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Sammanfattning  
Banker  spelar  en  central  roll  och  är  nödvändiga  vid  skapande  av  ekonomisk  stabilitet  för  så  väl  

nationer  som  individer  runt  om  i  världen.  De  senaste  åren  har  bankindustrin  präglats  av  en  ökad  

bankkonkurrens  och  en  växande  mångfald  av  teknologiska  lösningar.  Syftet  med  denna  studien  

är   att   förklara   hur   olika   samband   påverkar   kundlojaliteten   gentemot   traditionella   banker   då  

onlinebanktjänster  ökar.  Studiens  frågeställning  är  ”hur  påverkar  onlinebanktjänster  bankkunders  

kundlojalitet   i   förhållande   till   de   traditionella   bankerna?”   Denna   studie   utgår   från   en   deduktiv  

ansats  och  en  kvantitativ  metod  som  baseras  på  en  enkätundersökning.  Enkäten  har  besvarats  

av  106  slumpmässigt  utvalda  respondenter  på  två  fysiska  bankkontor  vid  olika  tidpunkter.  Studien  

har   utgått   från   teorier   kring   varumärkeslojalitet,   relationskvalité   och   byteskostnader   som   har  

analyserats  mot  studiens  medierande  variabel  som  är  benägenhet  att  byta  bank  vilket   i  sin  tur  

analyserats  mot  den  beroende  variabeln  kundlojalitet.  Studiens  resultat  och  slutsats  visar  att  det  

finns   statistiskt   säkerställt   samband   mellan   relationskvalité   och   kunders   benägenhet   att   byta  

bank,  vilket  förklarar  att  relationskvalité  är  viktigt  för  såväl  onlinebaserade  kunder  som  traditionella  

kunder   som  besöker   fysiska  bankkontor.  Studien  kan  även  statistiskt   säkerställa  ett   samband  

mellan  kunders  benägenhet  att  byta  bank  och  dess  uppvisade  kundlojalitet.  Studiens  två  andra  

hypoteser   som  analysen  utgår   ifrån   visar   att   det   inte   finns  något   samband,   vilket   säger   emot  

flertalet  tidigare  studier  som  utgått  från  samma  faktorer.  Bidragande  faktorer  denna  studie  tillger  

forskningen  är  att  banker  kan  skapa  kunder  med  låg  benägenhet  att  byta  bank  genom  att  bevara  

och  expandera  sin  relationskvalité.  Således  kan  denna  studie  användas  av  banksektorn  för  att  

fokusera  sina  kundstrategier  på  de  faktorer  som  är  lönsamma  och  effektiva  för  dem.  
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this  study  adds  to  the  research  of  that  banks  can  create  increased  switching  behavior  through  
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel presenteras bakgrunden för att påvisa ämnets aktualitet. Efter 

detta diskuteras problematiseringen som berör valet att undersöka hur utbudet av 

onlinebanker påverkar bankkunders benägenhet att byta bank. Slutligen mynnar kapitlet 

ut i studiens syfte, forskningsfråga och fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

Banker spelar en central roll och är nödvändiga vid skapande av ekonomisk stabilitet för 

såväl nationer som individer runt om i världen. Banker tillgodoser människor med 

finansiell säkerhet och funktioner som är viktiga för utveckling av välfärdssamhällen 

(ing, 2017; Momparler, Lassala & Ribeiro, 2013). De senaste åren har bankindustrin 

präglats av en ökad bankkonkurrens och en växande mångfald av teknologiska lösningar. 

Dessa lösningar har skapat nya krav, som banker har tvingats förhålla sig till för att 

attrahera och behålla kunder (Chai, Tan & Goh, 2016). Tidigare finanskriser i världen har 

inte bara påverkat ekonomin, utan även kunders förtroende till bankväsendet (Skowron 

& Kristensen, 2012). Samtidigt som förtroendet minskar under en sådan kris är banker en 

viktig aktör för att vända den negativa trenden (Dungey, P.A.M. & Lestano, 2015). Den 

turbulens som skapats under tidigare finanskriser påverkar kundlojaliteten eftersom 

kunder söker det säkraste alternativet (Skowron & Kristensen, 2012). 

 

Svenska banker är aktörer som erbjuder konsumenter olika produkter och tjänster 

exempelvis lån, sparmöjligheter och finansiell rådgivning vid placering av kapital. 

Svenska bankers utlåning till svenska hushåll och inhemska icke finansiella företag 

uppgick under det fjärde kvartalet 2012 till 4616 miljarder kronor (Finansinspektionen, 

2013). Vid samma tidpunkt motsvarade denna summa cirka 130 % av Sveriges BNP, 

vilket ger en indikation på bankernas betydelse för den finansiella marknaden. 

 

Sandén (2006) skriver i Privata Affärer att Östgöta Enskilda Bank var först i Sverige med 

lanseringen av internetbank år 1996. Den digitala utvecklingen skapades för att tillgodose 

kunder med banktjänster som bland annat kapitalöverföring och betalningar. Vidare 

förklaras att internetbanker på senare tid utvecklats till ett självklart erbjudande som 

alternativ och komplement till vardagliga bankärenden som fakturabetalningar och 
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transaktioner för kunder (Sandén, 2006). De internetbaserade banktjänsterna, alltså de 

informationsteknologiska lösningarna, har idag utvecklats och ger kunderna liknande 

produktutbud som de traditionella bankerna bortsett från fysiska möten. Denna utveckling 

har skapat en mångfald av alternativ vilket utformat en konkurrens mellan de traditionella 

och onlinebaserade bankerna som inte tidigare funnits (Nyman, 2015). 

 

Bankväsendet syftar bland annat till att skapa trygghet och förtroende för dess kunder. 

Enligt Zineldin (1996) finns det tre faktorer som bidrar till att bankkunder känner sig 

trygga genom vänlighet och hjälpsamhet från personal till kund, noggrannhet rörande 

konton och överföringar samt effektivitet vid korrigering av misstag. Om bankerna 

åsidosätter dessa faktorer kan detta resultera i minskat förtroende från kunderna, vilket i 

sin tur ökar risken att de vänder sig till konkurrerande aktörer (Colgate & Hedge, 2001). 

Detta påverkar bankerna negativt eftersom icke lojala kunder med hög benägenhet att 

byta bank leder till minskad lönsamhet (Colgate & Hedge, 2001). 

 

Utvecklingen av banktjänster via de teknologiska lösningarna har lett till konsekvensen 

att de fysiska kontoren behövs allt mindre (Engström, 2016). Förändring har skett i hur 

människor hanterar sitt kapital och således vilken typ av rådgivning som är i fokus 

(Swedish banker, 2015; Schlereth, 2014). Denna förändring har även inneburit att 

majoriteten av dagens bankkunder idag använder digitala alternativ i sin kontakt med 

banken (Sandén, 2006). En ytterligare förändring i bankindustrin är att fysiska kontor 

successivt minskat genom fusioner och avvecklingar (Swedish bankers, 2015). Samtidigt 

har en tydlig trend uppstått i samhället genom en större satsning på onlinebaserade banker 

som ger kunder ekonomiska helhetslösningar vilket innebär till exempel lån, 

korthantering och investeringsalternativ. Några aktörer som erbjuder detta är exempelvis 

ICA Banken, SBAB och Collector (ICA Banken, 2017; SBAB, 2017; Collector, 2017).  

 

Onlinebanker fungerar som en mångfaldig distributionskanal vilket kompletterar de 

traditionella kanalerna som tillhandahåller bland annat kontor och uttagsautomater 

(Momparler, Lassala & Ribeiro, 2013). Den samhälleliga utveckling och kundernas krav 

har gjort att de tidigare traditionella bankerna, med enbart fysiska kontor, idag även 

tillhandahåller internetbaserade tjänster (Momparler et al., 2013; Sandén, 2006). Banker 

som ej har en fysisk mötesplats, där all integration sker online eller via telefon (Estrella-

Ramon, Sánchez-Pérez & Swinnen, 2016), kommer i denna studie definieras som 
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onlinebank. Onlinetjänster underlättar för användaren genom att tillhandahålla effektiv 

informationstillgång och banktjänster (Sikdar, Kumar & Makkad, 2015). Ett alternativ 

till onlinebanker är aktörer som tillgodoser kunder med onlinebanktjänster samt fysiska 

kontor människor kan besöka och bland annat erhålla rådgivning ifrån, vidare i arbetet 

kommer denna typ av bank definieras som traditionell bank.  

 

Att inneha konton i flera olika banker är ingen ovanlighet, utan det är allmängiltigt att 

dela upp sina tillgångar och tjänster hos olika aktörer (Bollard, Doshi & Maxwell, 2014). 

Detta leder till att det kan vara svårt att identifiera vilken bank som är kundens primärbank 

eftersom bland annat sparkonto, lån och investeringskapital kan tillhandahållas av olika 

aktörer (Bollard et al., 2014). Denna uppdelning leder även till skillnader mellan kunders 

bytesbenägenhet. Gwinner, Gremler och Bitner (1998) menar att kundernas benägenhet 

att byta bank minskar om banker lyckas skapa en stark relation. Onlinebanker kan öppna 

upp nya relationsskapande möjligheter, då de på ett lätthanterligt sätt kan engagera 

kunden och identifiera dess behov genom sina dispositionskanaler (Verma, Sharma & 

Sheth, 2015). Gwinner et al. (1998) menar däremot att det är genom fysiska kundmöten 

kundlojalitet skapas, då dessa möjliggör relationskapande integrationer. Augusto de 

Matos och Henrique (2015) definierar kundlojalitet som återkommande köp av ett 

företags produkter eller tjänster av en kund. I denna studie kommer Gwinner et al. (1998) 

och Augusto de Matos och Henrique´s (2015) förklaring av kundlojalitet antas.  

1.2 Problematisering 

Att bibehålla kunder är viktigt ur ett företagsperspektiv eftersom en minskad kundstock 

leder till negativa effekter på lönsamhet och marknadsandelar (Colgate & Hedge, 2001). 

Kundlojalitet är ett sätt att mäta huruvida kunder byter primärbank eller bibehåller 

nuvarande bank. För traditionella banker är varumärket, de anställda och bankkontorens 

tillgänglighet viktiga faktorer för att skapa kundnöjdhet (Fassnacht & Köse, 2007; Huang 

& Dastmalchian, 2006). Kunder kan genom bristande relationer till banken se över sitt 

val av bank och inneha intentioner att byta (Colgate & Hedge, 2001), vilket är en del av 

den relationskvalité banken byggt upp.  

 

Tidigare forskningen påvisar att kunder med hög benägenhet att byta bank medför 

byteskostnader (Colgate & Hedge, 2001). Dessa byteskostnader är inte enbart definierad 

som förlust av finansiella medel, utan inbringar även en kostnad i form av tid och 
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arbetskraft (Nagengast, Evanchitzky, Blut & Rudolph, 2014). Nuvärdet av de framtida 

kassaflöden en kund generar banken kallas kundlivsvärde och kan användas för att 

utveckla marknadsföringsstrategier samt segmentera kundstocken för att möta kundernas 

varierande behov (Chang, Chang & Li, 2012). Johnsson och Ring (2016) har genomfört 

en studie där olika faktorers påverkan av studenters benägenhet att byta bank undersökts. 

Resultatet påvisar att bland annat prissättning, misslyckad service i bastjänster och 

attraktionskraften hos konkurrerande aktörer är faktorer som påverkar bytesbenägenheten 

(Johnsson & Ring, 2016). Tidigare forskning har även visat att det finns 

generationsfaktorer som påverkar benägenheten att byta bank, där de yngre 

generationerna påvisas inneha en högre benägenhet att byta bank än de äldre (Colgate & 

Lang, 2001). Vidare förklaras att detta kan bero på att de yngre generationer har en högre 

vana och acceptans av teknologi, vilket bland annat underlättar informationssökande vid 

byte och val av bank.  

 

Gwinner et al. (1998) menar i sin studie att det finns olika anledningar till att stark 

kundlojalitet skapas. De hävdar att det finns olika relationsskapande faktorer som 

benämns: sociala-, psykologiska-, ekonomiska- och personliga fördelar med att vara 

trogen en enskild bank. En bärande anledning till att kundlojalitet är förtroendeskapande 

påvisas genom att denna leder till högre trovärdighet och minskad oro för kunden 

(Gwinner et al., 1998). Aktuella studier tyder på att en långvarig relation även kan skapas 

genom varumärkeslojalitet, då kunden tenderar att välja samma aktör vid framtida 

beslutsprocesser om denna har tilltro till sin nuvarande bank (Augusto de Matos & 

Henrique, 2015). 

 

Vid analys av kunders benägenhet att byta bank är det inte enbart kundens belåtenhet och 

relation till aktören som bör vara i fokus. En kund som är missnöjd med sin nuvarande 

bank eller dess agerande innebär inte per automatik att denna söker konkurrerande aktörer 

(Jones, Motherbaugh & Beatty, 2000). En anledning till detta beskriver Jones et al. (2000) 

kan vara att förmånserbjudande gynnar kunderna ekonomiskt. Dessa erbjudande kan dock 

medföra negativa effekter på längre sikt genom att banken binder sina kunder (Jones et 

al., 2000). Berry och Parasuraman´s (1991) lyfter fram i sin forskning kring 

förmånserbjudanden att rabatter och erbjudande är positiva faktorer som minskar 

kundernas benägenhet att byta bank. Om bankkunden har en negativ inställning till hela 

bankbranschen påverkas kunden att vara lojal till sin befintliga bank, då det inte finns 
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något attraktivare alternativ (Colgate & Hedge, 2001). Evangelista, Hau och Thuy (2016) 

styrker detta och menar att relationen mellan kund och bank är betydelselös i sin påverkan 

på kundernas vilja att byta bank. Det viktiga är istället kundens ekonomiska vinning med 

att vara lojal respektive illojal mot sin bank. 

 

Kunder som har ett omfattande engagemang och innehav i en bank uppvisar en lägre 

benägenhet att byta bank, då deras lojalitet är högre än övriga kunders (Khan, Rahman & 

Fatma, 2016). Kundens engagemang skapas bland annat genom god marknadsföring och 

god service. För att tillhandahålla kunden detta och därmed skapa en god kundlojalitet 

bör banken anpassa sitt agerande (Valenzuela, 2014). En missnöjd kund som upplevt 

problematik med banktjänster kan genom personalens bemötande och lösning av 

problemet skapa nöjdhet och därmed lämnas benägenheten att byta bank oförändrad, 

vilket underlättas vid besök hos fysiska kontor. Vidare förklarar Valenzuela (2014) dock 

att vid flera upprepade misstag minskar kundnöjdheten, vilket leder till minskad 

kundlojalitet. En möjlighet att öka kundernas engagemang i banken är att tillgodose dem 

med onlinetjänster (Khan et al., 2016). Resultatet av detta har inneburit att de traditionella 

bankerna använder sig av fysiska kontor samt internetbaserade tjänster som komplement, 

där kunder kan utföra majoriteten av sina bankärenden på egen hand. Detta har även 

effektiviserat processen för såväl kund som bank (Momparler et al., 2013). 

