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Abstract
Banks are characterized by long-term relationships since financial services are a continuing
need during the customers’ lifetime. Many customers experience switching barriers when
switching banks, but research shows that young customers do not experience as large
obstacles. The purpose of this study is to explore and explain various factors impact on young
customers’ willingness to switch banks. This study is based on a quantitative method based on
a survey. The survey was answered by 114 students at Kristianstad University and represented
the selection of young customers. The study is based on theories that intend to clarify the
study's background. Consumer behavior, customer loyalty, brand loyalty and customer lifetime
value are theories that affect customer behavior. Theories on switching behavior and
Keaveney’s (1995) model are used to carry out the study. The results and conclusion reveal
that seven of Keaveney’s (1995) eight factors have a positive relationship with young
customers’ willingness to switch banks. This reveals that the model partially explains young
customers' switching behavior. However, the model is modified into five factors, of which three
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critical reason for young customers’ willingness to switch banks. This finding may be of value for
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1. Introduktion
I det första kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet. Därefter utformas en
problemformulering som förklarar varför problemet är relevant att studera. Tillsammans
med bakgrunden utmynnar det i en forskningsfråga och ett tillhörande syfte. Slutligen
presenteras uppsatsens fortsatta disposition.

1.1 Problembakgrund
Aktuellt inom bankbranschen i Sverige är att det sker en tydlig utveckling.
Bankkontoren har blivit märkbart färre, från 1952 (Svenska bankföreningen, 2014) till
1822 (Svenska bankföreningen, 2015) kontor under en 10-årsperiod. Dessutom är en
påtaglig förändring att allt fler av de kvarvarande kontoren blir kontantlösa (Spängs,
2015). Bankerna har en stor betydelse och syftar till ett fungerade samhälle på flera
olika nivåer, från den enskilda individen till staten (Svenska bankföreningen, 2014). Det
medför i sin tur att bankerna ständigt behöver utvecklas för att förse kunderna med
deras behov. Det har uppstått en minskning i kundernas efterfrågan att uträtta ärenden
på bankkontor samtidigt som en ökning i efterfrågan av digitalisering av bankernas
tjänster har skett (Svenska bankföreningen, 2015). I och med bankbranschens
kontinuerliga utveckling uppger Leif Trogen, chef för finansiell infrastruktur på
Bankföreningen, att det kommer att finnas ett ytterligare behov av nytänkande från
bankerna i framtiden (Aronsson, 2015).
Förändringarna som sker på den svenska bankmarknaden är märkbara och den
stegrande konkurrensen är ett sätt som det yttrar sig på (Svenska bankföreningen, 2015).
Tesfom & Birch (2011) påpekar att konkurrens kan medföra lönsamhetsproblem för
bankerna. Nya banker, svenska som utländska, kliver in på den svenska marknaden,
medan redan etablerade banker expanderar sina verksamheter (Svenska bankföreningen,
2015). En undersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex visar att när det gäller lån och
sparande i Sverige, är nischbankernas kunder mest nöjda (Dagens Industri, 2015a). En
anledning till nischbankernas uppsving antas vara det minskade förtroendet för
storbankerna (Zachrison & Hedelius, 2013). Christina Söderberg, sparekonom på
Compricer framhåller hur okomplicerat det är att byta sparkonto (Sjödén, 2015). På
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grund av ovanstående faktorer väljer allt fler svenskar att vara otrogna mot sin
huvudbank, det vill säga att de är kund i fler banker utöver sin huvudbank (Tuvhag,
2014). Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank uttrycker att bankerna kommer att likna
varandra allt mer i framtiden och att flera företag erbjuder banktjänster (Dagens
Industri, 2015b). Exempel på sådana företag på den svenska bankmarknaden är ICAbanken och Ikano bank (Svenska bankföreningen, 2015).
En undersökning av Landshypotek Bank angående unga kunders (18-24 år) attityd till
banker påvisar att bytesbenägenheten är hög. En av sex anger att de kan tänka sig att ha
Google som bank och även andra företag som utmärks av sin digitala närvaro är
attraktiva (Fälldin, 2015). Skillnaden i bytesbenägenhet mellan yngre och äldre kunder
har bekräftats i forskningssammanhang (Vyas & Raitani, 2014; Tesfom & Birch, 2011;
Clemes, Gan, & Zhang, 2010). Undersökningen av Landshypotek Bank visar att
orsaken beror på en bristande personlig relation. Anledningen till den bristande
relationen är att unga människor sällan besöker bankkontoren, utan istället sköter
kontakten via dator eller mobiltelefon (Fälldin, 2015). Detta verkar ha pågått under en
längre tid då Mankilas (2004) studie visar att studenter föredrar internetbanken. Det
framkommer även att unga kunder har en negativ uppfattning om bankerna (Fälldin,
2015). Ytterligare undersökning av World Retail Banking Report visar att unga kunders
förväntningar på banken inte motsvarar vad banken levererar (Veckans Affärer, 2014). I
takt med teknologins utveckling borde de unga kundernas bytesbeteende ha förändrats
och bytet är idag endast ett klick bort.

1.2 Problematisering
Förändringarna inom bankbranschen samt unga kunders bytesbeteende medför ett
intresse att studera bytesbenägenhet hos unga kunder. Det är vetenskapligt bevisat att
det finns ett flertal faktorer som förklarar varför människor tenderar att byta bank. Det
kan därför vara svårt för bankerna att veta vad de ska fokusera på för att minska risken
att deras kunder byter bank. Problematiken som uppstår när kunder byter serviceföretag
sammanfattas väl av Keaveneys uttryck “switching costs a service firm the customer’s
future revenue stream”, (1995, p.71). Liknande argumentet har förts vidare och är väl
synliga i forskning (Piha & Avlonitis, 2015; Tesfom & Birch, 2011; Khan, Ghouri,
Siddqui, Shaikh, & Alam, 2010). Uttrycket kan förstås genom kundlivsvärde (CLV) och
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bygger på identifiering av kunders varierande behov under en livstid (Gupta et al.,
2006). CLV mäts med hjälp av beräkningar av samtliga framtida kassaflöden en kund
genererar (Lemon & Mark; Gupta et al., 2006; Chang, Chang & Li, 2012; Ekinci, Uray
& Ülengin, 2014; Benoit & Van den Poel, 2009). På grund av förändringar i kunders
behov, blir metoden allt mer betydelsefull för företag. Detta eftersom CLV skapar en
förståelse för kunderna och lönsamheten kunderna medför (Lemon & Mark, 2006). Med
hjälp av metoden kan de lönsamma kunderna särskiljas (Gupta et al., 2006) och resurser
fördelas mellan segmenten (Ekinci et al., 2014; Lemon & Mark, 2006; Chang et al.,
2012). Ekinci et al. (2014) påpekar användbarhet av CLV i banker på grund av den
livslånga relationen mellan kund och bank (Ekinci et al., 2014).
I en studie av Tesfom & Birch (2011) jämfördes unga kunders, med en majoritet inom
21-30 år, och äldre kunders intention att byta bank. Resultatet visar att det är större
sannolikhet att unga avslutar relationen med sin nuvarande bank. Likaså att de yngre
kunderna i större utsträckning överväger att byta bank än äldre. Belás, Chocholo’áková
& Gabcová (2015) och Vyas & Raitani (2014) instämmer att unga bankkunder oftare
avslutar relationen med sin bank än äldre bankkunder. Vyas & Raitani (2014)
framhäver i samstämmighet med Tuvhag (2014) att unga bankkunder är mer villiga att
byta huvudbank än äldre kunder. Ytterligare ett uttalande är att yngre kunder är mindre
lojala och mer missnöjda med servicen de får. Orsaken till missnöjet skulle kunna bero
på att bankerna inte erbjuder det som de yngre kunderna efterfrågar, exempelvis mer
aktivitet på sociala medier (Veckans Affärer, 2014). Mankila (2004) studerar studenters
bankbyten, med en majoritet i åldrarna 20-24 år. Slutsatserna författaren drar påvisar att
kontakten mellan studenten och banken värderas högt av studenterna. Dessutom
framkommer att studenterna har en vag uppfattning om sin bank. Detta framhåller
betydelsen av segmentering och lämpliga marknadsföringsstrategier i banker (Mankila,
2004).
Faktorer inom kunders bytesbeteende har studerats i flera perspektiv, vilket har
resulterat i flertalet begrepp. Det innefattar bland annat begrepp som kundlojalitet
(Valenzuela, 2014), varumärkeslojalitet (Lau & Lee, 1999; Morgan & Hunt, 1994),
bytesbarriär, byteskostnad och bytesintention (Colgate & Hedge, 2001; Manrai &
Manrai, 2007; Valenzuela, 2014). Viktigt är att hålla isär bytes- och lojalitetsbegreppen
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eftersom det uttryckligen inte är motsatsen som avgör ifall en kund byter bank, som ifall
den stannar (Harrison, Beatty, Reynolds, & Noble, 2012; Henrique & Matos, 2015).
Orsaker till att kunder stannar kvar i relationen med sin bank trots missnöjdhet, kan
bero på bytesbarriärer som banken skapar (Valenzuela, 2014). En bytesbarriär kan vara
relationsfördelar, vilka kunder går miste om vid ett bankbyte (Colgate & Lang, 2001;
Chinomona, Chinomona, & Sandada, 2014; Tesfom & Birch, 2011). Ytterligare en
bytesbarriär som försvårar kundernas byte är besväret kunder måste genomgå vid bytet,
men även resurser som tid och pengar (Augusto de Matos, Luiz Henrique, & de Rosa,
2013; Tesfom & Birch, 2011). De sistnämnda definieras som byteskostnader och låga
byteskostnader innebär ett smidigare byte för kunder än vid höga byteskostnader
(Augusto de Matos et al., 2013; Phia & Avlonitis, 2015).
Karaktäristiskt för den finansiella sektorn är den långsiktiga relationen mellan kund och
bank. Banktjänsterna som erbjuds är ett nödvändigt behov som medföljer kunden hela
livet (O'Loughlin & Szmigin, 2006). Branschen är unik genom en homogenitet
(O'Loughlin & Szmigin, 2006) och en ökad konkurrens på marknaden kräver åtgärder
för att behålla kunder (Valenzuela, 2014). Ytterligare aspekt av den finansiella sektorn
är svårigheten för kunden att utvärdera serviceföretag, vilket leder till högre kostnader
att byta bank (Tesfom & Birch, 2011). Trots detta visar forskning att bytesbenägenheten
bland studenter successivt ökar (Mankila, 2004). Tidigare forskning har uppvisat att
kunders beteende skiljer sig åt mellan åldrar (Vyas & Raitani, 2014; Tesfom & Birch,
2011; Clemes, Gan, & Zhang, 2010). De yngre kunderna är inte lika etablerade som de
äldre kunderna, vilket innebär ett lägre byteshinder (Tesfom & Birch, 2011; Vyas &
Raitani, 2014). Det medför i sin tur att yngre kunder inte hunnit ta del av bankens
långsiktiga relationsfördelar (Tesfom & Birch, 2011). Mankila (2004) belyser
studenters betydelse för bankerna och från bankens perspektiv kan studenter generera en
större mängd framtida intäkter till banken än andra kundgrupper (Colgate, Stewart, &
Kinsella, 1996). Särskiljande för unga kunder är deras teknologiska kompetens (Tesfom
&

Birch,

2011;

Tanksale,

Neelam,

&

Venkatachalam,

2014)

och

att

kommunikationsmedlet som unga kunder föredrar till banken är internetbanken
(Mankila, 2004). Ytterligare särdrag är att unga kunder är i fasen av att identifiera sig,
vilket påverkar deras köpbeteende. I processen väljer de produkter och tjänster som
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stödjer deras personlighet och ett sätt som detta yttras är genom deras
varumärkesmedvetenhet (Tanksale et al., 2014).

