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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till 

att lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken 

som väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. 

Anledningen till det syfte som studien valt är på grund av den konkurrenssituation som 

bankerna befinner sig i.  

I den teoretiska referensramen diskuteras det först hur en organisation jobbar med sina 

kunder. Därefter följer information om kundrelationer och kundtillfredsställelse. 

Härefter presenteras de faktorer som kan påverka en kund: lojalitet, kundnöjdhet, 

varumärke, förtroende och åtagande. Studien valde i undersökningsmodellen att föra 

samman förtroende och åtagande till ett begrepp för att sedan gå djupare in på detta. 

Förtroende/åtagande påverkas av olika indikatorer som kommunikation, gemensamma 

värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en 

relation. Förtroende/åtagande vägdes sedan mot begreppet benägenhet att lämna för att 

se vilket samband de har till varandra. 

Undersökningen använder sig av en deduktiv ansats med ett positivistiskt synsätt. 

Denna studie baseras på en kvantitativ metod då det görs en enkätundersökning för att 

kunna besvara studiens hypoteser utifrån problemformuleringen. Sedan presenteras 

resultaten med hjälp av SPSS med bland annat en regressionsanalys och 

korrelationstest.  

Undersökningen görs i två steg för att besvara hypoterserna. I det första steget testas de 

olika indikatorerna till förtroende/åtagande för att se vilka av dessa som har störst 

påverkan på förtroende/åtagande och även för att se vilka andra samband som finns. Det 

visade sig att opportunistiskt beteende inte hade något samband och saknade 

tillförlitlighet till förtroende/åtagande. I det andra steget testas förtroende/åtagande till 

benägenhet att lämna sin bank för att se om det finns en koppling mellan dessa 

variabler. Resultatet visade att en kunds benägenhet att lämna sin bank påverkas av 

förtroende/åtagande som därigenom påverkas av de olika indikatorerna förutom genom 

opportunistiskt beteende. Studien har fem hypoteser som accepterades och en som 

förkastades. Detta resultat kan vara användbart för banker för att veta hur de ska agera 

mot sina kunder. Bankerna bör lägga fokus på hantering av ett kundmöte och även få 

kunden att känna tillit till sin bank.   
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Abstract 

The survey aims to show which factors influence a bank customer to leave their bank. It 

also aims, based on the information given, to determine which one is most important 

and to understand a customers consideration in choosing a bank. 

In the theoretical framework is first discussed how an organization works with its 

customers. This is followed by customer relationships and customer satisfaction. Then 

the factors that may affect a customer are presented: loyalty, customer satisfaction, 

brand, trust and commitment. The study chose in the research model to bring trust and 

commitment to one concept and then discuss it deeper. Trust/commitment is affected by 

various indicators, such as communication, shared values, opportunistic behaviour, 

relationship benefits and termination costs. Trust/commitment was then weighed against 

the concept of propensity to leave to see what correlation they have with each other. 

The study uses a deductive approach with a positivistic research philosophy. This study 

is based on a quantitative method. A questionnaire survey is used to answer the study's 

hypotheses from problem formulation. Then the results, using SPSS, is presented with a 

regression analysis and correlation test. 

The survey will be presented in two parts to respond the hypotheses. In the first part the 

study tests the various indicators of trust/commitment in order to see which of these 

have the greatest impact on trust/commitment and also to see what other regression that 

exists. It turned out that opportunistic behaviour were not reliable and had no 

correlation to trust/commitment. In the second part the study tests trust/commitment to a 

customer’s propensity to leave their bank to see if there was a link between these 

variables. The results showed that a customer’s propensity to leave its bank is affected 

by trust/commitment thus influenced by the different indicators in addition to 

opportunistic behaviour. So it was five hypotheses that were accepted and one which 

were rejected. 

This result can be useful for banks to know how to act against their clients. Banks 

should focus on the handling of a client meeting and also to be sure that a customer has 

confidence in their bank 
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1. Inledning 

 
I det första kapitlet kommer det att presenteras en bakgrund till det ämne som denna 

uppsats behandlar. Läsaren ska få en grundlig förståelse för vad syftet med denna 

studie är och vad som ligger till grund för problemställningen. Kapitlet kommer även 

att ta upp avgränsningar och avslutas med en disposition över uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Konkurrensen på bankmarknaden blir allt större och kan nu för tiden jämföras med en 

vanlig affärsverksamhet och den konkurrens de har om sina kunder. Antalet banker i 

Sverige har ökat från 22 stycken till 33 stycken från år 2000 till 2010 

(Finansinspektionen, 2011). Att konkurrensen ökar är något som ses som positivt inom 

branschen och är inget som skulle skada den. (Degryse & Ongena, 2007)   

På grund av den ökande konkurrensen finns det fler val för kunden. Olika faktorer som 

påverkar en kund är exempelvis kundnöjdhet, varumärke, förtroende, åtagande, 

kompetens, närhet, teknik, servicekvalité, image och företagsvärde (Lai, Griffin & 

Babbin, 2009; Ivarsson, 2005; Morgan & Hunt, 1994).  

Enligt den Svenska bankföreningen (2009) blir konkurrensen större och de flesta 

aktörerna på marknaden erbjuder liknande tjänster till sina kunder, där den vanligaste är 

Internetbank. År 1996 fanns det 13 000 Internetbanksavtal med privatpersoner och år 

2008, tolv år senare, fanns det 7 681 000 stycken avtal, dock är flertalet kunder aktiva i 

mer än en bank (Svenska bankföreningen, 2009). Fördelarna med Internetbank är att 

användaren får en tydligare överblick över sin ekonomi och det är effektivare och 

enklare att sköta sina bankaffärer. Allt detta kan kunden göra utan att besöka sitt 

bankkontor (ibid.). Liebach-Lüneborg och Flohr-Nielsen (2003) visar i sin studie att 

eftersom tekniken har utvecklas och kommit så pass långt fram betyder detta att den 

personliga kontakten mellan kunder och anställda inte förekommer lika ofta. Det 

innebär också att det blir svårare för bankerna att skilja sig från varandra. De nordiska 

länderna ligger i framfart med teknologin inom bankerna. Liebach-Lüneborg och Flohr-

Nielsen visar också att det är framförallt svenska banker som har en tydlig kundfokus i 
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sitt arbete. Det är bland annat inflytandet från de anställda till kunderna som de jobbar 

aktivt med (ibid.).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Under problemdiskussionen kommer olika faktorer att uppmärksammas som kan 

påverka en kunds benägenhet att lämna sin bank. Alla de faktorer som tas upp påverkar 

kundlojaliteten i en bank och exempel på faktorer är bland annat kundnöjdhet, 

varumärke, förtroende och åtagande som enligt tidigare forskning är de mest 

framträdande. Kundlojaliteten är svår att mäta och det påverkas oftast av olika faktorer 

som exempelvis de som är nämnda ovan (Taylor, Celuch & Goodwin, 2004; Vesel & 

Zabkar, 2009; Morgan & Hunt, 1994). 

Kundnöjdhet blir en allt viktigare faktor inom banksektorn och fler gör idag mätningar 

på detta. Att mäta kundnöjdheten leder till en objektiv och betydande respons om vilka 

förväntningar kunderna har på sin bank och dess verksamhet (Milhelis, Grigoroudis, 

Siskos, Politis & Malandrakis, 2001). Tidigare forskning visar att om en kund känner att 

det finns en bra relation till sin bank och har bra erfarenheter från personliga kontakter, 

ökar kundnöjdheten. Kundnöjdhet är en av de faktorer som påverkar kundlojaliteten, 

detta har kommit fram i en studie av Lai, m.fl. (2009). Vidare finns det fler orsaker som 

gör att kundnöjdheten ökar, exempel på detta är servicekvalitet, image och varumärkets 

värde (ibid.). 

Sweeney och Swait (2008) visar med sin forskning att en annan viktig faktor som spelar 

en stor roll i framförallt ett långsiktigt perspektiv och för kundlojalitet, är en 

organisations varumärke. Sahlin, Zehir och Kitapci (2011) har i en annan studie kommit 

fram till att kunderna kan tänka sig att betala mer för en tjänst om de känner tillit för 

organisationens varumärke. Kunden kan förbli lojal om organisationen har ett starkt 

varumärke (ibid.). 

Förtroende och åtagande är också de faktorer som är viktiga att beakta när vi talar om 

kundlojalitet. Det finns en modell som kallas The Commitment-Trust Theory of 

Relationship Marketing som är utvecklad av Morgan och Hunt (1994). Denna studie är 

hämtad från industrisektorn och inte från tjänstesektorn. Deras forskning handlar om att 



 Anna Wennerlund & Veronika Persson 

 

 

10 

företag bör ha en god förståelse för värdet av en god relation med en kund och där med 

att jobba aktivt med förtroende och åtagande till sina kunder.  

Som nämnt tidigare har konkurrens på bankmarknaden ökat betydligt på senare tid och 

därför är det viktigt att kunna behålla sina nuvarande kunder. För att kunna skapa 

långsiktiga relationer och behålla kunderna är det viktigt för banken att fokusera på att 

visa empati, tillförlitlighet och lyhördhet. Genom att fokusera på relationen mellan en 

kund och bank sänker man tendensen för en kund att vilja byta bank och skapar en 

större sannolikhet att kunden stannar (Chakravarty, Feinberg & Rhee, 2004).  

Några avgörande faktorer som enligt Manrai och Manrai (2007) kan påverka en kunds 

benägenhet att lämna sin bank, utöver kundnöjdhet och andra faktorer, är betydelsen av 

en specifik tjänst och en banks service utifrån den konkurrens som finns. Om en kund 

känner sig missnöjd med en betydelsefull tjänst betyder inte detta att kunden kommer 

att byta bank om det finns ett liknande erbjudande på marknaden. Kunden tror inte alltid 

att konkurrenterna har något bättre att erbjuda (ibid.). 

Denna undersökning kommer att titta utifrån kundens perspektiv och försöka plocka 

fram de viktigaste faktorerna som påverkar en kunds benägenhet att lämna sin bank. Det 

är väldigt viktigt för banken att ha förståelse för detta eftersom att konkurrensen om 

kunderna blir tuffare. Liknande undersökningar som har gjorts tidigare har varit inom 

industrisektorn och i denna studie kommer undersökningen alltså att ske inom 

tjänstesektorn och bankverksamheten. Denna studie kommer att tillföra bankerna en 

förståelse för vilka faktorer som kan påverka en kundförlust. Studien är relevant på 

grund av den rådande konkurrensen som finns i branschen och det är därför viktigt för 

bankerna att veta vad de ska fokusera på i sina kundrelationer för att behålla sina kunder 

och på så sätt minska deras benägenheten att lämna banken.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Till följd av det som har presenterats i bakgrunden och de resonemangen som förts i 

problemdiskussion kommer studien fram till följande problemformulering: 

– Vilka viktiga faktorer påverkar en privatkunds benägenhet att lämna sin bank? 
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1.4 Syfte 

 

Denna studie syftar till att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att 

lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som 

väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie har valt att göra en avgränsning och endast se på en kunds benägenhet att 

lämna ur ett kundperspektiv. Vetskap föreligger om att bankerna ständigt jobbar med att 

hålla sina kunder nöjda och på så sätt minska chanserna att mista en kund. Denna studie 

kommer inte att undersöka hur bankerna jobbar utan endast fokusera på kundernas 

värderingar och val. Anledning till detta är att försöka ge en tydligare bild av vad 

kunden värdesätter och inte blanda in bankerna och deras agerande i undersökningen. 