 

Det finns olika faktorer som påverkar valet av bank och de användningsområden kunden 

vill utnyttja i sin bank. Som tidigare nämnt finns olika typer av banker. Kunder som enbart 

nyttjar digitala alternativ kommer vända sig till en onlinebank där integrationen sker 

online eller över telefon (Estrella-Ramon, Sánchez-Pérez & Swinnen, 2016). För de 

kunder som även vill erhålla möjlighet att besöka ett fysiskt kontor är istället en 

traditionell bank ett mer attraktivt alternativ, då dessa erbjuder såväl onlinetjänster som 

fysisk rådgivning. Andra skillnader kan exempelvis vara olikheter i avgifter och räntor 

(Vyas & Raitani, 2014). Ett verktyg att sammanställa prisskillnader mellan olika aktörer 

är användning av prisjämförelse-siter. Nyttjandet av dessa hemsidor kan ses som brist av 

lojalitet till sin nuvarande bank (Abdullah, 2016). Kunders brist av engagemang och 

avsaknad av relationer genom onlinebanker kan resultera i högre benägenhet att söka sig 

till konkurrerande aktörer. Resultat från tidigare forskning visar att det skett en förändring 

av kundlojaliteten vid implementering av onlinebanktjänster (Verma et al., 2015). Trots 

att det fysiska kundmötet öppnar upp relationsskapande möjligheter som förväntas öka 
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kundlojaliteten, övergår kunder från att utföra banktjänster vid fysiska bankkontor till att 

använda onlinebanktjänster (Gwinner et al., 1998; Momparler et al., 2013; Verma et al., 

2015). Det är därav aktuellt att undersöka om det skett en förändring i de traditionella 

bankernas konkurrensfördel vid skapandet av kundlojalitet. 

 

Kundlojalitet är en faktor som syftar till att en kund utför återkommande köp av ett 

företags produkter eller tjänster (Augusto de Matos & Henrique, 2015). En faktor som 

påverkar kundlojaliteten är attityd, vilket framgår av kundens preferenser till företaget 

eller varumärke (Lewis & Soureli, 2006). Kundens åsikt och vad den förknippar ett 

varumärke med är påverkansfaktorer till varumärkeslojalitetens styrka (Piha & Avlonitis, 

2015). När varumärkeslojaliteten är hög väljer en kund att bruka samma aktör vid 

liknande köp i framtiden, vilket indikerar på positiv kundlojalitet (Augusto de Matos & 

Henrique, 2015). En annan faktor som skapar värde för såväl kund som företag är 

relationskvalité (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015). Om en 

kund känner misstro och vänder sig till konkurrerande aktörer minskar bankens 

lönsamhet, vilket leder till att de tillämpar olika medel för att behålla kunden för att vara 

kostnadseffektiva (Colgate & Hedge, 2001). En omständighet för kunden vid byte av 

bank är att byteskostnader kan uppstå i form av tid, pengar och psykologiska aspekter 

(Tesfom & Birch, 2011). Varumärkeslojalitet, relationskvalité och byteskostnader är 

samtliga faktorer som beskrivs inneha samband med kunders benägenhet att byta bank 

(Vyas & Raitani, 2014). Bytesbenägenheten påverkar i sin tur kundlojalitet (Valenzuela, 

2014) och är därmed en viktig faktor att analysera för att erhålla kunskap rörande hur de 

traditionella bankerna skapar kundlojalitet när kunderna använder onlinebanktjänster. 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att förklara hur relationskvalité, varumärkeslojalitet och 

byteskostnader påverkar kunders benägenhet att byta bank, vilket i sin tur påverkar 

kundlojaliteten gentemot traditionella banker då onlinebanktjänster ökar. 

1.4 Frågeställning 

Hur påverkar onlinebanktjänster bankkunders kundlojalitet i förhållande till de 

traditionella bankerna? 
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1.5 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 - Vetenskaplig metod: Kapitel två utgörs av studiens vetenskapliga metod. 

Studiens forskningsposition, forskningsansats och teorival presenteras vilka visar hur 

syftet och frågeställningen skall angripas. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar 

källkritik.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram: I kapitel tre presenteras studiens teoretiska grund. 

Syftet med teorierna är att förklara hur bankkunders kundlojalitet påverkas av faktorerna 

varumärkeslojalitet, relationer, byteskostnader och bytesbenägenhet. Löpande 

presenteras studiens hypoteser och slutligen mynnar kapitlet ut i studiens modell. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod: Kapitel fyra utgörs av den empiriska metoden där det 

redogör för den kvantitativa metod som använts. I kapitlet motiveras även den 

insamlingsmetod som valts och vilka urval som stod till grund för den data som 

insamlades. Vidare redovisas studiens pilotstudie samt vilka analysmetoder som 

genomförts.   

 

Kapitel 5 - Empirisk Analys: I det femte kapitlet presenteras studiens analyser. Vidare 

testas det empiriska materialet med olika analysmetoder och mynnar ut i studiens resultat. 

Slutligen testats och diskuteras studiens hypoteser mot tidigare beskriven teori.  

 

Kapitel 6 - Slutsats: I det sjätte och avslutande kapitlet redogörs studiens slutsatser, vilket 

syftar till att skapa en helhetsbild. Slutligen presenteras implikationer, självkritik och 

förslag till vidare forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

Studien syftar till att förklara hur relationskvalité, varumärkeslojalitet och byteskostnader 

påverkar kunders benägenhet att byta bank, vilket i sin tur påverkar kundlojaliteten 

gentemot traditionella banker då onlinebanktjänster ökar. I följande kapitel kommer den 

vetenskapliga metoden att behandlas för att skapa en förståelse för hur studiens angrips 

och hur denna analyseras. En presentation av studiens forskningsposition, 

forskningsansats och teorival genomförs. Kapitlet avslutas med ett avsnitt rörande 

källkritik. 

2.1 Forskningsmetod 

Studien utgår från en kvantitativ metod för att klargöra samband mellan faktorer och 

skillnader i bankkunders benägenhet att byta bank (Denscombe, 2016). För att skapa 

möjlighet att besvara forskningsfrågan krävs insamling av en större mängd empiri som 

används för att generera mätbara resultat (Bryman & Bell, 2015). Det finns en rad olika 

tillvägagångssätt att insamla att få information om människors attityder, åsikter och 

beteenden. De två vanligast metoderna där människor aktivt själva får besvara frågor är 

genom intervjuer och enkätundersökningar (Ejlertsson 2014).  I denna studien valdes 

enkätundersökning som metodval för att pröva de framtagna hypoteserna. 

Respondenterna bestod av en variation bankkunder som använder både traditionella- och 

onlinebanktjänster. Ett annat alternativ att behandla studiens syfte och forskningsfråga är 

att använda sig av kvalitativ metod. Denna metod används för att besvara innebörden av 

föreställningar och uppfattningar (Bryman, 2008). Eftersom studien syftar till att 

undersöka hur samband påverkar olika faktorer anses den kvantitativa metoden genom 

enkätundersökning vara fördelaktig (Bryman & Bell, 2015).  

2.2 Forskningsposition och forskningsansats 

Det finns en rad olika forskningsfilosofier som studier kan utgå ifrån som exempelvis 

positivism, realism, interpretivism och pragmatism (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

Den kunskapsteoretiska filosofin som förespråkar applikation av naturvetenskaplig 

metodik på en social verklighet benämns positivism (Bryman & Bell, 2015). Den 

positivistiska filosofin använder etablerade teorier för att generera hypoteser som testas 

genom statistiska beräkningar. Detta kan resultera i uppkomsten av nya teorier med 

potential att generalisera fenomen (Saunders m.fl., 2012).  
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För att erhålla möjlighet att besvara studiens syftet utgår denna från den positivistiska 

forskningsfilosofin som i sin tur innehar en deduktiv ansats, vilket är en strategi som 

innebär identifiering av olika samband mellan faktorer. När identifikationen är 

genomförd utformas hypoteser som testas med statistiska beräkningar med hjälp av 

insamlad data (Saunders m.fl., 2009). För att anta en deduktiv ansats är en kvantitativ 

undersökning fördelaktig, vilket denna studie ämnar genomföra. Det finns även en annan 

infallsvinkel som kan användas i denna typ av samhällsvetenskaplig forskning, nämligen 

den induktiva ansatsen. Att gå tillväga med hjälp av den induktiva forskningsansatsen 

innebär att forskningen utgår från att studera empiri, för att sedan generera logiska 

slutsatser (Hansson, 2011). Eftersom studiens syfte är att undersöka och förklara hur olika 

samband påverkar kundlojaliteten gentemot traditionella banker då onlinebanktjänster 

ökar har den deduktiva ansatsen valts för att studera tidigare samband för att sedan söka 

egna. 

2.3 Teorival 

För att ge möjlighet att besvara studiens syfte har flera faktorer bearbetats. Dessa faktorer 

är varumärkeslojalitet, relationskvalité, byteskostnader, bytesbenägenhet och 

kundlojalitet. Varumärkeslojalitet syftar till huruvida en kund återkommande använder 

och köper ett företags produkter och tjänster (Lau & Lee, 1999). Genom att bygga upp 

sitt varumärke kan företag skapa incitament för kunden att stanna kvar i banken och därav 

är teorier kring varumärkeslojalitet av värde att undersöka för att besvara studiens syfte 

och frågeställning (Piha & Avlonitis, 2015). Relationskvalité förklarar det som skapar 

bibehållandet av långvariga relationer mellan kunden och företaget (O´Loughlin & 

Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015). Den tredje faktorn som bearbetats är de 

byteskostnader som kunder måste spendera i form av tid, pengar och psykologiska 

ansträngningar när denna byter bank (Augusto de Matos, Henrique & de Rosa, 2013). 

Studier visar att låg benägenhet att byta bank minskar risken att kunderna söker sig till 

konkurrerande aktörer och därmed förblir lojala (Kaur, Sharma & Mahajan, 2012). Att 

skapa kundlojalitet är av stor vikt för banker då dessa genererar lönsamhet till företaget 

(Colgate & Hedge, 2001).  
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2.4 Källkritik 

Empirin i denna studie utgörs av primärdata och därmed är informationen direkt 

anpassningsbar till studiens syfte (Bryman & Bell, 2015). Primärdata generar en mer 

anpassad information till studien vilket gör den mer fördelaktig gentemot sekundärdata. 

Som forskare är det viktigt att granska litteraturen kritiskt för att erhålla möjlighet att 

utveckla en grundlig förståelse rörande tidigare forskning. När väl detta är genomfört kan 

teorierna appliceras på studiens forskningsfråga och syfte (Bryman & Bell, 2015). 

Sökning och urval av studiens vetenskapliga artiklar har gjorts från databasen Google 

Scholar samt Högskolans Kristianstad egna databas Summon. Artiklarna som utgör 

grunden för studien har blivit granskade av experter innan de publicerats offentligt, vilket 

ökar artiklarnas trovärdighet. Utöver de vetenskapliga artiklarna har även litterära böcker 

använts för att erhålla information om studiens undersökningsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallgren & Svensson 

	   11 

3. Teoretisk referensram 

Eftersom syftet med studien är att undersöka och förklara hur olika samband påverkar 

kundlojaliteten gentemot traditionella banker då onlinebanktjänster ökar, kommer kapitel 

tre beskriva teorier om varumärkeslojalitet, relationskvalité, byteskostnader, kunders 

benägenhet att byta bank och kundlojalitet. Kapitlet inleds med ett avsnitt rörande 

kundlivsvärde vilket fungerar som bakgrundkontext för hela studien. Detta för att påvisa 

den huvudsakliga nyttan denna studie utger. De teorier som beskrivs i detta kapitel utgör 

därmed grunden för det teoretiska synsättet i studien. Löpande kommer även studiens 

hypoteser att presenteras.  

3.1 Kundlivsvärde 

Kundlivsvärde motsvarar nuvärdet av samtliga framtida kassaflöden ett företag förvärvar 

från en kund (Chang et al., 2012; Ekinci, Uray & Ülengin, 2014). Alla kunder är inte 

vinstgivande och hur lönsamma dessa är varierar (Chang et al., 2012). Genom 

beräkningar av kundlivsvärde skapas en möjlighet att segmentera kundstocken i olika 

kategorier och därmed fördela organisationens resurser (Lemon & Mark 2006). Detta är 

nödvändigt för att bibehålla och skapa lönsamhet eftersom det underlättar förståelsen för 

kundernas förväntningar och behov, vilket är faktorer som är föränderliga över tid 

(Lemon & Mark, 2006). Bibehållande av kunder generar lönsamhet och beskrivs vara 

organisationens viktigaste tillgång (Chang et al., 2012). Vidare beskrivs att bevarandet 

av existerande kundrelationer som ekonomiskt fördelaktiga jämfört med att skapa nya 

(Colgate & Hedge, 2001). Lojala kunder är i större utsträckning mer benägna att betala 

för premiumtjänster samt sprida gott rykte kring organisationen till familj och vänner 

(Chang et al., 2012). Beroende på vilken fas i livet kunden befinner sig uppvisas olika 

förväntningar och behov, vilket får påföljden att bankerna inte kan bemöta sin kundstock 

likartat utan måste anpassa sig till varje enskild individ (Ekinci, et al., 2014). Den 

teknologiska utvecklingen underlättar detta och möjliggör informationsinsamlande från 

kundstocken genom bland annat köphistorik och diverse kundundersökningar, för att 

skapa en bild av kundens olika behov (Lemon & Mark, 2006). 

 

Genom att nyttja beräkning av kundlivsvärde kan olika marknadsföringsstrategier skapas 

och utformas utifrån kundens behov (Benoit & Van den Poel, 2009). Ytterligare 

användningsområden av kundlivsvärde beskriver Chang et al. (2012) är att företaget 
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erbjuds möjlighet att tolka kunders värde och skapa en förståelse för olika kundsegment. 