1.3 Studiens utgångspunkter och syfte
Denna studie kommer att studera hur olika faktorer påverkar unga bankkunders
bytesbenägenhet i åldersintervallet 21-30 år. Unga kunder har särskiljande egenskaper
(Tesfom & Birch, 2011; Tanksale et al., 2014) och en oproblematisk inställning till att
byta bank (Mankila, 2004). Det har framkommit att de unga kunderna inte upplever
bytesbarriärer i lika stor utsträckning som äldre kunder (Tesfom & Birch, 2011). En
tidig utgångspunkt i forskningen om kunders bytesbeteende i serviceföretag är
Keaveneys (1995) modell. Modellen av kunders bytesbeteende innefattar faktorerna:
prissättning,

otillgänglighet,

misslyckad

service

i

bastjänster,

misslyckade

servicemöten, respons på servicemisstag, konkurrenters potential, etiska problem och
ofrivilligt byte. Flera forskare har därefter använt delar av Keaveneys (1995) modell och
implementerat denna i bankbranschen (Colgate & Hedge, 2001; Kaur, Sharma, &
Mahajan, 2012).
Denna studie kommer att operationaliseras utifrån Keaveneys (1995) modell. Genom
åren har tyngd legat på olika faktorer inom modellen (Colgate & Hedge, 2001; Tesfom
& Birch, 2011; Vyas & Raitani, 2014; Kaur et al., 2012; Piha & Avlonitis, 2015).
Colgate & Hedge (2001) tar endast hänsyn till fem av modellens åtta faktorer och
inleder sin studie med att betona att modellen behöver vidare tillämpning inom
specifika branscher. Forskningen utfördes för 15 år sedan och det har skett stora
förändringar i bankbranschen sedan dess (Valenzuela, 2014; Khan et al., 2010; Vyas &
Raitani, 2014; Kaur et al., 2012). Urvalet i studien av Colgate & Hedge (2001) visar sig
vara snedfördelat mot den äldre åldersgruppen. Den tidigare studien visar därför att
Keaveneys (1995) modell saknas för att studera endast unga kunders bankbyten. Då
Mankilas (2004) undersökning visar att den aktuella målgruppen av unga kunder
återfinns på högskolor utgör det argumentet för urvalet. Denna studie kommer att
utföras i ett kundperspektiv och urvalet baseras på studenter på Högskolan Kristianstad.
Studien kommer att fokusera på den finansiella sektorn mer specifikt banksektorn på
grund av dess karaktäristiska egenskaper. Studien kommer även att fokusera på unga
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kunders bytesbeteende, eftersom det har påvisats skilja sig från äldre kunder.
Uppsatsens problembakgrund och problematisering leder fram till studiens syfte:
Syftet med studien är att undersöka och förklara olika faktorers påverkan på unga
kunders benägenhet att byta bank.

1.4 Frågeställning
Hur påverkar olika faktorer unga kunders benägenhet att byta bank?

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition
Kapitel 2 – Vetenskaplig metod: I det andra kapitlet presenteras studiens vetenskapliga
metod. Forskningsmetoden, forskningsfilosofin och forskningsansatsen visar hur
problemet kommer att angripas. Teorin som studien grundas i motiveras i kapitlet.
Kapitel 3 – Teori: I det tredje kapitlet redogörs för studiens teoretiska grund. Teorierna
ämnar förklara unga kunders bytesbenägenhet. Slutligen presenteras modellen som
studien utgår ifrån. I teorin för modellen formuleras studiens hypoteser.
Kapitel 4 – Empirisk metod: I det fjärde kapitlet beskrivs hur den kvantitativa studien
är utförd. I kapitlet motiveras de val som är gjorda av datainsamlings- och analysmetod.
Vidare presenteras vilka åtgärder som tagits för att öka reliabiliteten och validiteten.
Kapitel 5 – Analys: I det femte kapitlet presenteras studiens analys baserad på de val
som gjorts i tidigare kapitel. Resultatet av den insamlade empirin sammanställs och
analyseras. Vidare testas studiens hypoteser som diskuteras utifrån studiens teori.
Kapitel 6 – Slutsats: I det sjätte kapitlet redovisas studiens slutsatser genom att resonera
kring de presenterade resultaten. I slutsatsen besvaras studiens syfte och frågeställning.
Dessutom framförs självkritik mot studien och förslag på framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
Studien syftar till att förklara olika faktorers påverkan på unga kunders benägenhet att
byta bank. För att förstå hur problemet kommer att angripas och hur det senare ska
analyseras förklaras studiens vetenskapliga metod i det andra kapitlet. Det som
presenteras

är den underliggande forskningsmetoden,

forskningsfilosofin

och

forskningsansatsen som studien tar avstamp i. Slutligen motiveras val av teorier.

2.1 Forskningsmetod
Denna uppsats utgår ifrån en kvantitativ metod eftersom syftet är att förklara samband
(Denscombe, 2009) mellan faktorer och unga kunders bytesbenägenhet. För att
möjliggöra förklaringar krävdes insamling av data, som kan generera mätbara resultat
(Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009). Hypoteser härleddes med utgångspunkt i
teorier (Bryman & Bell, 2011) och Keaveneys (1995) modell. Enkäter utformades för
att testa hypoteserna och därefter genomfördes enkätundersökningen på respondenter i
åldrarna 21-30 år på Högskolan Kristianstad. Alternativet hade varit en kvalitativ metod
som strävar efter innebörder (Bryman & Bell, 2011), vilket anses mindre lämpligt då
denna studie syftar till att mäta samband. Kvalitativa studier avser att generera teorier
(Bryman & Bell, 2011), men eftersom denna studie ämnade testa teorier var det
motiverat med en kvantitativ metod.

2.2 Forskningsfilosofi
Med en kvantitativ metod, kan resultatet generaliseras till en allmän förklaring
(Denscombe, 2009). Vid inläsningen av ämnesområdet noterades att ämnet är väl
omdiskuterat, vilket gav studien en teoretisk utgångspunkt. Utifrån studerade teorier
utformades påståenden som underlag till den empiriska metodinsamlingen. Med hjälp
av statistiska metoder har respondenternas enkätsvar angående bytesbeteende inom
banker analyserats på ett objektivt vis. Mönster och regelmässigheter gjorde det möjligt
att finna orsakssamband som förklarar unga kunders bankbyten (Denscombe, 2009). I
praktiken utfördes detta genom att analysera enkäterna besvarade av unga bankkunder.
Genom studiens forskningsmetod och forskningsfilosofi ökar möjligheterna till
objektivitet (Bryman & Bell, 2011).
15

2.3 Forskningsansats
Forskningsansatsen i studien utgjordes av en växling mellan teori och empiri (Bryman
& Bell, 2011). Det tillämpades genom inläsning av ämnena bytesbeteende och lojalitet i
ett tidigt stadie i uppsatsprocessen. Det framkom att Keaveneys (1995) modell är en väl
använd grund för senare studier inom bytesbeteende och denna studie baseras därmed
på modellen. För att undersöka fenomenet utfördes en enkätundersökning varefter den
empiriska reflektionen ägde rum. Efter datainsamlingen återkom den teoretiska
reflektionen genom sammankoppling av teori och empiri. Teoretisk reflektion härleds
till teorier och allmänna slutsatser, medan empirisk reflektion associeras med slutsatser
för en speciell företeelse (Ahrne & Svensson, 2015). I och med en kvantitativ metod
utgick uppsatsen i huvudsak ifrån teoretisk reflektion. Detta eftersom utgångspunkten
var en förutbestämd teori, varifrån hypoteser formulerades och testades genom empirin
och vidare ledde fram till slutsatser (Bryman & Bell, 2011).

2.4 Val av teori
För att möjliggöra tillämpning av studien applicerades nedanstående teorier. Eftersom
studien utgår ifrån ett kundperspektiv var teorin om konsumentbeteende grundläggande,
då den förklarar hur kunden tänker och agerar vid ett köp (Beckett, 2000; Sathuragiri,
2014). På grund av studiens ändamål att studera varför unga kunder byter bank, var det
av betydelse att även få en förståelse för motsatsen. Således kundlojalitet och
påverkansfaktorer till varför kunden stannar i ett företag (Henrique & Matos, 2015;
Hoffman & Birnbrich, 2012). Varumärkeslojalitet var en väsentlig teori i studien då den
syftar på kundens tillgivenhet (Lau & Lee, 1999; Morgan & Hunt, 1994). Detta
eftersom relationen mellan kund och bank karaktäriseras av långsiktighet (O'Loughlin
& Szmigin, 2006).
För att förstå problemet ytterligare ansågs CLV vara betydelsefull, då den syftar på att
generera värde både för företag och kund (Ekinci et al., 2014). Teorier inom
bytesbeteende möjliggör inblick i bakomliggande orsaker till ett byte. Bytesbarriärer
och höga byteskostnader försvårar bankbytet för kunden, vilket därmed ger uppfattning
om faktorer som tvingar en kund att stanna i en relation (Augusto de Matos et al.,
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2013). Eftersom problemet berör unga kunder behandlades teorier inom området av
unga kunders bytesbenägenhet.
Studien utgick från en modell av kunders bytesbeteende utvecklad av Keaveney (1995).
Författaren fann över 800 händelser som lett till kunders byte av serviceföretag och
kategoriserade dem till åtta centrala faktorer. Inom ämnesområdet bytesbeteende
utformas dessa faktorer till den första utvecklade modellen (Colgate & Hedge, 2001;
Kaur et al., 2011; Vyas & Raitani, 2013; Piha & Avlonitis, 2015). Med bakgrund i dessa
välstuderade faktorer anses modellen lämplig för ändamålet. Colgate & Hedges (2001)
uttalande om att modellen behöver ytterligare tillämpning inom specifika branscher,
stärker valet. Colgate & Hedge (2001) tog endast hänsyn till faktorerna prissättning,
otillgänglighet, respons på servicemisstag, misslyckade servicemöten och misslyckad
service i bastjänster. Resultatet visade att Keaveneys (1995) modell inte helt förklarade
byten inom bank, dock utgick författarna endast från fem av åtta faktorer och
undersökningen utfördes för 15 år sedan. Bankbranschen har genomgått stora
förändringar (Valenzuela, 2014; Khan et al., 2010; Vyas & Raitani, 2014; Kaur et al.,
2012), vilket är ett argument för tillämpning av modellen. Vidare har modellen inte
använts för att enbart studera unga bankkunder då Colgate & Hedges (2001) urval var
snedfördelat mot den äldre åldersgruppen.
Ett alternativ till studie hade varit att studera bytet utifrån bytesbarriärer och
byteskostnader. Konsekvensen av att den empiriska studien inte fokuserar på höga
byteskostnader, medför att studien inte djupgående behandlar orsaker till att kunden
stannar i en relation mot sin vilja (Augusto de Matos et al, 2013; Srivastava & Rai,
2014). Eftersom bytesbarriärer skapas av banker för att försvåra bytet för kunden
(Valenzuela, 2014; Kaur et al., 2012) och denna studie syftar till att undersöka
benägenheten att byta står inte bytesbarriärerna i fokus.
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3. Teori
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara olika faktorers påverkan på
unga kunders benägenhet att byta bank, introduceras teorier inom konsumentbeteende
och lojalitet i det tredje kapitlet. Därefter presenteras teorier inom bytesbeteende och
unga kunders bankbyte. Vidare redogörs för Keaveneys (1995) modell med inslag från
andra forskare. Detta medför att de valda teorierna kommer att presenteras och utgör
grunden i det teoretiska synsättet för denna studie.

3.1 Konsumentbeteende
I och med den hårda konkurrensen i bankbranschen kan kunder ställa högre krav
(Casado-Díaz & Nicolau-Gonzálbez, 2009) och således är bankernas förståelse för
kundernas beteende en förutsättning för deras överlevnad. Befintliga och potentiella
kunders psykologiska, sociala och fysiska beteende sammanfattas i begreppet
konsumentbeteende (Sathuragiri, 2014). Ytterligare synsätt är beslutsprocessen kunder
genomgår innan köp av varor och tjänster (Beckett, 2000; Sathuragiri, 2014). I
kontexten av konsumentbeteende som en beslutsprocess identifierar Beckett (2000)
attityder som ett väl studerat perspektiv. Genom att fastställa påverkansfaktorer för
köpbeteende och förena dem med kundbehov kan kundrelationer enklare analyseras
(Beckett, 2000).
Processen

att

attrahera

och

behålla

kundrelationer

definieras

som

relationsmarknadsföring som syftar på att skapa värde för både kund och företag.
Vidare åsyftar det att skapa starka, långvariga relationer (O'Loughlin & Szmigin, 2006;
Šonková & Grabowska, 2015). Eftersom det är till företagens fördel att behålla
befintliga kunder istället för att locka nya, fokuserar relationsmarknadsföring på
kvarhållande av befintliga kunder (Šonková & Grabowska, 2015). O’Loughlin &
Szmigin (2006) redogör för relationsmarknadsföringens lämplighet i banker på grund av
deras karaktäristiska drag av hög risk och långsiktiga köp med relationen som kärna.
Vidare är värdeskapande relationer av betydelse för kunder eftersom finansiell service
är nödvändig under hela livet (O'Loughlin & Szmigin, 2006).