Studien kommer att se ur ett business-to-consumer perspektiv och inte ur ett business-

to-business perspektiv. Alltså kommer studien att se på förhållandet mellan en 

organisation och dess kunder. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1. Inledning   

 

I detta kapitel har det presenterats bakgrund och 

problemdiskussion som ledde fram till studiens 

problemformulering. Kapitlet avslutas med avgränsningar. 

 

Kapitel 2. Vetenskaplig metod 

 I kapitel två beskrivs uppsatsens synsätt och vilken ansats 

som studien har. Uppsatsen utgår från ett positivistiskt synsätt 

och har en deduktiv ansats. 
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I tredje kapitlet behandlas tidigare forskning kring ämnet. 

Kapitlet inleds med hur organisationer jobbar med sina 

kunder och sedan presenteras en rad olika faktorer som 

påverkar en kunds uppfattning om en organisation. 

 

 

Kapitel 4. Empirisk Metod   

 I den empiriska metoden presenteras studiens metod för att 

kunna pröva de olika hypoteserna. Studien använder en 

kvantitativ metod och undersökningen sker med en 

enkätundersökning. I detta kapitel presenteras det också hur 

datainsamlingen har gått till.  

 

Kapitel 5. Resultat och analys 

I kapitel fem redovisas resultatet av enkätundersökningen. 

Det görs korrelationstest och en regressionsanalys. Därefter 

prövas studiens hypoteser för att se om de accepteras eller 

förkastas.   

 

Kapitel 6. Sammanfattning och slutsats 

I studiens sista kapitel görs det en slutsats, samhälleliga och 

etiska aspekter samt egna reflektioner presenteras. Här finns 

också förslag till vidare forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga metod. Det synsätt som författarna 

till uppsatsen utgår från är positivistiskt och den forskningsansats som då passar in är 

den deduktiva ansatsen. Nedan följer motiveringar till de val som denna studie har 

gjort.  

 

2.1 Angreppssätt och vetenskapligt synsätt 

 

Författarna till denna studie har valt att ha ett positivistiskt synsätt. Positivism innebär 

kunskap som är säker och använder sig av insamlad data för att kunna göra 

generaliseringar. Målet med studien är att med hjälp av undersökningen kunna förklara 

vilka faktorer som påverkar en kunds benägenhet att lämna och hur de ställer sig till 

varandra. Detta visar på positivism (Saunders, Lewis & Thornhill, 2006). 

De två andra angreppssätten som finns är interpretivism och realism. Anledningen till 

att denna studie inte har valt interpretivism är att med det synsättet görs det inte några 

generaliseringar utan mycket fokus ligger på att söka detaljer. Detta passar inte denna 

studie. Realism kan kopplas samman med positivism. Realism innebär att verkligheten 

ser ut som den gör oavsett hur människan ser på den. Det handlar om att förstå och inte 

förklara varför saker är som dem är. Som nämnt innan har denna studie för avsikt att 

förklara vilka faktorer som påverkar en kunds benägenhet att lämna och därför bortser 

studien från realismens synsätt (ibid.). 

Vi är medvetna om att trots ett positivistiskt synsätt med denna studie så går det inte att 

generalisera alla bankkunder med tanke på urvalsantalet. De tre olika synsätten bör alla 

beaktas vid olika situationer. Den ena är inte bättre än den andra utan det beror på de 

forskningsfrågor som finns. Det gäller att veta vilket synsätt som är mest lämpligt vid en 

viss undersökning. 

 

2.2 Ansats 

 

Det finns tre olika ansatser som man kan utgå från vid en undersökning. Dessa tre typer 

är deduktion, induktion och abduktion (Saunders, m.fl. 2006). Vid en deduktiv 

undersökning jobbar man utifrån den forskning som redan finns och utifrån den gör man 



 Anna Wennerlund & Veronika Persson 

 

 

14 

sedan hypoteser och föreställningar. Induktion innebär att man istället försöker skapa en 

teori genom sin undersökning och utgår alltså inte från tidigare forskning. Den tredje 

ansatsen är abduktion som är en blandning av deduktiv och induktiv ansats. Forskning 

med abduktiv ansats innebär att man jobbar med både teori och empiri.  

Denna studie kommer att jobba utifrån tidigare forskning för att kunna skapa hypoteser 

som sedan testas i undersökningen. Det är anledningen till att uppsatsen har en deduktiv 

ansats. Valet av metod i denna studie utgår från positivism och den kvantitativa 

metoden på grund av detta så faller det naturligt att göra en deduktiv undersökning 

(ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 
 

I rapportens tredje kapitel kommer den teori som studien utgår från att presenteras. 

Kapitlet inleds med hur organisationer jobbar med relationen mellan bank och kund. 

Vidare görs det tolkningar av de faktorer som påverkar en kund. Kapitlet avslutas med 

hypoteser inför studiens undersökning och en undersökningsmodell. 

 

3.1 Organisationers agerande kring kundrelationer 

 

Hua-Han, Xiu-Lu och Leung (2012) påvisar i en studie att betydelsen av kundrelationer 

i organisationer blir allt viktigare. Det är viktigt för organisationer att förstå vilket värde 

en kund utgör för dem. Konkurrensen mellan olika organisationer gör att fokuseringen 

på kundnöjdheten ökar, detta visar Milhelis, m.fl. (2001) med sin forskning. Detta gäller 

även inom banksektorn där det idag finns flera val för en bankkund. Därför måste 

bankerna jobba med att stärka relationerna och binda till sig kunderna 

(Finansinspektionen, 2011).   

Grönroos (2007) påvisar att relationsmarknadsföring är en bild av relationen mellan 

kund och organisation. Det kan ses som ett perspektiv om hur man skapar värde för 

kunden. Företaget kan relatera till kunderna för att kunna ta reda på hur företaget ska 

kunna utvecklas och hantera sina kunder. Det betyder att relationsmarknadsföring 

kategoriserar relationen mellan kund och företag.  

Ivarsson (2005) tar upp att kundfokus ligger främst på kunder som generar en vinst för 

organisationen. Man föredrar de mest lönsamma kunderna framför dem som endast 

behöver hjälp med de vardagliga ärendena. För att kunderna själva ska klara av de 

vanligaste ärendena har bankerna dels utvecklat Internetbanken, gjort tjänster 

tillgängliga via telefon och många banker har även minskat och ersatt sin 

kassaverksamhet med bankomater (ibid.). 
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3.2 Kundrelationer 

 

En kundrelation är något som är väldigt svårt att mäta. Relationen kan dels komma av 

hur många gånger samt hur lång tid en kund varit i kontakt med företaget eller om 

kunden på något sätt binder sig till företaget, exempelvis via ett kontrakt (Grönroos, 

2007). 

Grönroos (2007) konstaterar även att en relation kan uppstå när en kund känner att det 

finns något unikt och värdefullt med kontakten till organisationen. En uppfattad relation 

behöver inte betyda att kunden är lojal men det har en stor betydelse då lojala kunder 

oftast är vinstgivande.   

En studie av Ryals (2002) visar på att relationen med en kund är något som man 

förväntas beakta. En kundrelation bör ses som en tillgång i verksamheten och inte som 

en kostnad. För att ta vara på kundrelationen så kan man samla information om en kund 

och dess beteende och på så sätt få en mer konkret bild av kundens förväntningar.  Även 

Grönroos (2007) tar upp detta och skriver att kundens vardagliga intresse och aktiviteter 

bör beaktas av organisationen. Om kunden känner att det finns något värdefullt i dennes 

kontakt med företaget kan det uppstå en relation. Denna kontakt är dock inte tillräcklig 

för att göra kunden lojal men har en avgörande roll i det hela. Lojala kunder är vanligen 

vinstgivande kunder (ibid.).  

Ivarsson (2005) skildrar i sin bok om hur olika människor värderar olika faktorer. Den 

anställdes kunskap är något som värderas högt av många kunder samtidigt som en del 

av kunderna vill bli bemötta med empati, snabb service och vänligt mottagande. 

Kunden värderar då dessa faktorer högre i sitt möte med en anställd. Vidare lyfter 

Ivarsson fram de estetiska krav som ett företag har på sina anställda, det kan till 

exempel vara hur en anställd bör vara klädd och hur denne väljer att forma sitt möte 

med en kund. Kunden och banken har inte alltid samma förväntningar på ett möte vilket 

leder till att det inte alltid uppnås en hög servicekvalitet och en god kundrelation. 

Servicekvalitet uppnås när banken har en god förmåga att anpassa sig till kunden (ibid.). 

Grönroos (2007) tar också upp detta och skriver att det är viktigt att överträffa en kunds 

förväntningar på servicekvalitet för att skapa en fortsatt relation. 
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I en studie av Gowan, Seymour, Ibarreche och Lackey (2001) har man kommit fram till 

att kunder och anställda har nästan alltid samma förväntningar på servicekvalitet, medan 

erfarenheten och uppfattningen av dessa faktorer är lägre för företaget än vad de är för 

kunderna. Företagen anser ofta att man kan utveckla servicekvalitet och kundmötet 

ytterligare.  

 

3.3 Kundtillfredsställelse 

 

För att kunna uppnå en långsiktig kundrelation blir kundtillfredsställelse allt viktigare. 

Kundrelationens utveckling har gjort att kundernas värde har blivit allt viktigare för 

organisationer (Hua-Han, m.fl., 2012).  

För att olika organisationer ska klara av konkurrensen om kunderna bör man utveckla 

verksamhetens fokusering av kundtillfredsställelse eftersom det är viktigt att man 

försöker uppfylla kundens behov. Tre faktorer som Ivarsson (2005) tar upp i sin bok 

som är viktiga att koncentrera sig på när man jobbar med kundtillfredsställelse är 

närhet, kompetens och teknik. Dessa faktorer värderas olika av olika typer av 

människor. Egenskaper, som till exempel ålder, kön, utbildning, inkomst och civilstånd 

kan påverka kunden i sin värdering av de tre faktorerna ovan (ibid.). Att nå en god 

kundtillfredsställelse kan också påverkas beroende på hur marknaden ser ut eftersom det 

hela tiden sker förändringar. Mätningar på kundtillfredsställelse är dynamiska och det 

sker ständiga förändringar som påverkar kundens uppfattning (Milhelis, m.fl., 2001). 