Genom denna förståelse menar Ekinci et al. (2014) att företag kan skapa konkurrenskraft 

mot andra aktörer på marknaden. Vidare förklaras att kundlivsvärdet kan användas för att 

beräkna huruvida kunderna genererar framtida intäkter till företaget, varpå 

marknadsföringsstrategier kan framställas. Problematiken med 

kundlivsvärdesberäkningar är att kundernas framtida beteende och benägenhet att byta 

bank är oförutsägbart (Benoit & Van den Poel, 2009). För att underlätta beräkningarna 

utgår vanligtvis modellen från tre till fem års perspektiv istället för kundens hela livslängd 

(Ekinci et al., 2014). Trots detta är metoden relevant och applicerbar för banksektorn 

menar Ekinci et al. (2014) eftersom dessa kontinuerligt arbetar för att bevara relationen 

med majoriteten av sin kundstock. 

3.2 Benägenhet att byta bank och byteskostnader 

Vyas & Raitani (2014) menar att det finns olika anledningar till att kunder byter bank och 

därmed slutar använda bankens produkter och tjänster. En av dessa anledningar till att 

kunder byter bank är att de uppfattar relationsskapande på olika sätt. Den kan dels vara 

positiv vid bemötande som uppnår kundens förväntningar men även negativ om kunden 

upplever en känsla av påhopp eller tvång (Valenzuela, 2014). Det förekommer en 

osäkerhet för kunder som innehar en hög benägenhet att byta bank, genom de negativa 

påföljder kunden riskerar för vid byte av bank (Vyas & Raitani, 2014). Eftersom det är 

en kostnad för banker att förlora kunder och därmed marknadsandelar vill de skapa 

kunder med låg bytesbenägenhet för att utöka och bibehålla kundstocken (Valenzuela, 

2014; Kaur et al., 2012). De flesta banker är homogena vilket leder till att kunders 

benägenhet att byta bank är av betydande roll i bankbranschen och bankerna arbetar för 

att skapa incitament som får kunden att stanna i företaget. Detta för att reducera risken av 

eventuella byten till konkurrenter (Kaur et al., 2012).  

 

Colgate och Lang (2001) redovisar i sin studie att kunders benägenhet att byta bank 

påverkas av relationsinvesteringar vilket är erbjudande som ger bättre fördelar i form av 

tillgänglighet, konkurrenternas agerande, återställning vid servicefel samt 

byteskostnader. Augusto de Matos et al. (2013) instämmer att dessa faktorer är av den 

karaktär som påverkar kunders benägenhet att byta bank. Tesfom & Birch (2011) 

instämmer delvis men menar däremot att olika påverkansfaktorer även är 

transaktionskostnader, inlärningskostnader, informationssökning och förmåner till lojala 
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kunder samt emotionella kostnader. De är eniga om att vid uppbrytning av en långvarig 

relation kan även kunden förlora fördelar som tillkommit under perioden (Colgate & 

Lang, 2001; Tesfom & Birch, 2011) och därmed ökar byteskostnaden. Många kunder 

vågar inte byta bank eftersom rädslan och risken finns att bytet kan orsaka negativa 

konsekvenser i form av förlust av förmåner (Tesfom & Birch, 2011). Banker kan alltså 

genom förmånserbjudande skapa en byteskostnad som minskar kundernas benägenhet att 

byta bank, då de vid ett byte drabbas av ekonomiska kostnader. Rädslan för negativa 

konsekvenser vid byte av bank skapar oro hos kunden som leder till att denna kunden 

behåller samma produkt- och tjänsteleverantör (Chang & Chen, 2008).  

 

Faktorn byteskostnader är återkommande vid diskussion kring kunders benägenhet att 

byta bank och är en viktig del av teorier gällande dessa (Kaur et al., 2012). Exempel på 

byteskostnader är kostnader i form av tid och pengar men även kostnader som tillför 

psykologiska påfrestningar vid byte av bank (Augusto de Matos et al., 2013; Tesfom & 

Birch, 2011). Då ansträngningen vid byte av bank är låg för kunder, är deras benägenhet 

att byta bank högre (Augusto de Matos et al., 2013). Bankkunder kan även känna sig 

tvingade att vara kvar hos aktören även fast de vill byta för att byteskostnaderna är höga, 

vilket benämns passiv lojalitet (Augusto de Matos et al., 2013). Som tidigare nämnt finns 

det en byteskostnad i form av ekonomisk förlust för kunden. Banker kan alltså skapa 

incitament för kunden att lämna banken genom höga produktkostnader och därmed skapa 

en vilja att söka sig till konkurrerade aktörer som är ekonomiskt förmånligare. Samtidigt 

kan banker utnyttja den ekonomiska byteskostnaden genom att införa låga kostnader och 

därmed bibehålla och skapa kunder som innehar låg benägenhet att byta bank (Al-Hawari, 

2014).  

 

Onlinebanker beskrivs inneha kunder som har högre benägenhet att byta bank och söka 

sig till konkurrerande aktörer jämfört med traditionella banker, då byteskostnaden i form 

av tid är lägre (Mutum, Ghazali, Nguyen & Arnott, 2014). Det finns däremot en tendens 

att onlinekunder visar falsk lojalitet genom att verka vara lojala gentemot en bank när de 

i själva verket inte är bekväma nog att byta bank. Detta då svårigheter i 

inlärningsprocessen av nya banksystem skapar en osäkerhet hos kunden och därför 

stannar denna kvar som kund i samma bank. Desto mer en kund lär sig av de nuvarande 

digitala systemen, ju högre falsk kundlojalitet verkar kunden inneha (Johnson, Moe, 

Fader, Bellman & Lohse, 2004; Mutum et al., 2014). Alltså om en kund känner sig 
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bekväm i inlärningsfasen av nya digitala system har dessa personer högre benägenhet att 

byta bank och prova konkurrende alternativ. De traditionella bankerna tillhandahåller 

även fysiska kontor som ger ett alternativ till enbart onlinebanktjänster, vilket kan skapa 

högre kundlojalitet genom möjligheten till relationsskapande handlingar (Šonková & 

Grabowska, 2015).  

 

Såväl traditionella banker som onlinebanker kan genom att skapa höga byteskostnader 

erhålla kunder som har en låg benägenhet att byta bank (Augusto de Matos et al., 2013). 

Detta innebär i sin tur att kunderna är lojala mot banken och därmed bibehåller aktören 

marknadsandelar, vilket leder fram till studiens första hypotes.  

 

H1: Ökade byteskostnader har ett negativt samband med traditionella bankkunders 

benägenhet att byta bank. 

3.3 Varumärkeslojalitet 

Ett företags varumärke finns för att kunna skilja sig från konkurrenter och ett sätt att 

undersöka detta är genom Consumer Based Brand Equity vilket mäter kundens 

varumärkeskunskap och skapar olika effekter i kundens beteende gentemot ett varumärke 

(Keller, 1993; Romaniuk & Nenycz-Thiel, 2013). Detta leder till att allt som förknippas 

med varumärket är av betydelse för företaget (Lau & Lee, 1999). Kunders förtroende 

leder till åtaganden via relationer till ett företag eller produkt (Morgan & Hunt, 1994). 

Valet kunden gör av företag är inte enbart grundat av produktutbudet, utan även beroende 

av vad som förknippas med företaget och dess produkter (Piha & Avlonitis, 2015). För 

att en kund ska utföra återkommande köp måste kunden inneha en tillgiven relation 

gentemot varumärket, vilket benämns varumärkeslojalitet (Lau & Lee, 1999; Morgan & 

Hunt, 1994).  

 

Kundens varumärkeslojalitet är viktig eftersom detta skapar fördelar genom fortsatt 

förbindelse till företaget (Morgan & Hunt, 1994). Kostnaden för företaget när en kund 

bryter förtroendet till ett varumärke är högre än arbetet för att bibehålla dessa (Colgate & 

Hedge, 2001). Ett instrument banker kan använda för att skapa varumärkeslojalitet är att 

upprätthålla och säkerställa god kvalité i företagets produkter och tjänster samt bemöta 

kundbehovet väl, detta då dessa faktorer stärker kundens förtroende till företaget (Lau & 

Lee, 1999). Vid uppkomna misstag är det viktigt att företaget vidtar lämpliga åtgärder för 
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att stärka varumärket (Valenzuela, 2014). Att banker besvarar och behandlar kunden på 

ett lämpligt sätt efter ett misstag inger förtroende till den befintliga kunden, vilket är 

viktigt vid bibehållandet av denna (Valenzuela, 2014). 

 

Kuenzel & Vaux Halliday (2010) menar att bankers rykte i samhället är en indikator på 

hur välmående ett företag är. Om företagets rykte uppfattas som framgångsrikt och 

välkänt av kunderna, kan detta skapa en vilja och stolthet att identifiera sig med den 

aktuella banken. Banker kan alltså genom att stärka sitt rykte i samhället öka sin 

kundstocks varumärkeslojalitet och därmed minska dess benägenhet att söka sig till 

konkurrerande aktörer. Ett annat instrument bankerna kan använda för att öka 

varumärkeslojaliteten är att förse kunderna med god produktinformation, då detta har stor 

inverkan på företagets kvalitetsuppfattning hos kunderna (Selnes, 1993). Vidare beskrivs 

att god produktinformation skapar möjligheter för kunderna att undersöka och jämföra 

värdet av olika aktörers produkter och tjänster, vilket förväntas generera kunder med hög 

varumärkeslojalitet. Detta då kunderna har givits möjligheten att finna och skapa sig en 

känsla av att de valt det mest gynnsamma alternativet och därmed har dessa kunder en 

lägre benägenhet att byta bank.  

 

Vid onlinebaserade tjänster tillåts kunden att agera direkt med känslor mot de varumärken 

som finns på marknaden (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009; O´Loughlin & Szmigin, 

2005). Genom onlinetjänster kan företaget få direkt kunskap om kundens upplevda 

intryck för att möjliggöra lyckade framtida kundrelation vilket kan skapa 

varumärkeslojalitet och därmed minska kundens benägenhet att byta bank (Khan et al., 

2016). 

 

H2: Ökad varumärkeslojalitet har ett negativt samband med traditionella bankkunders 

benägenhet att byta bank.  

3.4 Relationskvalité 

Relationskvalité syftar till en helhet som är värdeskapande för såväl kund som företag 

och påverkas av två centrala faktorer, dels förtroende och dels varumärkeslojalitet. 

Definitionen av relationskvalité är processen att attrahera nya kunder, men samtidigt 

bibehålla existerande relationer. Faktorn syftar även till att skapa långvariga och starka 

relationer (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015). Då en bank 
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mister sina kunder blir kostnaden högre än att arbeta för att bibehålla sin kundstock 

(Colgate & Hedge, 2001; Colgate, Stewart & Kinsella, 1996). På grund av detta fokuserar 

relationskvalitén till att bibehålla befintliga kunder (Šonková & Grabowska, 2015). 

Banker har långsiktiga köp och relationer som målsättning, trots konsumenter som 

uppvisar skiftande beteenden. Detta gör att relationskvalité är lämpligt att undersöka för 

bankkunder (O’Loughlin & Szmigin, 2006). Relationskvalité kan även användas som 

grund för alla typer av affärer där relationslänkar och förtroende är grunden till försäljning 

av produkter och tjänster (Heffernan, O’Niell, Travaglione & Droulers, 2008). Då till 

exempel kunden upplever att banken gjort ett misstag är relationen viktig för att den 

relationskvalitén som skapats leder till att kunden accepterar ett eller flera misstag innan 

denne överväger att söka upp konkurrerande aktörer (O´Loughlin & Szmigin, 2006; 

Šonková & Grabowska, 2015). Det har skett en förändring i relationskvalitén på grund 

av onlinetjänsteutbudet (Verma et al., 2016). Förr var relationen till banken enbart fysiskt, 

vilket den inte är idag. Nu för tiden använder kunder även onlinetjänster som gör att 

fysiska möten med sin bank är ogenomförbart.  

 

Enligt Verma et al. (2016) finns fördelar för kunder att använda onlinetjänster ur 

relationsskapande synpunkter. För det första erbjuder onlinetjänster en bekvämlighet som 

inte de fysiska mötena kan tillgodose kunderna med i form av tillgänglighet och 

flexibilitet (Verma et al., 2016). För det andra förklaras att den goda informationskvalité 

som onlinetjänster tillhandahåller kunderna leder till ökad kundnöjdhet (Verma et al., 

2016). Slutligen kan webbsidans utformning påverka relationskvalitén, då dessa idag har 

utvecklats till domäner som tillhandahåller kunden produktinformation, 

rekommendationer och kundrecensioner (Verma et al., 2016). Informationen kring en 

kunds beteende och köpvilja kan skapa en individuell marknadsföring till den specifika 

kunden. Detta leder till att värdet för kunden blir större vilket möjliggör att företaget kan 

nå ut till rätt kund vid rätt tidpunkt och därmed öka kundvärdet (Verma, et al., 2016).  

 

För att banken skall utvecklas och skapa lönsamhet krävs att de kan bibehålla den 

nuvarande kundstocken, vilket kan uppnås genom god relationskvalité (Colgate & Hedge, 

2001; Colgate et al., 1996). Då en positiv relationskvalité minskar benägenheten att byta 

bank genom starka och långvariga relationer till banken (O´Loughlin & Szmigin, 2006; 

Šonková & Grabowska, 2015) leder detta fram till den tredje hypotesen. 
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H3: Ökad relationskvalité mellan bank och kund skapar negativa samband med 

traditionella bankkunders benägenhet att byta bank.  

3.5 Kundlojalitet 

Augusto de Matos och Henrique (2015) definierar kundlojalitet som återkommande köp 

av ett företags produkter eller tjänster av en kund. Zineldin (2006) anser att kundlojalitet 

kan ses som ett sinnestillstånd och en samling önskningar. Det finns två inriktningar av 

kundlojalitet som är typiska: attityd och beteende. Attityd inriktar sig till kundens 

preferenser och beteende förklaras som mängden samt köpfrekvensen en kund utför 

(Lewis & Soureli, 2006). 

 

Relationer och nivåer av benägenhet att byta aktör påverkar kundlojaliteten (O´Loughlin 

& Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015; Vyas & Raitani, 2014). 

Förtroendeskapande, nöjdhet och åtaganden vid misstag ingår i relationskvalitén och 

syftar till att skapa långsiktiga relationer (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & 

Grabowska, 2015). Det fysiska kundmötet som de traditionella bankerna erbjuder öppnar 

upp relationsskapande möjligheter som kan öka kundlojaliteten. Dock uppvisar kunderna 

ett beteende där de övergår från de fysiska bankkontoren till de digitala alternativ när de 

utför sina banktjänster (Gwinner et al., 1998; Momparler et al., 2013; Verma et al., 2015. 

