
Figur 46. Andel användare av olika komplexitetsgrad av banktjänst 
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Av de respondenter som klassas som enkla användare är det 100 % som inte har bytt hela 

eller delar av sitt bankengagemang under de senaste 5 åren, eller vill inte byta. 

Andel enkelanvändare som byter bank

Andel som byter
0%

Andel som inte byter
100%

 
Figur 47. Andel enkelanvändare som byter bank 
 
 
 
 
Av de respondenter som klassas som normala användare är det 31,8 % som har bytt hela eller 

delar av sitt bankengagemang under de 5 senaste åren, eller de som vill byta bank. 68,2 % av 

respondenterna har inte bytt hela eller delar av sitt bankengagemang de senaste 5 åren, eller 

vill inte byta. 

Andel normalanvändare som byter bank

Andel som bytt hela, 
delar eller vill byta 

bank
31,80%

Andel som bytt inte 
hela, delar eller inte 

vill byta bank
68,20%

 
Figur 48. Andel normalanvändare som byter bank 
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Av de respondenter som klassas som komplexa användare är det 78,6 % som har bytt hela 

eller delar av sitt bankengagemang under de 5 senaste åren, eller de som vill byta bank. 21,4 

% av respondenterna har inte bytt hela eller delar av sitt bankengagemang de senaste 5 åren, 

eller inte vill byta. 

Andel komplexa användare som bytt hela, delar eller vill byta bank

Andel komplexa 
användare som bytt 
hela, delar eller vill 

byta bank
78,60%

Andel komplexa 
användare som inte 
bytt hela, delar eller 
inte vill byta bank

21,40%

 
Figur 49. Andel komplexa användare som bytt hela, delar eller vill byta bank. 
 

Av de respondenter som klassats som enkla användare är det 25 % som anser att personlig 

kontakt är viktig men dessa har inte bytt bank. 75 % av de enkla användarna anser att 

personlig kontakt inte var viktig och har heller inte bytt bank. 

Enkla användare

Anser personlig 
kontakt vara viktigt, 

har ej bytt
25%

Anser inte personlig 
kontakt vara viktigt, 

har inte bytt
75%

 
Figur 50. Enkelanvändare 
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Av de respondenter som klassats som normala användare är det 23 % som anser att personlig 

kontakt är viktig och har bytt bank. 50 % anser att personlig kontakt inte är viktigt och har 

inte bytt bank. 18 % anser att personlig kontakt är viktigt och har inte bytt. 9 % anser att 

personlig kontakt inte är viktigt och har bytt bank. 

Normala användare

Anser personlig 
kontakt vara viktigt, 

har ej bytt
18%

Anser personlig 
kontakt är viktigt, har 

bytt
23%

Anser inte personlig 
kontakt vara viktigt, 

har bytt
9%

Anser inte personlig 
kontakt vara viktigt, 

har inte bytt 
50%

 
Figur 51. Normala användare 
 
 
Av de respondenter som klassats som komplexa användare är det 78,5 % som anser att 

personlig kontakt är viktigt och har bytt bank. 14,3 % anser att personlig kontakt inte är 

viktigt och inte bytt bank. 7,2 % anser att personlig kontakt är viktigt och har inte bytt. 

Komplexa användare

Anser personlig 
kontakt vara viktigt, 

har ej bytt
7,20%

Anser inte personlig 
kontakt vara viktigt, 

har ej bytt
14,30%

Anser personlig 
kontakt vara viktigt, 

har bytt
78,50%

 
Figur 52. Komplexa användare 
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Av alla respondenter är 10 % enkla användare, 55 % normala användare och 35 % är 

komplexa användare av banktjänster. Ingen av enkelanvändarna har bytt eller vill byta bank. 

31,8 % av normalanvändarna har bytt eller vill byta bank och 78,6 % av de komplexa 

användarna har bytt eller vill byta bank. Således kan sägas att graden av komplexitet vad 

gäller användarprofilen är en starkt bidragande faktor till om personen har bytt eller vill byta 

bank.  

 

75 % av de enkla användarna anser att personlig kontakt inte är viktig. Bland 

normalanvändarna går dock åsikterna isär då 41 % anser att personlig kontakt är viktig och 

bland dessa har mer än hälften bytt bank. Majoriteten av normalanvändarna tycker inte att 

personlig kontakt är viktig. Av dessa har endast ett fåtal personer bytt bank. 

