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Abstract 

 
The purpose of this thesis is to map out and investigate how the banking sector af-

fects a customer’s willingness to change bank, and what the switching costs are for a 

customer when making these changes. A case study was performed through qualita-

tive and quantitative questionnaires and interviews. The qualitative part was carried 

out to create hypotheses. The hypotheses was tested in a quantitative survey to be 

able to either accepted or rejected these them. When merging the hypotheses with the 

performed survey the authors came to the conclusion that there are two major switch-

ing costs that affect a customer’s willingness to change bank. These two are financial 

and non-financial costs, the financial cost can appear as good economical conditions 

provided by the bank and the non-financial cost through the relation between the 

bank and a customer. Further, the authors have created a tool to be used by a bank in 

order to achieve a high amount of quality and also in what dimension they have to 

interact with their customers’ needs in order to keep them loyal and satisfied. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga vilka inträdes- och utträdesbarriärer som 

påverkar kundernas rörlighet på den privata bankmarknaden samt beskriva hur ban-

ker kan agera för att erhålla och bibehålla nya kunder. 

 

Problemfrågan som lyder: ”Hur kan en bank öka tillflödet och bibehålla bankkunder 

genom att använda sig av inträdes- och utträdesbarriärer på den privata bankmark-

naden?” framkom delvis genom diskussion med fallföretagets VD och delvis utifrån 

vetenskapliga artiklar. Både genom banker och också konsumentbankbyrån skall det 

vara relativt enkelt för kunderna att byta bank, dock tenderar bankkunderna till att 

stanna kvar på sin befintliga bank även då de skulle kunna erhålla bättre villkor och 

avgifter genom ett byte. Med anledning av detta så framkom det att det existerar bar-

riärer på bankmarknaden som hindrar bankbyte för kunderna, med det som bank-

grund ansåg vi det intressant att analysera om banken kan påverka dessa för egen 

vinnig.  

 

I teoridelen beskriver vi fyra olika teorier vilka vi använder som verktyg för att be-

svara vår problemfråga. Den första teorin innefattar kundens beslutsprocess för att 

identifiera vilka steg kunden går igenom när beslut skall tas. Genom att göra detta 

kan vi se att många kunder redan har gått igenom flera av stegen i processen och de 

väntar på rätt tillfälle. Den andra teorin behandlar kundens bedömning av kvalitet och 

enligt teorin finns det tre olika dimensionen av kvalitet, dessa är teknisk, funktionell 

och image. Dessa tre dimensioner använder vi i en modell som vi skapat som slut-

sats, modellen skall fungera som ett verktyg för banker för att uppnå nöjda kunder. 

Den tredje teorin behandlar kundlojalitet, denna teori hänvisar tillbaka till den förra 

då den illustrerar hur viktigt det är att kundens upplevda kvalitet stämmer överens 

med den förväntade kvalitén. Den fjärde teorin belyser inträdes- och utträdesbarriä-

rer och även utifrån perspektiven finansiell och icke finansiell. Genom att dela in 

dem efter de perspektiven har det varit möjligt att ta fram två stora barriärer, en från 

varje perspektiv.  

 

Genom tre kvalitativa intervjuer med personer på olika positioner inom det valda 

fallföretaget samt en enkätundersökning riktad mot bankkunder har den empiriska 

delen skapats. Den information som intervjuerna genererat har vi använt oss av för 

att utveckla de hypoteser som illustreras i avsnittet 4.5. Dessa hypoteser prövade vi 

genom en enkätundersökning riktad mot 80 bankkunder. 

 
Vi kom fram till att om en bank vill öka tillflödet av bankkunder bör banken identifi-

era de största inträdes- och utträdesbarriärerna. De två största barriärerna som vi 

identifierat är en finansiell barriär (bra villkor) och den andra var en icke finansiell 

barriär (relationen till banken). Dessa två stora barriärer är de som påverkar de got-

ländska bankkunderna till störst del på marknaden i valet av bank. Ett annat intres-

sant resultat var att lojalitet är ett diffust begrepp på bankmarknaden varken banken 

eller bankkunden kan definiera begreppet samtidigt visar resultatet från enkätunder-

sökningen att majoriteten anser sig lojala mot sin bank men att de inte tjänar något på 

att vara lojal.
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1 Inledning 

Sveriges bankmarknad domineras 2008 av fyra storbanker och det finns tendenser till 

en oligopolisk struktur på bankmarknaden. Det är Handelsbanken (SHB), Swedbank, 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Nordea som är de mest framträdande 

bankerna, vilka tillsammans innehar 75 procent av Sveriges befintliga bankkunder 

(Svenska bankföreningen, 2008). Nya banker börjar etablera sig på den svenska 

bankmarknaden och utmanar de större bankerna med olika erbjudanden och nya pro-

duktlösningar vilket har ökat kundernas rörlighet då alternativen och erbjudandena 

blivit fler. 

 

1.1 Bakgrund 

Det går att läsa artiklar om banker som försöker utmana storbankerna, det är allt ifrån 

nischbanker som erbjuder lönekonton med bättre ränta till banker som inriktar sig på 

placeringar. En utmanare till storbankerna är försäkringsbolag som startar bankverk-

samhet, vilket gör att kunderna kan samla sina ekonomiska affärer på en plats. Såda-

na banker erbjuder i dagsläget förutom banktjänster, försäkrings- och mäklarverk-

samhet, dessa förändringar ger en tydlig indikation på att det pågår en trend på 

bankmarknaden där banker och försäkringsbolag kombineras . Bank- och försäk-

ringsverksamheterna arbetar aktivt med att identifiera nya produkter och tjänster för 

att tillgodose kundens behov.  

 

Konkurrensverket (2005) har skrivit en rapport om den rådande konkurrensen på 

bankmarknaden. I rapporten nämns det att den största faktorn som bidrog till att kon-

kurrensen ökade på den svenska bankmarknaden var att regeringen anhöll om en ny 

proposition vilken godkändes år 1986. Propositionen medförde att utländska banker 

fick en möjlighet att bedriva bankverksamhet i Sverige, genom att starta dotterbolag. 

Anledningen var att öka konkurrensen på den svenska bankmarknaden samt för att 

öka den tröga tillväxten som existerade inom den finansiella sektor.  

 

I en artikel i Dagens Industri (2008) belyses möjligheter att tjäna tusenlappar på att 

byta bank med mer förmånliga tjänster och produkter vilket inte bankkunderna ut-

nyttjar. Det handlade främst om förmånligare inlåningsränta på andra banker och att 

det skulle löna sig att kontrollera olika bankers erbjudande på bankmarknaden. Kiser 

(2002) nämner i sin undersökning, som är genomförd i Michigan USA, att 22 procent 

av de tillfrågade i undersökningen har bytt bank och 15 procent av dem kontrollerade 

ränteskillnader och avgifter på sparkonton.  

 

CFI Group (2008) har genomfört en undersökning som visar att 1100 bankkunder i 

åldrarna 20-35 svarade på frågan om valet av bank beror på vilken bank föräldrarna 

har. På denna fråga svarade 56 procent ja och slutsatsen blev att valet av bank går i 

arv. I samma undersökning framkommer det att 51 procent frågar vänner och bekanta 

om vilka banker som rekommenderas, vilket skulle kunna vara en avgörande faktor i 

valet av bank och om det går i arv. Samtidigt påpekar 40 procent att de har dålig in-

formation om banken och deras banktjänster.  

 



 

2 

 

Den tidsmässiga bristen är något bankkunden ser som en anledning till att inte byta 

bank trots att funderingar kring bankbyte existerar hos kunden. 

Ericsson & Svensson (2004) skriver att en bankkund kan vara lojal mot en bank trots 

att missnöje uppstår och att detta beror på en trögrörlighet. I studien visar de på att 

det finns ett negativt samband mellan en nöjd kund och en lojal kund, det vill säga att 

missnöjda kunder också kan vara lojala mot sin bank. Ericsson & Svensson (2004) 

förklarar också att det skapas såkallade inträdes- och utträdesbarriärer som hindrar 

bankkunden från att byta bank. Med utträdesbarriärer menar de att det finns barriärer 

som låser kunden till den nuvarande banken, det kan till exempel vara tidsbrist eller 

att kunden på något sätt är låst vid en specifik produkt som är kostsam att lösa vid ett 

eventuellt byte av bank. Det kan vara att kunden är låst till bundna lån under långa 

tidsintervaller vilket kan göra att det blir kostsamt att betala ränteskillnaden som 

uppstår vid förtida lösning av lånet.  

 

Inträdesbarriärerna är en aning mer diffusa då de är sammankopplade med utträdes-

barriärerna. Det kan till exempel vara den relation som kunden har till bankmannen. 

Denna relation kan även ses som en utträdesbarriär eftersom kunden måste bygga 

upp en ny relation vid ett bankbyte (Ericsson & Svensson, 2004). Dessa inträdes- och 

utträdesbarriärer styrks även av Matthews & Murray (2006) belyser att det finns både 

finansiella och icke finansiella byteskostnader, eller barriärer. 

 

1.2 Problematisering 

Som tidigare studier visar (Ericsson & Svensson, 2004 och Matthews & Murray, 

2006) finns det olika inträdes- och utträdesbarriärer som på olika sätt försvårar ett 

bankbyte för bankkunderna. Trots att det finns många nya alternativ på bankmarkna-

den jämfört med tidigare, stannar kunderna kvar då den nuvarande banken inte är den 

fördelaktigaste. Svenska Bankföreningen (2007) hävdar att det inte skall ta längre än 

tre dagar att flytta sina konton, lån och sparande från en bank till en annan. Det enda 

bankkunderna har i uppgift är att informera den nya banken om vad som skall flyttas.  

 

Konsumentbankbyrån (2009) har satt ihop ett faktablad som beskriver vad som krävs 

vid ett eventuellt bankbyte och beskriver utförligt tillvägagångssättet för att byta 

bank. Den 1 juni 2007 omorganiserade bankerna rutinerna vid bankbyte för att för-

enkla bytet och på så sätt öka rörligheten av bankkunderna, de hävdar att det skall 

maximalt ta tre arbetsdagar att genomföra bytet. Detta visar att ett bankbyte inte är 

svårt eller krångligt för kunden. 

 

Vid ett bankbyte behöver kunden analysera de olika alternativ som finns. Eftersom 

bankerna erbjuder relativt liknande tjänster kan det vara tidskrävande för kunden att 

jämföra de olika bankerna. Kunden kan uppleva en tidsförlust då den tiden det tar att 

jämföra bankerna kunde används till annat. När ett bankbyte sker blir kunden tvung-

en att lära sig ett nytt system, internettjänsten och telefontjänsten, som denne måste 

anpassa sig till. Kunden kan även förlora förmånliga villkor och uppleva ränteförlus-

ter. Matthews & Murray (2006) visar även i sin undersökning att vid ett bankbyte 

måste kunden bygga upp en ny relation till den nya banken och till den privata 

bankmannen vilket kan vara tidskrävande.  

 

Det antas svårt för bankerna att påverka kundernas rörlighet och få kunderna att byta 

bank. För att banken skall öka tillflödet av bankkunder bör de identifiera samt påver-
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ka de barriärer som hindrar bankkunden från att byta bank. Efter kunden har bytt 

bank ligger det i bankens intresse att bibehålla den nya kunden. 