De barriärer som banker bygger upp har som syfte att minska benägenheten för kunden 

att byta bank, vilket leder till att kundlojaliteten bibehålls (Valenzuela, 2014). Eftersom 

det sker en ökad konkurrens i bankbranschen är det viktigt att bankerna bibehåller sina 

kunder för att öka sin konkurrenskraft (Valenzuela, 2014). Arbetet för att bevara kunder 

och förstå kundens behov kan ses som en riskreduceringsstrategi banker använder sig av 

(Ferreira, Jalali, Meiduté-Kavaliauskiené & Viana, 2015). 

 

Vid kundnöjdhet är risken att en bankkund byter bank mindre och därmed är 

bytesbenägenheten för kunden lägre. Lovelock, Patterson och Walker (1998) menar i sin 

studie att det finns tre olika faktorer till hur kundnöjdhet kan uppfattas. Den första faktorn 

är att kundnöjdhet är starkt kopplat till kundlojalitet och relationer till aktören, vilket leder 

till återkommande köp. Den andra är att de kunder som innehar en hög kundnöjdhet 

sprider ett främjande budskap till sin omgivning angående företaget. Tredje faktorn som 

indikerar på kundnöjdhet är att nöjda kunder har högre acceptans för komplikationer, då 

de anser misstag som naturligt efter flera bra servicebemötanden (Lovelock, et al., 1998). 
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Genom detta bör även kunder rekommendera kunder till sina nära och kära vilket bör 

tyda på hög grad av kundlojalitet samt att benägenheten att byta bankaktör är låg. 

 

H4: Kunder som uppvisar hög benägenhet att byta bank har ett negativt samband med 

traditionella bankers kundlojalitet.  

3.6 Studiens modell  

Enligt Ndubisi et al. (2009) ligger förtroende och kundnöjdhet till grund för kundlojalitet. 

För att få en kund att återkommande köpa ett företags produkter krävs det att förtroendet 

samt kundnöjdheten är hög (Zineldin, 2006). Genom en ökad kundnöjdhet menar 

Zineldin (2006) att kunder uppvisar lägre benägenhet att byta bank och därmed en stark 

kundlojaliteten. Detta leder i sin tur till större intäkter och ökad lönsamhet till banken 

eftersom kunden är lojal (Colgate & Hedge, 2001; Zineldin, 2006). 

 

Ett varumärke innefattas av allt som förknippas med företaget och har stor betydelse, då 

detta urskiljer företaget från konkurrerande aktörer (Lau & Lee, 1999). 

Varumärkeslojalitet innebär att kunden vid upprepade tillfällen köper produkter eller 

brukar företagets tjänster (Lau & Lee, 1999; Morgan & Hunt, 1994). Vidare menar Lau 

och Lee (1999) att god kvalité och hög kompetens bland personalen i kundmötet leder till 

att man möter kundstockens behov, därmed skapas förtroende och lojala kunder. Företag 

kan även sänka kunders benägenhet att byta bank genom att tillgodose dem med 

lättillgänglig information och snabba kommunikationskanaler (Khan et al., 2016). Den 

direkta kunskapen och intrycket kring varumärket en kund kan uppleva möjliggör goda 

kundrelationer och därmed minska benägenheten att byta bank (Khan et al., 2016). 

 

Genom att bygga upp en stark relationskvalité kan nya kunder attraheras samtidigt som 

existerande relationer blir långvariga och starka (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková 

& Grabowska, 2015). Att skapa dessa relationer kan ske genom att tillgodose kunderna 

med en bekvämlighet genom enkel tillgänglighet, bankens kvalitativa 

informationsspridning, bankens prismedvetenhet och dess utformande av sina 

onlinebanktjänster efter kundens behov (Verma et al., 2016). 

 

Kunder med låg benägenhet att byta bank innebär lojala kunder och syftar till att bevara 

och öka kundstocken för att generera lönsamhet (Valenzuela, 2014; Kaur et al., 2012). 
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Benägenheten att byta bank influeras av olika relationsfaktorer som tillgänglighet, 

konkurrenternas agerande och behandling av kunders missnöje (Colgate & Lang, 2001). 

Vidare beskrivs byteskostnader som en viktig faktor som påverkar kunders benägenhet 

att byta bank (Kaur et al., 2012). Vid bankbyte belastas kunderna av kostnader som tar 

utryck i negativa tids, kapital och psykologiska aspekter (Augusto de Matos et al., 2013; 

Tesfom & Birch, 2011). Varumärkeslojalitet, relationskvalitét och byteskostnader är 

faktorer som skapar kunder med hög respektive låg benägenhet att byta bank (Vyas & 

Raitani, 2014). Bytesbenägenheten har i sin tur påverkan på hur stor kundlojaliteten till 

banken en kund besitter (Valenzuela, 2014). För att kunna besvara studiens syfte rörande 

de traditionella bankernas skapande av kundlojalitet när kunders användande av 

onlinebanktjänster ökar, är dessa olika samband viktiga faktorer att undersöka. 

Figur 3.1 Studiens modell 
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4. Empirisk metod 

Det fjärde kapitlet beskriver den strategi som användes vid den empiriska 

datainsamlingen i detta arbete för att besvara studiens syfte och frågeställning. Vidare 

presenteras studiens urval och de bortfall som uppkommit. Därefter beskrivs enkäten 

samt dess uppbyggnad. Slutligen redogörs studiens operationalisering och validitet samt 

reliabilitet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Denna undersökning har genomförts av ett sannolikhetsurval, vilket betyder att 

respondenterna är slumpmässigt utvalda (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

Genom detta urval är undersökningen mer likvärdig hela populationen jämfört med om 

respondenterna valts ut på förhand. Större antal respondenter anses positivt jämfört med 

ett mindre antal eftersom det bidrar till en större bredd (Körner & Wahlgren, 2015). Det 

minskar även de systematiska fel som kan uppstå (Denscombe, 2016). För att nå den 

målgrupp som undersöktes, det vill säga bankkunder som använder både traditionella 

banktjänster och onlinebanktjänster kontaktades en avdelningschef på en bank i förväg. 

Genom denna kontakt erhölls godkännande att genomföra enkätundersökningen på två 

av bankens fysiska kontor. Behandlingen av respondenternas svar har underlättats genom 

att insamlingen utfördes via pappersform direkt till bankbesökaren. Eftersom enkäten 

delades ut i pappersform till respondenterna med strukturerade svar (se Bilaga 1), 

möjliggjordes avläsning och överföring av resultaten till det databaserade 

statistikprogrammet SPSS. Vidare användes SPSS för att analysera den insamlade data 

för att genom beräkningar erhålla olika variabler och parametrar som analyseras vidare i 

arbetet. Undersökningen har varit helt anonymt för att öka möjligheten att erhålla ärliga 

svar och att exponerande av respondentens identitet inte skulle vara en påverkansfaktor. 

Tidsschemat för undersökningsbesöken vid dessa bankkontor skedde enligt Tabell 4.1. 

Undersökningen ägde rum under tre dagar vid olika tidpunkter då antagandet gjordes att 

olika kategorier av respondenter hade möjlighet att besöka kontoret vid olika öppettider 

(se Tabell 4.1). Därför valdes tidpunkterna klockan 10:00-12:00, vilket är från öppning 

till före lunch, 12:30-14:30 som är under lunchtid samt mellan 15:00-17:00 som är 

eftermiddag och kvällstid. Som går att utläsa ur Tabell 4.1 antas tidpunkterna för 

undersökningen ge bredd till urvalet av respondenterna vilket leder till att dem innehar 

blandade åldrar samt sysselsättningar. Syftet med detta är att skapa en urvalsgrupp som 
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kan jämföras med Sveriges population (Körner & Wahlgren, 2015). Utifrån de valda 

tiderna kunde alla som besökte bankkontoren under dessa tidpunkter bli respondenter till 

undersökningen. Dock var det varannan person som gick in till bankkontoren under denna 

tid som blev tillfrågad om de ville besvara enkätundersökningen. Detta innebär att det 

genomfördes ett systematiskt urval som motverkar att data blir snedvriden och påverkad 

av forskarna (Denscombe, 2016). Kundtillförseln vid Kontor 2 var dock liten under 

förmiddagarna, vilket ledde till att alla som besökte kontoret tillfrågades, istället för 

varannan. Den insamlade empirin efter bortfall uppgick till 106 respondenter, vilket var 

ungefär 30 % av de tillfrågade personerna. Resterande personer ville inte vara med i 

undersökningen med diverse anledningar exempelvis tidsbrist. Bortfallet vid 

undersökningen blev enbart en respondent och uppkom då denna person fick ett samtal 

och var tvungen att lämna enkäten ofullständig. Det minimala bortfallet kan vara ett 

resultat av att vi som forskare konverserade med respondenterna före enkäten besvarades 

vilket personliggjorde situationen. Detta gjorde även att respondenterna kände sig 

bekväma i att ställa frågor om någon oklarhet uppstod.  

 

Tabell 4.1 Undersökningsschema 

Onsdag Tid Respondenter Undersökare  
Kontor 1 10:00-12:00 Pensionärer & skiftarbetare Eric 
Kontor 2 10:00-12:00  Felix 
      
Torsdag     
Kontor 1 12:30-14:30 Pensionärer, nattarbetare Felix och Eric 
Kontor 2 10:00-12:00 kontorstidsarbetare,   Felix och Eric 
Kontor 1 15:00-17:00 skiftarbete & ungdomar  Felix  
Kontor 2 15:00-17:00  Eric  
      
Fredag  	    
Kontor 1 10:00-12:00 Pensionärer & skiftarbete Felix  
Kontor 2 10:00-12:00  Eric 

 

4.1.1 Etiska betraktande  

I denna studie har ej känsliga personuppgifter behandlats i enlighet med 

Personuppgiftslagen §13, §21 samt §22 (Notisum, a, 2017). Detta inkluderar till exempel 

personnummer, politiska åsikter samt brottsregister. Studien har tagit del av och förhåller 

sig inte till forskande som avses i Etikprövningslagen (Notisum, b, 2017). Genom detta 

behöver inte, enligt lagtext, studien etikprövas. Banker och dess relation till kunder är i 
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stora delar sekretessbelagd. Med hänsyn till detta har respondenternas integritet tagits i 

beaktning vilket inneburit att undersökningen anonymiserats.   

4.2 Operationalisering 

Enkätens svarsalternativ bestod av en sjugradig likertskala. Värdena var mellan 1 och 7 

där 1 betyder Instämmer inte och 7 betyder Instämmer helt (Körner & Wahlgren, 2015). 

Vid denna typ av formulär kan täckningsgraden öka genom att olika synsätt infaller och 

kan analyseras utifrån studiens syfte. Påståendena är eget formulerade och anpassade till 

undersökningsmodellen (se Figur 3.1) med inspiration inhämtad från flertalet studier om 

kundlojalitet (Ndubisi, 2007; Colgate & Lang, 2001; Burnham, Frels & Mahajan, 2003).  

 

Enkäten är uppbyggd av fyra frågor som täcker de demografiska perspektiven samt 

ytterliggare en kontrollvariabel som undersöker antal bankbesök kunderna gör per år. 

Sedan har 20 stycken anpassade påståenden som grundas ifrån tidigare studiers 

undersökningar valts ut för att mäta olika variablers påverkan med kundlojalitet. Enkätens 

påstående har tidigare inte kombinerats vilket är speciellt för denna studie och kan ge 

tydligare klarhet i vilka variabler som innehar samband och hur sambandet fungerar. 

Eftersom denna studiens syfte är förklarande har undersökning kring samband mellan den 

oberoende-, medierande- och de beroende variablerna genomförts (Körner & Wahlgren, 

2015). Enkäten byggdes upp på ett sätt som antogs vara tydligt för respondenterna vilket 

skulle leda till mer trovärdiga och realiserade svar, vilket testades i en pilotstudie innan 

respondenterna besvarade enkäten. Påståendena besvarades på ett fysiskt papper vilket 

ledde till att markerandet av svar enkelt kunde följas för respondenten (se Bilaga 1). 

 

4.2.1 Kontrollvariabler  

Studiens inledande frågor var fyra demografiska variabler vilka fungerar som 

kontrollvariabler där respondenterna fick redovisa sin könstillhörighet, ålder, modersmål 

och utbildningsnivå. Studien valde dock endast att behandla kontrollvariablerna 

könstillhörighet, ålder och utbildningsnivå i vidare avsnitt. Den första variabeln rörde 

respondentens könstillhörighet och besvarades genom att markera ett av alternativen 

”Man” respektive ”Kvinna”. Genom denna insamling kan undersökning kring 

könsskillnader genomföras, vilket har påvisats i tidigare studier (Ndubisi, 2007). Den 

andra variabeln undersökte respondentens ålder, där deltagarna fick ange sitt födelseår. 
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Detta för att erhålla möjlighet att analysera möjliga generationsskillnader. Tesfom och 

Birch (2011) menar i sin studie att det finns en påtaglig skillnad mellan olika 

kundgenerationers benägenhet att byta bank, där de yngre generationerna utkristalliseras 

som mer illojala än de äldre. Detta förklaras dels med att yngre generationer inte uppfattar 

det som ett hinder att byta bank och dels menar Clems, Gan och Zhang (2010) att yngre 

kunder har lägre kundlojalitet jämfört med äldre, då de inte har lika stor förbindelse till 

banker då att de brukar mindre antal tjänster. Den sista demografiska variabeln berör 

respondenternas högsta avslutade utbildningsnivå och besvarades genom att markerna 

något av alternativen ”Grundskola”, ”Gymnasium”, Högskola/Universitet” eller 

”Övrigt”. Respondenterna blev sedan uppdelade i ”högre-” respektive ”lägre 

utbildningsnivå”, där högskola/universitet räknades till den högre nivån medan 

grundskola, gymnasium och övrigt utgjorde den lägre nivån.  Utöver de fyra 

demografiska kontrollvariablerna utgjordes enkäten av ytterligare en kontrollvariabel 

som undersökte antalet bankbesök kunderna gjorde per år genom frågan ”Hur ofta 

besöker du ett fysiskt bankkontor”. Denna kontrolvariabel valdes dock att uteslutas från 

resterande delar av studien då dess uppbyggnad skapade missvisande och felaktigt 

resultat.  

 

4.2.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som har undersökt syftar till att förklara vilken riktning den 

medierande variabeln rör sig (Körner & Wahlgren, 2015). För att kunna besvara 

undersökningens syfte och frågeställning valdes faktorerna varumärkeslojalitet, 

relationskvalité och byteskostnader ut som studiens oberoende variabler. Dessa testades 

mot studiens medierande variabel som är kunders benägenhet att byta bank.   