 

I gruppen komplexa användare anser 85,7 % att den personliga kontakten är viktig. Endast ett 

fåtal av dessa personer har valt att inte byta bank.  

 

  
Slutanalys 
Alla bankkunder har en uppfattning om sin bank vare sig den är dålig eller bra. Denna 

uppfattning som bankkunden har av sin bank bildas av två olika dimensioner av 

tjänstekvalitet. Där den ena dimensionen handlar om vad kunden erhåller och den andra 

handlar om hur kunden upplever en tjänst samt hur den levereras. Det är dessa två 

kvalitetsdimensioner tillsammans med den image som kunden har av banken som skapar 

kundens uppfattning om banken. Denna uppfattning har vi visat är väldigt viktig bland dem 

som byter bank eller vill byta bank. Däremot är denna uppfattning inte viktig bland de som 

inte byter bank då de inte lyssnar på vad folk tycker om sina banker. 

 

Påverkan har visat sig vara det viktigaste P:t i marknadsföringsmixen. Detta då personlig 

kontakt är väldigt viktigt bland de som byter bank eller vill byta bank. De som inte ville byta 

bank ansåg det inte vara viktigt, vilket kan härledas till att de inte har ett komplext 

användande av tjänster eller ett djupare intresse. De bankkunder som har ett mer komplext 

användande av banktjänster tycker att personlig kontakt är viktigt i stor utsträckning vilket 

tyder på ett djupare intresse. Att dessa bankkunder har ett djupare intresse styrks av att de 

tycker att det är viktigt att lyssna på vad andra tycker om sina banker. Naturligtvis är de andra 

3 p:na produkt, plats och pris viktigt i olika mån för olika individer men sammantaget skiljer 

sig dessa p:n inte åt nämnvärt när det handlar om bankbyte då de värderades snarlik oavsett 

om en person byter bank eller inte. 
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Då bankkunder har olika komplexitetsgrad när det kommer till användandet av olika 

banktjänster är det viktigt att se till att tillfredsställa bankkundens individuella behov. De 

bankkunder som är komplexa användare har i större utsträckning bytt bank än andra. Detta 

visar på ett djupare intresse av sina bankaffärer. Om kundens behov inte tillfredsställs 

kommer kunden inte heller stanna kvar som kund. De bankkunder som har ett enkelt eller 

normalt användande av banktjänster saknar tydligt detta djupare intresse och är därför mindre 

benägna att byta bank. Detta styrks av Konkurrensverkets undersökning som visar att 

majoriteten av de intervjuade personerna i deras undersökning tycker att det är meningslöst att 

byta bank eftersom de tycker att alla banker har liknande villkor. Vilket Konkurrensverket i 

sin undersökning visar inte är fallet eftersom det enligt deras undersökning skulle det vara 

väldigt många hushåll som skulle spara betydande belopp genom att göra ett aktivt val. Därför 

kan det endast tolkas som ett ointresse att dessa personer inte byter bank. Då de heller inte 

lyssnar till vad andra tycker om sina banker är detta ett svårväckt intresse.  

 

Ur ett relationsperspektiv är det viktigast att distribuera värde som är skapat för kunden. 

Värdet skapas löpande genom hela relationen och bygger på ett samarbete mellan kunden och 

banken. Denna relation måste vårdas från alla delar i banken annars förlorar den värdet.  

 

Relationsmarknadsföring handlar om att vårda relationen mellan kunden och 

tjänsteleverantören. Hur väl tjänsteleverantören lyckas med detta kommer att speglas i de två 

kvalitetsdimensioner som ligger till grund för kundens uppfattning. Och det är denna 

uppfattning som sedan genom word of mouth får en annan persons uppfattning att antingen 

förstärkas eller försvagas. 
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Slutsats 
 

Vi anser med hänsyn tagen till utfallet av undersökningen att de personer som väljer att inte 

röra sig aktivt på bankmarknaden, saknar ett djupare engagemang och intresse av 

banktjänster. Dessa har inte ett tillräckligt omfattande bankengagemang och därför tror de sig 

inte ha något att vinna på att byta bank. Då heller inte personlig kontakt är viktigt finns det 

ännu mindre anledning för dessa bankkunder att byta bank. Eftersom de inte lyssnar på vad 

andra tycker om sina banker väcks ej heller intresse för att byta bank. Detta sammantaget är 

anledningen till valet att inte byta bank. 