 

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund av detta skall följande problemfråga besvaras. 

 

- Hur kan en bank öka tillflödet och bibehålla bankkunder genom att använda 

sig av inträdes- och utträdesbarriärer på den privata bankmarknaden? 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats skall kartlägga vilka inträdes- och utträdesbarriärer som påverkar 

kunderna rörligheten på den privata bankmarknaden och beskriva hur banker kan 

agera för att erhålla och bibehålla nya kunder. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att genomföra en fallstudie på ett företag som erbjuder banktjänster, för-

säkringstjänster samt mäklarverksamhet, dock ligger vårt fokus på bankverksamhe-

ten. Då företaget är beläget på Gotland riktar vi vår undersökning mot privata bank-

kunder belägna på Gotland. Enligt önskemål från fallföretaget har vi anonymiserat 

intervjuerna. 
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2 Metod 

För att undersöka vilka faktorer som påverkar rörligheten på den privata bankmark-

naden har vi genomfört en fallstudie på en bank belägen på Gotland. Anledningen till 

detta var att erhålla en tydlig inblick i hur banken ser på barriärer och om banken i 

fråga arbetar för att påverka barriärerna. 

 

Vid genomförandet av denna studie hade vi i åtanke att uppfylla tre viktiga kriterier 

med undersökningen. Dessa tre viktiga kriterier inom företagsekonomiskforskning är 

reliabilitet, replikation och validitet (Bryman & Bell, 2003). Reliabilitet innebär att 

resultatet vi kom fram till skall kunna tas fram igen om en liknande undersökning 

genomförs. Vi har genomfört intervjuer på fallföretaget och har testat de slutsatser vi 

dragit utifrån intervjuerna mot kunder för att jämföra om detta stämmer överrens 

med kundernas syn på inträdes- och utträdesbarriärer. Då fallföretag har valt att vara 

anonyma är det svårt att ta fram källan till våra hypoteser, prövning av hypoteserna 

kan dock genomföras igen eftersom vi bifogar enkäten i bilagan, i och med detta un-

derlättar vi replikering av undersökningen. Validitet är viktigt eftersom det vi under-

söker skall vara relevant och relatera till det problem vi har identifierat. Enligt Bry-

man & Bell (2003) är validitet det viktigaste forskningskriteriet då det ger ett mått på 

hur slutsatsen är relevant för undersökningen.  

 

2.1 Fallstudie 

Anledningen till att vi använde oss av en fallstudie som undersökningsmetod är att 

fallstudien enligt Yin (1994) gav oss en möjlighet att erhålla en djupare förståelse för 

hur ett företag arbetar, genom att studera dess sociala fenomen inom företaget. En 

fallstudie kännetecknas ofta av att de innefattar kvalitativa metoder i form av inter-

vjuer. Dock förekommer även kvantitativa metoder, dessa två metoder kommer vi att 

använda oss av i denna undersökning (Bryman & Bell, 2003). Vi har genomfört in-

tervjuer med fallföretagets personal på olika hierarkiska nivåer, detta för att undersö-

ka hur banken ser på inträdes- och utträdesbarriärer samt om de arbetar med barriä-

rerna aktivt på något sätt för att öka rörligheten bland kunderna. Efter vi analyserat 

intervjuerna skapade vi hypoteser vilka vi prövade mot bankkunder för att undersöka 

om hypoteserna kan förkastas eller accepteras vilket enligt Bryman & Bell (2003) 

kopplas till kvalitativ forskning. Hypoteserna prövades i form av enkäter ut mot kun-

derna och enligt Bryman & Bell (2003) beskrivs en hypotes som en fråga eller kvali-

ficerad gissning som uppstår under forskningsarbetets process.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

Vi har intervjuat tre personer på olika positioner på fallföretaget, verkställande direk-

tör (VD), personalchef samt en banktjänsteman. Under intervjuerna valde vi att ställa 

öppna frågor där respondenten fick möjlighet att själv tolka frågorna och Bryman & 

Bell (2003) beskriver denna intervjuform som semi-strukturerad och denna form är 

den som är bäst lämpad för vårt syfte. Då respondenterna hade möjlighet att utveckla 

sina svar kunde vi samtidigt kartlägga och identifiera de barriärer som respondenten 

anser viktiga. Vidare kan vi jämföra respondenternas svar med de barriärer som de 
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valda teorierna tar upp och även analysera likheter och skillnader i de olika intervju-

personernas svar.   

 

De personer som blev intervjuade hade en stor frihet att tolka, utforma och förmedla 

sin syn på de inträdes- och utträdesbarriärer som existerar på bankmarknaden. För att 

undvika att vi vid intervjuerna tolkade svaren fel, spelade vi in intervjuerna och efter 

det transkriberade vi dem. Därefter skickades materialet tillbaka till den intervjuade 

personen för att bekräfta att vi uppfattat allt korrekt. Intervjupersonen ifråga hade där 

möjlighet att korrigera intervjusvaren eller komplettera med information som de an-

såg saknades.  

 
Den kvantitativa undersökning baserades på enkäter vilka riktades mot privata bank-

kunder. Vid utformandet av enkäterna var det viktigt att skapa ett strukturerat fråge-

formulär med frågor och svarsalternativ för att få en högre svarsfrekvens och under-

lätta tolkandet av svaren. När vi skapade enkäten genomfördes en pilotundersökning 

för att fastställa att enkäten tog upp relevanta frågor och att layouten var bra. Genom 

att göra detta samt att inte skicka ut formulären undviks problemet med bortfall 

(Bryman & Bell 2003). Genom att undersöka hur de privata bankkunderna ser på 

inträdes- och utträdesbarriärer kunde vi jämföra om fallföretagets syn stämmer över-

rens med kundernas. 

 

Vid genomförandet av den kvantitativa undersökningen befann vi oss utanför tre 

storbanker belägna i Visby på Gotland. Vi samlade in 80 stycken enkäter och genom 

att vi fyllde i respondentens svar undvek vi tolkningsfel och vi hade även möjlighet 

att förklara eventuella frågor från respondenterna. Vi frågade kunder som var på väg 

in eller ut ifrån banker att besvara vår enkät. Innan vi lät bankkunderna besvara enkä-

ten presenterades syftet med undersökningen. Vi var noggranna med att presentatio-

nen var densamma till alla som besvarade enkäten för att inte påverka resultatet på 

något sätt samt att de tillfrågade förblev anonyma i arbetet. 

 

2.3  Urval 

Genom ett samarbete mellan Högskolan på Gotland och en bank belägen på Gotland 

kom vi i kontakt med vårt fallföretag. Val av forskningsfråga kom till efter ett möte 

med fallföretagets VD, detta anses vara ett bekvämlighetsurval enligt Bryman & Bell 

(2003). Under uppsatsens tidsgång har vi haft en återkommande kommunikation med 

fallföretagets VD via personliga möten, telefonsamtal samt e-post korrespondens. 

 

De personer som vi genomförde kvalitativa intervjuer med arbetar alla inom samma 

företag. Vi har valt dem för att de har olika arbetsuppgifter inom företaget och även 

att de sitter på olika hierarkiska nivåer i fallföretaget. Anledningen till detta var att 

undersöka om synen på inträdes- och utträdesbarriärerna skiljer sig åt mellan de an-

ställda på fallföretaget. 

Anledningen till att vi valde att intervjua kunder till olika banker var att den bank vi 

genomförde fallstudien på kan karaktäriseras som en uppstickarbank och är relativt 

ny i branschen, med uppstickarbank menar vi att de är relativt nya på bankmarkna-

den och det som är intressant för undersökningen är att de kunder som fallföretaget 

har är kunder som nyligen flyttat sina finansiella affärer. Fallföretaget är medvetet 

om de inträdes- och utträdesbarriärer som existerar och har genom intervju beskrivit 

detta för oss.  
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2.4 Analysmetod 

Vid analysen av den insamlade data delade vi först upp de kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkätundersökningar. För de kvalitativa intervjuerna utgick vi ifrån det 

transkriberade materialet och hittade kopplingar mellan de olika intervjuerna med 

hjälp av nyckelord. Nyckelorden vi använde oss av var: inträdes- och utträdesbarriä-

rer, lojalitet och relation, bankbyte och rörlighet. Den kvantitativa undersökningen 

sammanställdes genom att delas upp i de kunder som hade flera banker och de som 

enbart hade en bank. Därefter jämfördes resultatet på enkätfrågorna och samman-

ställdes i en sambandstabell som visar kopplingar mellan variablerna. De hypoteser 

som skapades efter de kvalitativa intervjuerna testades mot de data som genererades 

från enkätundersökningen. Teorin och empirin delades sedan upp i de olika nyckel-

orden vilket gav en möjlighet att se kopplingar och skillnader där emellan.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras teorier om kunder och deras beslutsprocess, vi använder 

Bergman & Klevsjös (2002) definition av kund där de hävdar att kunder är de perso-

ner som ett företag eller organisation vill skapa värde åt. Därefter beskrivs teorier 

vilka behandlar hur företag, i detta fall banker, kan erhålla lojala kunder genom att 

arbeta med kvalitet. Efter detta går vi igenom teori rörande inträdes- och utträdesbar-

riärer där det framkommer att det finns både finansiella och ickefinansiella barriärer.  

 

3.1  Kunder 

För vissa verksamheter kan det vara svårt att definiera vilka kunderna är. Ett företag 

eller en organisation kan ha flera olika typer av kunder vilka alla har olika behov 

samt krav på de produkter de köper (Wagner 2002). För att ett företag skall kunna 

tillgodose sina kunders krav och önskemål bör de enligt Begman & Klefsjö (2002) 

arbeta med att ständigt förbättra kvalitén på produkter och tjänster. Genom att identi-

fiera kunderna och ta reda på de behov och krav de har kan bankerna arbeta med att 

uppfylla och gärna överträffa dem (Bergman & Klefsjö, 2002).  

 

Genom att segmentera verksamhetens kunder, det vill säga dela upp kunderna i 

mindre grupper kan företaget enligt Wagner (2002) marknadsföra de produkter och 

tjänster som passar kundgruppen bäst. Enligt Wagner (2002) kan företag genom 

segmentering, rikta marknadsföringen så att rätt erbjudanden når ut till rätt kunder. 

Att en bank erbjuder ett förmånligt pensionssparande till en pensionär är inte att nå ut 

till rätt kund med rätt erbjudande, ett pensionssparande bör istället riktas till en yngre 

kundgrupp. 

 

3.2 Kundens beslutsprocess 

Enligt Rackham (1988) genomgår kunder flera steg som är tydliga när det gäller att 

ta beslut, det kan vara allt ifrån att införskaffa en ny produkt till att som i detta fall 

byta bank. Även Kottler & Keller (2006) presenterar en liknande figur där de påstår 

att det är viktigt för företaget att förstå kundernas beslutsprocess vid köp av en pro-

dukt. Utifrån Rackhams (1988) forskning har han skapat en modell som förklaras 

med bank som exempel, beslutsprocessen är indelad i sex olika steg (se figur 1). 