4.2.2.1 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet är en av de oberoende variablerna som tidigare studier visar innehar 

samband med kunders benägenhet att byta bank (Lau & Lee, 1999). De påstående som 

berör varumärkeslojaliteten i enkäten är fem utvalda påståenden. Dock kommer inte 

påstående ”11. Ett varierat produktutbud får mig att stanna kvar hos min nuvarande bank” 

och ”15. Min bank har en väl fungerande internetbank” utgöra en del av studiens senare 

empiriska analys, diskussion och slutsatser. Detta då påståendena efter det att empiriska 

materialet insamlats konstaterades vara felformulerade och därmed skapar ett felaktigt 

resultat om dessa ingår i studien.  ”Fråga 12. Bankens rykte i samhället har stor betydelse 
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för mig” är en del av enkätundersökningen då det i tidigare studier konstaterats att ett gott 

rykte i samhället skapar en vilja hos kunder att identifiera och associera sig med 

varumärket och därmed lojala kunder Kuenzel & Vaux Halliday (2010). Vidare utgör 

fråga ”13. Hög kvalité i bankens produkter är viktigt för mig” en del av studien då även 

produktkvalitet har konstaterats verka som instrument att skapa ökat förtroende i 

kundstocken, vilket i sin tur ökar varumärkeslojaliteten och skapar negativa effekter på 

kunders benägenhet att byta bank (Lau & Lee, 1999). Ytterligare ett verktyg bankerna 

kan använda för att öka sin varumärkeslojalitet hos kunderna är att leverera god 

produktinformation. Detta menar Selnes (1993) skapar en kvalitetskänsla och möjlighet 

för kunderna att jämföra olika aktörer på marknaden. Efter denna informationssökning 

skapas en förtroende känsla hos kunden och därmed lojala kunder. Detta har i enkäten 

undersökts genom frågan ”14. Min bank förser mig med god produktinformation”. 

 

4.2.2.2 Relationskvalité 

Att ha goda relationer med sin bank skapar lägre benägenhet för kunder att byta (Šonková 

& Grabowska, 2015). För att undersöka relationers samband med benägenheten att byta 

bank har följande påståenden som beskrivs valts ut till enkäten. Påstående ”6. Jag har en 

positiv relation till min bank” är intressant för denna studie för att genom långvariga och 

starka relationer antas benägenheten för kunder att byta bank minska (O´Loughlin & 

Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015). För att kunna undersöka kvalitén av den 

relation banker skapar till sina kunder då kunden besöker ett fysiskt bankkontor har 

påstående sju vuxit fram, ”7. Min bank har ett vänligt och professionellt agerande när jag 

besöker kontoret”. Vidare för att förstå skillnader i kvalitén av relationer då en kund gör 

sina ärenden eller besöker bankens digitala plattformar utformades påstående åtta, ”8. 

Min bank har ett vänligt och professionellt agerande när jag nyttjat digitala tjänster”. Om 

kunden upplever att banken gjort ett misstag är relationen viktig för att den 

relationskvalitén som skapats leder till att kunden accepterar ett eller flera misstag innan 

denne överväger att söka upp konkurrenter (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & 

Grabowska, 2015). Detta leder till det nionde påståendet som bekräftar att banken är 

hjälpsam vid missuppfattningar eller problem, ”9. Min bank är behjälplig vid 

komplikationer”. För att en kund ska tycka att relationskvalitén är stark bör banken 

tillhandahålla kunden rätt produktinformation, rekommendationer och recensioner för att 

leva upp till kundens behov (Verma et al., 2016). Påstående ”10. Jag anser att banken 
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anpassar sig efter mina behov” är därav fördelaktig att ha med i enkäten för att kunna se 

att banken lever upp till kundens behov.  

 

4.2.2.3 Byteskostnader 

Det finns olika faktorer som beskrivs ingå i byteskostnader, till exempel tid och pengar, 

vilket i sin tur påverkar kunders benägenhet att byta bank (Kaur et al., 2012). För att mäta 

dessa samband valdes fyra påståenden ut. Det första påståendet ”16. Min banks 

onlinekundtjänst har långa väntetider” har efter insamlandet av den empiriska data 

konstaterat vara felformulerat och kommer därför inte utgöra en del av studiens fortsatta 

empiriska analys, diskussion och slutsatser då detta skulle medföra missvisande resultat. 

Mätningen av dessa samband kommer därför istället utgöras av tre stycken påståenden 

där den första lyder ”17. Höga kostnader från min bank får mig att söka upp billigare 

konkurrenter”. Denna är en del av undersökningen då tidigare studier visar att ekonomisk 

förlust skapar en benägenhet att söka sig till konkurrerande aktörer på marknaden (Al-

Hawari, 2014). Vidare visar studier att banker kan genom utgivande av diverse förmåner 

skapa ekonomisk vinning för kunderna, vilket i sin tur ökar byteskostnaderna för 

kundstocken (Colgate & Lang, 2001; Tesfom & Birch, 2011). Detta leder fram till fråga  

”18. Förmånerna min bank erbjuder är bidragande till att jag inte byter bank”. Som 

tidigare nämnt finns även byteskostnader i form av tid och psykologiska ansträngningar. 

Studier visar på att kunder inte är bekväma i inlärning av nya system och processer då 

kostnaden i form av tid och arbete är för hög (Johnson et al., 2004; Mutum et al., 2014). 

Kunderna uppvisar alltså ökade byteskostnader vilket ger en negativ effekt på deras 

benägenhet att byta bank. För att testa detta samband ställdes påstående ”19. Jag känner 

mig inte bekväm vid inlärning av nya onlinebanktjänster”. 

 

4.2.3 Medierande variabel 

Kunders benägenhet att byta bank utgör studiens medierande variabel. Sambandet mellan 

denna variabel och den beroende variablen kundlojalitet har testats i denna studie. Detta 

då kunders benägenhet att byta bank i tidigare forskning har framställts som framstående 

för kunders lojalitet mot bankaktörer (Kaur et al., 2012; Vyas & Raitana, 2014). Tre 

påståenden valdes ut i undersökningen för att testa sambandet mellan kunders benägenhet 

att byta bank och deras kundlojalitet. Det första påstendet ”3. Jag har någon gång det 

senaste året övervägt att byta bank” blev en del av studien för att testa om respondenten 



Hallgren & Svensson 

	   26 

överhuvudtaget övervägt att byta bank till konkurrerande aktörer på marknaden och 

därmed vara illojal mot den nuvarande banken. Det andra och tredje påståendet 4. Jag 

anser det tidskrävande att byta bank” och ”5. Att byta bank anser jag är komplicerat” 

testas i studien då tidigare forskning visar att tidsaspekten och inlärningskostnaden är 

faktorer som påverkar kunders benägenhet att byta bank (Tesfom & Birch, 2011).  

 

4.2.4 Beroende variabel  

Om det skulle ske en förändring i studiens oberoende variabler och därmed den 

medierande variabeln kommer detta påverka den beroende variabeln. Däremot påverkas 

inte den oberoende variabeln av en förändring i den beroende variabeln (Körner & 

Wahlgren, 2015). Undersökningens beroende variabel är kundlojalitet och behandlas av 

tre påståenden i enkäten: ”1. Majoriteten av mina bankärenden genomför jag på fysiska 

kontor”, ”2. Mina bankärenden föredrar jag att genomföra online” och ”20. Jag 

rekommenderar min bank till min omgivning”. Samtliga påståenden har en direkt 

anknytning till skillnader av kundlojaliteten och användning för onlinebanktjänster 

jämfört med traditionella banktjänster. Vidare i denna studies empiriska analys, 

diskussion och slutsats kommer inte påstående 1 och 2 användas. Detta på grund av att 

vid senare analys och behandling kring påståendena konstaterades att dessa var otydliga 

eftersom de inte mäter det som från början var menat, kundlojalitet. Därför har studiens 

beroende variabel i studien baserats på det 20:de påståendet ”Jag rekommenderar min 

bank till min omgivning”. Valet av påstående som anger kundlojaliteten är utifrån tidigare 

studier som menar att det en kund säger till sin omgivning om aktören visar tydligt olika 

nivåer av kundlojalitet (Ndubisi et al., 2009; Augusto de Matos et al., 2013). Denna så 

kallade word-of-mouth effekten som positiva eller negativa kommentarer kring en bank 

innehar bidrar till att kunden främjar ett budskap om nöjdheten och vilken typ av relation 

denne har till sin bank. 

4.3 Pilotstudie 

För att öka studiens validitet genomfördes en pilotstudie för att reducera risken att 

respondenterna missförstod enkätens påståenden. Pilotstudien syftar även till att 

kontrollera att undersökningen mäter det den avsåg att mäta och därmed ökar studiens 

validitet. Pilotstudien bestod av tio respondenter där feedback samlades in för att erhålla 

förståelse över enkätens påståendeformuleringar. Insamlingen skedde under två olika 
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tider som speglar datainsamlingsperioden. Fem respondenter svarade under förmiddagen 

och fem stycken under eftermiddagen, på ett av kontoren som datainsamlingen senare 

genomfördes på, och gav respons till enkäten. Enkäten utformades från början till tre A4-

sidor. Dock efter att respondenterna i pilotstudien besvarat enkäten uppgav majoriteten 

av dessa att tre sidor var psykologiskt jobbigt att svara på. Denna respons ledde till att 

enkätens utformning komprimerades för att reducera ner sidantalet till endast en A4-sida. 

Detta gavs även som förslag på plats till respondenterna vilket mottogs positivt. Vissa 

meningsuppbyggnader i enkätens påståenden uppgavs i pilotstudien vara svårtolkade 

varpå dessa omformulerades för att ge större förståelse till det som ska undersökas vilket 

ökar studiens reliabilitet. Under pilotstudien skapades även en uppfattning var i lokalen 

vi som forskare skulle placera oss för att få störst respons från de möjliga respondenterna. 

Vidare noterades att personerna som besökte Kontor 1 var mindre villiga att svara på 

studien än de personer som besökte Kontor 2. Möjlig förklaring till detta antas vara att 

Kontor 1 var ett betydligt större bankkontor där kundflödet var högre än på Kontor 2. 

Detta är dock inget som kommer undersökas närmare i studien. Genom pilotstudien 

försäkrades att enkätformuläret inte innehöll några fel och därmed ökade studiens 

validitet (Denscombe, 2016). Pilotstudiens resultat var mycket givande till den riktiga 

undersökningen för att kunna införskaffa empiri som låg i linje med det studien avsåg att 

undersöka.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att studien har undersökt det som studien verkligen avsåg att undersöka 

(Thurén, 2007; Körner & Wahlgren, 2015). Om det inträffar något avvikande under den 

studerade mätperioden påverkas validiteten negativt. Detta eftersom resultatet kan bli 

missvisande och ge oriktiga effekter på studiens variabler (Saunders et al., 2009). För att 

erhålla hög validitet i studiens empiriska undersökning har faktorer som bearbetas i 

teorier använts. Genom att utforma enkätens variabler till konkreta påståenden skapades 

möjlighet att genomföra statistiska beräkningsmetoder och därmed realisera kvantitativa 

mätningar. Varje hypotes och faktor undersöktes med påståenden som inspirerats från 

vetenskapliga artiklar för att öka påståendenas validitet. Enkätens påståenden har 

formulerats till mestadels neutrala påstående men även positivt och negativt laddade 

påståenden ingick i undersökningen. Respondenterna blev således tvungna att fundera 

över påståendets innebörd och därmed inte besvara enkäten mekaniskt. Som sista led i att 

säkerställa undersökningens validitet pilottestades enkäten på utvalda respondenter. I den 
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slutgiltiga enkäten togs det sedan hänsyn till den erhållna feedbacken, innan den användes 

för att samla in studiens empiri.  

 

För att studien skall vara korrekt och pålitlig måste den uppvisa hög reliabilitet, vilket 

uppnås genom att undersökningen visar samma resultat som om den skulle återupprepas 

(Thurén, 2007; Körner & Wahlgren, 2015). För att påvisa om enkätens påståenden har 

hög reliabilitet har ett Cronbach´s alpha-test genomförts efter det att empirin var 

insamlad. Detta genom att respondenternas åsikter rörande varje respektive påstående i 

enkäten adderades faktorvis. Cronbach´s alpha analyseras genom påståendenas 

kovarianser som med fördel ska överstiga 0.7 för att dessa ska anses vara givande mot 

varandra. Även när ett Cronbach´s alpha inte uppnår denna gräns kan värdet accepteras, 

dock leder detta till minskad pålitlighet. Ett Cronbach´s alpha som understiger 0.7 kan 

bero på att påståendena inte påverkar den analyserande faktorn tillräckligt, men trots det 

vara viktiga för undersökningen (Bonett & Wright, 2014). 

4.5 Analysmetoder 

Den insamlade empirin överfördes till statistikprogrammet SPSS där beräkningarna 

genomfördes. Empirin analyserades via regressionsanalyser i enlighet med studiens 

modellen (se Figur 3.1). Den första delen i analysen beskriver enkätpåståendenas utfall 

och den andra delen i analysen testar data för reliabilitet och normalfördelning. Detta 

genomförs för att göra korrekta korrelationsberäkningar och regressionsanalyser. I 

analysens avslutande del presenteras utfallet av studiens hypoteser det vill säga om de 

accepteras eller förkastas samt dess hållbarhet. 
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5. Empirisk Analys  

Kapitel fem utgörs av studiens analys som syftar till att granska utfallet av den 

genomförda enkätundersökningen. Denna analys ligger sedan till grund för studiens 

diskussion och slutsatser. Kapitlet inleds med att beskriva studiens urval av respondenter. 

Vidare kommer resultaten av de tester som genomförts presenteras innan en slutlig 

hypotesprövning genomförs med hänsyn till tidigare forskning.  

5.1 Deskriptiv statistik  

Studiens enkät besvarades av 107 respondenter varav 106 var möjliga att analysera. 

Studiens bortfall bestod således av en respondent och uppstod på grund av att personen 

lämnade enkäten ofullständig. Enkäten inleddes med kontrollvariabler som förklarar 

respondenternas demografiska förutsättningar.  

 

Tabell 5.1 visar respondenternas könsfördelning. Av de 106 respondenterna var 54 

personer kvinnor och 52 personer utgjordes av män. Trots att undersökningens 

respondenter slumpvis blev utvalda visade resultatet att sånär hälften var kvinnor och 

hälften var män. Detta utfall ökar studiens tillförlitlighet då ett snedfördelat urval hade 

påvisat vad det överrepresenterade könets åsikter kring de undersökta faktorerna var 

(Denscombe, 2016). Detta var fördelaktigt för studien då den ämnade att undersöka en 

generell bild av hela populationen och inte ett specifikt kundsegment.  