18

3.1.1 Kundlojalitet
En aspekt av kundbeteende innefattar kundens åtagande att utföra återkommande köp av
ett företags produkter eller tjänster och definieras som kundlojalitet (Henrique & Matos,
2015; Hoffman & Birnbrich, 2012). Det finns gedigen mängd forskning kring
kundlojalitet och Lewis & Soureli (2006) visar att två perspektiv är framträdande i
föregående litteratur. Den ena inriktningen är attityd och inriktar sig på kundens
preferenser. Den andra inriktningen är beteende och innebär beteenden såsom frekvens
och mängd av köp som kunden gör (Lewis & Soureli, 2006; Harrison et al., 2012).
Faktorer som påverkar kundens åtagande att utföra återkommande köp av produkter och
tjänster visar sig till stor del bero på relationskvalitet (Hoffman & Birnbrich, 2012) och
bytesbarriärer (Liu, Guo, & Lee, 2011). Nöjdhet, förtroende och åtagande är faktorer
som ingår i relationskvalitet och dessa syftar till att främja långsiktiga relationer
(Hoffman & Birnbrich, 2012). Bytesbarriärer är hinder som skapas för kunden som ska
innebära svårigheter att lämna företaget (Valenzuela, 2014). På grund av
bankbranschens särskiljande drag (O'Loughlin & Szmigin, 2006) och framförallt en
ökad konkurrens är lämpliga marknadsaktiviteter speciellt viktigt för att behålla och
utveckla relationen med sina kunder (Valenzuela, 2014). Kundlojalitet kan således
användas som en riskreduceringsstrategi från bankens perspektiv och tillförlitliga mått
av kundlojalitet kan underlätta för banken att identifiera och förstå kundens behov
(Ferreira, Jalali, Meiduté-Kavaliauskiené, & Viana, 2015).
3.1.2 Varumärkeslojalitet
En orsak som kan påverka kunder att utföra återkommande köp är hur tillgiven kunden
är varumärket, varumärkeslojalitet (Lau & Lee, 1999; Morgan & Hunt, 1994).
Varumärket är ett sätt att särskilja sig från konkurrenter då det karaktäriserar företagets
produkter och tjänster och således är allt som förknippas med varumärket betydelsefullt
(Lau & Lee, 1999). Det kan i sin tur påverka ifall kunden väljer att stanna hos
varumärket (Piha & Avlonitis, 2015). Varumärkeslojalitet används i praktiken av
företag för att skapa fördelar, vilka i sin tur syftar till åtagande genom fortsatt
förbindelse till ett visst varumärke (Morgan & Hunt, 1994). För att stärka
varumärkeslojaliteten kan företag vidta goda åtgärder vid uppkomna misstag
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(Valenzuela, 2014). En central faktor för att skapa varumärkeslojalitet är förtroende. För
att kunder ska erhålla förtroende för ett varumärke är det viktigt att företaget
upprätthåller ett gott rykte, att produkter och tjänster bibehåller konsekvent kvalitet och
att företaget innehar kompetens som avser kundens behov (Lau & Lee, 1999).
Förtroende leder i sin tur till åtagande och dessa två delar är centrala inom
relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994).
3.1.3 Kundlivsvärde
I takt med att det sker förändringar i kunders förväntningar behöver företag en bättre
förståelse för kunders behov och lönsamheten kunderna genererar (Lemon & Mark,
2006). I termer av tid och monetära medel kostar det fem gånger mer att skapa nya
kundrelationer än att behålla befintliga (Belás et al., 2015; Chinomona et al., 2014;
Vyas & Raitani, 2014). Dagens teknologiska samhälle underlättar företagens tillgång till
information om befintliga kunder. Demografisk information, köphistorik och åsikter
från kundundersökningar är exempel på sådana informationskällor (Lemon & Mark,
2006). CLV speglar nuvärdet av alla framtida kassaflöden ett företag erhåller från en
kund (Lemon & Mark, 2006; Gupta et al., 2006; Chang et al., 2012; Ekinci et al., 2014;
Benoit & Van den Poel, 2009). Kunders behov varierar i livet och alla kunder är inte
lika lönsamma (Gupta et al., 2006; Chang et al., 2012). Benoit & Van den Poel (2009),
Ekinci et al. (2014) och Lemon & Mark (2006) är eniga om att kunskapen om CLV
möjliggör förbättrad kundsegmentering och allokering av resurser, vilket skapar större
vinster för företaget. Chang et al. (2012) instämmer och förklarar att långsiktiga
relationer ökar ett företags vinst genom de lojala kundernas benägenhet att betala för
premiumprodukter och rekommendationer till potentiella kunder.
Med hjälp av CLV kan olika marknadsföringsstrategier föreslås för kunder på olika
stadier i livet (Benoit & Van den Poel, 2009; Ekinci et al., 2014). Chang et al. (2012)
sammanfattar fördelarna med metoden något annorlunda. Författarna påstår att CLV
hjälper företaget att tolka kunders värden, men ger även en förståelse för olika
kundsegment. Ekinci et al. (2014) poängterar metodens tillämpbarhet i att behandla
kunders efterfrågan effektivare än konkurrenter. Lemon & Mark (2006) delar Ekincis et
al. (2014) åsikt. Chang et al. (2012) framhåller däremot att den huvudsakliga fördelen
med att använda CLV är att företag kan förutspå framtida vinster som kunder kommer
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att generera och utveckla marknadsföringsstrategier därefter. Exempelvis kan de mest
värdeskapande kunderna för företaget vara kostsamma att behålla, men med hjälp av
CLV kan de lönsamma kunderna identifieras (Chang et al., 2012). CLV mäts vanligtvis
över en livstid, men de flesta företag använder tidsperioder på tre till fem år. Trots att
det inte sker en betydande förändring under den perioden, är det ändå osäkert att
förutsäga kunders beteende (Ekinci et al., 2014; Benoit & Van den Poel, 2009). Ekinci
et al. (2014) framhåller att eftersom finansiella serviceföretag som banker kontinuerligt
upprätthåller relationen med en stor andel av sina kunder, är CLV en applicerbar metod
i banker.

3.2 Bytesbeteende
En presentation av olika definitioner av bytesbeteende, utformas av Vyas & Raitani och
förklaras genom (2014, p. 323):
One can conclude that whether switching is a process or decision, it is certain that
switching behaviour includes ending relationship with one service provider, whatever
reason may be, by stop purchasing products and services and establishing same
relationship with another provider of same category.

Författarna tydliggör även att bytesbarriärer är antonymen till faktorer som påverkar
kunders motiv till ett byte. Bytesbarriärer kan anges som en risk i form av negativa
påföljder av att köpa en given produkt eller service (Vyas & Raitani, 2014). Från
bankens perspektiv skapas bytesbarriärer för att försvåra processen av bankbyte
(Valenzuela, 2014; Kaur et al., 2012). Det innebär att det blir kostsamt för kunden att
byta bank och används av bankerna som en marknadsstrategi (Srivastava & Rai, 2014).
På så vis ökar bankernas möjlighet att styra och behålla sina kunder (Piha & Avlonitis,
2015). Kaur et al. (2012) återger att detta berör både nöjda och missnöjda
kunder. Författarna belyser att bytesbarriärer har en stor betydelse i bankbranschen.
Detta på grund av att höga bytesbarriärer reducerar kundernas intention att byta till en
konkurrent (Kaur et al., 2012). Valenzuela (2014) överensstämmer med tidigare studier
och påpekar att eftersom bankerna uppvisar homogenitet är bytesbarriärerna viktiga ur
ett konkurrensperspektiv. Bytesbarriärer kan uppfattas som antingen positiva eller
negativa. Skillnaden uppstår i kunders uppfattning att vilja vara i en relation gentemot
känslan av att tvingas vara i en relation (Valenzuela, 2014). I bankbranschen innefattar
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bytesbarriärer

informationssökningskostnader,

transaktionskostnader,

inlärningskostnader, förmåner för lojala kunder och emotionella kostnader (Pont &
McQuilken, 2005; Tesfom & Birch, 2011).
Colgate & Lang (2001) kategoriserar däremot bytesbarriärer i relationsinvesteringar,
byteskostnader, tillgänglighet och attraktion till andra alternativ samt återställning av
servicefel. Relationsinvesteringar kan innebära att kunder vill behålla en relation med
serviceföretag vilka erbjuder överlägsna fördelar. Ett byte medför att kunden kan förlora
fördelarna som tillkommer vid en långvarig relation (Colgate & Lang, 2001;
Chinomono et al., 2014; Tesfom & Birch, 2011). Det innebär att en missnöjd kund kan
stanna i sin nuvarande bank på grund av rädslan att förlora fördelarna som relationen
medför (Tesfom & Birch, 2011). Byteskostnader är exempelvis kostnader i form av
resurser som tid och pengar, men även kostnader vilka definieras som psykologiska
faktorer som ansträngningar vid bytet (Augusto de Matos et al., 2013; Tesfom & Birch,
2011). När byteskostnaderna är låga, är det enklare för kunden att byta bank (Augusto
de Matos et al., 2013; Piha & Avlonitis, 2015). I kontrast kan höga byteskostnader göra
att missnöjda kunder stannar i relationen mot sin vilja, vilket benämns passiv lojalitet
(Augusto de Matos et al., 2013; Srivastava & Rai, 2014). I motsats till detta synsätt,
återger Srivastava & Rai (2014) att byteskostnader inte behöver påverka kunders
bytesbeteende. För att förstå grundtanken inom bytesbeteende är en essentiell del att
inneha kunskap om byteskostnadernas betydelse som en bytesbarriär (Kaur et al.,
2012).

3.3 Unga kunder byter bank
Tesfom & Birch (2011) finner en påtaglig skillnad i bytesbeteende mellan åldrar och en
större benägenhet att byta bank bland yngre kunder. Författarna förklarar detta med att
yngre kunder inte upplever ett bankbyte som ett hinder i lika stor grad som de äldre
kunderna. Det på grund av att äldre kunder överlag har fler och mer omfattande tjänster
än unga kunder (Tesfom & Birch, 2011). Liknande resultat identifieras av Clemes, Gan
& Zhang (2010), som argumenterar för att ungas bytesbenägenhet beror på att de inte
har en djup förbindelse med banken. Dessutom konstateras att bytesfaktorer innefattar
bättre erbjudanden från konkurrenter.
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Tesfom & Birchs (2011) studie resulterar även i uttalandet att yngre bankkunder
uppfattar en högre tillgänglighet av alternativ än äldre bankkunder. Belás et al. (2015)
styrker påståendet angående unga kunders uppfattning om tillgängliga alternativ. En
förklaring till dessa yttranden är teknologins utveckling, vilken medför att den yngre
generationen har mer lättillgänglig information och därmed på ett enklare vis kan söka
efter information om alternativa banker än äldre kunder (Tesfom & Birch, 2011).
Medan viss forskning har studerat kunders bankbyten i stort och identifierat skillnader
mellan äldre och yngre kunders bytesbeteende, är Mankila (2004) en av dem som
inriktar sig på unga kunder, mer specifikt studenter. Med jämförelse mot forskning från
år 1991 noteras ett ökat bytesbeteende hos unga kunder. Jämförelsen visar att det i den
tidigare studien var 36% av studenterna som hade bytt bank. Mankila (2004) visar en
ökning, eftersom 40% av studenterna i författarens undersökning har bytt bank. Mellan
studierna identifieras även en ökad intention att byta bank. Mankila (2004) inriktar sin
forskning inom området på bankernas prispaket mot studenter. Författaren identifierar
viktiga faktorer som studenter värdesätter hos banker och urskiljer olika segment av
studenterna. Resultatet indikerar att den främst betydelsefulla faktorn gemensamt för
segmenten behandlar kontakten mellan kund och bank. Vidare att studenterna föredrar
att utföra all kommunikation med banken via internetbanken. Resultaten indikerar en
otydlighet i studenternas uppfattning till sin bank och belyser behovet av lämpliga
marknadsföringsstrategier från bankerna till respektive segment (Mankila, 2004). Detta
eftersom ålder är en faktor som bankerna segmenterar kunderna efter (Tesfom & Birch,
2011).