 

3.4 Utläggning av de övergripande faktorerna  

 

En kunds beteende kan variera mycket från en individ till en annan. Beroende på ålder, 

utbildning, kön med mera värderar människor olika. Varför en kund väljer att eventuellt 

byta bank kan därför bero på många olika anledningar. I denna studie reflekteras 

kundens val utifrån de mest övergripande faktorerna som framkommit av tidigare 

forskning; lojalitet, kundnöjdhet, varumärke, förtroende och åtagande. Vidare finns det 

en rad indikatorer som påverkar de redan nämnda faktorerna.   
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3.4.1 Lojalitet  

 

Enligt en undersökning av Uncles, Dowling och Hammond (2003) är kundlojalitet 

svårdefinierat och tidigare forskning har inte hittat en gemensam betydelse för vad ordet 

står för. På ett generellt plan är kundlojalitet någonting som kunderna kan förknippa till 

varumärke, tjänster, aktiviteter med mera. Det finns tre huvuddefinitioner som används 

mest när man försöker förklara begreppet kundlojalitet. Den första är att lojalitet är 

framförallt en attityd som ibland leder till en relation till varumärket. Den andra är att 

lojalitet är uttryckt i form av avslöjande om en kunds beteende såsom tidigare inköp. 

Den tredje och sista är att lojalitet beror på en kunds egenskaper, omständigheter och 

inköpssituation (ibid.). 

Griffin argumenterar i sin studie att det finns två faktorer som får lojaliteten att växa 

(Shoemaker & Lewis, 1999). Den första faktorn är den känslomässiga kopplingen till en 

viss tjänst eller produkt i jämförelse till andra alternativ. Den andra faktorn är de 

upprepade köpen som en kund gör. Det är de upprepade besöken och graden av återköp 

som företagen bör sträva efter, enligt Shoemaker och Lewis (1999) som visar detta i sin 

studie. 

Det finns en indirekt koppling mellan kundlojalitet och servicekvalitet. Servicekvalitet 

och image ger direkta effekter på det upplevda värdet för en kund och kundlojaliteten. 

Det finns också en viktig koppling mellan servicekvalitet och lojalitet och även mellan 

image och lojalitet. Kundens upplevda värde ger den största direkta effekten på lojalitet 

(Lai m.fl., 2009). 

 

3.4.2 Kundnöjdhet  

 

Om en kund känner sig nöjd och känner en positiv relation till organisationen, förbättras 

kundens beteende på grund av att denne får en positiv uppfattning, detta visar en studie 

av Chakravarty m.fl. (2004). I en studie av Manrai och Manrai (2007) tar de fram 

betydelsen av att kunna attrahera kunderna mer än sina konkurrenter. För att kunna göra 

detta bör organisationer uppmärksamma och förbättra faktorer som personal, atmosfär 

och bekvämlighet istället för att lägga fokus på de finansiella åtagandena. Detta är för 

att organisationen ska kunna klara av att skapa en högre kundnöjdhet.  



 Anna Wennerlund & Veronika Persson 

 

 

19 

En studie av Yavas (2004) visar att grunden till kundnöjdhet ligger i servicekvalitet och 

är kopplat till olika beteendeutfall såsom word-of-mouth, klagomål och 

rekommendationer. Däremot är olika egenskaper och värderingar av servicekvalitet 

associerade till olika resultat. Exempelvis är kopplingen mellan att vara en kvinna och 

tjänsternas kvalitet förknippat med en positiv word-of-mouth och engagemang (ibid.). 

I en studie av Lai, m.fl. (2009) har man visat att det finns en indirekt och en direkt 

koppling mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Undersökningen visar att kundnöjdhet 

har en direkt koppling till kundlojalitet genom image och det upplevda värdet. 

Servicekvalitet är en del av ett företags image och genom att erbjuda en hög 

servicekvalitet ökar även kundnöjdheten och det upplevda värdet. Även om 

servicekvalitet inte är direkt kopplad till lojaliteten så spelar den fortfarande en 

avgörande roll i att öka kundnöjdheten och på så viss påverka kunden (ibid.).  

Chakravarty m.fl. (2004) visar att relationen mellan kund och bank spelar en viktig roll 

när en kund gör sitt val. Variabler såsom empati, pålitlighet och lyhördhet påverkar 

relationen och ju bättre relation den anställde har till en kund desto mindre benägenhet 

har kunden till att byta bank. Chakravarty m.fl. (2004) påvisar också att det därför är 

viktigt att få en god relation och en hög kundnöjdhet för att lyckas med att få en kund 

till att välja en viss bank.  

 

3.4.3 Varumärke  

 

Torres och Tribó (2011) har i sin studie kommit fram till att varumärkeskapital till stor 

del påverkas av graden av kundnöjdhet och att det även kan påverkas av kundnöjdhet 

genom aktieägarvärdet. Detta är direkt och indirekt påverkan på varumärkeskapitalet. 

Om organisationen vill förbättra varumärkeskapitalet så bör man fokusera på båda 

parter, man kan inte utelämna den ena för den andra. För att kunna ha en bra strategi för 

varumärkeskapitalet bör organisationen beakta både missnöjda kunder och aktieägare. 

Burmann, Jost-Benz och Riley (2009) har i sin forskning utvecklat en modell för att 

kunna mäta varumärkeskapitalet i en organisation. Där har dem tagit hänsyn till både 

interna och externa faktorer som påverkar varumärkeskapitalet.  
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Enligt en undersökning av Bambauer-Sachse och Mangold (2011) bör man ta hänsyn 

till begreppet word-of-mouth när man talar om en organisations varumärke. I word-of-

mouth är det framförallt de negativa åsikterna om varumärket som kommer fram, detta 

främst via olika forum på Internet (ibid.). Vidare leder word-of-mouth till att man får en 

viss uppfattning om en bank och dess varumärke. East, Hammond och Wright (2007) 

visar med sin studie att en annan effekt som word-of-mouth ger en organisation och 

dess varumärke, förutom en positiv påverkan till ett inköp, är också påverkan på 

anseendet om organisationen. Kunden lägger mer fokus på negativ word-of-mouth när 

det kommer till en organisations varumärke.   

Positiva varumärkesassociationer visar på en högre lojalitet detta har man kommit fram 

till i en undersökning av Romaniuk och Nenycz-Thiel (2011). Om det går att koppla 

minnen eller fantasin till en händelse eller person så kallas detta för associationer.  Som 

det är nämnt tidigare i denna studie så leder positiva associationer till en starkare 

lojalitet (ibid.). Varumärkesassociationer leder till att det finns en större chans till att 

kunden överväger att välja ett specifikt företag för att köpa en vara eller tjänst. 

Romaniuk och Nenycz-Thiel (2011) kom fram till att om kunden köper en tjänst eller 

vara från ett företag mer än fem gånger finns det större chans till att kunden genererar 

varumärkesassociationer jämfört med en kund som endast köper en gång.  

 

3.4.4 Förtroende och åtagande  

 

Begreppet förtroende är svårt att definiera. Enligt Morgan och Hunt (1994) är det 

framförallt företagets rykte som har stor inverkan på en kunds förtroende och dess 

beteende. Förtroende är en viktig faktor i relationsmarknadsföringens intention. Vidare 

syftar de till att förtroende är en förutsättning för kunden för att kunna klara av att 

bygga en relation. Fem viktiga aspekter att ta upp när det handlar om förtroende mellan 

kund och anställd är kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt 

beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation.  

Förtroende krävs för att bygga åtagande (Tat-Keh & Xie, 2009). När det handlar om 

åtagande så är det viktigt att beakta eventuella kostnader för företaget om en 

kundrelation skulle upphöra. Organisationen bör ta hänsyn till de fördelar som finns 

med en kundrelation och även det delade värdet som finns för en kund och organisation. 
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Morgan och Hunt (1994) fastslog med sin studie om förtroende och åtagande att 

relationsmarknadsföring innebar en stor förändring i marknadsföringsteori. Vidare 

uppmanar de marknadsförare att avstå från attraktiva kortsiktiga lösningar framför 

långsiktiga och att jobba aktivt med de relationsinvesteringar som har gjorts. Detta 

kommer att förbättra en kunds förtroende och åtagande i en organisation.  

Är det så att en kund har ett gott förtroende för en organisation kan denne tänka sig att 

betala ett högre pris för en vara eller tjänst. Det finns dessutom tendens till en fortsatt 

relation om kunden har ett starkt förtroende för organisationen (Tat-Keh & Xie, 2009). 

Morgan och Hunt (1994) har påvisat att förtroende är en viktig faktor när kunden ska 

göra sitt val. Faktorer som påverkar förtroendet är kommunikation, opportunistiskt 

beteende och gemensamma värderingar. Suh och Han (2002) visar med sin studie att 

förtroende är den viktigaste faktorn för kunderna när de hanterar ärenden via 

Internetbanken. Eftersom de flesta tjänsterna går att nå via Internetbanken så blir alltså 

förtroendet väldigt avgörande för en kunds val. Att det krävs förtroende för att nå 

åtagande kan man tydligt se i Morgan och Hunts KMV-modell (1994). Faktorer som 

påverkar en kunds åtagande är bland annat kostnaden för avslut av en relation, 

relationsfördelar och gemensamma värderingar (ibid.).  

Informationsutbyte, informationskvalitet och tillgång till information har visat sig ha en 

betydelse på kommunikationen mellan kund och anställd och har stor betydelse på 

förtroende och åtagande (Chen, Yen, Rajkumar & Tomochko, 2011). Det finns 

forskning som stärker Morgan och Hunts modell från 1994 som visar att även 

gemensamma värderingar har en inverkan på förtroende och åtagande på så viss att det 

gör en kund mer engagerad i sin relation med organisationen (Kashyap & Sivadas, 

2012). Opportunistiskt beteende påverkar även det förtroende och åtagande. Detta visar 

MacMillan, Money, Money och Drowning (2005) med sin forskning då de påvisar att 

ett icke-opportunistiskt beteende har en positiv inverkan på framförallt förtroende men 

även åtagande. Grönroos (2007) påvisar att relationsfördelar för en organisation skapar 

värde och lockar kunder till organisationen. Kunderna kan med relationsfördelar känna 

tillit som har betydelse för förtroende och åtagande. Han lägger även fram att kostnad 

för avslut av en relation också kan benämnas som byteskostnad. Byteskostnaden gör att 

en kund förmås stanna i den organisation man befinner sig i, det vill säg att åtagande 

och därmed förtroende påverkas (ibid.). Det finns följaktligen flera aktuella forskningar 
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som stärker Morgan och Hunts KMV-modell från 1994, om att de olika indikatorerna 

påverkar förtroende och åtagande.   

 

3.4.5 Sammanfattning 

 

Inom forskningen har det framkommit att faktorer som närhet, teknik och kompetens 

påverkar kundfokusering i en organisation som vidare påverkar kundrelationen. Andra 

faktorer som har en inverkan på kundrelationen är lyhördhet, pålitlighet och empati. 