 

Det första steget enligt Rackham (1988) är att kunden blir medveten om ett behov. 

Om kunden är missnöjd med sin nuvarande produkt finns en medvetenhet om pro-

blemet vilket leder till slutsatsen att bankkunden är i behov av en förändring. Kottler 

& Keller (2006) beskriver att nya behov eller problem uppstår eller att personen i 

fråga har en hunger eller en längtan efter något nytt i vardagen, till exempel kan detta 

resultera i, att denne av ekonomiska skäl måste låna pengar och behöver då kontakta 

sin bank. Enligt Rackham (1988) innefattar nästa fas utvärdering av alternativen som 

finns på marknaden. Där kontrollerar kunden vilka alternativ som bankmarknaden 

erbjuder och bankerna utvärderas senare utifrån vad kunden efterfrågar. När detta 

stadium är avslutat skriver Rackham (1988) att kunden fortsätter in i det sista psyko-

logiska stadiet i beslutsfattandet som heter tveksamhet inför beslutet. Här analyserar 

kunden de val som denne har gjort och försöker identifiera ”dolda fel” som kunden 
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inte tidigare har identifierat. Med dolda fel menar Rackham (1988) att om kunden till 

exempel enbart fokuserar på att hitta den bank som erbjuder högst inlåningsränta 

finns risk att kunden missar andra svagheter hos banken. 

 

 

 
 

Figur 1. Kundens beslutsprocess (Rackham, 1988 sid. 61). 

 

Efter att kunden beslutat om att bytet skall genomföras inleder kunden enligt Rack-

ham (1988) den nya fasen som innefattar att genomföra och utvärdera bytet. Direkt 

när bytet är genomfört börjar kunden analysera hur genomförandet gick och om bytet 

medförde det som kunden förväntade sig. Kunden analyserar och jämför med den 

tidigare banken för att kartlägga de förändringar som skapats i och med bytet. Då 

bytet är genomfört använder sig kunden av de tjänster och produkter som kunden är i 

behov av och som den nya banken erbjuder. Under denna fas jämför kunden de nya 

produkterna utifrån tidigare erfarenheter och som enligt Blomqvist et al (2004) ligger 

till grund för vad kunden tycker om den nya bankens produkter. Om banken genom-

för förändringar av förutsättningarna som kunden inte tycker tillfredställer dennes 

behov kan det leda till att kunden startar en ny bytesprocess. Kottler & Keller (2006) 

påpekar att kunden tar även en risk med att köpa och konsumera en produkt. Vad 

Kottler & Keller (2006) menar är att produkten kanske inte når upp till konsumentens 

förväntningar, produkten var inte värd det pris konsumenten fick betala eller om pro-

dukten inte vad var konsumenten förväntade sig och det uppstår alternativkostnader.  

 

3.3  Bedömning av kvalitet  

Zineldin (2005) nämner i sin studie om kundrelationer att tillfredställelse är en faktor 

som bevarar den goda relationen mellan kunden och företaget. Kundrelationen är 

sedan tidigare uppbyggd av kundens bild av företaget samt hur väl företagets produk-

ter stämmer överrens med kundens förväntade kvalitet. Enligt Blomqvist et al (2004) 

kan bara kunden mäta om en produkt uppnår de kvalitetskriterier som den utlovat. 

Blomqvist et al (2004) skriver att kunden gör en personlig värdering som då är situa-

tionsberoende och individberoende vilket tar hänsyn till små detaljer. Den kvalitet 

som kunden värderar brukar kallas kundupplevd kvalitet och det är enligt Blomqvist, 
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et al (2004) skillnaden mellan kundens förväntningar på produkten och kundens upp-

levelser. Zineldin (2005) skriver att denna kvalitet kan delas in i tre olika dimensio-

ner.  

 

1. Den första dimensionen är teknisk kvalitet vilket är den produkt och service 

kunden köper och hur väl produkten följer de specifikationer och standards 

som den utlovat.  

2. Den andra är funktionell kvalitet, hur leveransen av produkten upplevs samt 

hur servicen mellan kunden och företaget uppfyller mål och normer. 

3. Den tredje är Image-, positionerings- och samarbetskvalitet. Imagen har en 

påverkan på kundens totala uppfattning av bankens kvalitet samt visar den 

vilken strategi banken har valt att positionera sig genom. 

 

Zineldin (2005) menar att total kvalitet uppnås genom en funktion av dessa tre di-

mensioner och genom total kvalitet skapas tillfredställda och lojala kunder. 

 

3.4 Kundlojalitet 

Blomqvist et al (2004) beskriver att en förutsättning för att erhålla lojala kunder är att 

etablera goda relationer till kunderna. Blomqvist et al (2004) nämner att den lojala 

kunden kan motstå andra konkurrenters erbjudanden på grund av den goda relation 

som råder med nuvarande leverantör. Det är bara i vissa fall som den lojala kunden 

väljer en annan leverantör då den tjänst eller produkt inte finns tillgänglig vid den 

tidpunkten eller vid den plats som kunden befinner sig på. Söderlund (1998) nämner 

att definitionen på lojalitet innehåller två faktorer, framtida köpintentioner och kund-

andel. Med köpintentioner menar Söderlund (1998) hur benägen kunden är att göra 

återköp av samma leverantör, att göra sina affärer på samma bank. Söderlund (1998) 

menar att en lojal kund inte behöver vara frekvent i sina affärer med företaget i fråga. 

Den kund som gör stora affärer sällan kan vara lika lojal som den kund som gör 

mindre affärer fast oftare. Med kundandel menar Söderlund (1998) hur stor andel av 

kundens totala affärer som denne har på företaget i fråga, alltså i vilken utsträckning 

som kunden har sina finansiella affärer på en och samma bank. I begreppet kundan-

del illustrerar Söderlund (1998) två olika faktorer, andelen besök hos en och samma 

leverantör eller andelen av kostnaderna för en kund.  

 

Enligt Reichheld (1996) värdesätter kunden vad denne ger till banken, till exempel 

vilka affärer kunden har hos banken och vad kunden får tillbaka. Med det menar 

Reichheld (1996) att om bankkunden inte får något av värde tillbaka av banken, som 

till exempel bättre villkor finns risk för att bankkunden byter bank. Veloutsoum et al 

(2004) nämner att kundlojalitet inom banksektorn är beteendebaserad och att den 

byggs upp med tiden. Matthews & Murray (2006) påpekar i en artikel att kunder 

bygger upp en psykologisk och känslomässig kontakt till sin bank. På bankmarkna-

den är det svårt att differentiera sig gentemot konkurrenterna, nya produkter kan lätt 

kopieras av alla aktörer på marknaden (Matthews & Murray, 2006). Därför har ban-

kerna enligt Veloutsoum et al (2004) redan börjat satsa på kundvård genom att vara 

mer serviceinriktade, lyssna på vad kunden värderar, satsa på kvalitet och genom det 

skapa tillfredställda kunder. Veloutsoum et al (2004) skriver även att definitionen på 

kundlojalitet är olika i olika avseenden men de belyser att lojalitet kan byggas upp 

genom livslång kontakt med banken samt genom kognitiv, mental- och beteendemäs-

sig kontakt. Kognitivt beteende menar Veloutsoum et al (2004) och även Lloyd et al 
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(2004), att kunden hämtar information från samhället och skapar sin egen uppfatt-

ning om banken. Mentalt beteende är enligt Veloutsoum et al (2004) en individs för-

hållningssätt till olika banker. Lloyd et al (2004) menar att mentalt beteende även är 

kunders favoriserande attityd till banken vilket baseras på hur tillfredställda de är 

med användandet av olika produkter och graden av service. Beteendelojalitet är när 

kunden återupprepar ett visst beteende, alltså i detta sammanhang, när kunden åter-

kommer till samma bank (Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En bankkunds väg till lojalitet (Veloutsoum et al 2004 Sid.115) 

 

Pilarna visar vilken riktning som kunden genomgår vid olika beteenden för att lojali-

tet skall skapas. Veloutsoum et al (2004) menar att en kund från början skapat sig en 

bild av företaget, den bild som företaget kallar deras image. Till exempel hur banker-

na bland annat förhåller sig till aktieägarna, hur deras varumärke står sig till andra 

konkurrenter, vilket rykte de har på marknaden och hur serviceinriktade de är mot 

kunderna. Develin & Gerrard (2005) belyser också att kunder värdesätter bankens 

image vid val av bank samt att de lyssnar på rekommendationer från familjemed-

lemmar och bekanta. Det är enligt Veloutsoum et al (2004) denna bild av företaget 

som kunden iakttar senare i den upplevda kvaliteten och som de sedan bedömer  hur 

tillfredställda de är.  

 

Det som Veloutsoum et al (2004) belyser är vikten av att kundens bild av företaget 

stämmer överrens med företagets image. Det leder till att kunderna blir tillfredställda 

och lojala mot banken. I artikeln skriven av Veloutsoum et al (2004) belyser de att 

största anledningen till att en bank innehar lojala kunder är att banken har kompetent 

personal samt att de kan samspela med kunderna på ett serviceinriktat sätt. Veloutso-

um et al (2004) illustrerar alltså att tillfredställelse är en central faktor för att skapa 

lojala bankkunder. 

 

3.5 Inträdes- och Utträdesbarriärer 

Begreppen inträdes- och utträdesbarriärer eller byteskostnader uppmärksammas av 

bankkunden när de väljer att flytta sina affärer till en annan leverantör, i detta fall 

byte av bankleverantör. Byteskostnader är den kostnaden kunden upplever vid ett 

byte från en bank till en annan. Barriärerna gör ofta att kunderna stannar kvar på sin 

nuvarande bank pågrund av de kostnader som kunden alltså får betala vid bytet (Mat-

thews & Murray 2006). Vidare menar de att det finns både finansiella och icke finan-

siella barriärer. De finansiella barriärerna består av faktorer som kan innebära eko-

nomiska kostnader för kunden och de icke finansiella barriärerna består till stor del 

Image 

Tillfredställd 

Lojalitet 

Upplevd kvalité 
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av mjuka värden, som till exempel relationen till banken och kundens bankman 

(Matthews & Murray 2006). Barriärerna kan även delas upp i inträdes- och utträdes-

barriärer, där inträdesbarriärerna uppstår vid den bank som kunden byter till och ut-

trädesbarriärerna finns på den bank kunden byter ifrån. I tabell 1 illustreras olika 

barriärer som finns inom banksektorn. 