3.4 Kunders bytesbeteende
Keaveney (1995) utvecklar den första modellen av kunders bytesbeteende genom att
använda sig utav kritiska-händelse-metoden. Till skillnad från tidigare forskning om
bibehållande av kunder ligger fokus på orsaker till byten av serviceföretag.
Respondenterna fick besvara frågan “Please tell us, in your own words, what
happened? Why did you switch service provider?”, (1995, p.73) och av undersökningen
framkommer 838 kritiska incidenter, som identifierar orsaker till kunders byten. Dessa
klassificeras i åtta kategorier, varpå de olika orsakerna underkategoriseras. Se figur 1.
23

Prissättning (Pricing)
Högt pris (High price)
Prisökningar (Price increases)
Ohederliga avgifter (Unfair pricing)
Vilseledande prissättning (Deceptive pricing)
Otillgänglighet (Inconvenience)
Lokalisering/öppettider (Location/Hours)
Väntetid för möte (Wait for Appointment)
Väntetid för service (Wait for Service)
Misslyckad service i bastjänster (Core Service Failure)
Servicemisstag (Service Mistakes)
Faktureringsfel (Billing Errors)
Servicekatastrof (Service Catastrophe)
Misslyckade servicemöten (Service Encounter Failure)
Likgiltig (Uncaring)
Oartig (Impolite)
Otillgänglig (Unresponsible)

Bytesbeteende av serviceföretag

Okunnig (Unknowledgeable)

(Service Switching Behavior)

Respons på servicemisstag (Responses to Service Failures)
Negativ respons (Negative Response)
Ingen respons (No Response)
Motvillig respons (Reluctant Response)
Konkurrenters potential (Competition)
Fann bättre service (Found Better Service)
Etiska problem (Ethical Problems)
Oärlig (Cheat)
Skrämmande säljbeteende (Hard Sell)
Riskabelt (Unsafe)
Intressekonflikt (Conflict of Interest)
Ofrivilligt byte (Involontary Switching)
Kunden flyttar (Customer Moved)
Serviceföretaget stänger (Provider Closed)
Figur 1 Kunders bytesbeteende
(Baserad på: Keaveney, Customer switching behaviour in service industries: An exploratory study, p. 76,
1995).
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Flertalet forskare som studerar bytesbeteende använder faktorer som Keaveney (1995)
identifierar, eller likartade i sina studier. Colgate & Hedges (2001) resultat indikerar tre
framträdande faktorer för kunders bankbyten: prissättning, misslyckad service och
nekad service. Faktorn misslyckad service är en sammanslagning av misslyckade
servicemöten, misslyckad service i bastjänster och otillgänglighet. Tesfom & Birch
(2011) däremot behandlar faktorerna tillgänglighet och attraktion av alternativ samt
kompensation av service när de studerar bytesbarriärer mellan åldersgrupper i sin
forskning. Kaur et al. (2012) studerar Keaveneys (1995) faktorer i sin diskussion
angående bytesintention och bytesbarriärer. Författarna utformar en hypotes som
innefattar att faktorerna: anställdas respons på servicemisstag, prissättning och service i
bastjänster påverkar kunders bytesintention. Resultatet visar att hypotesen stöds (Kaur
et al., 2012). Vyas & Raitani (2014) använder prissättning och ofrivilligt byte från
Keaveneys (1995) modell när de studerar drivkrafter till ett bankbyte, motsatsen till
bytesbarriärer. De finner båda faktorerna väsentliga. Piha & Avlonitis (2015) studerar
misslyckad service med utgångspunkt i kunder som lämnat en bank. Författarna
kategoriserar prissättning, misslyckad service i bastjänster, etiska problem, misslyckade
servicemöten och konkurrenters potential under en faktor som de benämner misslyckad
servicekvalitet.
3.4.1 Prissättning
Prissättning är en av de påverkande faktorerna i Keaveneys (1995) modell och uppmäts
till den tredje största orsaken till bytesbeteende. Inom kategorin förklaras händelser till
grund för byte som avvikande prissättning i förhållande till kundens uppfattningar. Det
innehåller en känsla av för höga priser, ohederliga avgifter, prishöjningar och
vilseledande prissättning. En betydande orsak till prissättning som en faktor är att denna
är kontrollerbar utav företag (Keaveney, 1995), vilket i sin tur innebär en möjlighet till
justering vid identifiering av problem inom området. Colgate & Hegde (2001) bekräftar
fördelen av faktorn med avseende på kontrollerbarheten.
Ytterligare förklaring till varför pris kan påverka kunder att lämna företag är att
prishöjning leder till en känsla av förlust för kunden (Dawes, 2004). Dessutom kan
vilken typ av kund det är avgöra om företaget förlorar kunden. Cao, Fan, & Liu (2015)
studerar kunders köpbeteende på onlinetjänster. Den otåliga och den tålmodiga kunden
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skiljer sig i sina köpbeteenden och inställning till pris. Den otåliga kunden kommer att
avvika ifall det nuvarande priset överstiger beloppet kunden är beredd att betala. Ökade
priser kan medföra köpbegränsningar för kunden och trots att detta kan upplevas som en
förlust, kan det även associeras med hög kvalitet (Sigurdsson, Foxall, & Saevarsson,
2010).
Colgate & Hegdes (2001) resultat värderar prissättning som den viktigaste faktorn i
jämförelse med servicemisstag och nekad service. Ytterligare studier framhäver likaså
prissättning som den främsta faktorn av kunders bytesbeteende (Khan et al., 2010). I
kontrast till detta synsätt konstaterar både Piha & Avlonitis (2015) och Manrai &
Manrai (2007) att prissättning inte är en av de mest avgörande faktorerna avseende
kundens incitament att byta bank. Det som däremot framkommer är betydelsen av
prissättning ur ett konkurrensperspektiv (Kaur et al., 2012). Dessutom finns delade
åsikter huruvida prissättning är en central faktor att ta hänsyn till vid bankbytet hos
kunder (Vyas & Raitani, 2014). Utifrån nämnda teorier inom prissättning formuleras
hypotesen:
H1: Det finns ett positivt samband mellan faktorn prissättning och unga kunders
benägenhet att byta bank.
3.4.2 Otillgänglighet
Keaveney (1995) definierar otillgänglighet som händelser då serviceföretagets
öppettider, plats eller väntetider för erhållande av bokad tid och service inte uppfyller
kundens förväntningar. Resultatet av studien visar att 21,6% av respondenterna anger
otillgänglighet som orsak till byte av serviceföretag. Khan et al. (2010) beskriver att
närhet till serviceföretaget prioriteras högt av många kunder och är en av de viktigaste
faktorerna för kunders byten. De förklarar även att lokaliseringen är en viktig faktor för
banker på grund av att kontakten mellan kund och bank skapas och upprätthålls på
bankkontoret. Manrai & Manrai (2007) framhäver vikten av tillgänglighet, medan
Colgate & Hedge (2001) poängterar betydelsen av faktorn otillgänglighet i mening om
väntetider. En hypotes formuleras med utgångspunkt i teorin inom otillgänglighet:
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H2: Det finns ett positivt samband mellan faktorn otillgänglighet och unga kunders
benägenhet att byta bank.
3.4.3 Misslyckad service i bastjänster
I Keaveneys (1995) modell är misslyckad service i bastjänster en kategori som
identifieras i frågan varför kunderna bytt serviceföretag. Klassen täcker orsaker som
misstag samt tekniska problem med servicen. Misstagen utgörs av tillfällen då
serviceföretaget inte kunnat leverera tjänsten, men även ofullständiga tjänster och
återkommande misstag. Vidare innefattar kategorin felaktiga fakturor och problem med
att korrigera dessa i tid. Slutligen behandlar den misslyckanden som orsakat kunden,
dess familj eller tillgångar skada. Då händelserna inom kategorin angavs av störst andel
respondenter är faktorn den främsta orsaken till kunders bytesbeteende (Keaveney,
1995). I Colgate & Hedges (2001) studie innebär misslyckad service i bastjänster
misstag och korrigering av misstag. Deras resultat pekar i kontrast till Keaveneys
(1995) resultat att kategorin är av mindre betydelse för kunders bankbyten. Med
utgångspunkt i teorin inom misslyckad service i bastjänster utformas hypotesen:
H3: Det finns ett positivt samband mellan faktorn misslyckad service i bastjänster och
unga kunders benägenhet att byta bank.
3.4.4 Misslyckade servicemöten
Ytterligare en faktor som identifieras av Keaveney (1995) är misslyckade servicemöten.
Faktorn syftar på kritiska händelser mellan kund och personal. Motiv till att faktorn
anses vara en orsak till bytet berör kunders upplevelser av personalens uppträdande som
olämpligt i förhållande till kundens förväntningar. Anledning till att kunder byter
serviceföretag på grund av personalens uppträdande förklaras av likgiltighet då
personalen inte lyssnar eller ger kunden uppmärksamhet. Personalens uppträdande som
oartig är ytterligare skäl och beskrivs som en orsak. Även uppfattningar om brist av
personalens tillgänglighet i form av otillräcklig information medförde byte av
serviceföretag. Slutligen kunde ett byte vara aktuellt på grund av bristande förtroende
till oerfaren och okunnig personal. Misslyckade servicemöten uppmäts till den näst
främsta påverkande orsaken för kunders byten av serviceföretag (Keaveney, 1995). I
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bankkontexten kategoriseras fyra olika beteende av personalen som orsak till kundernas
bankbyte: oförskämda, inte flexibla, oprofessionella och otillgängliga. Det framkommer
att inte flexibel och oförskämd personal är de mest betydande delarna för att kunden ska
byta bank (Colgate & Hedge, 2001). Med teorier inom misslyckade servicemöten i
åtanke utformas hypotesen:
H4: Det finns ett positivt samband mellan faktorn misslyckade servicemöten och unga
kunders benägenhet att byta bank.
3.4.5 Respons på servicemisstag
Respons på servicemisstag är den femte faktorn i Keaveneys (1995) modell och har
studerats av andra forskare (Vyas & Raitani, 2014; Lin, 2012; Tesfom & Birch, 2011;
Colgate & Lang, 2001). Keaveney (1995) tydliggör att respons på servicemisstag är en
väsentlig beståndsdel för kunders bytesbeteende. Författaren förklarar faktorn som en
bytesorsak då kunden upplevt att de anställda inte hanterat misstag på ett sätt som
kunden förväntat sig. Exempelvis genom personalens motvilja att korrigera misstag,
misslyckande med att kompensera kunden och händelser då personalen skyller på
kunden för misstagets uppkomst (Keaveney, 1995).
För att kunder inte ska gå förlorade, bör serviceföretaget ge respons på ett snabbt och
effektivt sätt (Lin, 2012). Om kunden erhåller en rimlig förklaring och kompenseras för
misstaget, kan de negativa känslorna dämpas och tanken på att byta bank upphöra
(Nikbin, Hyun, Baharun, & Tabavar, 2015). Tesfom & Birch (2011) presenterar
förbättringsförslag för bristfälliga relationer. Ett förslag innefattar att låta utbilda
personalen i kommunikationsteknik och kundbemötande gällande problemsituationer.
Ytterligare förslag är att använda informationen som inkommer i form av klagomål för
att förbättra verksamheten (Tesfom & Birch, 2011). Colgate & Langs (2001)
uppfattning är motstridig då de påstår att faktorn inte är viktig på grund av att alla
kunder inte har anledning att komma med klagomål. Vidare återvänder ungefär hälften
av kunderna till företaget, trots att problemet inte lösts (Tesfom & Birch, 2011).
Servicemisstag är möjligtvis inte tillräckligt för att lämna, utan det kan krävas att
problemet uppstår upprepade gånger (Vyas & Raitani, 2014). Vyas & Raitani (2014)
framhäver att servicemisstag inte går att undvika helt, eftersom bankkunders beteende
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påverkas av många faktorer som banken inte kan kontrollera. I förbindelse med teorin
inom respons på servicemisstag formuleras hypotesen:
H5: Det finns ett positivt samband mellan faktorn respons på servicemisstag och unga
kunders benägenhet att byta bank.
3.4.6 Konkurrenters potential
Keaveney (1995) studerar konkurrenters potential, vilket syftar på händelser då kunder
byter till ett bättre serviceföretag trots att de inte är missnöjda med sitt nuvarande.
Enligt Tesfom & Birch (2011) syftar tillgänglighet och attraktion av alternativ på
kundens uppfattning om tillgängliga alternativ på marknaden. Författarna syftar även på
intrycket av konkurrenters potential i förhållande till kundens nuvarande bank. Vidare
påstår Colgate & Lang (2001) att de kunder som överväger att byta bank tenderar att
söka efter information om alternativa banker. Det traditionella synsättet är att nöjda
kunder är mindre benägna att byta bank, men enligt ett flertal studier, kan ett byte ändå
bli aktuellt om en annan bank erbjuder bättre produkter (Belás et al., 2015). I
Keaveneys (1995) studie kan 10% av respondenternas bytesbeteende refereras till
konkurrenters potential. Författaren förklarar att de vanligaste orsakerna till att kunder
byter serviceföretag är att det nya företaget erbjuder högre kvalitet, är mer trovärdigt
eller personligt. Utifrån dessa bytesorsaker kan kunden byta till en konkurrent eftersom
den högre kvaliteten överväger nackdelen av ett högre pris (Keaveney, 1995).
Konkurrenters potential inverkan på kunders bytesbeteende påvisas i senare studier
(Kaur et al., 2012).
Ett byte till en annan bank betyder således att ett beslut måste tas. Det finns en stor
mängd forskning kring människors beslutssvårigheter och Fox, Bizman & Huberman
(2009) undersöker människors tendens att byta från en investering till en annan. Detta
utifrån perspektivet att människor vill upprätthålla status quo. När alternativ är jämlika,
föredrar människor att behålla den nuvarande investeringen (Fox et al., 2009).
Författarna förklarar detta val med att människor upplever negativa känslor vid risken
att förlora de fördelar nuvarande investering innebär. I enlighet med teorin inom
konkurrenters potential formuleras hypotesen:
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H6: Det finns ett positivt samband mellan faktorn konkurrenters potential och unga
kunders benägenhet att byta bank.
3.4.7 Etiska problem
Etiska problem syftar på händelser som uppfattas som olagliga och omoraliska
(Keaveney, 1995), med andra ord händelser som frångår sociala normer (Tuan, 2015).
Keaveney (1995) beskriver etiska problem som tillfällen då kunder byter serviceföretag,
eftersom kunderna upplever att personalen uppträder med oärligt eller skrämmande
beteende. Vidare kan det bero på att det uppstår intressekonflikter eller att kunden
upplever att arbetet utförs på ett ohälsosamt eller riskabelt vis. Det kan exempelvis
kopplas till händelser då personal i serviceföretag agerar på ett hotfullt sätt eller tar
betalat för arbete som ej utförts (Keaveney, 1995). Piha & Avlonitis (2015) betonar att
när kunden känner sig förolämpad av serviceföretaget utvecklas en negativ attityd.
Därmed indikerar författarnas resultat att det är av största vikt att serviceföretaget
uppträder etiskt. Det kan avgöra huruvida kunden kommer att stanna kvar hos
serviceföretaget, eftersom olämpligt etiskt uppträdande påverkar kundens lojalitet i
negativ riktning (Piha & Avlonitis, 2015). Tuan (2015) uppger att relationen och
förtroendet från kunden kan stärkas till båda parters fördel ifall serviceföretaget
uppträder enligt sociala normer. En kund kommer troligtvis att agera i samma anda som
serviceföretaget för att bibehålla en god relation ifall kunden upplever tillfredsställande
beteende från serviceföretaget (Tuan, 2015). Nedanstående hypotes formuleras i
samstämmighet med teorier inom etiska problem:
H7: Det finns ett positivt samband mellan faktorn etiska problem och unga kunders
benägenhet att byta bank.
3.4.8 Ofrivilligt byte
Den sista faktorn som Keaveney (1995) presenterar i sin modell är ofrivilligt byte.
Bankbytet behöver vid alla tillfällen inte bero på något fel från bankens sida eller bättre
alternativ från konkurrenter. Ofrivilligt byte förklarar att sambandet mellan en kunds
byte och faktorn beror på orsaker som i flera fall är okontrollerbara för både kunden och
serviceföretaget.
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förändringar (Keaveney, 1995). Resultat visar att ofrivilligt byte är en faktor, men en av
de minst vanliga faktorerna till varför kunder har bytt serviceföretag (Keaveney, 1995).
Även Khan et al. (2010) har använt sig av ofrivilligt byte och visar att det är en
bytesorsak, däremot rankas ofrivilligt byte näst sist av faktorerna: pris, rykte,
servicekvalitet, effektiv konkurrens, ofrivilligt byte, distans och byteskostnader. I
kontrast till Khan et al. (2010) och Keaveney (1995), nämner Vyas & Raitani (2014)
ofrivilligt byte som en av de främsta faktorerna till byten. Kaur et al. (2012) förklarar att
35% av kundernas bytesbeteende kan förklaras av faktorn genom exempelvis sjukdom,
flytt eller byte av arbetsplats. Utifrån berörda teorier inom ofrivilligt byte utformas
hypotesen:
H8: Det finns ett positivt samband mellan faktorn ofrivilligt byte och unga kunders
benägenhet att byta bank.
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4. Empirisk metod
I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska metoden som avser att förklara hur
studien är utförd med studiens syfte som grund. Först presenteras studiens urval och
därefter den valda datainsamlingsmetoden. Vidare beskrivs empiriundersökningens
tillvägagångssätt och slutligen motiveras studiens analysmetoder. Detta möjliggör
transparens och återupprepning av studien.