Kundrelationen påverkar sedan förtroende och åtagande mellan en organisation och 

kund. Förtroende och åtagande påverkar kundnöjdheten som vidare har en inverkan på 

en organisations varumärke och kundlojalitet. Kundnöjdhet kan också påverkas av 

image och servicekvalitet i en organisation. På något sätt påverkar alla dessa faktorer 

som har nämnts, kundlojaliteten, på ett positivt eller negativt sätt. Många faktorer kan 

ha en direkt koppling till kundlojaliteten men också indirekt. Det är också så att många 

faktorer påverkar varandra på ett eller annat sätt. 

 

3.5 Undersökningsmodell 

 

Utifrån tidigare forskning har denna studie nu valt att sätta diskussionen kring 

varumärke och kundnöjdhet åt sidan. Det finns inte någon anledning till att undersöka 

kundnöjdhet närmare eftersom att om en kund är nöjd finns det inget skäl till att byta 

bank. En annan orsak är att om en kund känner ett gott förtroende och åtagande, får bra 

service och kompetens från sin bank osv. så bör kunden vara nöjd, det vill säga att 

kundnöjdhet blir lite av ett allmänt begrepp. Denna studie har satt varumärke åt sidan på 

grund av att det är svårt att mäta och tidigare forskning har visat att det är svårt att veta 

vilka indikatorer som påverkar uppfattningen av ett varumärke. Detta leder till att 

undersökningen överlag kommer att utgå från Morgan och Hunts (1994) the KMV 

Model of Relationship Marketing. Där är det förtroende och åtagande som påverkar 

benägenheten att lämna. 
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Figur 3.1 Key Mediating Variable (KMV) model.  

(Källa: Morgan & Hunt, 1994) 

 

I KMV-modellen finns det olika utfall som förtroende och åtagande kan leda till.  

Samtycke, benägenhet att lämna, samarbete, funktionell konflikt och osäkerhet är de 

olika utfallen. Denna studie har valt att fokusera på benägenheten att lämna sin bank. 

Samtycke och samarbete kan ses som motsatsen till benägenhet att lämna eftersom att 

om en kund inte vill lämna så samtycker/samarbetar denne med banken. Detta är 

anledningen till att studien bortser från dessa två utfallen och lägger fokus på 

benägenhet att lämna. Funktionell konflikt kan tolkas som en god konflikt då det oftast 

leder till en lösning och kompromiss mellan parterna. Det resulterar i att man har en god 

förståelse mellan anställd och kund. Det negativa utfallet osäkerhet kan ses som en 

motsats till funktionell konflikt. Denna studie har valt att bortse från dessa två utfall på 

grund av att de inte är lika aktuella som en kunds benägenhet att lämna. Detta beror på 

den konkurrenssituation som idag finns bland bankerna som denna studie tidigare 

diskuterat. Eftersom antalet banker har ökat finns det också fler val för en kund och 

benägenheten att lämna sin bank kan vara mer aktuell för kunderna idag 

(Finansinspektionen, 2011). 
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Denna studie kommer att urskilja sig från Morgan och Hunts KMV-modell på så sätt att 

undersökningen endast kommer att fokusera på en kunds benägenhet att byta bank. De 

faktorer som påverkar förtroende och åtagande är som tidigare nämnts kommunikation, 

gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnaden för 

avslut av en relation för kunden. Med kommunikation menar denna studie dels hur ofta 

det sker kommunikation mellan anställd och kund, hur kvalitén på kommunikationen 

ser ut och även hur kommunikationen är formaterad.  Gemensamma värderingar syftar 

till om en bank och kund har samma uppfattning om mål, policy och uppträdande. 

Vidare finns opportunistiskt beteende som i denna studie handlar om att en kund i sitt 

möte med banken har ett självintresse och kan möjligen känna att banken kan svika eller 

lura kunden. Kunden kan medvetet söka efter detta, då blir denna indikator starkare. 

Relationsfördelar avser det som ger värde till bankens egna erbjudanden. Det kan till 

exempel vara produkter, processer och teknologi. Om en kund upplever detta är 

relationsfördelarna positiva. Slutligen har vi den kostnad som uppstår för en kund vid 

byte av bank, det vill säga en avslutningskostnad av relationen och kostnaden för bytet. 

Dessa tolkningar av faktorerna är baserad på Morgan och Hunts (1994) forskning.  

Utifrån diskussionen ovan så har denna studie kommit fram till att undersökningen 

kommer att ta reda på om förtroende och åtagande har en inverkan på en kunds 

benägenhet att lämna den bank som denne befinner sig i. Studien har valt att använda 

föreställningarna förtroende och åtagande som ett gemensamt begrepp, 

förtroende/åtagande. Detta är på grund av den starka kopplingen de två faktorerna har 

till varandra som Morgan och Hunt (1994) visar med sin forskning. Om det är så att 

förtroende/åtagande är svagt från kundens sida så ökar benägenheten att lämna sin bank. 

Studien vill visa på hur A (förtroende/åtagande) påverkar B (benägenhet att lämna).   
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Figur 3.2: Undersökningsmodell 

(Baserad på: Morgan och Hunts Key Mediating Variable (KMV) model, 1994) 

 

3.6. Hypotesutformning 

 

Kommunikation mellan en bank och kund är viktig för att skapa en relation. 

Kommunikationen kan vara både bra och dålig och kan påverka en kunds 

förtroende/åtagande till banken (Morgan & Hunt 1994).  

H1: Kommunikation mellan kund och bank påverkar förtroende/åtagande. 

Gemensamma värderingar skapar en förståelse mellan bank och kund. Det är viktigt att 

båda parter förstår gemensamma mål, policy och uppträdande. Gemensamma 

värderingar påverkar, precis som kommunikationen, förtroende/åtagande på ett positivt 

eller negativ sett beroende på om de gemensamma värderingarna är bra eller dåliga 

(ibid.).  

H2: Gemensamma värderingar påverkar förtroende/åtagande. 

Opportunistiskt beteende är ett negativ synsätt på banken från kundens sida. Detta 

beteende påverkar alltså förtroende/åtagande mot banken. Finns det ett opportunistiskt 

beteende så minskar troligtvis förtroende/åtagande från kund till bank (ibid.). 

H3: Opportunistiskt beteende påverkar förtroende/åtagande. 
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Relationsfördelar påverkar främst åtagandet och därför även indirekt förtroendet. Om 

banken har positiva relationsfördelar så leder det till ökat förtroende/åtagande. 

Relationsfördelar är erbjudanden från bank till kund som är bättre en konkurrenternas 

och på så sett skapar fördelar för banken (ibid.).   

H4: Relationsfördelar påverkar förtroende/åtagande. 

Enligt Morgan och Hunt (1994) så har kostnaden för avslut av en relation en inverkan 

på framförallt åtagande på så sätt att en kund kan välja att stanna kvar i sin nuvarande 

bank om kostnaden för att byta är för stor. I denna studie har vi valt att använda 

förtroende/åtagande som ett begrepp eftersom att de faktorer som påverkar förtroende 

indirekt också påverkar åtagande och tvärtom.  

H5: Kostnaden för avslut av en relation påverkar förtroende/åtagande.  

Morgan och Hunt (1994) visar med sin modell att förtroende/åtagande har en inverkan 

på benägenheten att lämna. Tidigare nämnda faktorer påvisar om en kund känner 

förtroende/åtagande till sin bank.   

H6: Förtroende/åtagande påverkar benägenhet att lämna.  

 

 

Figur 3.3: Sammanfattning av hypotesutformning  

(Baserad på: Figur 3.2: Undersökningsmodell)  
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3.6.1 Diskussion kring hypotesutformning 

 

Hypotesutformningarna i denna studie är formulerade på ett sätt som inte visar på 

antingen ett positivt eller ett negativt beteende. Anledningen till att det blivit så beror på 

att undersökningen riktar sig till olika individer där värderingar om vad som är positivt 

eller negativt kan uppfattas på olika sätt. Exempelvis undersöker denna studie om 

kommunikation påverkar en kunds förtroende/åtagande till sin bank. Hypotesen kunde 

istället varit följande ”positiv kommunikation leder till ett högre förtroende/åtagande 

från kund till bank”, vilket hade varit intressant att veta. Dock hade undersökning i så 

fall möjligtvis blivit mindre trovärdig eftersom att det som är positiv kommunikation för 

en kund kanske uppfattas som negativ kommunikation för en annan kund. Att besvara 

frågan om vad som är positiv kommunikation och vad som är negativ, hade varit en svår 

uppgift med tanke på studiens omfattning.  
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4. Empirisk metod 

 
I detta kapitlet presenteras den empiriska metoden. Först beskrivs 

datainsamlingsmetoden där studien kommer använda sig av en kvantitativ metod. 

Vidare följer svarsfrekvens och bortfallsanalys. Där efter kommer det en 

operationalisering, validitet och reliabilitet och till sist en analysmetod.   

 

4.1 Datainsamling 

 

Det finns två olika metoder som kan användas vid en undersökning, kvantitativ och 

kvalitativ metod. I en kvantitativ metod samlar man in data genom exempelvis enkäter 

och där krävs det att svarsfrekvensen når ett högre antal respondenter än vid en 

kvalitativ undersökning. En kvalitativ metod kan genomföras med en intervju och här 

talar man inte om någon svarsfrekvens. Skillnaden mellan de två metoderna är att vid en 

kvantitativ undersökning dras slutsatser utifrån de svar man fått och vid en kvalitativ 

undersökning så tolkas de svar som kommit fram vid en eventuell intervju (Saunders, 

m.fl. 2006).   

Denna studie har valt att göra en kvantitativ undersökning. Anledning till detta är att 

kunna förklara vad som påverkar en kund till att lämna. En uppsats bör ha en 

förstående, förklarande eller beskrivande ansats. Valet föll på den förklarande ansatsen 

av den anledning att den utgår från att försöka hitta olika variablers samband. Denna 

studie vill få fram vilka påverkningsfaktorer som finns mellan de indikatorer som 

undersöks (Saunders, m.fl. 2006). Tidigare forskningar inom området har gjorts med en 

kvantitativ metod och detta har visat sig vara effektivt. Den vanligaste 

datainsamlingsmetoden har varit enkätundersökningar och därför kommer även denna 

undersökning att använda sig av det (MacMillan, m.fl. 2005; Jones, Mothersbaugh & 

Beatty, 2002; Mukherjee & Nath, 2007).  

 

4.1.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

 

Svarsfrekvensen i undersökningen är antalet respondenter i förhållande till antalet 

utskickade enkäter. Populationen för denna undersökning var bankkunder och studien 
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försökte nå ut till så många olika individer som möjligt. Urvalet skedde via Facebook 

och det var 425 stycken som hade tillgång till enkäten varav 115 stycken var riktade. 