 

Tabell 5.1 Könsfördelning  

 Frekvens  Procent 

Kvinna 54 50.9 

Man 52 49.1 

Totalt  106 100.0  

 

Tabell 5.2 visar åldersfördelningen i studien. Av tabellen går det att utläsa att 

åldersfördelningen bland respondenterna var mellan 18 och 81 år gamla. Det går även att 

utläsa att det överlag var en jämn fördelning mellan de olika åldersgrupperna som 

representeras i studien. Detta visar på att åldersfördelningen var blandad för de som 

besöker bankkontor.  
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Tabell 5.2 Åldersfördelning  

Ålder  Frekvens  

18-39 35 

40-59 40 

60-81 31 

Totalt  106 

 

Tabell 5.3 visar en åldersammanställning och demonstrerar att den yngsta respondenten 

var 18 år och den äldsta 81 år. Den empiriska undersökningen hade inget i förväg bestämt 

åldersintervall och således utgjorde inte respondenternas ålder en grund för bortfall. 

Noterbart är att respondenternas medelålder i undersökningen uppgår till 48 år med en 

standardavvikelse på 17.14 år, vilket påvisar en stor åldersspridning bland de 106 

respondenterna. Ett jämt fördelat åldersspann bland respondenterna ökar studiens 

tillförlitlighet, då det skapar möjlighet att göra uttalande för hela populationen istället för 

enskilda åldersgrupper (Denscombe, 2016). 

 

Tabell 5.3 Ålderssammanställning  

 Minsta Max  Medel  Std  

Totalt  18 81 47.91 17.14 

 

Tabell 5.4 redovisar respondenternas utbildningsnivå. Denna visar att majoriteten av 

respondenterna hade en lägre utbildningsnivå de vill säga gymnasienivå eller lägre och 

utgjordes av 54 stycken. De resterande 48 respondenterna tillhörde kategorin högre 

utbildningsnivå och innehade därmed en avslutad högskola/ universitetsutbildning. 

 

Tabell 5.4 Utbildningsnivå  

 Frekvens  Procent  

Lägre utbildningsnivå 58 54,7 

Högre utbildningsnivå 48 45,3 

Totalt 106 100.0  
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5.2 Analys 

I kommande avsnitt kommer de analysmetoder som nyttjats för att studera den insamlade 

data att presenteras. Vidare kommer resultatet från studiens faktorer för respektive 

analysmetod att redogöras. 

 

5.2.1 Cronbach Alpha  

Genom att utföra ett Cronbach alpha-test på undersökningens påståenden som berör 

samma faktorer prövas om flera av dessa kan slås samman. Genom detta mäts faktorernas 

interna reliabilitet (Pallant, 2013). Om den interna reliabiliteten överstiger 0.7 ges en 

indikation på att reliabiliteten mellan faktorerna är hög, vilket innebär att de ställda 

påståendena ämnades att mäta samma faktor (Pallant, 2013). Cronbach alpha-värdet kan 

även accepteras av värden som understiger 0.7 och fortfarande inneha reliabilitet mellan 

faktorerna (Bonett & Wright, 2014). Skulle resultatet av testet understiga det angivna 

värdet kan detta beror på ett flerindikatorsmått som åsyftar att mäta flertalet fenomen och 

därmed inbringar en låg validitet (Bryman & Bell, 2015). Bonett och Wright (2014) 

menar att det inte finns ett säkerställt lägsta accepterat värde för Cronbach alpha, utan 

påståendena kan trots låga värden vara en del av studien om de anses viktiga för 

undersökningen.  

 

De påståenden som undersökts för varje enskild faktor i studiens empiriska analys 

testades för att klargöra möjligheten att kombinera olika påståenden till en ensam variabel 

som mäter samma faktor. Som tidigare nämnt presenterades studiens påstående ”17. Höga 

kostnader från min bank får mig att söka upp billigare konkurrenter” negativt laddad mot 

de övriga påståendena i faktorn byteskostnader. Detta är på grund av att övriga påståenden 

för byteskostnader, ”18. Förmånerna min bank erbjuder är bidragande till att jag inte byter 

bank” samt ”19. Jag känner mig inte bekväm vid inlärning av nya onlinebanktjänster”, 

ger indikation att om respondenten svarat högt (4-7 på likertskalan) bör kunden stanna 

kvar vid sin bank och benägenheten att byta bank minskar. För påstående 17 blir det 

motsatt effekt, vid höga svar på likertskalan ökar bytesbenägenheten (se Bilaga 1). I 

analysen har detta lett till att påstående 17 är omvänd till positivt laddad. För att tydliggöra 

påståendenas samverkan har även en faktoranalys genomförts (se Bilaga 2) Resultatet av 

testet visas i Tabell 5.5 och tyder på att studiens medierade variabel, benägenhet att byta 

bank, har Cronbach alpha-värde 0.592 vilket innebär att den interna reliabiliteten mellan 
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påståendena i undersökning avser mäta samma sak. Vid tester av studiens oberoende 

variabler har relationskvalité högsta Cronbach alpha-värde på 0.853 och indikerar på 

mycket hög intern reliabilitet (Pallant, 2013). Varumärkeslojalitet accepteras i studien 

även fast vädret är relativt lågt, 0.471, eftersom denna faktor anses viktig för studien 

(Bonett & Wright, 2014). De tre påståendena som berörde byteskostnader i 

undersökningsenkäten visade sig utifrån respondenternas svar inte mäta samma sak, 

vilket resulterade i Cronbach alpha-värde 0.208. Värdet är lågt men valdes att accepteras 

eftersom påståendena var viktiga för den fortsatta analysen, då tidigare forskning visat att 

det finns ett samband mellan byteskostnader och benägenheten att byta bank (Bonett & 

Wright, 2014; Ndubisi, 2007; Colgate & Lang, 2001; Burnham et al., 2003). Kundlojalitet 

har som tidigare nämnts valts att enbart använda ett av påståendena som var gjorda för 

denna faktorn. Detta gör att det inte går att utläsa ett Cronbach alpha-värde utifrån 

kundlojalitet eftersom det krävs minst två komponenter som ställs mot varann för att 

utläsa just Cornbach alpha-värdet.  

 

Tabell 5.5 Cronbach alpha  

 Cronbach alpha          N of items 

Varumärkeslojalitet 0.471 3 

Relationskvalité 0.853 5 

Byteskostnader 0.208 3 

Benägenhet att byta bank 0.592 3 

Kundlojalitet *** 1 

 ***Ej möjlig Cronbach alpha-beräkning 

 

5.2.2 Kolmogorov-Smirnov 	 

För att undersöka om studiens faktorer var normalfördelade användes Kolmogorov-

Smirnov testet. Detta för att kunna göra en bedömning över hur den insamlade data vidare 

skulle analyseras. För faktorer som inte är normalfördelade bör Spearman Rank Order 

Correlation-testet användas medan för normalfördelade faktorer är Pearson 

Productmoment Correlation Coefficient-testet fördelaktigt (Pallant, 2013).  

 

För att studiens faktorer skall kunna bedömas som normalfördelade måste utfallet av 

testet tangera eller överstiga en signifikansnivå på 0.05 (Pallant, 2013). Denna 
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signifikansnivå används även senare i analysen för studiens samtliga tester. Utfallet av 

testet visas i Tabell 5.6 och innebär att studiens variabler inte är normalfördelad. Pallant 

(2013) förklarar att större mängd insamlad data i studiens undersökning ofta innebär att 

variablerna är normalfördelade, vilket inte stämmer för denna studie. Eftersom samtliga 

faktorer visade sig inte vara normalfördelade valdes Spearman Rank Order Correlation-

test att genomföras, då detta som tidigare nämnts bör användas vid dessa förutsättningar.  

 

Tabell 5.6 Kolmogorov-Smirnov test 

 Signifikansnivå 

Varumärkeslojalitet 0.000 

Relation 

Byteskostnader 

0.000 

0.019 

Benägenhet att byta bank 0.002 

Kundlojalitet 0.000 

 

Då studiens faktorer inte uppvisar normalfördelade resultat ansågs det nödvändigt att testa 

dess skevhet och kurtosis. Detta för att erhålla en indikation kring faktorernas egenskaper. 

I Tabell 5.7 utläses att fyra av studiens faktorer uppmätte negativ skevhet förutom en, 

benägenhet att byta bank. Detta innebär att respondenternas svar för faktorerna 

varumärkeslojalitet, relationskvalité, byteskostnader och kundlojalitet motsvarade värden 

mellan fyra och sju på undersökningens sjugradiga likertskala (Pallant, 2013). För 

studiens medierande variabel, benägenhet att byta bank, har påståendena besvarats med 

värden mellan ett och tre på den sjugradiga skalan vilket kan avläsas eftersom skevheten 

är positiv. Ett annat värde som analyserats är variablernas kurtosis, vilket förklarar 

spridningen av respondenternas svar var på likertskalan. Kurtosis kan inneha både 

negativa och positiva värden. De negativa värdena menar att svaren har varit liknande 

varandra medan positiva värden över 0 innebär att svaren varit olikt fördelade på 

likertskalan (Pallant, 2013). Faktorerna benägenhet att byta bank och kundlojalitet 

avviker från de andra faktorerna och uppvisar negativ kurtosis. Detta indikerar att 

respondenternas svar var relativt lika varandra medan de övriga faktorerna uppvisar 

positiva värden vilket tyder på att påståendena besvarades olika mellan respondenterna.  
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Tabell 5.7 Skevhet och Kurtosis  

 Skevhet  Kurtosis  

Varumärkeslojalitet - 0.912   1.080 

Relationskvalité 

Byteskostnader 

- 1.015 

- 0.009                   

  0.315 

  0.342 

Benägenhet att byta bank   0.050 - 0.763 

Kundlojalitet  - 0.488 - 0.858 

 

5.2.3 Spearman Rank Order Correlation  

Spearman Rank Order Correlation-test har använts för att undersöka sambandens styrka 

mellan studiens olika faktorer. Korrelationskoefficienten som analyseras kan inneha ett 

värde mellan -1 och 1 vilket innebär att sambandet mellan variablerna kan vara såväl 

positiva som negativa. Vid korrelationsvärde 1 har variablerna perfekt positiv korrelation 

vilket innebär att variablerna innehar perfekt samverkan mellan varandra. För 

korrelationsvärde -1 är samverkan mellan variablerna helt motsatt, vilket innebär en 

perfekt negativ korrelation. Korrelationskoefficienterna kan uppvisa svagt, medelstarkt 

eller starkt samband (Pallant, 2013). Har korrelationskoefficienten positiva eller negativa 

värden mellan intervallet 0.10 och 0.29 har dessa ett svagt samband, mellan 0.3 och 0.49 

medelstarkt samband samt mellan 0.5 och 1.0 starkt samband (Pallant, 2013).  

 

Tabell 5.8 visar de korrelationsberäkningar som genomförts och påvisar att såväl positiva 

som negativa samband förekommer mellan variablerna. Ur korrelationsmatrisen går det 

att utläsa att det föreligger negativa samband mellan två av de oberoende variablerna, 

relationskvalité och varumärkeslojalitet, och den medierande variabeln benägenhet att 

byta bank. Detta betyder att då till exempel en kund upplever att relationskvalitén ökar 

minska benägenheten att byta bank något. Detsamma gäller för varumärkeslojalitet och 

benägenheten att byta, detta sambandet är svagt till medelstarkt. Ur Tabell 5.8 utläses 

även att då byteskostnaderna ökar innebär detta även att benägenheten att byta bank ökar 

eftersom korrelationen är positiv. Styrkan för detta sambandet är dock mycket svagt med 

korrelationsvärde 0.056. Alltså kan vi inte påvisa att de tydligt reagerar med varann. 

Sambandet mellan studiens medierande och beroende variabel, benägenhet att byta bank 

och kundlojalitet, är negativt korrelerad vilket tyder på att då benägenheten att byta bank 

ökar minskar, ökar kundlojaliteten. Detta är i enlighet med studiens hypoteser även fast 
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sambandet inte är starkt. De signifikansnivåer som går att utläsa i Spearman Rank Order 

Correlation-testet indikerar på hur hög tillit resultatet innehar (Pallant, 2013). 

Korrelationsmatrisen påvisar att resultaten mellan relation och benägenhet att byta bank 

samt kundlojalitet och benägenhet att byta bank är signifikanta. Övriga signifikanta 

resultat är inte särskilt intressanta för studien eftersom de sambanden ej prövas. Ur Tabell 

5.8 går det även att utläsa kontrollvariablernas påverkan på uppsatsens oberoende-, 

medierande- och beroende variabler. Ur dessa kan konstaterandet göras att studiens 

variabler inte innehar samband som påverkas av kön, ålder eller utbildningsnivå. 

 

Tabell 5.8 Spearman Rank Order Correlation   
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Relationskvalité 1.000        

2. Varumärkeslojalitet 0.407* 1.000       

3. Byteskostnader 0.378* -0.253* 1.000      

4. Benägenhet att byta -0.307* -0.024 0.056 1.000     

5. Kundlojalitet 0.515* 0.556* 0.426* -0.200* 1.000    

6. Kön -0.021 -0.112 -0.005 -0.252* 0.022 1.000   

7. Ålder -0.132 0.091 0.144 0.059 0.035 0.181 1.000  

8. Utbildningsnivå  0.054 0.078 -0.199* -0.054 -0.119 -0.059 -0.204* 1.000 

*p < 0.05          

5.2.4 Regressionsanalys  

Ett multipelt regressionsanalystest har genomförts eftersom studien avser att frambringa 

en förståelse för vilka samband kontrollvariablerna och de oberoende variabler har på den 

medierade variabeln, vilket gör denna typ av analys fördelaktig. Studien utgår även från 

en linjär regression eftersom sambandet mellan den medierade variabeln och den 

beroende variabeln enbart innehar sambandsfaktorer mellan varandra. Genom den enkla 

regressionsanalysen visas hur en variabel påverkar en annan vilket lett till att denna analys 

har använts mellan dessa två variabler.  

 

I denna studie användes en multipel regressionsanalys på grund av att kunna förutsäga 

olika värden i den medierade variabeln vid påverkan av de oberoende variablerna. Genom 

att använda denna typ av analys kan varje oberoende variabels samband med den 
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medierande variabeln urskiljas (Körner & Wahlgren, 2015). Dock användes den enkla 

regressionen för att påvisa hur den medierade variabeln påverkar den beroende eftersom 

det inte finns flera olika variabler som påverkar sambandet mellan dessa räcker det att 

bevisa denna påverkan (Pallant, 2013). 