4.1 Urval
Populationen för studien innefattade unga bankkunder i Sverige. För att möjliggöra
studien krävdes dock ett urval. I Tesfom & Birchs (2011) studie var majoriteten unga
kunder inom åldersintervallet 21-30 år. Utifrån detta valdes samma åldersintervall i
denna studie. För att nå målgruppen beslutades att utföra studien på studenter på
Högskolan Kristianstad. Valet av studenter på högskolan grundades i Mankilas (2001)
resultat som visar att huvudandelen studenter är inom det relevanta åldersintervallet.
Det fanns dock en medvetenhet om att urvalet var en undertäckning, eftersom studien
inte täckte hela populationen (Körner & Wahlgren, 2015). Detta eftersom studenter är
en specifik sorts unga kunder då de är på väg mot en karriär. Det leder i många fall till
högre inkomster, som i sin tur genererar större intäkter för bankerna och gör studenterna
till betydelsefulla bankkunder (Colgate et al., 1996). Studien baserades därmed på ett
klusterurval som innebär ett urval av respondenter som befinner sig där rätt population
återfinns (Denscombe, 2009). Denna studie utfördes på Högskolan Kristianstad
eftersom att högskolan är ett kluster för unga kunder.

4.2 Datainsamlingsmetod: Enkät
Eftersom hypoteserna i denna studie krävde kortfattade och standardiserade svar
baserades datainsamlingen på enkäter (Denscombe, 2009). Argument för valet av enkät
baserades på tidigare forskares metodval av enkäter inom det studerade ämnet (Khan et
al., 2010; Vyas & Raitani, 2013; Colgate & Hedge, 2001). Motivering till att enkäter
var lämpligt vid insamling av data i denna studie var att den syftar till att studera
samband. Om studien däremot hade baserats på intervjuer, hade resultatet blivit mer
djupgående. Detta eftersom intervjuer syftar till att få förståelse för respondenternas
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uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009). Vid utförandet av intervjuer
medföljer en intervjuareffekt, vilken innebär att respondenterna påverkas av forskarens
personlighet under en intervju. Det medför att respondenterna svarar olika beroende på
uppfattningen de har om forskaren (Denscombe, 2009). Enkäter via internet berörs inte
av denna effekt (Denscombe, 2009), men eftersom datainsamlingsmetoden i denna
studie innebar direktkontakt med respondenterna förelåg viss risk för inverkan på
svaren. Däremot minskade effekten eftersom enkäten var standardiserad genom att
samtliga respondenter fick besvara exakt samma frågor (Denscombe, 2009).
4.2.1 Pilotstudie
För att öka studiens reliabilitet och validitet utfördes en pilotstudie dagen före
enkätundersökningen. För att testa enkäten valdes subjektivt (Denscombe, 2009) två
studenter på Högskolan Kristianstad, som inte ingick i de klasser som studien utfördes
på. Syftet med pilotstudien var att utföra eventuella korrigeringar ifall det fanns
oklarheter kring de olika påståendena (Bryman & Bell, 2011). Testpersonerna fick
förklara hur de uppfattade påståendena och komma med förbättringsförslag. Detta för
att kontrollera att enkäten uppfattades korrekt och i enlighet med studiens syfte. Under
tiden de granskade enkäten ställde de frågor för att verifiera att de tolkade enkäten som
den var avsedd att tolkas. Eftersom enkäten visade sig fungera gjordes inga ändringar.
4.2.2 Enkätens utformning
Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor (Bilaga 1). Skälet var att en högre
svarsfrekvens kunde uppnås genom att inleda med enklare frågor och därefter öka
frågornas svårighetsgrad (Denscombe, 2009). Den första frågan avsåg att urskilja
respondenterna inom det rätta åldersintervallet. Nästkommande berörde ifall
respondenterna hade bytt bank. Den tredje frågan behandlade hur många banker
respondenterna var kund i.
Inför de två följande frågorna lämnades instruktioner att respondenterna skulle utgå
ifrån sin huvudbank. Instruktionerna syftade till att säkerställa att respondenternas
tankesätt resulterade i standardiserade svar (Denscombe, 2009). Två frågor
formulerades vari respondenterna fick besvara påståenden inom de olika faktorerna.
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Påståendena inspirerades från både förklaringar utifrån Keaveneys (1995) teori om
bytesbeteende och påståenden som använts i bankbranschen (Piha & Avlonitis, 2015).
Piha & Avlonitis (2015) påståenden avsåg de fall när Keaveneys (1995) förklaringar
inte var helt användbara, eftersom författaren studerade serviceföretag och inte specifikt
banker. Genom att förena påståenden från teorin med påståenden som ansågs vara
lämpliga för faktorerna, kunde enkätens validitet säkerställas (Bryman & Bell, 2011;
Denscombe, 2009). På så vis mätte påståendena det som de ämnade mäta, det vill säga
hur de olika faktorerna påverkar unga kunders bytesbeteende i banker. Eftersom
frågorna utgick ifrån påståenden ansågs de vara fasta frågor och underlättade studiens
analys av resultat (Denscombe, 2009). Respondenterna ombads besvara påståendena
inom en Likertskala (Bryman & Bell, 2011). Skalan sträckte sig mellan 1 och 7, i vilken
1 innebar “Instämmer inte” och 7 “Instämmer helt”. Likertskalan medförde en möjlighet
att skilja på respondenterna (Bryman & Bell, 2011) eftersom skalans början och slut var
varandras motsatser.
Enkätens fjärde fråga åsyftade att mäta vilka faktorer som var viktiga för
respondenterna i fråga om användandet av deras huvudbank. Respondenterna fick
besvara 21 stycken påståenden inom frågan. Den femte frågan berörde 23 stycken
påståenden angående vad respondenterna ansåg avgörande för ett bankbyte. Denna
fråga möjliggjorde hypotesprövning och svar på studiens frågeställning. Skillnaden i
antal påståenden i de två frågorna berodde på att ofrivilligt byte inte är en faktor i
användandet av banken, utan endast en faktor som kan avgöra ett bankbyte. Slutligen
ställdes en öppen fråga med kvalitativ karaktär där respondenterna ombads ange tre
hinder vid ett bankbyte. Motiveringen till den avslutande frågan var att få inblick i vilka
faktorer unga bankkunder upplever som bytesbarriärer.