Dessutom skickades enkäten ut på mindre arbetsplatser där anställda fick möjlighet att 

svara. Detta antal uppgick till cirka 35 stycken där alla enkäterna var riktade. Antal 

riktade enkäter uppgick till 150 stycken och detta urval kallas för icke-sannolikhetsurval 

(Christensen, Anderssin, Grääs & Haglund, 2010). Ett icke-sannolikhetsurval är när de 

som gör undersökningen väljer ut sina respondenter. Resterande 310 stycken var ett 

sannolikhetsurval, det vill säga att respondenterna blir slumpmässigt valda och man vet 

inte vem som svarar (ibid.). Totalt antal respondenter uppgick till 96 stycken av de 

sammanlagda 460 som enkäten nådde. Detta ger en svarsfrekvens på 20,9 % och ett 

bortfall på 79,1 %. Antalet bortfall kan bero på att enkäten inte var riktad till alla 460 

stycken.  

 
   Tabell 4.1 Svarsfrekvens och bortfall 

Antal Procent

Svarande 96 20,9

Bortfall 364 79,1

Total (varav riktade) 460 (150) 100  

 

4.2 Operationalisering 

 

Enkätundersökningens frågor baseras till stor del på en undersökning av MacMillan, 

m.fl. (2005) där de testade Morgan och Hunts Trust and Commitment Theory. Många 

frågor är hämtade direkt ur deras undersökning med undantag för frågorna om 

relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation som är hämtade från Jones, m.fl. 

(2002) och Mukherjee och Nath (2007). Undersökningen är utformad med 

nominalskala, detta är för att tidigare forskning inom detta område också använt sig av 

denna metod. Skalan på frågorna är en Likertskala som är från 1 till 7, där 1=instämmer 

inte alls och 7=instämmer helt.  

De indikatorer som undersöks i enkäten är kommunikation, gemensamma värderingar, 

opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. Alla 

indikatorer påverkar förtroende/åtagande mer eller mindre. Förtroende/åtagande kan 

leda till att en kund väljer att stanna och då minskar benägenheten att lämna. För att 

kunna se hur stor betydelse de olika indikatorerna har på en kunds benägenhet att lämna 
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så testas indikatorerna var för sig och jämförs sedan med förtroende/åtagande som 

vidare jämförs med påståendet ”Jag skulle kunna tänka mig att byta till en ny bank”. 

Målet med påståendet var att kunna ta reda på vilken betydelse de olika indikatorerna 

har för en kunds benägenhet att lämna. 

Beroende variabeln i denna undersökning är benägenheten till att lämna sin bank, som 

baseras på förtroende/åtagande. De faktorer som påverkar detta är oberoende variabler, 

det vill säga kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, 

relationsfördelar och kostnaden för avslut av en relation.  

De olika påståendena som enkäten tar upp ska vara till hjälp för att kunna besvara 

studiens hypoteser. Studien testar modellen i två olika steg. I första steget testas det om 

indikatorerna kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, 

relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation påverkar förtroende/åtagande. 

Steg två är studiens sista hypotes som handlar om att förtroende/åtagande påverkar en 

kunds benägenhet att lämna.  

Undersökningen kommer att utgå från Morgan och Hunts (1994) the KMV Model of 

Relationship Marketing. Där är det förtroende och åtagande som påverkar benägenheten 

att lämna. Teorin som denna studie baseras på har lett fram till de olika hypoteserna. 

Studiens koppling från teori till empiri förklarades i avsnitt 3.6 hypotesutformning och 

nedan följer en utläggning på hur studien har försökt besvara de sex hypoteserna.  

H1: Undersökningen använder sig av fyra stycken påstående om kommunikation. 

Första hypotesen kommer att besvaras med hjälp av följande påstående ”Jag möter 

professionell personal i min bank”, ”Min bank informerar mig om ny utveckling och 

nya produkter som är relevanta för mig”, ” Om banken befinner sig i en oförutsägbar 

situation gör banken ändå sitt bästa för att lyssna på mig” och ” Banken håller 

regelbunden kontakt om ärenden som är viktiga för mig”. Dessa handlar om hur 

kommunikationen ser ut mellan en kund och bank. Dessa påståenden är hämtade från 

MacMillan m.fl. (2005) undersökning som sedan vägs mot ett påstående o Jag tycker att 

banken är väldigt oförutsägbar och det är svårt att förutse hur banken kommer att agera 

m förtroende/åtagande.  

Det finns sju stycken olika påståenden om förtroende/åtagande och dessa är ”Jag är 

väldigt engagerad i mitt förhållande med banken”, ”Mitt förhållande till min bank är 
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något som jag tänker bevara på lång sikt (minst två års tid)”, ” Mitt förhållande med 

banken är väldigt viktigt för mig”, ”Om banken befinner sig i en oförutsägbar situation 

kommer de inte att svika mig”, ”Jag är övertygad om att banken kommer att vara 

noggrann och pålitlig när det gäller ärenden som är viktiga för mig”, ”Enligt mig 

kommer banken att vara fortsatt tillförlitlig” och ”Jag tycker att banken är väldigt 

oförutsägbar och det är svårt att förutse hur banken kommer att agera”. Dessa är 

hämtade ur MacMillan m.fl. (2005). 

H2: Andra hypotesen ska visa på hur gemensamma värderingar ser ut mellan en kund 

och bank som ska vägas mot förtroende/åtagande. I enkäten används tre stycken olika 

påstående om gemensamma värderingar, ”I allmänhet är bankens åsikter och 

värderingar väldigt lika mina egna”, ”Jag och min bank delar liknande värderingar i 

fråga om uppträdande och beteende” och ”Jag uppskattar och respekterar min banks 

värderingar”.  Dessa påståenden är hämtade från MacMillan m.fl. (2005). Detta är för 

att få en uppfattning om gemensamma värderingar.  

H3: Enkäten använder sig av två stycken påståenden om opportunistiskt beteende. 

Studien avser att besvara den tredje hypotesen med hjälp av följande påståenden ”Jag 

känner att banken generellt försöker få ett övertag över situationen när vi har en 

kontakt” och ”Banken har dragit nytta av mig när jag har befunnit mig i en svag 

position”. Dessa är hämtade från MacMillan m.fl. (2005). Med dessa påstående har 

kundens uppfattning om ett opportunistiskt beteende besvarats och även i detta fall har 

det vägts mot förtroende/åtagande för att se om det finns någon koppling mellan de två 

variablerna. 

H4: Studiens fjärde hypotes vill visa på att relationsfördelar påverkar en kund. Här har 

undersökningen använt tre stycken påståenden, ”Min bank erbjuder mig produkter och 

tjänster som är efter mina behov”, ”Banken uppmärksammar mina klagomål” och 

”Banken ger mig unika erbjudanden som trogen kund”. Dessa är hämtade från Jones, 

m.fl. (2002). Efter att studien fått svar om relationsfördelar kommer även detta, precis 

som i de tidigare hypoteserna, att jämföras med en kunds förtroende/åtagande. 

H5: För att besvara den femte hypotesen använder studien fem olika påståenden, ”Om 

jag skulle byta bank kommer det att ta mycket tid och ansträngning att lokalisera en ny 

bank”, ”Det skulle ta mycket tid och ansträngning att förklara mina behov för en ny 

bank om jag väljer att byta”, ”Jag skulle förlora förmåner om jag väljer att byta bank”, 
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”Om jag skulle byta bank skulle jag förlora mycket tid och ansträngning som jag har 

lagt i min relation med min nuvarande bank” och ”Om jag skulle byta bank skulle det ta 

mycket tid och ansträngning att lära mig hur den nya banken fungerar”. Dessa är 

hämtade från Mukherjee och Nath (2007). Påståendena ska ge svar på hur en kund ser 

på kostnaden för avslut av en relation. Även denna indikator vägdes sedan mot hur en 

kunds förtroende/åtagande ser ut.  

H6: Till sist ska också en kunds benägenhet att lämna en bank vägas in. Detta är för att 

kunna se förhållandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. 

”Jag skulle kunna tänka mig att byta till en ny bank” var det påståendet som vägdes mot 

den uppfattningen som en kund har om förtroende/åtagande för att se om det fanns ett 

någon påverkan mellan dessa. Detta sista påstående användes för att kunna se att det 

faktiskt finns en påverkan från förtroende/åtagande till benägenhet att lämna.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

När man talar om validitet så talar man om hur väl den faktiska undersökningen 

stämmer överens med den undersökningen som man har som mål att mäta. Validiteten 

är god om man mäter det som man avsett att mäta. Ett problem med validitet kan vara 

om forskaren glömmer utomstående faktorer som kan påverka kausaliteten mellan två 

faktorer. När man undersöker om A påverkar B är det lätt att missa en tredje faktor som 

kan påverka resultatet (Saunders, m.fl. 2006). Validiteten i denna uppsats är att 

undersökningens enkät bygger på tidigare forskning som till exempel MacMillan 

m.fl.(2005), Jones m.fl. (2002) och Mukherjee och Nath (2007) och bör därför inte ha 

missat centrala faktorer.  

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, det vill säga hur trovärdiga 

resultaten av undersökningen blir. För att få en hög reliabilitet är det viktigt att minska 

slumpmässiga fel i en studie och detta gör man genom att under hela undersökningen 

vara så noggrann som möjligt. Det är viktigt att göra allt på ett korrekt sätt för att kunna 

visa på att det ger samma resultat som tidigare liknande studier har fått. 

Undersökningen ska vara möjlig att upprepas av en annan forskare och resultaten bör bli 

identiska med tidigare forskning (ibid.). Reliabiliteten för denna studie är att all 

information är hämtad från säkra källor.  
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4.5 Analysmetod 

 

I denna studie används ett statistiskt analys program, SPSS, för att kunna tolka 

resultaten från enkätundersökningen. Utvärderingen kommer att göras med hjälp av en 

regressionsanalys. Studien kommer göra två olika regressionsanalyser eftersom att 

undersökningen sker i två steg. I första steget används de olika indikatorerna 

kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar 

och kostnad för avslut av en relation för att se hur de påverkar förtroende/åtagande. I det 

andra steget kommer studien se hur förtroende/åtagande påverkar en kunds benägenhet 

att lämna. Anledningen till detta är för att kunna se hur de oberoende variablerna 

påverkar den beroende variabeln.  

Studien använder Pearsons korrelationstest för att försöka hitta samband mellan de olika 

variablerna. I varje hypotesprövning görs det en regressionsanalys för att se om det den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. I detta testet kan man också 

urskilja signifikansnivån. För att signifikansnivån ska vara så tillförlitlig som möjligt 

ska den ligga under 5 %. Studien har också gjort Cronbach’s Alpha tester för varje 

variabel och anledningen till detta är för att se hur stor reliabiliteten i 

enkätundersökningen är.  