 

Konstanten för den multipla regressionsanalysen kan utläsas från Tabell 5.9 och är 

benägenhet att byta bank vilken innehar ett värde på 5.557. Detta innebär att då de 

oberoende variablerna är konstanta, är värdet för benägenhet att byta bank 5.557. För 

varje varumärkeslojalitetsenhet som adderas ökar benägenheten att byta bank med 0.144 

enheter, givet att relation och byteskostnader är konstanta. För varje 

relationskvalitésenhet som läggs till minskar kundens benägenhet att byta bank med            

-0.411 enheter givet att varumärkeslojalitet och byteskostnader är konstanta.  För varje 

pålagd enhet byteskostnad som adderas ökar benägenheten att byta bank med 0.265 

enheter, givet att relation och varumärkeslojalitet är konstanta. Det går även att utläsa i 

Tabell 5.9 att ålder inte påverkar benägenheten att byta bank. Utbildningsnivån och kön 

går ej att analysera eftersom det till exempel inte går att utläsa då benägenheten att byta 

bank ökar, verkens ökar eller minskar om man är kvinna eller man. Ur Tabell 5.12 kan 

kundlojalitet utläsas som konstanten och innehar ett värde på 4.303. Benägenheten att 

byta banks påverkan när alla andra variabler är lika innebär att för varje enhet benägenhet 

att byta bank som läggs till minskar kundlojalitet med -0.320 enheter. Kön och 

utbildningsnivå är även svår i detta fall att utvärdera utfallet av. Ålder påverkar ytterst 

lite i detta fall. 

 

Om två variabler är högt korrelerade med varandra kan detta skapa problem i form av att 

det blir svårt att hålla isär effekterna de olika variablerna ger utslag på (Pallant, 2013). 

För att kunna säkerställa att de olika variablerna ej är högt korrelerade med varann har ett 

Variance Inflation Factor-test (VIF-test) genomförts. Ett VIF-värde accepteras när 

utfallet visar resultat mellan ett och fyra (Pallant, 2013). Vid värde över fyra kan 

multikollinearitet uppstå vilket indikerar att variablerna är för högt korrelerade. Resultatet 

av studiens VIF-värde accepteras då alla de analyserade värdena är mellan ett och två. 

Detta resulterar i att fortsatt analys kring signifikansvärden kan genomföras. Testerna har 

enbart gjorts för de variabler som omfattas av den multipla regressionen eftersom vid 

enkel regression är detta ej intressant. 
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För att kunna analysera huruvida de olika hypoteserna ska accepteras eller förkastas bör 

de p-värdena beaktas (Körner & Wahlgren, 2015). Till en början gjordes ett ANOVA-

test som visar om de olika variablerna skiljer sig mot varandra. Ur Tabell 5.10 utläses att 

F-värdet för testet är 4.147 vilket ger p-värdet mellan variablerna 0.001. Eftersom 

studiens signifikans- och acceptansnivå är 0.05 innebär det att minst två stycken av 

studiens variabler skiljer sig åt (Pallant. 2013). Detta anses vara positivt för att inte få 

liknande resultat vid hypotesprövning (Pallant, 2013). För att vidare stärka ANOVA-

testets resultat har R-square och adjusted R-square beaktats. De värden som kan utläsas 

ur Tabell 5.11 visar att samspelet mellan variablerna är låga, 0.201 för R-square och 0.152 

för adjusted R-square, men värdena är positiva vilket ändå indikerar till att det finns 

förklaringskraft mellan benägenheten att byta bank och de oberoende variablerna. Vidare 

analyseras varje variabel var för sig mot studiens medierande variabeln.  

 

I tabell 5.9 redogörs resultatet ur den multipla regressionsanalysen. Ur denna går det att 

utläsa att de båda kontrollvariablerna ålder och utbildningsnivå uppvisar ett p-värde på 

0.999 respektive 0.918 vilket långt överstiger studiens signifikansnivå. Detta innebär att 

denna studie inte statistisk kan säkerställa att det finns ett samband mellan 

respondenternas ålder och utbildningsnivå med deras benägenhet att byta bank. Däremot 

innehar kontrollvariabeln kön ett p-värde på 0.011 och understiger därmed 

signifikansnivån. Detta innebär att studien kan säkerställa att det finns ett samband mellan 

kön och benägenhet att byta bank och därmed en statistisk säkerställd skillnad mellan 

kvinnor och män. Vidare går det att utläsa från Tabell 5.12 kan varumärkeslojalitet och 

benägenhet att byta bank inte påvisa något säkerställt samband eftersom p-värdet mellan 

faktorerna är 0.356 och därmed överstiger studiens signifikansnivå. Relationer innehar p-

värde 0.000 vilket innebär att det statistiskt kan säkerställas ett samband mellan 

relationskvalité och benägenheten att byta bank finns. Den sista variabeln som använts i 

den multipla regressionen är byteskostnader mot benägenhet att byta bank, vars p-värde 

uppgår till 0.053. Detta når nästan de kraven för att studien ska acceptera att det finns ett 

samband mellan byteskostnader och benägenhet att byta bank, men det är inte tillräckligt 

för att det statistiskt säkerställt ska kunna accepteras. 

 

Studien har som tidigare nämnt även genomfört en enkel regressionsanalys vars resultat 

redovisas i Tabell 5.12. Ur denna kan det konstateras att samtliga av studiens 

kontrollvariabler överstiger studiens signifikansnivå och därmed kan det inte statistiskt 
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säkerställas ett samband mellan respondenternas ålder, kön och utbildningsnivå påverkar 

dess kundlojalitet. Enligt den enkla regressionen i Tabell 5.12 går det att utläsa ett 

statistiskt säkerställt samband mellan benägenhet att byta bank och kundlojalitet då p-

värdet mellan dessa är 0.011 vilket är under signifikansnivån 0.05. Sammanfattningsvis 

visar studien att relationskvalité och benägenhet att byta bank är utanför 

acceptansområdet vilket leder till att samband kan påvisas (Körner & Wahlgren, 2015). 

Detsamma gäller mellan benägenhet att byta bank och kundlojalitet. Varumärkeslojalitet 

och byteskostnader är innanför acceptansområdet vilket gör att dessa ej kan påvisa 

samband. 

 

 Tabell 5.9 Multipel Regression 

  Icke standardiserad koefficient  Signifikansnivå Collinearity Statistics 

  B    Standard Fel p-värde VIF 

Konstant 5.557 0.864 0,000   

Kön - 0.764 0.296 0.011 1.055 

Ålder 0.000 0.009 0.999 1.137 

Utbildningsnivå 0.031 0.304 0.918 1.099 

Varumärkeslojalitet 0,144 0,155 0,356 1,344 

Relation - 0.553 0,139 0,000 1,630 

Byteskostnad 0,265 0,135 0,053 1,371 

Konstant variabel: Benägenhet att byta bank       

 

Tabell 5.10 ANOVA 

  Sum of squares        df         Mean square          F             p-värde 

Konstant        54.905                6              9.151             4.147           0.001 

Residual 

Benägenhet att byta bank 

     218.445              99              2.207 

     273.350              105 

Beroende variabel: Benägenhet att byta bank 

Oberoende variabler (Konstant): Byteskostnad, Varumärkeslojalitet, Relationskvalité 
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Tabell 5.11 R-values 

 Model    R          R-square     Adjusted R-square        Std. Error of the Estimate 

 1 0.448          0.201                  0.152                                   1.485 

Predictors: (Constant), Bytekostnader, Varumärkeslojalitet, Relation 

 

Tabell 5.12 Enkel Regression 

  Icke standardiserad koefficient          Signifikansnivå 

  B Standard Fel p-värde 

Konstant 4.303 0.228 0.000 

Kön - 0.120 0.400 0.765 

Ålder 0.003 0.012 0.769 

Utbildningsnivå - 0.491 0.391 0.212 

Benägenhet att byta bank - 0.320 0,123 0,011 

Konstant: Kundlojalitet     

5.3 Hypotesprövning och diskussion  

För att testa om studiens oberoende variabler har ett samband med den medierade 

variabeln har hypotestester utförts med hjälp av de framtagna p-värdena. Detta innebär 

att varumärkeslojalitet, relationskvalité och byteskostnader ställs mot kunders 

benägenhet att byta bank för att kontrollera och förklara hypotesernas resultat. 

Bytesbenägenhetens p-värde kommer användas vid prövning mot kundlojalitet för 

hypotesens styrka. Hypotesprövningens resultat redovisas i Tabell 5.11 och Tabell 5.14.  

 

5.3.1 Hypotes 1  

H1: Ökade byteskostnader har ett negativt samband med traditionella bankkunders 

benägenhet att byta bank. 

 

Eftersom p-värdet för byteskostnader överstiger studiens signifikansnivå, 0.053 jämfört 

med 0.05, stöds ej denna hypotes. I denna studie går det alltså inte att bevisa ett statistiskt 

säkerställt samband mellan byteskostnader och bankkunders benägenhet att byta bank. 

Det bör dock noteras att denna hypotes näst intill kan accepteras och sambandet hade i så 

fall pekat i samma riktning som tidigare forskning, vilket nu inte kan konstateras. 

Byteskostnader i form av tid, pengar och psykologiska ansträngningar är det som drabbar 
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kunden när dessa byter bank och därmed påverkar kundernas benägenhet att byta bank 

(Augusto de Matos et al., 2013; Tesfom & Birch, 2011). Det förklaras att när 

byteskostnader är låga, är benägenheten att byta hög och vice versa. En möjlig förklaring 

till denna studies utfall är att de respondenter som besvarat enkäten innehar en passiv 

lojalitet. Detta innebär att banken skapar höga byteskostnader vilket leder till att kunderna 

känner sig tvingade att stanna kvar hos aktören, även om de har intentionen att byta 

(Augusto de Matos et al., 2013). Det har i tidigare studier beskrivits att onlinebanker 

besitter en komparativ fördel gentemot traditionella banker eftersom de erbjuder sina 

kunder en lägre byteskostnad genom minskad tidsåtgång (Mutum et al., 2014). Resultatet 

vår studie påvisar är att denna fördel inte kan nyttjas av onlinebanker på samma sätt som 

tidigare studie gjort, då det enligt vår studie inte kan statistiskt säkerställas att det finns 

ett signifikant samband mellan byteskostnader och kunders benägenhet att byta bank.    

 

5.3.2 Hypotes 2 

H2: Ökad varumärkeslojalitet har ett negativt samband med traditionella bankkunders 

benägenhet att byta bank.  

 

Då p-värdet för varumärkeslojalitet mot kunders benägenhet att byta bank är över 

signifikansnivån, 0.356 mot 0.05 stöds ej den andra hypotesen. Detta innebär att denna 

studie inte kan påvisa ett säkerställt samband mellan varumärkeslojalitet och kunders 

benägenhet att byta bank. Detta går emot vad tidigare studier visat (Morgan & Hunt, 

1994; Lau & Lee, 1999; Valenzuela, 2014; Kaur et al., 2016). De tidigare studierna menar 

att ju starkare varumärkeslojalitet kunden innehar desto lägre benägenhet att byta bank 

bör kunden uppvisa. Genom onlinebaserade tjänster kan företag få direkt kunskap om 

kundens intryck för att möjliggöra en lyckad framtida kundrelation och därmed skapa 

kunder som har låg benägenhet att byta bank (Khan et al., 2016). Eftersom majoriteten 

av undersökningens respondenter använder bankens onlinetjänster samt besöker de 

fysiska bankkontoren, kan kunden upplevda olika intryck vilket kan påverka 

benägenheten att byta bank. Khan et al. (2016) belyser i sin studie att vid användandet av 

onlinetjänster kan företaget få en mer analyserad bild av kundens behov. Piha och 

Avlonitis (2015) menar även att produktutbudet påverkar kundens val av varumärke. 
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5.3.3 Hypotes 3  

H3: Ökad relationskvalité mellan bank och kund skapar negativa samband med 

traditionella bankkunders benägenhet att byta bank.  

 

Det finns ett säkerställt samband mellan relationskvalité och benägenhet att byta bank 

eftersom signifikansnivån är 0,05 och p-värdet mellan dessa är 0,000. Hypotes 3 stöds 

alltså i denna studie vilket är i enlighet med tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan relationskvalité och benägenheter att byta bank (O´Loughlin & Szmigin, 2006; 

Šonková & Grabowska, 2015; Verma et al., 2016). Verma et al. (2016) menar att det 

finns olika fördelar som påverkar relationskapandet mellan banker och kunder vilket även 

i denna studie påvisas acceptabla. De kunder som använder traditionella banktjänster, 

alltså en blandning av onlinebanktjänster samt fysiska kontor, anses ha goda relationer 

till sin bank. Detta eftersom banken blir mer tillgänglig genom att onlinetjänsterna medför 

att informationsflödet, priseffektiviteten, produktinformation samt kundernas 

rekommendationer ökar. Som går att utläsa i Bilaga 3 besvarar respondenterna oavsett 

kön, ålder eller utbildning att relationskvalitén till banken är viktig för dem och därmed 

påverkar deras benägenhet att byta bank negativt. Colgate och Lang (2001) menar att det 

finns en skillnad mellan generationers värdering av relationer vilket denna studie ej 

påvisar (se Bilaga 3). Evangelista et al. (2016) menar dock att relationen mellan kund och 

bank är betydelselös i sin påverkan på benägenheten att byta bank. Vår studie menar 

däremot att sambanden mellan relationskvalité och benägenhet att byta bank är viktiga 

för banken då lönsamhet skapas genom att kunderna är trogna sin bank (Colgate & Hedge, 

2001; Colgate et al., 1996). Detta eftersom långvariga relationer medför en större 

lönsamhet jämfört med att införskaffa nya kunder.  

 

5.3.4 Hypotes 4  

H4: Kunder som uppvisar hög benägenhet att byta bank har ett negativt samband med 

traditionella bankers kundlojalitet.  