 

De som byter bank har ett mer komplext bankanvändande och därmed ett djupare intresse av 

vad banken kan erbjuda dem. Då de även tycker att personlig kontakt är viktigt finns ännu en 

anledning till att byta bank och söka sig till den bank som erbjuder detta på bästa sätt. 

Komplexiteten i deras användande av banktjänster och vikten av personlig kontakt visar just 

på ett djupare intresse. På grund av att de har ett djupare intresse så lyssnar de på vad andra 

tycker om sina banker. Detta sammantaget är anledningarna till valet att byter bank.  
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Förslag till fortsatt forskning 
 

Som fortsatt forskning föreslår vi att med bakgrund av denna undersökning, att utöka denna 

studie samt undersöka vad som skulle kunna öka rörligheten på den svenska bankmarknaden. 

Det skulle även vara intressant att se en liknande studie från bankernas perspektiv för att se 

vad de egentligen gör för att stimulera rörligheten. 
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Underlag till C-uppsats vid Företagsekonomiska institutionen på Södertörns Högskola. 
 
 
1. Är du      Kvinna            Man 
 
2. Civilstånd   Gift                   Sambo               Ensamstående 
  
3. Ålder            18-25            26-35            36-45           46-55            56-65           66-75               76- 
 
4. Högsta utbildning                Grundskola             Gymnasium            Högskola 
 
5. Yrke/titel:________________________________________________________________________ 
 
6. Vad är din månadslön?                        0-20 000                     20 001-35 000                     35 001- 
 
7. Är du nöjd med din bank?          JA           NEJ                 Varken eller   
 
8. Vet du vad du betalar för dina banktjänster?   JA NEJ       
 
9. Vad anser du är viktigast hos en bank?   Rangordna från 1 viktigast  - 5 minst viktigt   
                  
           Tillgänglighet          Utbud av tjänster           Kostnaden för tjänsterna               
  

 Service                             Personlig kontakt 
  
 
10. Vilka banktjänster använder du?           Sparkonto               Kapitalplacering                      Bolån             
 
            Aktier                Fonder           Internetbank              Bank  på telefon                Rådgivning     
 
 
11. Fungerar tjänsterna som de utlovas?   JA NEJ           VET EJ 
 
12. Får du den hjälp du efterfrågar på din bank?   JA NEJ 
 
13. Har du samma värderingar nu som innan du blev kund i din nuvarande bank?          JA          NEJ 
 
14. Har du mer än en bank?    JA NEJ 
 
15. Vilken/vilka banker är du kund hos?__________________________________________________ 
 
16. Skulle du vilja byta bank?                  JA     NEJ 
 
17. Har du under de senaste 5 åren flyttat hela eller delar av ditt bankengagemang? 
 
        JA HELA  JA DELAR   NEJ 
 
         
 



 
 
 
18. Om du bytt hela eller delar av ditt bankengagemang under de senaste 5 åren av vilken/vilka 
anledningarna gjorde du det? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
19. Varför valde du den bank du valde när du bytte bank?____________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
20. Om du inte vill byta bank, av vilken/vilka anledningar vill du inte det?_______________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
21. Kommer du att byta bank inom en snar framtid?                   JA   NEJ  
 
 
22. Berättar du för folk vad du tycker om din bank?   JA   NEJ  
 
 
23. Berättar du för folk vad du tycker om andra banker än din egen? JA      NEJ 
 
 
24. Lyssnar du på vad andra tycker om sina banker?   JA   NEJ 
 
 
Om JA, betyder detta något för dig i valet av bank?   JA   NEJ 
 
 
Om JA, varför?_____________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
25. Frågar du andra vad de tycker om sin bank?   JA   NEJ 
 
 
26. Har du och din partner samma bank?  JA   NEJ INGEN PARTNER 
 
 
27. Har du samma bank som dina föräldrar?   JA   NEJ 
 
 
28. Om du har barn, har de samma bank som du?   JA   NEJ 
   