I nästa kapitel där resultaten presenteras har studien tagit fram ett snitt på de olika 

variablerna. De olika variablerna består av olika antal frågor. Svaren från de olika 

frågorna för en variabel lades ihop och delades på det antal frågor som finns i en 

variabel, för att få ett snittvärde. När vi sedan hade ett snittvärde för varje variabel var 

det lättare att se hur kunderna resonerar kring de olika variablerna utan att behöva tänka 

över att det inte var samma antal frågor vid varje variabel. I variabeln kommunikation 

finns det fyra stycken påstående, i gemensamma värderingar finns det tre stycken, i 

opportunistiskt beteende finns det två stycken, i relationsfördelar finns det tre stycken, i 

kostnad för avslut av relation finns det fem stycken och i förtroende/åtagande finns det 

sju stycken. Detta presenteras vidare i kapitel fem. 
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5. Resultat och Analys 
 

I studiens femte kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen. Först kommer 

det beskrivande statistik från undersökningen som följs av ett korrelationstest. Vidare 

görs det en regressionsanalys och därefter kommer studiens hypotesprövning. Kapitlet 

avslutas med en analys och diskussion av resultatet.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

 

Tabellen nedan visar statistik över studiens enkätundersökning. Av de 96 stycken 

respondenterna var  66 % kvinnor och 34 % män. De olika indikatorerna som 

undersöktes har sammanfattats i tabellen med ett medelvärde, minivärde och maxvärde. 

I undersökningen kunde respondenterna välja 1=instämmer inte alls och upp till 

7=instämmer helt. Respondenterna uppmanades att inte svara om de inte hade någon 

åsikt om en fråga. Detta räknas i statistiken som ett missing value. I de frågor som 

respondenterna har valt att inte ha någon åsikt om, blir det alltså ett missing value. Detta 

uppstår i princip alltid vid enkätundersökningar, då alla människor inte alltid svarar på 

alla frågor som ställs (Wahlgren, 2008). Medelåldern på respondenterna är knappt 32 år. 

Förtroende/åtagande hade 2,29 som minsta värde vilket är högt jämfört med de andra 

variablerna och kostnaden för avslut av en relation hade ett lågt maxvärde på 6,2 

jämfört med de andra variablerna som hade ett maxvärde på 7. 

 Tabell 5.1: Beskrivande statistik 

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Kommunikation 84 1 7 4,6339 1,27029

Gem.värderingar 88 1 7 4,4432 1,33785

Opp.beteende 88 1 7 2,7784 1,24073

Rel.fördelar 86 1 7 4,1977 1,33566

Avsl.kostnad 88 1 6,2 3,5295 1,3473

Förtroende 

Åtagande
75 2,29 6 4,2762 0,92562

Benägenhet att 

lämna
96 1 7 3,6458 1,9734

Ålder 96 19 80 31,9375 13,18198

Descriptive Statistics
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5.2 Cronbach’s Alpha test 

  

Ett Cronbach’s Alpha test förklarar sambanden mellan respondenternas svar på frågorna 

i respektive variabel. I testet undersöker man hur stor reliabilitet och hur stor 

noggrannhet varje fråga har. Gränsvärdet för hur reliabel frågorna är får inte understiga 

0,7. Om en respondent svara högt på en fråga så kommer denne troligtvis svara högt på 

de andra frågorna också men om värdet ligger under 0,7 går detta inte att förutsäga på 

samma sätt. Denna studie testade frågorna i sex olika kategorier, kommunikation, 

gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar, kostnad för 

avslut av en relation och förtroende/åtagande. I testet användes de antal frågor som 

finns i en variabel för att ta reda på reliabiliteten för frågorna i varje kategori  Resultatet 

av Cronbach’s Alpha testen visar att de flesta frågorna i undersökningen hade god 

reliabilitet med undantag för de frågor som handlade om opportunistiskt beteende, 

0,529, och förtroende/åtagande, 0,646, där resultaten låg under 0,7. Dock låg 

förtroende/åtagande väldigt nära 0,7. (Andersson, m.fl. 2007) 

Tabell: 5.2: Cronbach’s Alpha test 

Reliability Statistics 

Kommunikation 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,779 4 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Gemensamma värderingar 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,835 3 

Reliability Statistics 

Opportunistiskt beteende 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,529 2 

Reliability Statistics 

Relationsfördelar 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,710 3 

Reliability Statistics  

Kostnad för avslut av en relation 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,766 5 

Reliability Statistics 

Förtroende/åtagande 

Cronbach's Alpha Antal frågor 

,646 7 
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5.3 Korrelation 

 

 

Tabell 5.3: Korrelationstest för förtroende/åtagande 

Kommun

ikation

Gem. 

värderingar

Opp. 

beteende

Rel. 

fördelar

Avsl. 

kostnad

Förtroende 

Åtagande

Pearson 

Correlation
,794

**
,728

** -0,135 ,673
**

,380
** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,256 0,000 0,001

N 71 73 73 72 73 75

Korrelation för Förtroende/Åtagande

Förtroende

Åtagande

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

I tabellen kan det utläsas i Pearsons Correlation att de variabler som korrelerar mest är 

förtroende/åtagande tillsammans med kommunikation som ligger på 0,794. Det finns 

även en stark korrelation mellan variablerna förtroende/åtagande och gemensamma 

värderingar (0,728) samt relationsfördelar (0,673). Det finns ingen korrelation mellan 

förtroende/åtagande och opportunistiskt beteende. För att det ska finnas ett samband 

mellan två variabler ska korrelationen ligga nära 1 eller -1. Ligger den på 1 så visar det 

ett maximalt positivt samband och  ligger den på -1 visar den ett maximalt negativt 

samband (Wahlgren, 2008). Opportunistiskt beteende som ligger på -0,135 i förhållande 

till förtroende/åtagande ligger för nära 0 för att det ska finnas något samband mellan 

dessa två variabler. Hög korrelation är när värdet är större än 0,8 eller mindre än -0,8, 

medel korrelation ligger mellan 0,2 till 0,8 eller -0,2 till -0,8 och låg korrelation är när 

värdet ligger under 0,2 eller över -0,2 (ibid.). 

Det finns en signifikant skillnad mellan förtroende/åtagande och alla de andra 

variablerna utom opportunistiskt beteende. Det betyder att förtroende/åtagande inte 

påverkas av opportunistiskt beteende men av de andra variablerna, kommunikation, 

gemensamma värderingar, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. När 

det finns en signifikant skillnad mellan två variabler så påverkar dessa varandra. P-

värdet, det vill säga signifikansen, visar att undersökningen inte är slumpmässig om det 

värdet ligger på under 5 % (Wahlgren, 2008).   
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 Tabell: 5.4: Korrelationstest för benägenhet att lämna 

Gem. Opp. Rel. Avsl. Förtroend

värderingar beteende fördelar kostnad  Åtagande

Pearson 

Correlation
-,322

**
-,308

** 0,149 -,290
**

-,465
**

-,388
** 1

Sig. (2-tailed) 0,003 0,004 0,166 0,007 0,000 0,001

N 84 88 88 86 88 75 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Korrelation för Benägenhet att lämna

Kommun

ikation

Benägenhet 

att lämna

Benägenhet 

att lämna     

 

 

Korrelationstabellen för benägenhet att lämna sin bank visar låg korrelation mellan den 

beroende variabeln, benägenhet att lämna, och de oberoende variablerna. Störst 

korrelation finns det mellan benägenhet att byta bank och kostnad för avslut av en 

relation (-0,465) som är negativ.  Det finns ett negativt samband mellan variabeln 

benägenhet att byta bank och variabeln förtroende/åtagande. Den första tabellen visade 

ett positivt samband mellan förtroende/åtagande och de övriga indikatorerna, därför blir 

sambanden mellan variabeln att byta bank och de övriga variablerna negativa. 

Opportunistiskt beteende visar istället ett positivt samband, vilket är motsatsen till den 

andra korrelationen.  

 

5.4 Regressionsanalys 

 

Regressionsanalys mäter hur den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. 

I en enkel regressionsanalys undersöks bara två variabler för att ta reda på hur den ena 

variabeln påverkar den andra andra (Andersson, Jorner, & Ågren, 2007). En multipel 

regressionsanalys bör användas när den beroende variabeln inte bara påverkas av en 

oberoende variabler. Det kan även finnas fler betydelsefulla oberoende variabler som 

kan behöva vägas in för att ge ett mer förklarande och verkligare samband (Wahlgren, 

2008). Dessutom kan man använda sig av den här analysen när det görs ett större 

stickprov (Andersson, m.fl. 2007).  
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Tabell 5.5: Regressionsanalys för förtroende/åtagande 

Standardized 

Coefficients

Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance

(Constant) 1,347 0,378 3,560 0,001

Kommunikation 0,399 0,130 0,551 3,067 0,003 0,185

Gem.värderingar 0,091 0,102 0,131 0,892 0,376 0,278

Opp.beteende 0,049 0,063 0,065 0,774 0,442 0,852

Rel.fördelar 0,095 0,108 0,138 0,882 0,381 0,244

Avsl.kostnad 0,048 0,062 0,066 0,765 0,447 0,795

Kofficient - Beroende variabel: Förtroende/Åtagande

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

 

Tabellen visar att den signifikanta variabeln är kommunikation eftersom P-värdet ligger 

under 5 %. Detta skiljer sig från korrelationstestet där alla variabler förutom 

opportunistiskt beteende var signifikanta. B-värdet förklarar hur beräkningen av den 

beroende variabeln sker utifrån de oberoende variablerna. Om förtroende/åtagande ökar 

med 1 så ökar kommunikation med 0,399, gemensamma värderingar med 0,091, 

opportunistiskt beteende med 0,049, relationsfördelar med 0,095 och kostnad för avslut 

av en relation med 0,048. Det går inte att sätta ett värde på de oberoende variablerna 

dock går det att med hjälp av Betavärdet se vilka som påverkar den beroende variabeln 

mest och vilken som påverkar minst. Denna tabell visar att det är kommunikation som 

har störst inverkan på förtroende/åtagande. 

Toleransvärdet ska vara så högt som möjligt och ligga så nära 1 som möjligt för att det 

inte ska uppstå en multikollinearitet. Det innebär att de oberoende variablerna är starkt 

korrelerade med varandra det vill säga att en oberoende variabel kan påverkar en annan 

oberoende variabel. Multikollinearitet leder ofta till att signifikanta variabler inte längre 

blir signifikanta. När detta uppstår är man tvungen till att plocka bort en variabel för att 

kunna öka toleransvärdet (Andersson, m.fl. 2007).  
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 Tabell 5.6: Regressionsanalys för förtroende/åtagande utan kommunikation 

Standardized 

Coefficients

Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance

(Constant) 1,586 0,395 4,01 0,000

Gem.värderingar 0,294 0,090 0,421 3,251 0,002 0,411

Opp.beteende 0,056 0,067 0,074 0,831 0,409 0,878

Rel.fördelar 0,232 0,089 0,344 2,617 0,011 0,401

Avsl.kostnad 0,078 0,064 0,113 1,229 0,224 0,818

Kofficient - Beroende variabel: Förtroende/Åtagande

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

Eftersom toleransvärdet i variabeln kommunikation var för låg valde studien att plocka 

bort denna för att kunna öka de andra variablernas toleransvärde. Kommunikation 

visade sig ha en stor korrelation till de andra oberoende variablerna. Genom att plocka 

bort kommunikation steg de andra variablernas toleransvärde. Det betyder att 

kommunikation omfattar en stor del av de andra variablerna.   