 

Då p-värdet för benägenhet att byta bank mot kundlojalitet är under signifikansnivån, 

0.011 mot 0.05, stöds den slutliga hypotesen. Således kan denna studie påvisa ett 

säkerställt samband mellan benägenhet att byta bank och kundlojalitet. Detta är i enlighet 

med tidigare studier som beskriver att kunder med låg benägenhet att byta bank uppvisar 
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hög kundlojalitet (Valenzuela, 2014; Mutum et al., 2014). De senaste åren har 

konkurrensen i bankbranschen ökat genom bildandet av onlinebanker, vilket gjort att det 

är viktigt för bankerna att öka sin konkurrenskraft för att bibehålla befintliga kunder 

(Valenzuela, 2014). Denna studie visar att detta kan uppnås genom att skapa kunder med 

låg benägenhet att byta bank. En förklaring till detta kan bero på att onlinekunder tenderar 

att uppvisa falsk kundlojalitet genom att inlärningsprocesser för onlinebanktjänsterna 

skapar en osäkerhet som gör att kunderna stannar kvar i banken (Johnson et al., 2004; 

Mutum et al., 2014). Således måste banker använda strategier som påverkar de 

onlinebaserade kunderna för att generera kundlojalitet. De traditionella bankerna kan göra 

detta genom de möten som möjliggörs genom deras fysiska kontor, vilket skapar 

relationskapande integrationer (Šonková & Grabowska, 2015). Genom att denna hypotes 

stöds kan denna studie bevisa att de kunder som rekommenderar sin bank till nära och 

kära även tenderar till att inneha låg benägenhet att byta bank. 
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6. Slutsats 

I uppsatsens sjätte kapitel presenteras de slutsatser som baseras på studiens analys och 

tidigare forskning. Slutsatserna syftar till att skapa helhetsbilder av studien genom att 

sammankoppla analys och teori för att besvaras studiens frågeställning och syfte. Vidare 

i detta kapitel presenteras implikationer som beskriver de praktiska och teoretiska bidrag 

till forskningen denna studie lämnar. Slutligen presenteras självkritik samt förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att förklara hur relationskvalité, varumärkeslojalitet och 

byteskostnader påverkar kunders benägenhet att byta bank, vilket i sin tur påverkar 

kundlojaliteten gentemot traditionella banker då onlinebanktjänster ökar. Utifrån syftet 

uppstod frågeställningen: ”hur påverkar onlinebanktjänster bankkunders kundlojalitet i 

förhållande till de traditionella bankerna?”. Tidigare studier har visat att 

varumärkeslojalitet, relationskvalité och byteskostnader har samband med bankkunders 

benägenhet att byta bank. Studien har utifrån tidigare forskning analyserat sambandet 

mellan bytesbenägenhet och kundlojalitet. Resultatet samt svaret på studiens syfte och 

frågeställning påvisar att det inte finns ett samband mellan varumärkeslojalitet och 

kunders benägenhet att byta bank. Däremot påvisar studien att det finns ett samband 

mellan relationskvalitén mellan banken och kunden och dess benägenhet att byta bank. 

Detta är i enlighet med tidigare granskad forskning som undersökt detta samband 

(O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015; Verma et al., 2016). Den 

sista faktorn som beskrivits inneha ett samband med kunders benägenhet att byta bank är 

byteskostnader (Kaur et al., 2012; Augusto de Matos et al., 2013), vilket denna studie 

inte kan påvisa. Augusto de Matos et al. (2013) menar att då detta fenomen uppstår kan 

det vara banken som skapat så höga byteskostnader att kunderna känner sig tvingade att 

stanna kvar hos aktören, även om de har intentionen att byta bank.  

 

Studiens medierande variabel, bytesbenägenhet, kan med denna studie påvisas inneha ett 

säkerställt samband med den beroende variabeln, kundlojalitet. Detta i enlighet med 

tidigare forskning som menar att desto lägre benägenhet en bankkund har att byta bank 

ju högre antas deras kundlojalitet vara (Vyas & Raitani, 2014). Resultatet kan bero på en 

följd av att onlinekunder tenderar att uppvisa falsk kundlojalitet genom att 
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inlärningsprocesser av onlinebanktjänster skapar en osäkerhet som gör att de inte byter 

bank (Johnson et al., 2004; Mutum et al., 2014). Således måste banker använda andra 

strategier för att skapa kundlojalitet. De traditionella bankerna kan göra detta genom sina 

fysiska kontor som möjliggör relationsskapande integrationer (Šonková & Grabowska, 

2015).  

 

Hypotes 3: ” Ökad relationskvalité mellan bank och kund skapar negativa samband med 

traditionella bankkunders benägenhet att byta bank.”, är en av två hypoteser som studien 

har accepterat. Detta visar att den relationskvalité som banker skapar, såväl online som 

fysiskt, minskar kunders benägenhet att byta bank och kan därmed skapa starka och 

långvariga relationer vilket leder till ökad lönsamhet för bankerna (Colgate & Hedge, 

2001; O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & Grabowska, 2015). Colgate och Lang 

(2001) menar i sin studie att tillgänglighet är en viktig faktor inom relationskvalité vilket, 

bevisar att variationen av både onlinetjänster samt möjligheten till fysiska bankmöten ger 

positiva effekter av tillgänglighet. Vidare menar Šonková och Grabowska (2015) att 

fysiska möten skapar förutsättningar till relationsskapande handlingar vilket påvisas i 

denna studie. Den andra hypotesen som i studien accepteras är hypotes 4 ” Kunder som 

uppvisar hög benägenhet att byta bank har ett negativt samband med traditionella bankers 

kundlojalitet.”. Detta tyder på att om bankerna lyckas med att skapa kunder med låg 

benägenhet att byta bank kommer de också erhålla kunder med hög lojalitet. Att skapa 

lojala kunder ligger i bankers intresse då de är ekonomiskt mer lönsamt för dessa att ha 

en trogen kundstock än att ständigt jaga nya kunder.  

 

Svaret på studiens frågeställning kan sammanfattningsvis förklaras med att onlinebanker 

inte har något direkt samband som påverkar kundlojaliteten jämfört med vad traditionella 

bankerna har. Detta betyder att de kunder som genomför majoriteten av sina bankärenden 

genom onlinebanktjänster inte uppvisar en annan kundlojalitet än de kunder som 

genomför sina bankärenden på traditionella bankkontor och vice versa. Däremot påvisas 

faktorn relationskvalité inneha ett samband med kunders benägenhet att byta bank för de 

som använder både onlinebanktjänster samt traditionella banktjänster. Medan 

varumärkeslojalitet och byteskostnader inte kan påvisas inneha ett säkerställda samband 

med bytesbenägenheten en kund innehar, vilket däremot kan statistiskt säkerställas 

mellan kundens benägenhet att byta bank och den uppvisade kundlojaliteten. Slutsatsen 

är således att utifrån denna studie anser bankkunder att relationskvalité ur den 
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tillgänglighet onlinebanktjänster och fysiska kontor skapar viktigt för att få dem att inte 

byta bank och därmed i uppbyggnaden av kundlojalitet.  

6.2 Implikationer  

Studien som redovisats i denna uppsats bidrar genom att demonstrera ett kundperspektiv 

med vidgad kunskap om vilka faktorer som påverkar bankkundernas kundlojalitet när 

onlinebanktjänster ökar. Studiens praktiska bidrag visar att banker kan skapa en högre 

kundlojalitet genom att bevara och expandera relationer med kunderna. Detta är av 

intresse för bankerna eftersom de genom en hög kundlojalitet kan bibehålla och utvidga 

kundstocken, vilket genererar lönsamhet för banken. Att bibehålla kunder är även viktigt 

eftersom det är mer lönsamt att bevara existerande kunder än att utveckla nya relationer. 

Således kan denna studie användas av banksektorn för att fokusera sina kundstrategier på 

de faktorer som är lönsamma och effektiva för att skapa långsiktiga kundförhållanden. 

Eftersom bankbranschen de senaste åren har präglats av en ökad konkurrens mellan olika 

bankaktörer, är det viktigt för dessa att skapa lojala kunder för att kunna växa på 

marknaden och bli lönsamma. 

 

Studiens teoretiska bidrag styrker de teorier som påvisat att relationer innehar samband 

med kunder benägenhet att byta bank (O´Loughlin & Szmigin, 2006; Šonková & 

Grabowska, 2015; Verma et al., 2016). Studien kan däremot inte påvisa att det finns 

samband mellan faktorerna varumärkeslojalitet och benägenhet att byta bank samt 

byteskostnader och benägenhet att byta bank vilket tidigare forskning har visat (Tesfom 

& Birch, 2011; Kaur et al., 2016). Studien visar däremot att benägenhet att byta bank och 

kundlojalitet innehar påvisade samband, helt enligt tidigare forskning (Valenzuela, 2014). 

6.3 Självkritik  

Denna studie har utgått från faktorer som i tidigare studier påvisats inneha samband med 

benägenhet att byta bank, vilket i sin tur innehar samband med kundlojalitet. Det kan vara 

av intresse att även väga in andra faktorer som förväntas inneha samband med 

kundlojalitet. Detta då några av de faktorer som testats i denna studie inte uppvisar ett 

signifikant samband med benägenheten att byta bank. Att utvidga studien till flertalet 

faktorer skulle kunna genera djupare förståelse till hur och varför banker måste skapa en 

stark kundlojalitet. Påståendena som valdes att kombineras från tidigare forskning och 
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resulterade i studiens enkätundersökning borde också setts över med en mer övergripande 

bild för att förstå de olika frågornas innebörd i vidare analys. Detta märktes eftersom det 

inte gick att använda vissa av påståendena i undersökningen för vidare analys. En 

faktoranalys utifrån pilotstudien hade kunnat vara en lösning på problemet. 

 

Då denna studie utgick från en ensam aktör på marknaden hade en mer nyanserad bild 

kunnat erhållas genom att genomföra studien hos flertalet olika bankaktörer. Detta hade 

kunnat öka tillförlitligheten i studiens resultat. Det hade även varit av intresse för studien 

att även undersöka kunder som enbart använder onlinebanker för att kunna jämföra 

skillnader mellan de olika kundtyperna. Detta hade kunnat skapa underlag för en bredare 

analys. Vidare hade utfallet av enkätpåståendenas Cronbach Alpha blivit högre om 

undersökningen adderades med en större mängd påståenden. Det låga Cronbach Alpha 

värdet hade även kunnat höjas om en djupare pilotstudie genomförts, där fler 

respondenter fick delta och tester i SPSS genomfördes. Ur dessa hade det på ett tydligt 

sätt visat sig att kompressionen av de påståenden uppsatsens enkätfrågor utgick ifrån till 

viss del inte avsåg att mäta samma sak. Vidare kunde ytterligare demografiska aspekter i 

from av kontrollvariabler adderats i enkätundersökningen. Exempel på dessa variabler är 

civilstatus och vilket typ av anställning respondenterna innehade. Genom detta hade 

tydligare bild kring vilka bakgrundsfaktorer som kan inneha en påverkan på studiens 

variabler uppvisats. Detta hade således stärkt den genomförda analysen och studiens 

hypotesprövning.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det kan vara av intresse för framtida forskning att undersöka om det eventuellt finns andra 

faktorer som innehar samband med bankkunders lojalitet som denna studie inte tagit 

hänsyn till, exempelvis bankkundernas urbaniseringsgrad. Det framkom vid insamlingen 

av empirin att kundernas svarsfrekvens var olika mellan kontoren. Det kan vara intressant 

att undersöka om skillnader mellan de olika kontorens bankkunder genererar olika 

resultat vid analys av kundlojalitet. Vidare hade ett alternativt tillvägagångsätt att 

genomföra studien på varit att använda kvalitativa metoder genom exempelvis intervjuer. 

Genom denna typ av metodval hade en djupare förståelse för vilka faktorer som har störst 

samband med kundernas lojalitet kunnat undersökas. Slutligen hade det varit intressant 

för vidare forskning att använda en onlinebanks kundstock som respondenter för den 

empiriska insamlingen och därmed erhålla möjlighet att jämföra olika typer av kunder. 
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Bilaga 1: Studiens enkät  

 
  
 

Enkätundersökning 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver ett examensarbete rörande kundlojalitet. 
Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och du som respondent garanteras anonymitet. 
 
Kön:    Kvinna  Man 

 
Födelseår:    _______________________ 

 
Modersmål:   Svenska  Annat 
 
Högsta utbildningsnivå:  
 
Grundskola               Gymnasium                 Högskola/Universitet                Övrigt 

 
           Hur ofta besöker du ett fysisk bankkontor: 
            1-2 gånger om året         3-5 gånger om året         5-10 gånger om året         Mer än 10 gånger om året  
 
 
 

Fråga 1-20 besvaras genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning        
rörande påståendena.                        

                 Instämmer inte                 Instämmer helt  
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Majoriteten av mina bankärenden genomför jag på fysiska kontor  !! !! !! !! !! !! !!

2. Mina bankärenden föredrar jag att genomföra online !! !! !! !! !! !! !!

3. Jag har någon gång det senaste året övervägt att byta bank !! !! !! !! !! !! !!

4. Jag anser det tidskrävande att byta bank !! !! !! !! !! !! !!

5. Att byta bank anser jag är komplicerat !! !! !! !! !! !! !!

6. Jag har en positiv relation till min bank !! !! !! !! !! !! !!

7. Min bank har ett vänligt och professionellt agerande när jag besöker kontoret  !! !! !! !! !! !! !!

8. Min bank har ett vänligt och professionellt agerande när jag nyttjat digitala tjänster  !! !! !! !! !! !! !!

9. Min bank är behjälplig vid komplikationer !! !! !! !! !! !! !!

10. Jag anser att banken anpassar sig efter mina behov !! !! !! !! !! !! !!

11. Ett varierat produktutbud får mig att stanna kvar hos min nuvarande bank. !! !! !! !! !! !! !!

12. Bankens rykte i samhället har stor betydelse för mig !! !! !! !! !! !! !!

13. Hög kvalité i bankens produkter är viktigt för mig !! !! !! !! !! !! !!

14. Min bank förser mig med god produktinformation  !! !! !! !! !! !! !!

15. Min bank har en väl fungerande internetbank !! !! !! !! !! !! !!

16. Min banks onlinekundtjänst har långa väntetider  !! !! !! !! !! !! !!

17. Höga kostnader från min bank får mig att söka upp billigare aktörer !! !! !! !! !! !! !!

18. Förmånerna min bank erbjuder är bidragande till att jag inte byter bank !! !! !! !! !! !! !!

19. Jag känner mig inte bekväm i inlärning av nya onlinebanktjänster !! !! !! !! !! !! !!

20. Jag rekommenderar min bank till min omgivning !! !! !! !! !! !! !!
Tack för din medverkan!  

!
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Bilaga 2: Faktoranalys 
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Bilaga 3: Deskriptiv statistik för kontrollvariabler i 
förhållande till faktorn relationskvalité 

	  
Relationskvalité                              Kön  
 Man Kvinna 
Medelvärde 5.38 5.44 
Standardavvikelse 1.342 1.335 
Minsta värde 2 2 
Högsta värde 7 7 
	  
	  
Relationskvalité  Ålder   
 18-39 40-59 60-81 
Medelvärde  5.61 5.29 5.34 
Standardavvikelse 1.200 1.480 1.290 
Minsta värde 2 2 2 
Högsta värde 7 7 7 
	  
 
 
Relationskvalité                                  Utbildning        
         Lägre utbildning Högre utbildning 
Medelvärde        5.24  5.49 
Standardavvikelse        1.445 1.297 
Minsta värde        2 2 
Högsta värde        7 7 

 
 
 
 
 
 

 