4.3 Operationalisering
Enkäten delades ut till slumpmässigt utvalda studenter på Högskolan Kristianstad.
Föreläsare som hade bokade lärosalar den 29/4 kontaktades och tillfrågades om
utdelning av enkäter till studenter i dessa salar kunde ske vid tidpunkten. Samtliga
föreläsare godkände detta och studenterna på respektive föreläsning blev därmed
studiens respondenter. Vidare tillfrågades slumpmässigt utvalda studenter som befann
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sig på högskolan utanför lärosalar vid tidpunkten för enkätundersökningen att delta. En
risk med enkätundersökningar är svårigheten att undersöka svarens precision
(Denscombe, 2009). Därför numrerades enkäterna när de blivit besvarade och
möjliggjorde förening av en misstänkt felaktighet med rätt enkätsvar. Dessa data
analyserades sedan i det statistiska programmet SPSS.
4.3.1 Distribution av enkät
Enkäten distribuerades via personlig kontakt till studenter på Högskolan Kristianstad för
att på så sätt möjliggöra en högre svarsfrekvens. Avsikten att uppnå en hög
svarsfrekvens infriades när 100% av de utdelade enkäterna besvarades. Alternativet
hade varit att distribuera enkäten via internet (Denscombe, 2009). I och med det
personliga mötet var det svårare för respondenterna att neka deltagande i
enkätundersökningen, i förhållande till om de ombetts besvara en internetbaserad enkät
(Denscombe, 2009). Däremot hade det via internet varit möjligt att nå ut till en större
målgrupp av unga bankkunder som inte endast bestått av studenter. Genom att använda
en internetbaserad enkät hade tiden för studiens inmatning av data kunnat minska,
eftersom respondenternas svar automatiskt läses in i ett kalkylprogram (Denscombe,
2009). Trots detta var distribution av pappersbaserade enkäter det mest lämpliga
alternativet i denna studie. Detta på grund av den höga svarsfrekvensen och möjligheten
till en kortare tidsrymd genom att erhålla svaren direkt (Denscombe, 2009).
4.3.2 Svarsfrekvens och bortfall
114 enkäter lämnades ut och resulterade i en svarsfrekvens på 100% och ett bortfall av
11 stycken. Bortfallen berodde på att respondenterna inte föll inom det angivna
åldersintervallet samt en enkät som inte uppvisade uppriktighet i sina svar. Ett problem
som uppstod var när respondenterna glömt eller förbisett en fråga, eller då två
svarsalternativ kryssats i. Vid dessa fall lämnades svaret blankt när dessa data matades
in i en Excelfil. Detta orsakade bortfall i analysen av det specifika påståendet och den
studerade faktorn. Dock vållade det inga större bortfall, eftersom det maximalt gällde
fem respondenter inom en faktor.
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Då 11 respondenter inte besvarade enkätens sista fråga fanns en risk att frågan
missuppfattades i avseende om vem som skulle besvara den. Det kan bero på att
respondenterna uppfattade att endast de som bytt bank ämnade ange bytesbarriärer.
Insikten uppenbarades under enkätundersökningens genomförande då en respondent
ställde en fråga gällande detta. Hade frågan formulerats tydligare i enkäten hade det
kunnat medföra en större andel svar, vilket hade stärkt resultatet.
4.3.3 Beroende och oberoende variabler
I denna studie fanns strävan efter att förklara orsak- och verkan samband (Denscombe,
2009) mellan unga kunders benägenhet att byta bank och de åtta angivna faktorerna.
Denscombe (2009) poängterar betydelsen av forskarens kännedom om variablernas
karaktär som studeras. I denna studie utgjorde unga kunders benägenhet att byta bank
beroende variabel i samtliga åtta hypoteser. Vyas & Raitani (2014), Kaur et al. (2012)
och Colgate & Hedge (2001) är forskare som tidigare drivit studier om bankkundens
bytesintention och sökt förklaringar till vad som påverkar kunden i olika kontexter.
Oberoende variabel (Bilaga 2) i den första hypotesen var prissättning, vilken åsyftar att
undersöka i hur stor utsträckning unga kunder är benägna att byta bank på grund av
prisförändringar (Denscombe, 2009). Variabeln har betraktats i en rad undersökningar
för att analysera hur pris påverkar kunder (Colgate & Hedge, 2001; Khan et al., 2010;
Piha & Avlonitis, 2015; Manrai & Manrai, 2007; Vyas & Raitani, 2014).
Otillgänglighet var studiens andra oberoende variabel och bortsett från Keaveney
(1995) framhäver både Khan et al (2010), Manrai & Manrai (2007) och Colgate &
Hedge (2001) variabeln i bytessammanhang. Den tredje hypotesens oberoende variabel
är misslyckad service i bastjänster och syftade på att förklara hur variabeln påverkar
beroende variabel. Utöver Keaveneys (1995) identifiering av variabeln studerade
Colgate & Hedge (2001) variabelns påverkan på bankkunders bytesbeteende. Colgate &
Hedge (2001) undersökte även den fjärde hypotesens oberoende variabel, misslyckade
servicemötens inverkan på kunder och deras bankbyten. Den femte hypotesen syftade
till att undersöka hur unga kunders benägenhet att byta bank påverkas av den oberoende
variabeln

respons

på

servicemisstag.

Variabeln

har

använts

i

tidigare

forskningssammanhang angående kunders bytesbenägenhet och dess lämplighet i frågan
har genererat motstridiga resultat (Colgate & Lang, 2001; Vyas & Raitani, 2014). Sjätte
36

hypotesen i studien berörde konkurrenters potential som den oberoende variabeln och
hur den påverkar unga kunders benägenhet att byta bank. Ett flertal forskare inom
området framhäver variabelns betydelse för kunders bytesbeteende (Colgate & Lang,
2001; Tesfom & Birch, 2011; Kaur et al., 2012; Belás et al., 2015). Studiens sjunde
hypotes behandlade etiska problem som oberoende variabel. Bortsett från Keaveneys
(1995) fastställande av variabelns relevans, betraktade även Piha & Avlonitis (2015)
och Tuan (2015) etiska problem i sin forskning. Slutligen berörde den åttonde och sista
hypotesen den oberoende variabeln ofrivilligt byte och sambandet med beroende
variabel mättes likt undersökningar som Khan et al. (2010), Vyas & Raitani (2014) och
Kaur et al. (2012) utfört.
Enkäten utgjorde påståenden med anknytning till beroende variabel. Tre påståenden
utformades per oberoende variabel, vilka avsåg att mäta sambandet mellan beroende
och oberoende variabler (Denscombe, 2009). Undantaget var ofrivilligt byte som inte
var möjlig att mäta i frågan angående användandet av respondenternas huvudbank. I
frågan om påståendena får respondenterna att byta bank berörde endast två påståenden
ofrivilligt byte. Detta på grund av att Keaveney (1995) endast behandlar dessa två
delområden.

4.4 Analysmetod
Analysmetoden grundades i att kontrollera om påståendena mätte samma faktor.
Cronbach’s Alpha användes för att möjliggöra sammanslagning av påståenden till
Keaveneys (1995) faktorer för bytesbeteende. Därefter genomfördes t-test som urskilde
vilka av faktorerna som är viktiga i användandet av banken och vilka faktorer som är
avgörande för ett bankbyte. Vidare utfördes en faktoranalys för att kategorisera
påståendena efter deras samvariation. Enkätens sista fråga var öppen och analyserades
genom jämförelse mot teorier inom bytesbarriärer.
4.4.1 Cronbach’s Alpha
När det empiriska underlaget var insamlat och inmatat i en Excelfil utfördes test av den
interna reliabiliteten på de olika faktorerna (Bryman & Bell, 2011). Det utfördes i SPSS
med hjälp av Cronbach’s Alpha, som mäter överensstämmelse i hur väl olika mått mäter
samma faktor (Pallant, 2010). Testet minskade risken för systematiska fel, eftersom
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testet säkerställer att påståenden mäter samma faktor (Djurfeldt & Barmark, 2009).
Testet kräver minst tre påståenden för varje faktor och utfördes på fråga 4 och fråga 5
(Bilaga 1). Faktorn ofrivilligt byte i fråga 5 bestod endast av två påståenden vilket
innebar att faktorns interna reliabilitet inte kunde testas. Trots detta valdes att utföra en
sammanslagning av påståendena eftersom detta är de två händelser som ingår i
Keaveneys (1995) ursprungliga modell. Övriga faktorer i båda frågorna visade en
Cronbach’s Alpha överstigande 0,6. En tumregel är att använda Cronbach’s Alpha 0,7
som brytpunkt (Pallant, 2010), men i denna studie användes värdet 0,6 på grund av att
påståendena inte var etablerade mått på de givna faktorerna. Påståendena hade istället
utvecklats genom förklaringar och påståenden i teorin (Keaveney, 1995; Piha &
Avlonitis, 2015). Hänsyn togs också till antalet variabler, då färre antal variabler leder
till ett lägre Cronbach’s Alpha (Djurfeldt & Barmark, 2009). En möjlighet vid
situationer med Cronbach’s Alpha under 0,7 är att ta bort ett påstående som påverkar
måttet negativt (Pallant, 2010). Det var dock inte möjligt i denna studie eftersom det i så
fall krävts fler än tre påståenden.
4.4.2 T-test
För att kunna utföra vidare analys av det insamlade datamaterialet valdes t-test som
analysmetod. Motiv till valet av t-test var att den sjugradiga skalan betraktades som
kvantitativ. Det var en lämplig analysmetod i denna studie eftersom t-test används när
man vill undersöka två grupper (Pallant, 2010). Testet gjorde det möjligt att urskilja de
som var benägna gentemot de som inte var benägna att byta bank. Vidare var det
lämpligt eftersom antal respondenter var fler än 30 stycken och det inte behövde tas
hänsyn till om materialet var normalfördelat (Pallant, 2010). De två grupperna bildades
genom att sätta brytpunkten för varje påstående till 4. I denna studie antas värden över
brytpunkten innebära att respondenterna instämmer. Testet utgick ifrån ett ensidigt test
som visade att medelvärden över testvärdet innebar att kunden var benägen att byta
bank. Testvärdet blev 12 för majoriteten av faktorerna då de uppvisade Cronbach’s
Alpha över 0,6 och de tre påståendena sammanslogs därmed. Testvärdet blev däremot 8
för faktorn ofrivilligt byte i enkätens femte fråga. Detta eftersom faktorn endast bestod
av två påståenden. För att säkerställa ett tillräckligt tillförlitligt resultat (Körner &
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Wahlgren, 2015) krävdes en konfidensgrad på 95%, vilket medförde en signifikansnivå
på 5% vid t-testet.
Ifall studiens beroende variabel hade utgjorts av bakgrundsvariabeln som särskiljer de
som någon gång bytt bank mot de som inte bytt bank, hade en logistisk regression varit
lämplig. I en logistisk regression används kategorisk beroende variabel som kodas 0 och
1 (Pallant, 2010). Eftersom denna studie inte har kategorisk beroende variabel, särskiljs
inte de som någon gång bytt bank mot de som inte bytt bank och därför är inte logistisk
regression lämplig. Därmed är inte beroende variabel kodad med 0 och 1 utan utgår
ifrån att det finns en benägenhet att byta då medelvärdet överstiger 4 för varje enskilt
påstående.
4.4.3 Faktoranalys
Det utfördes en faktoranalys för att utforska materialet och undersöka ifall det förekom
en annan samvariation mellan de olika påståendena (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta
eftersom en faktor inom enkätens femte fråga, som utgjorde underlaget för
hypotesprövningen, understeg tumregeln av Cronbach’s Alpha 0,7. En anledning till att
faktoranalys var en lämplig analysmetod i denna studie, var för att kontrollera om
enkätens påståenden beträffande en viss faktor uppfattades lika av respondenterna.
Analysmetoden möjliggjorde även undersökning om Keaveneys (1995) modell var den
mest lämpade modellen för att studera unga kunders benägenhet att byta bank.
Faktoranalysen möjliggjorde även en ökad validitet genom att kontrollera påståendenas
relevans till faktorerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). Enkätens intervallskala med
kvantitativa variabler gjorde analysmetoden genomförbar (Djurfeldt & Barmark, 2009).
Vidare uppfyllde denna studie faktoranalysens förutsättning om ett respondentantal
överstigande 100 (Djurfeldt & Barmark, 2009), eftersom 103 respondenter föll inom
studiens åldersintervall.
4.4.4 Kategorisering av upplevda bytesbarriärer
För att möjliggöra analys av fråga 6 sammanställdes respondenternas svar på den öppna
frågan. Detta utmynnade i flertalet kategorier och därefter jämfördes kategorierna med
teorin inom området av bytesbarriärer. Det noterades att vissa kategorier kunde
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sammanföras, vilket ledde till färre antal kategorier. Ett alternativ hade varit att ge
respondenterna förvalda alternativ utifrån teorin, i enlighet med enkätens övriga frågor.
Valet hade underlättat tidsåtgången vid inmatning av data, eftersom inga egna
tolkningar hade krävts under kategoriseringen. Trots detta vägde fördelen av en öppen
fråga tyngre, då den innebar att respondenterna fick formulera sina egna svar.
Respondenternas egna formuleringar gav en verklig uppfattning om deras åsikter
(Denscombe, 2009).