 

5.5 Hypotesprövning och diskussion 

 

Hypoteserna i studien har testats med hjälp av en enkel regressionsanalys för att se om 

den oberoende variabeln har en inverkan på den beroende variabeln. Detta görs för att 

testa hypoteserna. Det vill säga testa om kommunikation, gemensamma värderingar, 

opportunistiskt beteende, relationsfördelar & kostnad för avslut har en påverkan på 

förtroende/åtagande för att sedan se om det påverkar en kunds benägenhet att lämna. 

Efter varje hypotesprövning sker det en diskussion om det resultat som framkommit. 

Här sammankopplas resultatet med tidigare forskning som denna studie har tagit del av. 

Det förs också resonemang kring varför resultaten visade som de gjorde.   
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5.5.1 Hypotes 1 

 

H1: Kommunikation mellan kund och anställd har en inverkan på förtroende/åtagande. 

 Tabell 5.7: Regressionsanalys för H1 

Kofficient- Beroende variabel: Förtroende/Åtagande 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 1,624 ,253  6,415 ,000 

Kommunikation ,578 ,053 ,794 10,855 ,000 

 

Tabellen visar regressionen mellan förtroende/åtagande och kommunikation. Vilket 

betyder att kommunikation har en inverkan på förtroende/åtagande. Om 

förtroende/åtagande ökar med 1 så ökar kommunikationen med 0,578. Detta kan man 

läsa ut av B-värdet i tabellen. Signifikansen ska ligga under 5 % för att slutsatsen ska 

kunna anses som trovärdig, vilket den i detta fall gör och därför accepteras hypotesen. 

Det visade sig att det finns en påverkan mellan de två faktorerna och att denna var 

väldigt starkt. Anledningen till att kommunikationen har stor betydelse för kunden kan 

vara att denna indikator täcker många områden. I kommunikationen kan det finnas en 

koppling till de andra indikatorerna som tas upp i studien. När en kund har en 

kommunikation med sin bank kan det uppstå till exempel gemensamma värderingar 

eller opportunistiskt beteende. Det visades sig i regressionsanalysen att toleransvärdet 

för kommunikation var låg. Om ett toleransvärde är lågt måste en av de oberoende 

variablerna plockas bort, annars skapas multikollinearitet. När kommunikation togs bort 

ökade de andra variablerna och det innebär att kommunikation har en stark påverkan på 

de övriga variablerna.  Undersökningens resultat stärker Morgan och Hunts (1994) 

KMV-modell som påvisar att kommunikation påverkar förtroende/åtagande.  
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5.5.2 Hypotes 2 

H2: Gemensamma värderingar har en inverkan på förtroende/åtagande. 

Tabell 5.8: Regressionsanalys för H2 

Kofficient- Beroende variabel: Förtroende/Åtagande 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 2,064 ,259  7,969 ,000 

Gem.värderingar ,501 ,056 ,728 8,937 ,000 

 

I tabellen ovan kan vi se regressionen mellan förtroende/åtagande och gemensamma 

värderingar. Om förtroende/åtagande ökar med 1 så ökar gemensamma värderingar med 

0,501. Gemensamma värderingar mellan kund och bank har alltså en inverkan på 

förtroende/åtagande. Signifikansen ligger under 5 % och det betyder att denna hypotes 

accepteras. 

Även här fanns det ett stark påverkan mellan de två variablerna. Anledningen kan vara 

att när en kund känner samhörighet med sin bank så leder detta till en starkare tillit och 

då ökar förtroende/åtagande. Kashyap och Sivadas (2012) visade med sin studie att 

kunden blir mer engagerad i sitt förhållande med banken om de har gemensamma 

värderingar. Det är viktigt att en kund och bank har gemensamma mål och policy 

eftersom detta värdesätts av kunden. Om gemensamma värderingar omfattar det som 

diskuterats så känner kunden ett förtroende/åtagande till sin bank och det påvisas också 

i denna undersökning.  
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5.5.3 Hypotes 3 

H3: Opportunistiskt beteende har en inverkan på förtroende/åtagande. 

Tabell 5.9: Regressionsanalys för H3 

Kofficient- Beroende variabel: Förtroende/Åtagande 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 4,562 ,270  16,924 ,000 

Opp.beteende -,102 ,089 -,135 -1,145 ,256 

 

I studiens tredje hypotes är regressionen mycket låg. Här finns det i princip ingen 

påverkan mellan de två indikatorerna. Om förtroende/åtagande ökar med 1 så minskar 

opportunistiskt beteende med 0,102, alltså har opportunistiskt beteende en väldigt liten 

inverkan på förtroende/åtagande. Signifikansen är över 5 % och därför blir 

tillförlitligheten i detta fall mycket låg. Denna hypotesen förkastas. 

Resultatet visade att opportunistiskt beteende har ett negativt utfall, dock hade 

opportunistiskt beteende ingen påverkan på förtroende/åtagande och denna hypotes 

förkastades. Anledningen till det resultat som studien fick ut kan vara att respondenterna 

i undersökningen inte har erfarenhet av de situationer som togs upp bland 

enkätfrågorna. Denna studie är baserad på Morgan och Hunts forskning som är sexton 

år gammal och idag förekommer kanske inte opportunistiskt beteende lika ofta. Det kan 

bero på att förr behövde kunderna mer hjälp av sin bank och kunderna hade möjligtvis 

större anseende till bankerna. Idag klarar många kunder sig på egen hand med hjälp av 

utvecklingen som har lett till att den personliga kontakten har minskat (Liebach-

Lüneborg & Flohr-Nielsen, 2003). En annan orsak kan vara att kunderna inte tror att 

banken försöker svika dem och inte har upplevt ett opportunistiskt beteende. 

MacMillan, m.fl. (2005) visade med sin forskning att ett icke-opportunistiskt beteende 

har en positiv inverkan på förtroende/åtagande. I denna studie fick opportunistiskt 

beteende ett negativt resultat och stämmer alltså överens med tidigare forskning.  
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5.5.4 Hypotes 4 

H4: Relationsfördelar har en inverkan på förtroende/åtagande. 

Tabell 5.10: Regressionsanalys för H4 

Kofficient- Beroende variabel: Förtroende/Åtagande 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 2,368 ,260  9,114 ,000 

Rel.fördelar ,459 ,060 ,673 7,614 ,000 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att relationsfördelar har en inverkan på 

förtroende/åtagande. Om förtroende/åtagande ökar med 1 så ökar relationsfördelar med 

0,459. Signifikansen är under 5% och därmed accepteras denna hypotes.  

Det visades sig finnas en stark påverkan från relationsfördelar till förtroende/åtagande. 

Orsaken till att undersökningen fick detta resultatet kan bero på att om kunden känner 

att banken vill ens bästa och ger unika erbjudande så ökar förtroende/åtagande. 

Dessutom kan kunden känna sig utvald om banken erbjuder unika tjänster och 

produkter. Resultatet från undersökningen stärks av Grönroos (2007) forskning som 

visar att relationsfördelar skapar tillit mellan kunden och banken och på så vis påverkas 

förtroende/åtagande. 
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5.5.5 Hypotes 5 

H5: Kostnaden för avslut av en relation har en inverkan på förtroende/åtagande.  

Tabell 5.11: Regressionsanalys för H5 

Kofficient- Beroende variabel: Förtroende/Åtagande 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 3,369 ,274  12,301 ,000 

Avsl.kostnad ,254 ,073 ,380 3,467 ,001 

 

Tabellen visar att kostnad för avslut av en relation har en inverkan på 

förtroende/åtagande. Om förtroende/åtagande ökar med 1 så ökar kostnaden för avslut 

av en relation med 0,254. Även i detta fall är testet signifikant, då signifikansnivån 

ligger under 5%, och därmed trovärdigt. Denna hypotes accepteras.    

Anledningen till att kostnad för avslut av en relation påverkar förtroende/åtagande kan 

bero på den tid och ansträngning som en kund förlorar om denne ska byta bank. 

Grönroos (2007) kallar detta för kundens byteskostnad och han visar med sin forskning 

att det har en inverkan på förtroende/åtagande. Framförallt är det åtagande som 

påverkas eftersom kunden ser ett byte som en kostnad och på grund av det väljer att 

stanna. Detta har en indirekt påverkan på förtroendet genom åtagande. Denna 

undersökning stämmer överens med Grönroos forskning.  
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5.5.6 Hypotes 6 

H6: Förtroende/åtagande har en inverkan på kundens benägenhet att lämna.  

  Tabell 5.12: Regressionsanalys för H6 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 7,109 1,031 6,896 0,000

Förtroende. 

Åtagande
-0,849 0,236 -0,388 -3,601 0,001

Kofficient - Beroende variabel: Benägenhet att lämna

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

 

Studiens sjätte och sista hypotes är om förtroende/åtagande har en inverkan på kundens 

benägenhet att lämna. I tabellen ovan är benägenhet att lämna en beroende variabel och 

förtroende/åtagande är en oberoende variabel. B-värdet visar att för varje gång en kunds 

benägenhet att lämna ökar med 1 så minskar kundens förtroende/åtagande med -0,849. 

Signifikansnivån i analysen är tillförlitlig. Betavärdet ligger på -0,388 som innebär att 

det finns en hög negativ påverkan mellan förtroende/åtagande och benägenhet att 

lämna. 

Det framkom ur undersökningen att dessa två faktorer hade det svagaste inverkan på 

varandra. Dessutom hade detta ett negativt utfall vilket beror på att faktorn, benägenhet 

att lämna, är ett negativt utfall. Orsaken till att förtroende/åtagande påverkar kundens 

benägenhet att lämna sin bank kan vara att en kund behöver känna tillit till sin bank. 

Eftersom att en bank har ansvar för en kunds tillgångar så har banken en betydande roll 

och därför är det viktigt att kunden känner ett förtroende. Undersökningen stärks också 

av tidigare forskning genom Suh och Han (2002) som visar med sin studie att eftersom 

Internetbanken är vanligare idag, spelar förtroendet en större roll. Att 

förtroende/åtagande har en inverkan på en kunds benägenhet att lämna stärks av 

Morgan och Hunts (1994) forskning.  
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5.6 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet av undersökningen visar att de flesta faktorerna som tagits upp påverkar 

förtroende/åtagande som i sin tur påverkar en kunds benägenhet att byta bank.  

Resultatet av studiens första steg visade att kommunikation var den mest betydelsefulla 

indikatorn för förtroende/åtagande. Anledningen till detta är att kommunikation kan 

omfatta stora delar av de andra indikatorerna. I det andra steget visade resultatet att 

förtroende/åtagande har en stark inverkan till en kunds benägenhet att lämna sin bank.  