 

Olika typer av 

barriärer 

Inträde Utträde 

Finansiella - Kreditbeviljning 

- Ränteförhandling 

- Ränteförlust 

- Villkor på befintliga kredi-

ter 

- Priset på servicen 

- Förmåns förlust 

Icke finansiella - Inlärningskostnad 

- Tid för att skapa relation till ny 

bank 

- Personalservice 

- Internet, tele och bank service 

- Öppettider  

- Tid för analys av bästa 

bank 

- Förmånsförlust 

- Relationer 

 

Tabell 1. Byteskostnader från Matthews & Murray (2006) & Zineldin, (2005) 

 

3.5.1 Finansiella inträdes- och utträdesbarriärer  

De finansiella inträdesbarriärerna kan enligt Zineldin (2005) vara att den nya banken 

inte kan kreditbevilja den nya kunden för att sedan lösa eventuella lån från kundens 

tidigare bank. Zineldin (2005) tar även upp att bankkunden värdesätter möjligheten 

att ränteförhandla på både utlåning samt inlåningskonton. De finansiella utträdesbar-

riärerna uppstår från den befintliga banken som kunden vill byta ifrån. Matthews & 

Murray (2006) nämner att banker kan ge förmånligare villkor på konton samt kredi-

ter för kunder som varit i banken länge samt varit lojala mot banken en längre tid. En 

utträdesbarriär kan enligt Matthews & Murray (2006) vara den ränteförlust som upp-

står för kunden på grund av förmånligare inlåningsräntor på kundens tidigare bank. 

En finansiell utträdesbarriär kan enligt Zineldin (2005) vara skillnaden i avgifter för 

servicen som bankerna erbjuder, till exempel hjälp med olika betalningar och växling 

av valuta.  

 

3.5.2  Icke finansiella inträdes- och utträdesbarriärer  

Icke finansiella inträdes- och utträdesbarriärer är barriärer som inte är kostsamma för 

kunden direkt ekonomiskt men som kostar kunden tid och engagemang (Matthews & 

Murray 2006). Inlärningskostnad är ett exempel på en icke finansiell inträdesbarriär 

som Matthews & Murray (2006) tar upp i deras studie om bankbyte. När en bank-

kund byter bank tillkommer nya produkter och tjänster som kunden måste lägga ner 

tid på för att lära sig. Det kan enligt Zineldin (2005) vara hur den nya bankens Inter-

netsystem fungerar samt hur olika servicerutiner fungerar men även vilka öppettider 

som råder. En annan icke finansiell inträdesbarriär kan vara den tid det tar att bygga 



 

12 

 

upp en ny relation med den nya bankmannen. I Söderlund (1998) är relationen mel-

lan leverantören och kunden en viktig faktor för att båda parter skall bli tillfredställ-

da, i detta fall mellan banktjänstemannen och bankkunden. Det är enligt Söderlund 

(1998) oftast trogna och lojala kunder som finns med i befintliga belöningssystem 

som ger bättre villkor, i detta fall skulle det generera bättre räntor och avgifter för 

bankkunden. 

 

En icke finansiell utträdesbarriär kan enligt Matthews & Murray (2006) vara den 

tidsmässiga kostnaden för kunden att hitta en ny bank som passar dennes behov. 

Matthews & Murray (2006) menar att bankmarknaden växer och fler mindre banker 

etablerar sig på marknaden vilket ökar konkurrensen och det bidrar till en längre be-

slutsprocess för bankkunden. En annan utträdesbarriär som Matthews & Murray 

(2006) belyser är att de förmåner som bankkunden har hos nuvarande banken går 

förlorade om kunden byter bank, detta har ett samband med relationer mellan bank-

tjänstemannen och bankkunden.  
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4  Undersökningsdata 

Genom de tre kvalitativa intervjuerna med personer på olika positioner inom fallföre-

taget har den empiriska delen skapats. Vi valde att först intervjua fallföretagets VD 

och därefter personalchefen för den privata banksidan. Hon i sin tur rekommendera-

de nästa intervjuperson vilken arbetar med personlig rådgivning. Vi valde dessa per-

soner för att skapa en helhetsbild av företaget och även för att kartlägga om det råder 

skillnad men även skillnad i uppfattning från olika arbetspositioner angående ämnet, 

inträdes- och utträdesbarriärer. Det som framkom genom intervjuerna sammanfatta-

des och illustreras nedan
1
. Intervjuerna finns som bilagor i slutet av arbetet (se sid 

32). Den information som intervjuerna genererat har vi använt oss av för att utveckla 

de hypoteser som illustreras i avsnittet 4.5. Vi har valt att kalla fallföretagets VD för 

respondent A, personalchefen för privata banksidan för respondent B och bankrådgi-

varen för respondent C. 

 

4.1  Rörligheten på den privata bankmarknaden  

Kundernas rörlighet på den gotländska bankmarknaden verkar i dagsläget stor jäm-

fört med för ett år sedan, detta styrks av intervjupersonerna på fallföretaget. En bi-

dragande faktor till rörligheten är den rådande finanskrisen. Media har bidragit till att 

kunderna blivit medvetna om bankgarantin
2
. Detta har i sin tur påverkat kundernas 

agerande, att bankkunderna blivit mer rörliga och i stor utsträckning sett över sina 

ekonomiska affärer. Bankkunders medvetenhet av insättningsgarantin har enligt de 

tre intervjuade personerna gjort att rörligheten på de gotländska bankkunderna har 

ökat drastiskt. De kunder som rör sig är de kunder som vill sprida risken genom att 

fördela sitt sparande för att insättningsgarantin skall täcka alla tillgångar (respondent 

A). Förutom den rörlighet av bankkunder som finanskrisen har bidragit till finns även 

en viss del av bankkunderna som alltid är rörliga. Det är bankkunderna som ofta 

granskar villkoren på sitt sparande och lån för att jämföra med andra aktörer på 

bankmarknaden.  

 

Enligt respondenterna är det de kunder som söker bättre villkor som är mest rörliga 

på bankmarknaden. Det finns ingen större skillnad i ålder på de kunder som är rörliga 

enligt respondenterna, dock anses de personer som skall göra stora investeringar, 

vilket medför stora lån, som rörligare kunder. Dessa bankkunder undersöker mark-

naden och jämför villkor och avgifter för att se vad som passar deras behov och väl-

jer bank därefter. Respondenterna antyder att bankkunderna borde sätta viss press på 

sin nuvarande bank. Detta genom att se över sina villkor och avgifter för att sedan 

jämföra med övriga aktörer på bankmarknaden. Det kan sedan användas som för-

handlingsmedel mot den nuvarande banken. Bankkunden kan enligt fallföretagets 

respondent A tjäna på att byta bank, bytet kan medföra bättre villkor men samtidigt 

förlorar kunden den relation som byggts upp till banktjänstemannen på den tidigare 

banken. Relation, förtroende och kundbemötande är något som börjar bli mer viktigt 

                                                 
1
 Texten i avsnitt 4.1 – 4.4 bygger på intervju med Fallföretaget (2009) 

2
 Banken garanterar återbetalning upp till 500 000 SEK om banken går i konkurs 
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enligt respondent A. Kunder värdesätter enligt, respondent A, bättre servicenivå jäm-

fört med om kunden skulle erhålla bättre ränta på sitt sparande och lån.  

 

Något som de tre respondenterna nämnde var att de hade ett intryck av att bankkun-

derna anser att bankbyte känns krångligt och invecklat vilket gör att kunderna åsido-

sätter bankbyte. Med bankbyte menade respondenterna att avsluta alla sina affärer 

och konton för att sedan flytta över till den nya banken. Bankkunderna öppnar oftast 

nya konton på den nya banken och låter de tidigare konton vara kvar på den föregå-

ende banken. Något som framkom i intervjun med respondent A var att de kunder 

som flyttat sina bankaffärer flera gånger vet hur enkelt det är och därför ställer högre 

krav på banktjänstemannen, genom att tillfredställa kundens behov med bra villkor 

och service.   

 

4.2 Kundetablering 

När fallföretaget etablerar nya kundrelationer sker det till största delen genom att en 

telemarketing grupp ringer upp befintliga försäkringskunder för att fråga hur de trivs 

med dem som försäkringsbolag, samtidigt påpekar de att de erbjuder banktjänster. 

Om försäkringskunderna verkar intresserade bokas kunden in på ett möte med en 

banktjänsteman för att diskutera vilka erbjudande som fallföretaget erbjuder. Faktorn 

som gör att kunderna blir intresserade är att de anser det vara praktiskt att samla fi-

nansiella affärer inom ett och samma bolag, vilket gör att vissa kunder byter bank. 

Fallföretaget marknadsför sig även genom olika mediekanaler vilket medför att kun-

den själv kommer in och vill bli bankkund (respondent B).  

 

En annan metod för att etablera nya kundrelationer som fallföretaget använder sig av 

är att de befinner sig på bostadsvisningar. Där kan de snabbt på plats ge kreditlöfte 

vilket förenklar husköpet för kunden och samtidigt skapa en tidig relation mellan 

kund och bank. Fallföretaget arbetar efter ett helhetskoncept där kunden erhåller 

premier beroende på hur mycket av kundens finansiella affärer som kunden har sam-

lat på fallföretaget.  

 

4.3 Inträdes- och utträdesbarriärer  

De utträdesbarriärer som respondenterna på fallföretaget har identifierat och förmed-

lat till oss under intervjuerna har varit enhetligt. Det som identifierats vara viktigt 

och då även återkommer i alla intervjuerna är relationen mellan företaget och kun-

den. Genom en god kontakt och relation mellan banktjänsteman och bankkunden 

skapas också ett förtroende vilket kan gynna framtida affärer. Genom att kunden by-

ter bank bryter de även relationen till sin bankman och då tappar kunden vissa förut-

sättningar som den haft tidigare då den nya banken inte känner till den nya kunden. 

Detta kan medföra att det blir svårare för den nya banken att göra en riskbedömning 

av kunden. Det personliga bemötandet och bankens uppföljning mot kunderna är 

enligt respondenterna viktiga faktorer som avgör om kunden stannar eller inte. Det är 

alltså de mjuka värdena som är den största utträdesbarriären enligt respondenterna. 

Fallföretaget anser att det är viktigare att bearbeta mjuka värden och de tror inte att 

deras kunder bara letar ”låga priser” när de analyserar marknaden. Som utträdesbar-

riär arbetar fallföretaget med ett lojalitetsprogram som gynnar kunderna genom för-

delaktigare villkor beroende på hur länge de varit kunder samt hur många av tjäns-

terna de använder sig av.  
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En inträdesbarriär som uppmärksammats är i de fall som fallföretaget inte kan kre-

ditbevilja en kund på grund av bankens kreditreglemente. Det kan enligt respondent 

C vara ett problem då kunden i övrigt har städad ekonomi men som hindras kreditbe-

viljning på grund av att de inte kunnat sälja sin nuvarande bostad eller har tidigare 

betalningsanmärkningar. En inträdesbarriär som identifierades under intervjuerna var 

om kunden inte var bosatt på Gotland men ändå ville vara kund hos fallföretaget. 

Fallföretaget riktar sig främst mot kunder som är bosatta på Gotland vilket då blir ett 

problem. Det skapas även en inträdesbarriär genom att de inte har kontanthantering. 

Enligt respondent C som arbetar som privat rådgivare ut mot kund anses det inte som 

ett problem då kunderna får veta förutsättningarna i ett tidigt skede. 

 

4.4 Lojala bankkunder 

Lojala bankkunder var för respondenterna svåra att definiera. Det finns delade me-

ningar inom fallföretaget vad en lojal bankkund innebär. Enligt respondent A anses 

lojala bankkunder vara de kunder som använder tjänsten privatkonto på banken. 