4.5 Reliabilitet och validitet
För att en studie ska anses tillförlitlig är en essentiell del att den ska kunna återupprepas
och generera liknande resultat (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Utifrån dessa
förutsättningar utfördes studien med hjälp av metoder som skulle säkerställa reliabilitet
och validitet. Reliabilitet uppnåddes i studien genom att utforma enkätfrågorna på ett
sådant sätt att studien är upprepningsbar på den givna populationen (Djurfeldt et al.,
2010). Det betyder att frågorna utformades på ett neutralt sätt som ökar pålitligheten
(Denscombe, 2009). Vidare genom att undvika kategorisering av respondenterna som
annars skulle kunna försvåra möjligheten till upprepning av studien på respondenter
inom det rätta åldersintervallet. Det innebär att enkäten utformades så att alla unga
bankkunder skulle kunna besvara enkäten. Reliabiliteten ökade även på grund av att
enkäten var standardiserad, vilket betyder att alla respondenter fått likadana enkäter
med samma ordningsföljd av påståenden. Vidare användes Cronbach’s Alpha för att
mäta den interna reliabiliteten, det vill säga att kontrollera att de olika påståendena
mätte samma faktor (Bryman & Bell, 2011).
För att stärka de mått som studien avsåg att mäta, validitet, (Bryman & Bell, 2011;
Denscombe, 2009) utformades enkätens påståenden utifrån teorier inom bytesbeteende
(Keaveney, 1995; Piha & Avlonitis, 2015). Eftersom denna studie fokuserade på
bankbytet kompenserades Keaveneys (1995) studie från serviceföretag med påståenden
från Piha & Avlonitis (2015) bankstudie. Vidare stärktes validiteten genom den utförda
pilotstudien. Testpersonerna fick förklara hur de uppfattade frågorna för att säkerställa
att de mätte det de avsåg att mäta. Det gav en möjlighet att utföra ändringar och
säkerställa hur testpersonerna uppfattade enkäten. Under enkätundersökningen stärktes
40

validiteten genom att respondenterna fick möjlighet att ställa frågor ifall det fanns
oklarheter kring någon fråga eller påstående. I utförandet av analysen genomfördes en
faktoranalys som kontrollerade vad enkätens påståenden mätte och på så vis kunde nya
faktorer kategoriseras som ökade studiens validitet.

41

5. Analys
I uppsatsens femte kapitel redovisas studiens analys. Den syftar till att analysera
respondenternas enkätsvar och ligger till grund för studiens slutsatser. Analysen inleds
med beskrivande statistik för att möjliggöra kännedom om studiens respondenter och
därefter presenteras resultaten av Cronbach’s Alpha och t-test. Vidare kategoriseras
bytesbarriärer som respondenterna upplever. Därefter utförs en hypotesprövning med
tillhörande diskussion. Slutligen utförs en faktoranalys för att undersöka ifall det
förekommer en annan samvariation mellan påståendena skilda från Keaveneys (1995)
modell.

5.1 Beskrivande statistik
Respondenternas egenskaper kan förklaras genom att studera svaren av enkätens
bakgrundsfrågor. 114 respondenter besvarade enkäten, men endast 103 respondenter
föll inom det studerade åldersintervallet.
Tabell 1 Ålder

Ålder

Min
21

Max
28

Medel
23

Std
1,8

Tabell 1 visar att studiens faktiska åldersintervall är mellan 21 och 28 år. Eftersom
studiens förvalda åldersintervall är 21-30 år, täcker inte studiens respondenter de två
åren som överstiger 28 år. Noterbart är att medelvärdet är 23 år med en
standardavvikelse på 1,8 år. Det visar att åldern för studiens respondenter är
koncentrerad på den nedre delen av det förvalda åldersintervallet.
Tabell 2 Kund i antal banker

Antal banker Frekvens
50
1
34
2
14
3
5
4
103
Totalt

Procent
48,5
33,0
13,6
4,9
100
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Av studien framgår att 29,1% av respondenterna någon gång har bytt bank, resterande
70,9% anger att de aldrig bytt bank. Tabell 2 visar hur många banker respondenterna är
kund i. Resultatet visar att störst andel endast är kund i en bank. Däremot är
sammanlagt 51,5% kund i fler än en bank, vilket betyder att ungefär hälften av
respondenterna använder fler banker utöver sin huvudbank.

5.2 Användandet av bank
Nedanstående tabeller visar och beskriver resultaten av Cronbach’s Alpha och t-test för
enkätens fjärde fråga. Frågan berör vilka faktorer som är viktiga i användandet av
respondentens huvudbank.
Tabell 3 Cronbach's Alpha fråga 4

Faktor
Prissättning
Otillgänglighet
Misslyckad service i bastjänster
Misslyckade servicemöten
Respons på servicemisstag
Konkurrenters potential
Etiska problem

Antal påståenden
3
3
3
3
3
3
3

Cronbach's Alpha
0,646
0,699
0,748
0,794
0,743
0,631
0,791

Tabell 3 visar testet av Cronbach’s Alpha för de olika faktorerna i fråga 4. Samtliga
värden överstiger 0,6 och anses därför mäta samma faktor. Påståendena utformades som
motsatsen till ett byte utifrån teorier om bytesbeteende. Detta eftersom studien utgår
ifrån Keaveneys (1995) modell av kunders bytesbeteende.
Tabell 4 t-test fråga 4

Faktor
Prissättning
Otillgänglighet
Misslyckad service i bastjänster
Misslyckade servicemöten
Respons på servicemisstag
Konkurrenters potential
Etiska problem

N Testvärde Medelvärde Standardavvikelse p-värde
100
12
16,40
3,38
0,000
103
12
15,08
3,92
0,000
99
12
16,70
3,81
0,000
103
12
18,32
2,83
0,000
101
12
17,67
3,05
0,000
99
12
14,63
3,52
0,000
103
12
18,30
3,02
0,000
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Tabell 4 visar vilka faktorer som är viktiga i användandet av respondenternas
huvudbank. Ingående påståenden inom faktorerna återfinns i bilaga 3. Testet utgår ifrån
ett testvärde som beskriver att medelvärdet är lika med 12. Testvärdet erhålls utifrån
medelvärdet av den sjugradiga Likertskalan. Med en signifikansnivå på 5% mäter ttestet ifall det uppmätta medelvärdet signifikant överstiger testvärdet (Djurfeldt et al.,
2010). Det innebär att faktorn är viktig i användandet av banken. Som kan utläsas av
tabellen är alla faktorer signifikant viktiga i användandet av respondenternas
huvudbank, då p-värden understiger 5% och samtliga medelvärden överstiger
testvärdet. Resultatet stärks med ett lägre p-värde och eftersom p-värdet i majoriteten av
fallen är lägre än 0,1% visar det en trestjärnig signifikans (Körner & Wahlgren, 2015).
Genom att studera faktorernas medelvärde möjliggörs jämförelse och rangordning
(Bilaga 4). De två faktorer som har störst medelvärde och rangordnas högst är
misslyckade servicemöten och etiska problem. Båda dessa faktorer sammankopplas
med personalen och dess beteende. Den faktor som unga kunder värderar lägst, men
som ändå är en viktig faktor i användandet av banken är konkurrenters potential. Det
kan bero på att en nöjd kund inte lägger tid på att jämföra den nuvarande banken med
andra banker. Resultatet som visar att samtliga studerade faktorer är viktiga i
användandet av banken står i kontrast med teorier om att orsaker till att ett bankbyte
inte är desamma som orsaker till att en kund stannar (Harrison et al., 2012; Henrique &
Matos, 2015).
De faktorer som unga bankkunder anser viktiga i användandet av banken kan skapa
lojalitet och värdeskapande relationer med banken. Inom faktorn etiska problem
framkommer bland annat att förtroende för personalens omdöme är betydelsefullt för
unga kunder. Förtroendet är i sin tur en beståndsdel inom kundlojalitet som främjar
återkommande köp (Hoffman & Birnbrich, 2012). Förtroendet är därmed viktigt inom
varumärkeslojalitet och kan erhållas genom personalens kunskap och bankens rykte
(Lau & Lee, 1999). Dessa beståndsdelar återfinns i faktorerna misslyckade
servicemöten och konkurrenters potential, vilka är signifikant viktiga i användandet av
banken. Resultatet visar att unga kunder upplever bankens varumärke, i påståendet om
status i förhållande till andra banker, som en väsentlig del. Resultatet av faktorn respons
på servicemisstag visar ett positivt samband med användandet av banken och kan stärka
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kundens varumärkeslojalitet till banken (Valenzuela, 2014). Banken kan med hjälp av
relationsmarknadsföring tillfredsställa kundernas behov (O'Loughlin & Szmigin, 2006)
och genom att studera kundlivsvärde kan värdeskapande relationer erhållas (Chang et
al., 2012).

5.3 Byte av bank
Tabellerna nedan visar och beskriver resultaten av Cronbach’s Alpha och t-test för
enkätens femte fråga. Frågan berör vilka faktorer som är avgörande för om unga kunder
ska byta bank.
Tabell 5 Cronbach's Alpha fråga 5

Faktor
Antal påståenden Cronbach's Alpha
Prissättning
3
0,793
Otillgänglighet
3
0,804
Misslyckad service i bastjänster
3
0,861
Misslyckade servicemöten
3
0,829
Respons på servicemisstag
3
0,813
Konkurrenters potential
3
0,639
Etiska problem
3
0,850

Tabell 5 visar Cronbach’s Alpha för studerade faktorer som avgör ett bankbyte.
Resultatet visar att samtliga faktorer har ett Cronbach’s Alpha överstigande 0,6 och kan
sammanföras till respektive faktor (Pallant, 2010). Eftersom Keaveneys (1995) modell
består av kritiska händelser som orsakat kunders byten var en hög intern reliabilitet
förväntad i testerna för unga kunders bankbyte.

Tabell 6 t-test fråga 5

Faktor
Prissättning
Otillgänglighet
Misslyckad service i bastjänster
Misslyckade servicemöten
Respons på servicemisstag
Konkurrenters potential
Etiska problem
Ofrivilligt byte

N Testvärde Medelvärde Standardavvikelse p-värde
100
12
16,61
3,77
0,000
101
12
12,66
4,22
0,059
102
12
16,47
4,18
0,000
101
12
16,36
3,96
0,000
100
12
16,12
3,97
0,000
98
12
13,97
3,63
0,000
101
12
17,26
4,03
0,000
102
8
9,34
3,77
0,000
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Tabell 6 visar vilka faktorer som är avgörande för om respondenten ska byta bank.
Påståenden inom faktorerna återfinns i bilaga 2. Testet utgår likt fråga 4 ifrån testvärdet
12, vilket motsvarar Likertskalans mittpunkt. Undantaget är faktorn ofrivilligt byte som
har testvärdet 8 eftersom faktorn endast består av två påståenden. Även i dessa t-test
används en signifikansnivå på 5% för att mäta ifall medelvärdet överstiger testvärdet. I
sådana fall visar resultatet att respondenterna är benägna att byta bank. Testet visar att
faktorn otillgänglighet har ett medelvärde över 12. Däremot går det inte att påvisa att
faktorn är signifikant avgörande för ett bankbyte för unga kunder eftersom p-värdet är
högre än signifikansnivån 5% (Körner & Wahlgren, 2015). Övriga faktorer har en
trestjärnig signifikans, vilket ger ett starkt stöd för resultatet att unga kunder är benägna
att byta bank om de givna händelserna inom faktorerna inträffar (Körner & Wahlgren,
2015).
Genom att dividera faktorernas medelvärde med tre respektive två möjliggörs
jämförelse och rangordning av faktorerna (Bilaga 5). I överensstämmelse med viktiga
faktorer i användandet av banken rangordnar unga kunder etiska problem som en av de
mest avgörande faktorerna för ett bankbyte. Även prissättning och misslyckad service i
bastjänster rangordnas högt av de unga kunderna i frågan om bytesbenägenhet.