  

Tabell 5.13: Resultat av hypotesprövningen 

 

 

Alla hypoteser i studien accepterades utom hypotes tre som handlade om att  

opportunistiskt beteende påverkar förtroende/åtagande. Detta illustreras i tabell 5.13 där 

opportunistiskt beteende har förkastats. Att hypotesen förkastades kan bero på att 

respondenterna inte har erfarenhet av situationer där de kan uppleva ett opportunistiskt 

beteende. En djupare diskussion om hypoteserna togs upp i varje hypotesprövning.  
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6. Slutsats  
 

I studiens sista kapitel görs det en slutsats av resultatet från undersökningen. Här 

beaktas de samhälleliga och etiska aspekterna i anknytning till ämnet. Kapitlet 

avslutas med att det presenteras egna reflektioner från författarna och även 

förslag på framtida forskning kring ämnet.  

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att lämna sin 

bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som väger 

tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. Resultatet av 

undersökningen visar att de faktorer som påverkar en kund är kommunikation, 

gemensamma värderingar, relationsfördelar och kostnad för av avslut av en relation. 

Alla dessa faktorer hade en inverkan på förtroende/åtagande som hade en koppling till 

en kunds benägenhet att lämna sin bank. Studien visade att opportunistiskt beteende, 

som också var en indikator i undersökningen, inte påverkar en kunds benägenhet att 

lämna sin bank.  

Som studien tidigare diskuterat är begreppet kundrelation svårdefinierat men ändå 

vikigt att beakta. För att kunna stärka en kundrelation blir slutsatsen att man bör jobba 

med främst kommunikationen mellan en bank och kund. Som studien tidigare diskuterat 

är det viktigt att banken formar sitt möte med kunden väl eftersom detta påverkar 

kommunikationen. Dessutom är det viktigt att en kund känner ett värde i sin kontakt 

med sin bank. De andra indikatorerna gemensamma värderingar, relationsfördelar och 

kostnad för avslut av en relation är även viktiga att ta hänsyn till för att få en så bra 

kundrelation som möjligt. Om en kund har ett gott förtroende/åtagande så finns det 

också en god kundnöjdhet. En faktor som tidigare forskning visar har haft en stor 

påverkan på kundnöjdhet är servicekvalitet. Dock har inte denna undersökning fått detta 

konstaterat men anser ändå att kundnöjdhet påverkas av förtroende/åtagande. Om en 

kund känner tillit och har ett starkt åtagande till sin bank är denna kund nöjd med sin 

relation. Något som också togs upp i studiens teoretiska referensram var hur word-of-

mouth och varumärkesassociationer påverkar en organisation. Denna undersökning har 
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inte behandlat detta ämne djupare men tycker det är viktigt att ta upp det då tidigare 

forskning visat att det har stor betydelse för en kundrelation.  

I enkätundersökning fick respondenterna uppge kön, ålder och utbildning. Det gjordes 

inga tester som jämförde exempelvis en man och kvinnas ställningstagande utan det 

som visades var endast att undersökningen hade ett brett urval. Målet med 

undersökningen var också att få ett mer generellt kundperspektiv där alla olika individer 

fanns med.   

I första steget av denna undersökning har det framkommit att kommunikation mellan 

kund och bank är den viktigaste indikatorn för förtroende/åtagande. Detta kan bero på 

att en kund känner en större tillit om det finns en kontakt mellan parterna. I resultatet 

fick studien fram att kommunikation påverkar andra oberoende variabler väldigt starkt 

då dessa korrelerar med varandra. Orsaken till detta är att kommunikation kan omfatta 

de andra indikatorerna när det finns en kontakt mellan en kund och bank.  

Det opportunistiska beteendet har genom undersökningens resultat visat sig vara den 

minst påverkande indikatorn till förtroende/åtagande. Denna indikator hade en negativ 

påverkan. Dock var inte den inte tillräckligt hög för att opportunistiskt beteende skulle 

vara signifikant till den beroende variabeln. Detta innebär att sambandet inte är 

tillförlitligt. Studien använder sig av Morgan och Hunts (1994) KMV-modell som visar 

på att opportunistiskt beteende påverkar förtroende/åtagande. Denna modell utvecklades 

1994 och fram tills idag har det skett förändringar i samhället som har bidragit till att 

opportunistiskt beteende inte förekommer lika ofta. Slutsatsen blev att KMV-modellen 

inte stämmer överens med resultaten om opportunistiskt beteende som denna studie fick 

fram.  

I det andra steget av undersökningen framkom det att förtroende/åtagande påverkar 

benägenheten att lämna. Detta stämmer överens med Morgan och Hunts (1994) 

forskning. Denna studie kan dessutom dra slutsatsen att detta också stämmer överens 

när det handlar om en kunds benägenhet att lämna sin bank och inte bara i 

industrisektorn där Morgan och Hunt utvecklade sin modell.  
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6.2 Samhälleliga och etiska aspekter 

 

Konkurrensen på bankmarknaden ökar hela tiden. Detta gör att en kund har möjlighet 

att välja mellan flera olika banker. Resultatet av denna studie visar att bankerna borde 

fokusera på att framförallt ha en kontinuerlig kommunikation med sina kunder för att 

skapa ett förtroende/åtagande. Detta är alltså en viktig faktor för att få en kund att 

kvarstå i sin bank. Implikationerna av denna studie för banker är alltså att ha en ständig 

kontakt med sina kunder och lägga fokus på främst en god kommunikation men även 

gemensamma värderingar, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. 

De etiska aspekterna som framkommit i denna studie är att bankerna bör ta hänsyn till 

framförallt hur kontakten till en kund bör hanteras. En bank bör förväntas tänka på att 

forma sitt möte med en kund väl för att kunna skapa ett gott förtroende/åtagande. 

Tidigare forskning har tagit upp att organisationer kan ha krav på sina anställda om hur 

de ska klä sig eftersom detta kan ha en effekt på mötet med en kund. Ett bra kundmöte 

är det som sedan utvecklas till en relation och vid förtroende/åtagande minskar en kunds 

benägenhet att lämna.  

 

6.3 Personliga reflektioner 

 

Vår studie började väldigt brett vilket beror på att kundrelationer är ett mycket stort 

ämne, det finns många faktorer som påverkar kundrelationer. Detta gjorde att det blev 

svårt att utesluta vissa faktorer samtidigt som forskningen sedan ledde oss till ett väldigt 

snävt område. Vi var tvungna att inse våra begränsningar och valde därför att lägga stor 

vikt på Morgan och Hunts KMV-modell. Varumärke och kundnöjdhet som var de två 

faktorer som valdes bort är ändå viktiga att beakta. Därför är det viktigt att beröra dem 

även om undersökningen endast hanterade förtroende/åtagande. 

Vi anser att enkätundersökningen, som baserades på tidigare undersökningar, hade en 

intention till svagheter. En del av frågorna var något svåra att besvara för 

respondenterna eftersom de kanske saknade erfarenhet från påståendena som 

presenterades. En del respondenter kan vara kund i mer än en bank vilket också kan 

försvåra deras ställningstagande. Enkäten kändes däremot väldigt tillförlitlig då den 
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baserades på tidigare undersökningar och det visade sig även när vi gjorde ett 

Cronbach’s Alpha test.  

Vi tyckte att resultatet av undersökningen var intressant. Resultatet stämde i stort sett 

överens med Morgan och Hunts (1994) forskning där opportunistiskt beteende var det 

som skilde sig åt. Opportunistiskt beteende ställde även vi oss frågande till eftersom vi 

misstänkte att många inte har känt av detta i sitt möte med banken. Resultatet bekräftade 

våra tankar genom att visa på att det inte fanns något samband mellan opportunistiskt 

beteende och förtroende/åtagande.   

Under vår undersökning har vi inte upplevt några motgångar. Vi hade önskat en högre 

svarsfrekvens, men är nöjda. 

  

6.4 Förslag på framtida forskning 

 

Denna undersökning visade sig vara tillförlitlig och hade varit intressant att utveckla 

inom banksektorn. Förslag för framtida forskning är att jämföra individer med olika 

egenskaper för att se hur de skiljer sig åt. Detta för att bankerna ska veta hur de ska 

agera mot olika målgrupper. Dessutom kan det vara intressant att se om det finns några 

andra faktorer som kan påverka en kunds benägenhet att lämna sin bank.  
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Bilaga  
 

Kundundersökning i bankverksamhet  

 

Ålder  

 

Kön 

Man   

Kvinna 

 

Utbildning 

Grundskola  

Gymnasieutbildning 

Universitet/Högskoleutbildning 

 

1. Min bank erbjuder mig produkter och tjänster som är efter mina behov. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

2. Min bank informerar mig om ny utveckling och nya produkter som är relevanta för 

mig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

3. Mitt förhållande till min bank är något som jag tänker bevara på lång sikt (minst två 

års tid). 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

4. Det skulle ta mycket tid och ansträngning att förklara mina behov för en ny bank om 

jag väljer att byta. 
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               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

5. Mitt förhållande med banken är väldigt viktigt för mig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

6. I allmänhet är bankens åsikter och värderingar väldigt lika mina egna. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

7. Banken har dragit nytta av mig när jag har befunnit mig i en svag position. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

8. Jag tycker att banken är väldigt oförutsägbar och det är svårt att förutse hur banken 

kommer att agera. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

9. Jag möter professionell personal i min bank. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

10. Banken uppmärksammar mina klagomål. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

11. Jag skulle förlora förmåner om jag väljer att byta bank. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

12. Om banken befinner sig i en oförutsägbar situation kommer de inte att svika mig. 
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               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

13. Om banken befinner sig i en oförutsägbar situation gör banken ändå sitt bästa för att 

lyssna på mig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

14. Jag och min bank delar liknande värderingar i fråga om uppträdande och beteende. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

15. Jag är övertygad om att banken kommer att vara noggrann och pålitlig när det gäller 

ärenden som är viktiga för mig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

16. Om jag skulle byta bank skulle jag förlora mycket tid och ansträngning som jag har 

lagt i min relation med min nuvarande bank. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

17. Jag känner att banken generellt försöker få ett övertag över situationen när vi har en 

kontakt. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

18. Banken håller regelbunden kontakt om ärenden som är viktiga för mig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

19. Banken ger mig unika erbjudanden som trogen kund. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 
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20. Jag är väldigt engagerad i mitt förhållande med banken. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

21. Jag uppskattar och respekterar min banks värderingar. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

22. Om jag skulle byta bank skulle det ta mycket tid och ansträngning att lära mig hur 

den nya banken fungerar. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

23. Enligt mig kommer banken att vara fortsatt tillförlitlig. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

24. Om jag skulle byta bank kommer det att ta mycket tid och ansträngning att 

lokalisera en ny bank. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt 

 

25. Jag skulle kunna tänka mig att byta till en ny bank. 

               1      2      3      4      5      6      7       

Instämmer inte alls               Instämmer helt  

 

 

 