Kunden skall även ha överseende med att även banktjänstemän kan göra fel och ha 

dåliga dagar. En lojal kund är, enligt respondent A, kunder som inte enbart jagar det 

bästa priserna för att tjäna kronor och ören utan har en relation till banken. En lojal 

bankkund värdesätter att de får mycket annat genom till exempel bra service och en 

god relation med sin banktjänsteman. En kund som ofta jämför de olika alternativen 

på marknaden för att hitta bästa priserna och villkoren anses inte vara lojal mot sin 

bank enligt respondent A. En lojal bankkund för respondent B samt respondent C är 

kunder som har alla sina affärer samlade på ett och samma ställe, alltså kundernas 

vardagsekonomi som till exempel lönekonton och dess försäkringar.  

 

Alla respondenter var överres om att den perfekta lojala kunden var helhetskund med 

alla sina ekonomiska affärer samlade. Samtidigt anses det svårt att uppnå det då 

bankkunder ofta har flera banker och relationer till flera bankmän. Så länge kunden 

har fallföretaget som huvudbank med vardagsekonomin där lönekontot ingår så anses 

även de kunderna vara lojala.  

 

4.5  Sammanfattning av intervjuerna  

I intervjuerna har det framgått att rörligheten på bankmarknaden påverkas till stor del 

av kundens relation till sin bank och av vilka tjänster banken erbjuder. Utifrån kate-

gorierna har vi skapat hypoteser som stöds av intervjuerna och som används för att 

besvara uppsatsens problemformulering. Dessa hypoteser är de som kommer att prö-

vas mot privata bankkunder för att jämföra om bankens syn på rörligheten överrens-

stämmer med kundernas. 

4.5.1 Hypoteser 

 Relationen till banken är den viktigaste faktorn som avgör kundens val av 

bank. 

 Kunder anser sig vara lojala mot sin bank även fast de har flera banker. 

 Kunder anser att de tjänar på att vara lojala mot sin bank. 

 Bankens villkor är den viktigaste faktorn som avgör kundens val av bank. 
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4.6 Enkäter 

Genom intervjuerna med respondenterna på fallföretaget har vi tagit del av bankens 

syn på vad de anser är de största inträdes- och utträdesbarriärerna för bankkunderna 

på Gotland. Respondenterna har även besvarat vad de har för uppfattning om kun-

dernas rörlighet på den privata bankmarknaden på Gotland och vad som anses vara 

en lojal bankkund. Undersökningen riktar sig mot privata bankkunder i åldrarna 16 år 

och äldre som är befinner sig på Gotland.  

 

Antal personer i varje ålders-

grupp Man: Kvinna: Totalt: 

        

16-24 7 5 12 

25-34 18 12 30 

35-44 11 3 14 

45-54 4 6 10 

55-64 8 6 14 

65- 0 0 0 

Totalt 48 32 80 

Tabell 2. Antal personer i varje åldersgrupp. 

Tabell 2 visar att 80 bankunder svarade på enkäten där 48 stycken av de tillfrågade 

var män och 32 stycken var kvinnor, spridningen mellan åldersgrupperna visar att vi 

hade mest respondenter i åldersgruppen 25-34 år och utanför den relativt bra sprid-

ningen. Dock vill vi inte generalisera utan kartlägga vad de privata bankkunderna 

anser viktigt och mindre viktigt, samt förkasta eller acceptera hypoteserna.  

 

4.7 Relation och lojalitet 

Vi valde att göra en indelning av respondenterna i det här stadiet, indelningen grun-

dar vi på om respondenten har en bank eller flera. I tabell 3 visar indelningen att 51 

procent av respondenterna använder sig av enbart en bank, vidare i uppsatsen kom-

mer dessa två gruppernas svar på enkätfrågorna presenteras separat. Efter frågan om 

kunderna anser sig lojala har vi valt att lägga samman kunderna med en bank och 

flera banker. 

 

 Uppdelning mellan en eller fler banker Antal:   

En bank 41 51% 

Flera banker 39 49% 

Totalt 80 100% 

Tabell 3. Uppdelning mellan en eller fler banker. 

Som vi ser i tabell 3 har 49 procent av respondenterna fler banker samtidigt. Detta 

visar att det finns en viss rörlighet på den privata bankmarknaden, dock avslutar inte 

kunderna konton på den första banken utan använder sig av flera banker samtidigt. 

Tabell 4 illustrerar att det är 38 procent av respondenterna som använder sig av flera 

banker för att de utnyttja olika villkor på till exempel lån och sparande. Som exempel 



 

17 

 

kan kunderna skaffat sig en bank till i samband med fastighetsköp eller liknande där 

de fått ett bättre erbjudande av någon annan bank jämfört med deras huvudbank.  

 

Varför har bankkunderna flera banker?     

  Antal:   

Banken har olika villkor på konton och lån 15 38% 

Ej tid och ork att avsluta 10 26% 

Bättre sparalternativ 8 21% 

Min bank har ingen kontanthantering för insättningar och 

uttag 3 8% 

Olika länder 2 5% 

Vill sprida risken på mina besparingar 1 3% 

Totalt  39 100% 

Tabell 4. Varför har bankkunderna flera banker? 

Efter vidare analys av tabell 4 ser vi att det alternativet som kommer efter olika vill-

kor på konton och lån är ej tid och ork att avsluta som 26 procent av respondenterna 

svarade. Under enkätundersökningen frågade vi de som svarade att de ej hade tid 

eller ork att avsluta ett konto vad de menade med det. Det mest förekommande svaret 

var att kunderna har anslutningar till kontot och därför ansåg de att det var krångligt 

och tidskrävande att avsluta ett sådant konto. Det är inte alla banker på Gotland som 

har tjänsten kontanthantering vilket kan leda till att bankkunder väljer att nyttja fler 

banker, dock enligt tabell 4 är det bara 8 procent som anser kontanthanteringen vara 

ett argument för att nyttja flera banker. Anmärkningsvärt är att enbart 3 procent av 

bankkunderna som hade flera banker nyttjar dessa för att sprida risken.  

 

4.8 Bankbyte 

En fråga på enkätundersökningen sökte svar på frågan om kunderna har bytt bank, 

det vill säga de kunder som hade avslutat ett konto för att flytta all bankverksamhet 

till en ny bank. Av de 80 respondenterna var det 40 procent som hade genomfört ett 

sådant byte. Det största argumentet för att genomföra ett sådant byte var att de fick 

bättre villkor på den nya banken. Det nästföljande argumentet med 22 procent var att 

de var missnöjda med relationen till den dåvarande banken vilket var anledningen till 

att de bytte bank. 

 

Av de kunder som aldrig genomfört ett bankbyte svarade 56 procent att de var nöjda 

med sitt nuvarande bankval och därför inte anser sig tjäna något på att byta bank. Det 

alternativet som kom efter var att med 17 procent, kunderna hade en bra relation till 

den nuvarande baken som de inte ville avsluta och därför inte ville byta bank. Intres-

sant att belysa är att det var 13 procent som inte hade bytt bank för att det känns 

krångligt och invecklat.  

 

Frågan som besvarade vad som skulle kunna få bankkunden att byta bank visar vikti-

ga inträdes- och utträdesbarriärer som påverkar kundens val av bank. I tabell 5 är 

respondenterna indelade i två olika kategorier, det är de med en bank jämfört med de 

som har flera banker. Det alternativet som fick flest röster av respondenter ur båda 

grupperna var bra villkor på lån, konton samt andra avgifter som 54 procent av de 
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med fler banker och 39 procent av de med en bank valde att svara. De olika indel-

ningarna har svarat relativt lika det är inte någon markant skillnad mellan grupperna i 

den här frågan utan de stämmer relativt bra överens.   

 

Den viktigaste faktorn vid valet av bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Bra villkor på lån, konton samt andra avgifter 21 54% 16 39% 

Servicen och relationen mellan bank och kund 11 28% 15 37% 

Tillgängligheten till banken 6 15% 9 22% 

Kontanthantering, för Insättningar och Uttag 1 3% 1 2% 

Totalt 39 100% 41 100% 

Tabell 5. Den viktigaste faktorn vid valet av bank? 

I tabell 6 illustreras vilka argument respondenterna har valt som kan få dem att byta 

bank. Det alternativet som fick flest respondenter av de som har fler banker var att 

det kunde tänka sig att byta bank om villkoren på den nuvarande banken blev sämre 

och de kunde hitta bättre villkor på en annan bank, på det alternativet var det 62 pro-

cent av respondenterna som gav sin röst. Av de som bara har en bank tyckte 39 pro-

cent att relationen till banken var viktig och om den förändrades till det sämre kunde 

det få dem att byta bank. Det nästföljande alternativet med 37 procent var för de med 

en bank dåliga villkor och 20 procent av de med flera banker ansåg att relationen till 

banken var en avgörande faktor för att genomföra ett bankbyte. 

 

Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Dåliga villkor på nuvarande bank (Lån och spar) 24 62% 15 37% 

Relationen till banken 8 20% 16 39% 

Tillgången till banken är dålig 4 10% 4 10% 

Kontanthanteringen upphör på nuvarande bank 1 3% 2 5% 

Annan anledning, beskriv kort nedan:         

Ingenting, ingen skillnad mellan bankerna 2 5% 1 2% 

Lån ej beviljat på nuvarande, måste byta     1 2% 

Allt på samma ställe     1 2% 

Banken relaterad till arbete     1 2% 

Totalt 39 100% 41 100% 

Tabell 6. Vad skulle kunna få kunden att byta bank? 

Undersökningen visar att 40 procent av de tillfrågade bankkunderna har bytt bank 

någon gång och den största anledningen till att bankkunderna bytt bank är att de fått 

bättre villkor på en annan bank. Den näst mest förekommande anledningen till att 

kunderna bytt bank var att de var missnöjda med sin relation med banken, på frågan 

om varför bankkunderna ej bytt bank svarade 56 procent att de var nöjda med sin 

nuvarande bank. Det var 13 procent som tyckte att de verkade vara för krångligt och 

invecklat och därför inte värt den tid det tar att byta bank. 
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4.9 Lojala kunder 

En fråga i enkäten belyser om kunderna var lojala eller inte mot sin bank, även här 

delade vi in respondenterna i de två grupperna som vi använt oss av tidigare, bank-

kunder med en bank eller flera banker. Av de som har en bank var det 90 procent 

som ansåg sig lojala mot sin bank och 64 procent av de med flera banker ansåg sig 

lojala även då de har flera banker samtidigt.  

 

Är du lojal mot din bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Ja 25 64% 37 90% 

Nej 14 36% 4 10% 

Totalt 39 100% 41 100% 

Tabell 7. Är du lojal mot din bank? 

Följdfrågan på enkätundersökningen var vad kunderna tjänar på att vara lojala, vi 

delade in respondenterna i lojala kunder och illojala kunder. I tabell 8 ser vi att av de 

lojala kunderna var det 58 procent som ansåg att de inte tjänade något på att vara 

lojala. Av de illojala var det 89 procent som ansåg att de inte tjänade något på att 

vara lojala. Av de som var illojala svarade 11 procent att de kan få en bättre relation 

till banken genom att vara lojala.  

 

Vad tjänar kunden på att vara lojal mot ban-

ken? Lojala:   Illojala:   

          

Kunden tjänar ingenting på att vara lojal 36 58% 16 89% 

Bättre service 10 16% 0 0% 

Bättre villkor 9 15% 0 0% 

Relation 7 11% 2 11% 

Totalt 62 100% 18 100% 

Tabell 8. Vad tjänar kunden på att vara lojal mot banken? 

Av de kunder som var lojala var det16 procent som svarade att de fick bättre service 

genom att vara lojala och 15 procent som fick bättre villkor och vidare var det 11 

procent som ansåg att de fick bättre relation till banken genom att vara lojala. 

 

Det som vi anser viktigt att belysa i detta avsnitt som behandlar resultatet av enkät-

undersökningarna är att det finns två dominerande barriärer. Dessa två kan kategori-

seras under finansiella och icke finansiella barriärer, de finansiella barriärer som har 

visat stor betydelse bland respondenterna är goda villkor på sparande och lån. De 

kunder som har en bank och även anser sig lojala mot sin huvudbank kan tänka sig 

att byta bank om de blir erbjudna bättre villkor på finansiella tjänster. Den icke fi-

nansiella barriären som respondenterna belyst som en viktig faktor är relationen till-

banken. Av alla respondenter anser 58 procent av de lojala respektive 89 procent av 

de illojala att de inte tjänar något på att vara lojala.  
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5 Analys 

För att analysera det empiriska resultatet används de teorier som beskrivs i teori ka-

pitlet, empirin samt hypoteserna. Hypoteserna kommer att antingen förkastas eller 

accepteras löpande i analys kapitlet. Vi har utgått ifrån tabell 1 och lagt till två olika 

perspektiv, bank och privat. 

 

5.1 Gotländska bankkunder och dess rörlighet 

Nästan alla människor har ett behov av en bank för att kunna genomföra sina finansi-

ella affärer. Människor behöver banken för att kunna betala de vardagliga omkostna-

derna och för att ens arbetsgivare skall kunna betala ut lönen. Bankens uppgift är, 

som tidigare nämnts, att tillgodose bankkunderna med produkter och tjänster som 

efterfrågas. Det är viktigt för bankerna att identifiera vad kunderna efterfrågar och 

erbjuda dessa tjänster för att tillfredställa kunderna (Bergman & Klevsjö 2002).   

De intervjuade banktjänstemännen påpekade att rörligheten har ökat i samband med 

den finansiella situationen år 2008. De menar att kunderna har blivit mer uppmärk-

samma på vad som händer med besparingar om banken går i konkurs. Innan riksban-

ken ändrade insättningsgarantin från 250 000 SEK till 500 000 SEK hösten 2008 var 

många bankkunder oroliga att de skulle förlora sina besparingar. På grund av detta 

öppnades många nya konton på andra banker, alltså kunderna öppnade en relation till 

en till bank som de då använde för att sprida risken och detta har medfört att rörlig-

heten har ökat. Respondent A och B antydde att rörligheten på den privata bank-

marknaden aldrig varit större.  

 

De tre personer som intervjuades på fallföretaget antydde att de kunder som är mest 

rörliga på bankmarknaden är de som är uppmärksamma på vilken bank som erbjuder 

de bästa villkoren på lån och konton. Resultatet på enkätundersökningen visar att 

kunder som har en bank eller fler anser att villkoren är den största faktorn till att byta 

bank. Dock anser de kunder som bara har en bank att relationen till banken är den 

viktigaste faktorn, det medför att kunderna har lätt för att byta bank om relationen till 

den nuvarande banken förändras till det sämre.  

 

Därför är det viktigt att banken regelbundet undersöker den tekniska kvalitet på dess 

produkter och tjänster så de överrensstämmer med vad kunderna efterfrågar och på 

så vis tillfredställer kunderna (Zineldin, 2005). Fallföretaget måste veta hur kunden 

upplever dess funktionella kvalitet, alltså hur väl bankens kompetens och servicenivå 

räcker för att kunden får hjälp med det kunden efterfrågar, vilket är en viktig dimen-

sion för att kunden skall känna total kvalitet (Zineldin, 2005). Bankkundens upplevda 

kvalitet skall alltså vara nära den förväntade kvaliteten som möjligt. Därför måste 

banken positionera sig rätt på marknaden för att inte skapa en felaktig bild av företa-

get, vilket kan leda till att bankkunderna blir besvikna och missnöjda med banken 

och dess agerande och byter till en annan bank. Det är den sista och en viktig del som 

krävs för att kunden skall känna total kvalitet vilket i sin tur leder till en lojal bank-

kund (Zineldin 2005). Av de bankkunder som besvarade enkäten så hade 60 procent 

aldrig bytt bank. Största anledningen till att de inte bytte bank var till 56 procent att 

de var nöjda med nuvarande bank. Alltså bör denna grupp vara bankkunder som upp-

lever att de tillfredställs och att de upplever en total kvalitet.  
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Enligt Wanger (2002) bör ett företag rikta marknadsföringen och erbjudanden mot 

kunder som behöver dem bäst för att få nöjda kunder. Banktjänstemän från fallföre-

taget finns med på husvisningar för att ge lånelöften till kunder som är intresserade 

av att köpa hus. Detta är ett exempel på hur fallföretaget tillfredställer kundens behov 

vilket även var en förutsättning enligt Bergman & Klevsjö (2008). Banken får också i 

ett tidigt skede kontakt med den nya kunden, vilket i många fall har lett till ett mer 

etablerat samarbete. Som framkom av enkätundersökningen så använder sig cirka 50 

procent av bankkunderna på Gotland sig flera banker. Av dessa så svarade 64 pro-

cent att de ansåg sig vara lojala mot sin bank. Den följande hypotesen kan således 

accepteras. 

 

Hypotes: Kunder anser sig vara lojala mot sin bank även fast de har flera banker. 

 

5.2 Lojalitet på den gotländska bankmarknaden 

Blomqvist et al (2004) anser att banken erhåller lojala kunder om de etablerar goda 

relationer till dem och kunderna har ett återköpbeteende. Blomqvist et al (2004) be-

lyser att den lojala kunden kan motstå erbjudanden från andra banker på grund av 

den goda relationen med sin banktjänsteman. Enligt de tillfrågade respondenterna på 

fallföretaget ansåg de att en lojal kund var svårdefinierat. Respondent A ansåg att en 

lojal bankkund värdesätter mer mjuka värden, alltså denne letar inte bara bra villkor 

och avgifter utan den värdesätter relationen till banken.  

 

Respondent A menar att en lojal kund bör värdesätta den goda relationen till sin 

banktjänsteman och den service kunden får ut av den. Vad som framkom av enkät-

undersökning var att 45 procent av bankkunderna ansåg att relationen var viktig vid 

valet av bank.  

 

Respondenterna på fallföretaget ansåg även att en lojal bankkund har sitt bankenga-

gemang samlat vid dem där lönekonto och privata omkostnader ingår. Respondent C 

på fallföretaget ansåg dock att en lojal bankkund är de som har hela sin ekonomi 

samlad hos dem, så som försäkringar, lån och vardagsekonomi. Enligt resultatet av 

enkätundersökningen framkom det att cirka 50 procent av de tillfrågade bankkunder-

na har mer än en bank. Enligt respondenternas definition av en lojal bankkund är 

alltså varannan tillfrågad bankkund illojal mot sin bank.   

 

Enligt Reichheld (1996) riskerar bankerna att bli av med kunder om de inte uppskat-

tar och ger något i utbyte när kunderna är lojala mot banken. Lojalitet är något som 

byggs upp med tiden och innebär att bankerna måste arbeta med sin service samt att 

försöka tillfredställa kunderna. Detta är viktigt eftersom det är svårt att differentiera 

sig på bankmarknaden och att de övriga bankerna lätt kan kopiera sina konkurrenters 

erbjudande (Veloutsoum, 2004). Enkätundersökningen visade att 38 procent av de 

privata bankkunderna som har flera banker har det på grund av de olika bankernas 

villkor. Trots att de kunder som har fler banker anser 68 procent att de är lojala mot  

sin huvudbank.  

 

Av de 80 bankkunder, på Gotland, som fick frågan om de anser att de tjänar något på 

att vara lojal mot sin bank, svarade majoriteten av kunderna, 65 procent, att de inte 

tjänar något på att vara lojal. Enligt respondent A värdesätter en lojal bankkund rela-
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tionen mellan bank och kunden samt den service kunden erhåller. Vad enkätunder-

sökningen visar är att detta delvis stämmer men majoriteten anser att lojaliteten mot 

banken inte leder till någon förtjänst för kunden. Att kunderna får bättre service ge-

nom att vara lojal ansåg 13 procent och att villkoren förbättras för lojala kunder an-

såg 11 procent av de tillfrågade bankkunderna.  

 

Av de kunderna som hade flera banker så svarade 54 procent att det var villkoren 

som spelade störst roll vid valet av bank. Relationen var dock en viktig faktor då 28 

procent valde detta alternativ. Av de kunderna som hade en bank ansåg 39 procent att 

villkoren var den största faktorn vid valet av bank, relationen svarade 37 procent. 

Detta innebär att relationen ej är den viktigaste faktorn vid val av bank utan att vill-

koren spelar störst roll enligt respondenterna. Denna hypotes kan delvis förkastas. 

 

Hypotes: Relationen till banken är den viktigaste faktorn som avgör kundens val av 

bank. 

Av de tillfrågade bankkunderna svarade 68 procent att de inte tjänar något på att vara 

lojala mot sin bank. Detta innebär att den följande hypotesen kan förkastas. 

 

Hypotes: Kunder anser att de tjänar på att vara lojala mot sin bank. 

 

5.3 Inträdes- och utträdesbarriärer 

I tabellen nedan illustreras de barriärer som identifierats av två olika grupper, banken 

och de privata bankkunderna. Bankkategorin illustrerar de inträdes- och utträdesbar-

riärer som har identifierat med hjälp av intervjuer på banken. Barriärerna är alltså 

byteskostnader eller hinder som gör så att kunden stannar kvar hos nuvarande bank 

(Matthews & Murray 2006).  De som illustreras i privatkategorin är de barriärer som 

tagits fram genom enkätundersökningen som riktades mot de privata bankkunderna.  

 

Tabell 9. Bytesbarriärer genom intervju och enkätundersökning. 

Utifrån tabellen finns det två stora likheter mellan vad banken och de privata bank-

kunderna tycker. Resultatet av intervjuerna och enkätundersökningen visade att de 

största barriärerna som hindrar ett bankbyte på den gotländska bankmarknaden är 

enligt de privata bankkunderna och bankerna relationen mellan befintliga banken och 

bankkunden. Det är alltså en icke finansiell barriär som hindrar kunden från att byta 

från sin nuvarande bank till en annan. Banken bygger upp relationer med sina kunder 

som fungerar som icke finansiella utträdesbarriärer för bankkunden.  

 

  
Inträdesbarriärer Utträdesbarriärer 

Finansiell 

 Bank 

 Kreditbeviljande  

 Kontanthantering  

 Bonussystem  

 Villkor  

 Privat 
 
 

 Bunden till lån 

 Bunden till spa-
rande 

Icke fi-
nansiell 

 Bank 

 Kunden följer sin bank-
man 

 Tillgänglighet 

 Förtroende 

 Relation  

 Service  

 Privat  Relation till bank    
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Icke finansiella barriärer som finns på bankmarknaderna är bland annat den tid det 

tar att lära sig nya system, öppettider på den nya banken och den tid det tar för bank-

kunden att bygga upp en relation till sin banktjänsteman (Zineldin, 2005). De got-

ländska bankkunderna anser dock inte att det är anpassandet till den nya bankens 

system och rutiner som hindar ett bankbyte. Respondenterna på fallföretaget anser att 

den största icke finansiella utträdesbarriären på fallföretaget är relationen mellan 

banken och kunden. Ett bankbyte skulle innebära att kunden lämnar sin befintliga 

relation och blir tvungen att bygga upp en ny. Relationen som kan resultera i bättre 

service och ett förtroende mellan bank och bankkund kan då förloras. Förtroende och 

kännedom om kunden är viktiga aspekter enligt de tre intervjuade respondenterna, 

det kan leda till snabbare kreditbeviljning och service till kund vilket leder till till-

fredställelse för kunden.  

 

De barriärer som respondenterna på fallföretaget anser vara de största barriärerna 

stämmer delvis överrens med kundernas resultat av svaren på enkäterna.  

Respondent A tror inte att deras kunder är prisjägare som letar de billigaste villkoren 

på marknaden. Enkätundersökning visade dock att de kunder som har fler banker 

värderar villkoren som största anledningen till att byta bank och som tidigare nämnt 

har varannan bankkund på Gotland fler banker. Däremot de kunder som enbart an-

vänder sig av en bank värderar relationen till banken högre än bättre villkor. 

 

Finansiella utträdesbarriärer som identifierats av respondenterna och som Zineldin 

(2005) även identifierat på andra bankmarknader var de bonusar och premier som 

kunden innehar efter hur många produkter kunden nyttjar och hur lång tid kunden 

varit på banken. Fallföretaget arbetar efter ett bonussystem som enligt respondent A 

ger bättre villkor på vissa produkter och tjänster baserat på hur lång tid de varit kund 

hos dem samt hur många av deras produkter de innehar. Genom att använda sig av 

detta bonussystem skapas en utträdesbarriär som hindar kunden från att byta bank. 

Det är en barriär som stänger kunden inne till de villkor som efter tiden blir mer eko-

nomiskt förmånligt för bankkunden. Respondenterna som besvarade enkätundersök-

ningen värdesätter bra villkor, vilket är en anledning till att kunderna stannar på 

samma ställe.  

 

En finansiell inträdesbarriär som respondenterna på fallföretaget identifierade var om 

de inte kan kreditbevilja en ny kund och lösa deras lån, då banken inte kan överta 

kundens handlingar. Det var även en stor inträdesbarriär som Zineldin (2005) identi-

fierat vilket också stämmer på den gotländska bankmarknaden. Kontanthanteringen 

är en liten inträdesbarriär som identifierades vilket stänger ute vissa kunder som är i 

behov av kontanta in- och uttag, endast 3 procent av de tillfrågade bankkunderna 

ansåg att kontanthanteringen var en viktig anledning till valet av bank.  

 

På frågan om varför kunder undvikit att byta bank var den mest framkommande an-

ledningen att de kände sig nöjda med sin nuvarande bank. Endast 13 procent svarade 

att de tyckte de verkade krångligt och invecklat. Detta innebär att följande hypotesen 

kan förkastas. 

 

Hypotes: Majoriteten av bankkunderna anser att det krångligt och invecklat att byta 

bank 
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5.4 I vilket stadium byter kunden bank? 

Som vi nämnt tidigare använder varannan bankkund på Gotland mer än en bank. Den 

största anledningen till detta är på grund av att bankerna erbjuder olika villkor. När 

bankkunden blir medveten om ett nytt behov eller känner sig missnöjd med sin nuva-

rande produkt eller bank börjar bankkunden utvärdera olika alternativ. Om kunden är 

i behov av att låna pengar för att renovera, köpa bostad eller att de är missnöjda med 

sin relation till banken tar kunden del av övriga bankers erbjudande och jämför dem 

med varandra. Respondenterna nämner att fallföretaget erbjuder kunden en helhets-

lösning där alla dess ekonomiska affärer samlas på ett ställe. Som nämndes tidigare 

finns banktjänstemän med på husvisningar för att snabbt kunna erbjuda kunden låne-

löfte vilket skulle kunna vara något kunden efterfrågar vid det tillfället. På så sätt 

finns fallföretaget med i ett tidigt skede och påverkar kundens utvärdering av alterna-

tiv.  

 

Vid nästa skede i beslutsprocessen blir kunden tveksam och utvärderar vad denne går 

miste om ifall den skulle välja en viss bank (Rackham, 1988). Respondent B (2009) 

menar att i detta skede bör bankkunderna jämföra bankerna mot varandra och använ-

da det som förhandlingsmedel. Detta styrks även av kunderna då de anser att villko-

ren spelar stor roll vid valet av bank. Enkätundersökningen visade även att kunderna 

inte har tid eller ork att byta bank vilket innebär att de har en tendens att inte ta sig 

förbi detta skede i beslutsprocessen. Det är alltså i denna del av beslutsprocessen som 

gör kunderna trögrörliga. 

 

När kunden har bestämt sig för att flytta sina affärer till en annan bank övertas bytes-

processen av den nya banken, kunden behöver då inte göra något förutom att lämna 

de uppgifter som behövs för att bytet skall kunna genomföras, vilket efter förbättrade 

rutiner enbart skall ta tre dagar. Av de tillfrågade bankkunderna så ansåg bara 13 

procent av de som inte bytt bank att det kändes krångligt och invecklat.  

 

Efter att bankbytet har skett så börjar bankkunden analysera om sina förväntningar 

uppfyllts (Rackham, 1988). Respondenterna nämnde att de försöker få återkopplande 

kontakt med nya bankkunder för att undersöka om kunderna har rätt produkter och 

tjänster. För kunder som enbart öppnar konton för att sprida risken eller andra anled-

ningar görs försök att få kunden att flytta sin övriga privata ekonomi. Om kunden 

inte skulle vara nöjd med bankens produkter och service startar en ny bytesprocess.  
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6 Slutsats och diskussion 

I början av uppsatsen formulerades följande problemfråga: 

- Hur kan en bank öka tillflödet och bibehålla bankkunder genom att använda 

sig av inträdes- och utträdesbarriärer på den privata bankmarknaden? 

 

För att en bank skall kunna påverka rörligheten på den privata bankmarknaden anser 

vi att de först bör identifiera vilka som är de största barriärerna som hindrar kunden 

att byta bank. Därefter påverka dessa barriärer för att öka tillflödet av bankkunder. På 

den privata bankmarknaden på Gotland har vi identifierat två stora barriärer som 

hindrar kunden att byta bank. Den ena är en icke finansiell barriär där kunderna är 

nöjda med sin nuvarande bank och relationen med banken har stor betydelse för 

bankkunden. Den andra är en finansiell barriär där kunden anser sig ha bra villkor 

och inte är i behov av ett bankbyte. 

 

Majoriteten av kunderna som är nöjda med sin bank anser även att de är lojala mot 

banken. Lojalitet är ett begrepp som är svårt att definiera både från bankens sida och 

från bankkundernas sida. Det som fallföretaget anser är den perfekta lojala kunden är 

de kunder som har hela sitt engagemang samlat på banken. Av de tillfrågade bank-

kunderna ansåg 65 procent att de inte blir erbjudna några förmåner jämfört med hur 

lojala de är. Kunderna hävdar att det inte finns något att tjäna på att vara lojal, vilket 

vi anser bankerna borde förtydliga för kunden. Banken måste enligt oss använda sig 

av en tydlig definition om vad en lojal kund innebär och även förmedla till kunderna 

vad de kan tjäna på att vara lojal. Kunderna kan till exempel bli erbjudna vissa pre-

mier beroende på hur stor del av sitt engagemang de har på banken. Fallföretaget kan 

enligt oss utveckla det befintliga lojalitetssystemet där lojala kunder får rabatt på 

tjänster och liknande beroende på hur lång tid de varit kunder på banken och hur stort 

engagemang kunderna innehar. Genom att göra detta så skapar banken utträdesbarri-

ärer för kunderna samtidigt som det blir mer förmånligt för kunderna att vara kunder.  

Den andra stora barriären är att kunderna har bra villkor på sin nuvarande bank och 

att de inte hittar någon annan bank med motsvarande eller bättre erbjudanden. Detta 

anser vi är en anledning till att kunderna har flera banker, alltså att de har ett förmån-

ligt sparkonto eller lån på olika banker och därför inte avslutar sitt konto. Genom att 

informera kunderna att lojalitet lönar sig tror vi att denna barriär kommer att minska, 

vilket kan öka tillflödet till banken. Samt att påverka bankkundernas val av att ha 

flera banker då de får bonus på hur många produkter de har på en och samma bank. 

En kund som flyttar till en ny bank har uppfattning om hur banken kommer att vara, i 

form av förväntningar, dessa förväntningar kommer från bankens image. Genom att 

banken är tydlig med sina erbjudanden samt ser till att uppfylla sina löften bidrar 

detta till att kunden känner sig tillfredställd eftersom den upplevda kvalitén överrens-

stämmer med bankens image. Om banken kan uppnå detta finns förutsättningar för 

att kunderna blir mer lojala. Detta illustreras i figur 3. 
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Figur 3. En bankkunds väg till lojalitet (Veloutsoum et al 2004 Sid.115) 

Bankens uppgift är att skapa lojala kunder för att i slutändan erhålla nöjda kunder. 

För att få nöjda kunder så krävs att total kvalitet uppnås, innan kunden upplever total 

kvalitet bör banken bygga upp en relation med den lojala kunden. Den goda relatio-

nen skapas genom en god funktionell kvalitet där service och kunskap från bankens 

sida ingår. Alltså kunden får hjälp med det som kunden efterfrågar och servicenivån 

uppfyller den kvalitet som kunden anser sig behöva. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bankens väg till en nöjd kund. 

Enligt undersökningen visade det sig att stora mängder av kunderna (46 procent) 

antydde att det viktigaste vid valet av bank var hur bra villkor de får på lån, konton 

och avgifter på produkterna. Alltså är det viktigt för banken att kunna erbjuda en god 

teknisk kvalitet där priset på bankens produkter och tjänster tillfredställer bankkun-

dens behov. Det kan tillexempel banken uppnå genom den lojalitetsbonus som vi 

nämnde tidigare i diskussionen. Det är alltså viktigt att kunden får veta vad de får i 

utbyte av banken genom att vara helkund och lojal. Enkätundersökningen visade att 

ett stort antal (65 procent) bankkunder inte tjänade något på att vara lojal vilket mås-

te ändras på.  Om banken lyckas uppnå en god teknisk- samt en funktionell kvalitet 

uppnås total kvalitet, genom detta skapas då också nöjda kunder.   
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6.1 Egna reflektioner 

Av de teorier som framkom från vetenskapliga artiklar vilka vi analyserade var inte 

bara från svenska undersökningar utan från bankmarknader runt om i världen. 

Svenska bankmarknaden är relativt speciell genom att nästan alla banker har kontor 

på många olika platser i landet. Detta gör att kunderna inte behöver byta bank bara 

för att de flyttar till en annan ort. Många av de utländska resultaten visade att det var 

det fysiska läget på banken som spelade störst roll och den största anledningen till att 

byta bank berodde på att bankkunderna hade flyttat till annan ort. Detta såg vi inte 

som ett problem på den Svenska bankmarknaden men frågan om det fysiska läget på 

bankkontoret väcktes som relevant i undersökningen. Enligt vår undersökning för-

kastades den frågan då det var en minoritet som ansåg detta som en relevantfaktor i 

argument för att byta bank.   

 

Innan vi genomförde enkätundersökningen ansåg vi att den största anledningen till 

att kunderna inte byter bank var att kunderna uppfattade ett bankbyte som krångligt. 

Enkätundersökningen visade dock att så ej var fallet utan det är två barriärer som 

påverkar rörligheten på bankkunderna, en icke finansiell och en finansiell.  Att rela-

tionen till banken var en avgörande faktor för rörligheten på bankmarknaden hade vi 

ej i åtanke när vi startade arbetet. Den andra faktor som är bra villkor hade vi vissa 

föraningar om och vi tror att det på alla marknader finns vissa kunder som letar lägs-

ta pris och då är rörliga. Dock att det var ett av de starkaste argumenten för att byta 

bank var mindre väntat.  

 

6.2 Förslag till vidareforskning 

Det som vi tagit fram som reslutat menar vi inte skall generaliseras då antalet re-

spondenter inte är representativt för en större population, dock anser vi fått oss en 

övergripande syn i vad som påverkar bankkundernas rörlighet.  Utifrån detta anser vi 

det möjligt att ge förslag till fallföretaget på strategier för att kortsiktigt öka banker-

nas tillflöde av bankkunder.  

 

Ett förslag till vidareforskning är att undersöka om detta kan stämma på andra geo-

grafiska bankmarknader och då i andra län i Sverige framförallt. Det andra som vi 

kan ge som förslag är att jämföra bank och försäkringsbranschen i en större studie då 

försäkring har en hög rörlighet och bankmarknaden har en relativt låg.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuer 

Följande frågor har används vid intervjuerna: 

 

Hur ser rörligheten ut på den privata bankmarknaden i dagsläget?  

 

Vilken kundgrupp tror du är mest rörlig? 

 

Tror du det kan vara en faktor av bankgarantin? 

 

De kunder som byter bank, byter de bank mer än en gång? 

 

Finns det argument som talar för att kunder borde byta bank och kan kunden tjäna 

något på det? 

 

Börjar kunderna på nytt efterfråga personlig bankman? 

 

Vilka tror du är de största inträdes- och utträdesbarriärerna på bankmarknaden? 

 

Vilken barriär har störst effekt på rörligheten bland de privata bankkunderna?  

 

Vilken barriär arbetar ni mest med för att underlätta för kunden? 

 

Beskriv hur ni arbetar när ni etablerar kundrelationer?  

 

Marknadsför ni er olika mot olika kundgrupper? 

 

Fokuserar sig marknadsföringen till befintliga kunder eller nya kunder?  

 

Vad innebär en lojal kund för dig? 

 

Hur arbetar ni för att behålla era befintliga kunder? 

 

Hur arbetar ni för att värva nya kunder? 

 

Vad är viktigast för er, vårda befintliga kunder eller värva nya? 

  



 

31 

 

8.2 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning 
– rörligheten på den privata bankmarknaden 

 

Vi är tre studenter som skriver en c-uppsats på Högskolan på Gotland och behöver 

din hjälp för att generera data till vår slutprodukt. Vi undersöker vilka inträdes- och 

utträdesbarriärer (byteskostnader) som påverkar kundens rörlighet på bankmarkna-

den. 

 

Med inträdes- och utträdesbarriärer menar vi sådant som hindrar bankkunder från att 

byta bank. Alltså hinder eller trösklar vilket medför att kunder inte byter bank trots 

att de är missnöjda eller kan få bättre villkor på en annan bank. 

 

1. Din Ålder? 

16 - 24 □ 25 – 34 □ 35 – 44 □ 45 – 54 □ 55 – 64 □ 65 – □ 

 

 

2. Ditt Kön? 

Man: □ Kvinna: □ 

 

 

3. Har du affärer på mer än en bank? 
□ JA □ NEJ 

 

 

3.a Hur många olika banker har du? 

 

Svar:  _____ stycken 

 

 

3.b  Om fler än en, varför har du mer än en bank? 

□ Vill sprida risken på mina besparingar 

□ Bankerna har olika villkor på konton och lån 

□ Min första bank har ingen kontanthantering för Insättningar och Uttag 

□ Den ena banken har bättre sparalternativ (fonder, obligationer, m.m) 

□ Annat, beskriv kort nedan: 

 

Svar:________________________________________________ 

 

 

4. Hur många år har du varit kund på din huvudbank? 

 

Svar: (ca) _____ år  
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5. Hur ofta besöker du banken? 

□ 1 gång i veckan eller oftare 

□ 1 gång i månaden 

□ 1 gång per kvartal 

□ 1 gång i halvåret 

□ 1 gång per år 

□ Aldrig 

 

6. Har du någonsin bytt bank? (avslutat konto, lån mm för att sedan flytta till ny 

bank) 

Ja □ Nej □ 

 

6.a Om ja, varför?  
□ Det var bättre villkor på den nya banken (avgifter, konton, räntor) 

□ Bättre tillgång till banken (Öppettider, Internet, telesvar) 

□ Jag fick lån på den nya banken 

□ Kontanthanteringen var bättre på den nya banken 

□ Missnöjd med relationen till nuvarande bank 

□ Annat, beskriv kort nedan: 

 

Svar________________________________________________ 

 

6.b Om nej, varför? 

□ Det känns krångligt och invecklat 

□ Det är inte värt den tid det tar (att lära sig nya internättjänster, teletjänst, öppettider 

m.m.)  

□ Nöjd med nuvarande bank 

□ Ingen skillnad mellan bankerna 

□ Har bra relation till min banktjänsteman och vill inte förlora den 

□ Är låst till långa lån vilket blir dyrt att lösa 

□ Annat, beskriv kort nedan: 

 

Svar________________________________________________ 

 

7. Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

□ Relationen till banken  

□ Tillgången till banken är dålig (Internettjänst, teletjänst, och öppettider m. m) 

□ Nuvarande bank slutar med kontanthantering på kontoren 

□ Dåliga villkor på nuvarande bank (Avgifter på produkter, räntor m. m) 

□ Annan anledning, beskriv kort nedan: 

 

Svar:________________________________________________ 

 

8. Vad är den viktigaste faktorn enligt dig vid valet av bank? 

□ Bra villkor på lån och konton samt avgifter på tjänster 

□ Tillgängligheten till banken är bra. (Öppettider, utvecklad Internettjänst, närhet till 

kontor) 

□ Att servicen och bankens relation till kunden är goda 
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□ Att banken har kontanthantering så man kan göra Insättningar och Uttag 

□ Annat, beskriv kort nedan: 

 

Svar:________________________________________________ 

 

9. Anser du dig vara lojal mot din huvudbank 
Ja □ Nej □ 

 

10. Vad tjänar du på att vara lojal mot din bank? 

 

Svar:_______________________________________________ 

 

8.3 Sammanställning av enkätundersökningen 

 

Antal personer i varje ålders-

grupp Man: Kvinna: Totalt: 

        

16-24 7 5 12 

25-34 18 12 30 

35-44 11 3 14 

45-54 4 6 10 

55-64 8 6 14 

65- 0 0 0 

Totalt 48 32 80 

 

 

Uppdelning mellan en eller fler banker Antal:   

En bank 41 51% 

Flera banker 39 49% 

Totalt 80 100% 

   Varför har bankkunderna flera banker?     

  Antal:   

Banken har olika villkor på konton och lån 15 38% 

Ej tid och ork att avsluta 10 26% 

Bättre sparalternativ 8 21% 

Min bank har ingen kontanthantering för insättningar och uttag 3 8% 

Olika länder 2 5% 

Vill sprida risken på mina besparingar 1 3% 

Totalt  39 100% 
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Har du någonsin bytt bank? Antal:   

Nej 48 60% 

Ja 32 40% 

Totalt 80 100% 

   

   Om ja, varför?  Antal:   

      

Det var bättre villkor på den nya banken (avgifter, konton, räntor) 14 44% 

Missnöjd med relationen till nuvarande bank 7 22% 

Jag fick lån på den nya banken 6 19% 

Bättre tillgång till banken (Öppettider, Internet, telesvar) 2 6% 

Kontanthanteringen var bättre på den nya banken 0 0% 

Annat, beskriv kort nedan:     

Samla allt på en bank 1 3% 

Allt på ett ställe 1 3% 

Ny anställning 1 3% 

Totalt  32 100% 

Om nej, varför?     

      

Nöjd med nuvarande bank 27 56% 

Har bra relation till min banktjänsteman och vill inte förlora den 8 17% 

Det känns krångligt och invecklat 6 13% 

Ingen skillnad mellan bankerna 3 6% 

Det är inte värt den tid det tar (internättjänster, teletjänst, öppetti-

der) 2 4% 

Är låst till långa lån vilket blir dyrt att lösa 0 0% 

Annat, beskriv kort nedan:     

Vill ha backup 1 2% 

skall byta är inte nöjd med personliga servicen 1 2% 

Totalt 48 100% 

 

Den viktigaste faktorn vid valet av bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Bra villkor på lån, konton samt andra avgifter 21 54% 16 39% 

Servicen och relationen mellan bank och kund 11 28% 15 37% 

Tillgängligheten till banken 6 15% 9 22% 

Kontanthantering, för Insättningar och Uttag 1 3% 1 2% 

Totalt 39 100% 41 100% 
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Vad skulle kunna få dig att byta bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Dåliga villkor på nuvarande bank (Lån och spar) 24 62% 15 37% 

Relationen till banken 8 20% 16 39% 

Tillgången till banken är dålig 4 10% 4 10% 

Kontanthanteringen upphör på nuvarande bank 1 3% 2 5% 

Annan anledning, beskriv kort nedan:         

Ingenting, ingen skillnad mellan bankerna 2 5% 1 2% 

Lån ej beviljat på nuvarande, måste byta     1 2% 

Allt på samma ställe     1 2% 

Banken relaterad till arbete     1 2% 

Totalt 39 100% 41 100% 

     

Är du lojal mot din bank? 

Flera ban-

ker:   

En 

bank:   

          

Ja 25 64% 37 90% 

Nej 14 36% 4 10% 

Totalt 39 100% 41 100% 

     Vad tjänar kunden på att vara lojal mot ban-

ken? Lojala:   Illojala:   

          

Kunden tjänar ingenting på att vara lojal 36 58% 16 89% 

Bättre service 10 16% 0 0% 

Bättre villkor 9 15% 0 0% 

Relation 7 11% 2 11% 

Totalt 62 100% 18 100% 

 

 