5.5 Upplevda bytesbarriärer
Nedanstående tabell visar kategorisering av respondenternas angivna bytesbarriärer. I
kontrast till unga bankkunders bytesorsaker, berör den öppna frågan de tre största
hindren som respondenterna upplever vid ett bankbyte. Betydelsefulla citat för studien
presenteras för att skildra respondenternas uttryck och klargöra kategoriseringen.
Tabell 7 Procent av angivna byteshinder fråga 6

Byteshinder
Ansträngningar
Tidskrävande process
Inlärningskostnader
Relationsinvesteringar
Informationssökningskostnader
Osäkerhet

Procent
48,54%
41,75%
34,95%
17,48%
13,59%
8,74%
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För att beräkna andelen i de olika kategorierna ställs antal respondenter som uppgett
orsaken i relation till antal giltiga enkäter. Tabell 7 visar att den bytesbarriär som störst
andel respondenter anger i enkätundersökningen är praktiska svårigheter och en
ansträngande övergång vid ett bankbyte. Inom kategorin faller bland annat
uppfattningen av att ett byte är omständligt och krångligt. Även att det upplevs som
jobbigt med nya bankkort och kontonummer. Vidare nämns förflyttning av fonder som
en barriär för bytet. Hindren som respondenterna uppger kan likställas med förklaringar
till byteskostnader som Augusto de Matos et al. (2013) och Tesfom & Birch (2011)
anger. Författarna framhäver även tid som en byteskostnad. Detta är den andra största
bytesbarriären som respondenterna anger i samband med enkäten och innefattar
tidsåtgången som uppstår vid ett bankbyte. Att vara bekväm med sin nuvarande bank
och nya rutiner som medföljer vid ett bankbyte är ytterligare orsaker som kvarhåller
respondenterna i relationen. Det kan handla om att lära sig nya system, ha längre
avstånd till banken och en känsla av otrygghet. Dessa förklaringar överensstämmer med
bytesbarriären inlärningskostnader som föreligger i bankbranschen (Pont & McQuilken,
2005; Tesfom & Birch, 2011).
Påtagligt är att tillit, förtroende och relationen till banken och dess personal är en
bytesbarriär för unga kunder. Som en respondent uttrycker det ”Om man varit kund
länge och haft fördelar kanske de försvinner i nästa bank”. Colgate & Lang (2001)
definierar kategorin som relationsinvesteringar. Ytterligare en bytesbarriär i
bankbranschen är informationssökningskostnader (Pont & McQuilken, 2005; Tesfom &
Birch, 2011), vilket återfinns i enkätundersökningen. Det innebär en okunskap och
svårighet vid val av ny bank. Den identifierade kategorin som minst andel respondenter
anger är osäkerhet, vilket refereras till bristfällig information och osäkerhet kring om
den nya banken verkligen är bättre. Den sistnämnda kategorin kan inte sammanlänkas
med tidigare studerade bytesbarriärer inom litteraturen. Noterbart är att trots att
enkätfrågan utformades på ett sätt för att generera möjliga bytesbarriärer anger 6,8% att
de inte upplever att det finns några hinder vid ett byte. Som två respondenter uttrycker
det:
”Finns inga svårigheter när man kommer i kontakt med kunnig personal som kan
förklara vad som sker eller behöver göras”
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”Känner inte att det är svårt att byta bank, har bytt vid flera tillfällen. Banken kan
ordna det utan problem”
Teorier inom bytesbarriärer har en särskild syn på unga kunder. Clemes et al. (2010)
påstår att unga kunder enkelt byter bank då de inte har en djup förbindelse till banken.
Tesfom & Birch (2011) poängterar att unga kunder inte upplever svårigheten att byta
bank i lika stor utsträckning som äldre kunder. I kontrast till teorin anger
respondenterna i denna studie flertalet svårigheter vid ett bankbyte. Anledningen till
detta kan bero på att unga kunder har en djupare förbindelse med banken än vad
teorierna anger. Exempelvis uppger respondenter att det är omständligt och tar tid att
sälja av eller flytta fonder till en annan bank. Detta visar att respondenterna har fler
tjänster som hindrar dem från ett enkelt byte.

5.6 Hypotesprövning och diskussion
För att testa om studiens oberoende variabler har påverkan på beroende variabel utförs
hypotesprövning med hjälp av t-test. Det innebär att prissättning, otillgänglighet,
misslyckad service i bastjänster, misslyckade servicemöten, respons på servicemisstag,
konkurrenters potential, etiska problem och ofrivilligt bytes påverkan på unga kunders
bytesbenägenhet kontrolleras. Detta avsnitt hänvisas till tabell 6 (s. 45).
5.6.1 Hypotes 1
H1: Det finns ett positivt samband mellan faktorn prissättning och unga kunders
benägenhet att byta bank.
Då medelvärdet överstiger testvärdet och p-värdet ligger under signifikansnivån 5%,
stöds den första hypotesen. Det innebär att det finns ett positivt samband mellan faktorn
prissättning och unga kunders benägenhet att byta bank. Det är i överensstämmelse med
Keaveney (1995), Colgate & Hedge (2001) och Khan et al. (2010), vilka påvisar
faktorns betydelse. I senare studie av Piha & Avlonitis (2015) framgår dock att
prissättning inte är en av de främsta orsakerna till ett bankbyte. Denna studies resultat
visar att höga avgifter för bankens tjänster och produkter, höga låneräntor och ökade
avgifter är den andra främst avgörande faktorn för ett bankbyte (Bilaga 5). I jämförelse
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med Piha & Avlonitis (2015) studie finns det därför en skillnad i bytesbenägenhet
mellan denna studies unga kunder och det representativa urvalet av bankkunder ifrån
författarnas studie. Resultatet av både Colgate & Hedge (2001) och Khan et al. (2010)
kvantitativa studier rangordnar prissättning som den främsta orsaken till kunders byten.
En anledning till att hypotesen stöds kan bero på att bankens priser avviker från vad
kunden anser rimligt (Keaveney, 1995). Om så är fallet, kan den unga kunden ses som
en otålig kund, utifrån definitionen av Cao et al. (2015). En annan anledning till att
prissättning har ett positivt samband med unga kunders benägenhet att byta bank kan
bero på möjliga förlustkänslor i samband med ökade avgifter (Dawes, 2004).
5.6.2 Hypotes 2
H2: Det finns ett positivt samband mellan faktorn otillgänglighet och unga kunders
benägenhet att byta bank.
Hypotes 2 stöds inte eftersom p-värdet är större än signifikansnivån 5% trots att
medelvärdet överstiger testvärdet. Det innebär att resultatet visar att det inte går att
påvisa ett signifikant positivt samband mellan faktorn otillgänglighet och unga kunders
benägenhet att byta bank. Det betyder att ofördelaktiga öppettider, långa väntetider för
inbokat möte och service inte kan påvisas påverka unga kunders benägenhet att byta
bank. Detta står i kontrast till tidigare forskares resultat (Keaveney, 1995; Khan et al.,
2010; Colgate & Hedge, 2001). Otillgänglighet innefattar öppettider och väntetider som
inte uppfyller kundens förväntningar (Keaveney, 1995). Resultatet i denna studie kan
bero på att unga kunder har låga förväntningar på bankens öppettider och väntetider. En
annan anledning till att otillgänglighet i denna studie inte kan påvisas avgöra ett byte,
kan bero på att studenter föredrar att föra kontakten med banken via internetbanken
(Mankila, 2004). Därför berörs de inte i någon större utsträckning av bankens öppettider
och väntetider. En annan anledning kan vara att respondenterna med medelåldern 23 år
inte påverkas av väntetider för inbokat möte och service. Det eftersom de möjligen ännu
inte är i det stadiet i livet då exempelvis rådgivning för pensionssparande eller bolån är
aktuellt.
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5.6.3 Hypotes 3
H3: Det finns ett positivt samband mellan faktorn misslyckad service i bastjänster och
unga kunders benägenhet att byta bank.
Resultatet i denna studie visar att medelvärdet överstiger testvärdet och att p-värdet är
mindre än signifikansnivån 5%, vilket medför att hypotesen stöds. Påståendena inom
faktorn: banken gör misstag, inte kompenserar kunden vid misstag eller att misstag
upprepas, ökar unga kunders benägenhet att byta bank. Colgate & Hedge (2001) som
utförde senare forskning på Keaveneys (1995) faktorer framhävde i kontrast till
författaren att faktorn inte var av betydelse i en bankkontext. I Keaveneys (1995) studie
angavs denna bytesfaktor av störst andel respondenter. Denna studies resultat visar i
motsats till Colgate & Hedges (2001) resultat att faktorn är av betydelse. Det kan bero
på att denna studie endast utgår från unga kunder och stärker Tesfom & Birchs (2011)
resultat om skillnader mellan yngre och äldre kunders bytesbeteende i banker. Möjliga
orsaker till att hypotesen stöds trots Colgate & Hedges (2001) motsatta resultat, kan
vara att respondenterna värderar finansiella tillgångar högt och därför inte accepterar
eventuella misstag. En annan orsak kan vara att misstag är tidskrävande och genom
svaren på enkätens sista fråga framkommer att respondenterna har en negativ syn på
tidskrävande processer (Tabell 7). Slutligen kan det bero på att misstag kan bidra till en
omständlig process och ansträngningar, vilket nämndes av flera respondenter i enkätens
sista fråga.
5.6.4 Hypotes 4
H4: Det finns ett positivt samband mellan faktorn misslyckade servicemöten och unga
kunders benägenhet att byta bank.
Eftersom medelvärdet för den fjärde hypotesen är högre än testvärdet och p-värdet
understiger signifikansnivån 5%, stöds hypotesen om att det finns ett positivt samband
mellan faktorn misslyckade servicemöten och unga kunders benägenhet att byta bank.
Detta betyder att otrevlig och okunnig personal samt att personal inte lägger ner tid på
kundernas ärenden påverkar unga kunders benägenhet att byta bank. Denna studies
resultat står i kontrast till Mankilas (2004) studie som visar att studenter vill föra sin
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kontakt med banken via internetbanken. Eftersom personlig kontakt med bankens
personal inte förekommer i användandet av internetbanken, borde inte unga kunder
påverkas av personalens uppträdande. En anledning till skillnaderna i resultaten kan
vara en förändrad och ökad efterfrågan av den personliga kontakten med banken hos de
unga kunderna. Denna studies resultat beskriver i samstämmighet med Keaveney
(1995) och Colgate & Hedge (2001) betydelsen av misslyckade servicemöten. En
anledning till denna studies resultat kan vara att personalens uppträdande kan få negativ
effekt på kunders förtroende och leda till ett byte (Keaveney, 1995). Detta stärker även
teorier inom kundlojalitet och varumärkeslojalitet eftersom förtroende är essentiell
beståndsdel.
5.6.5 Hypotes 5
H5: Det finns ett positivt samband mellan faktorn respons på servicemisstag och unga
kunders benägenhet att byta bank.
Den femte hypotesen som berör sambandet mellan respons på servicemisstag och unga
kunders benägenhet att byta bank stöds då medelvärdet överstiger testvärdet och pvärdet är lägre än signifikansnivån 5%. I faktorn ingår lång tid för respons när banken
begått misstag, att responsen inte förbättrar situationen och att bankpersonalen inte visar
förståelse vid uppkomsten av misstag. Resultatet motsäger Colgate & Langs (2001)
uttalande om att faktorn inte är viktig i den finansiella sektorn på grund av att endast
vissa kunder är missnöjda med servicen. Denna studies resultat kan bero på de unga
kundernas negativa inställning till tidskrävande processer. Detta eftersom resultatet av
enkätens öppna fråga visar att tidskrävande processer är den andra främsta
bytesbarriären som respondenterna upplever. Detta är i samsyn med Lin (2012) som
framhäver vikten av tidseffektiv respons på servicemisstag. Denna studies resultat visar
att unga kunder värderar sin tid högt och efterfrågar tidseffektiva lösningar. Det kan
bero på att unga kunder är uppväxta i ett samhälle där tekniken kontinuerligt utvecklas
och det inte finns tid för misstag.
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5.6.6 Hypotes 6
H6: Det finns ett positivt samband mellan faktorn konkurrenters potential och unga
kunders benägenhet att byta bank.
Hypotesen för konkurrenters potential stöds eftersom medelvärdet överstiger testvärdet
och p-värdet understiger signifikansnivån 5%. Det betyder att unga kunder är benägna
att byta bank då andra banker erbjuder bättre tjänster och produkter, en personligare
relation eller upplevs vara mer populära. Att hypotesen för konkurrenters potential
stöds, kan bero på den teknologiska utvecklingen som medför att unga kunder på ett
enkelt vis kan ta del av andra bankers information och göra jämförelser (Tesfom &
Birch, 2011). Resultatet som framkommer av denna studie överensstämmer med
tidigare studier som tydliggör faktorns värde för unga kunders benägenhet att byta bank
(Keaveney, 1995; Belás et al., 2015; Kaur et al., 2012)
5.6.7 Hypotes 7
H7: Det finns ett positivt samband mellan faktorn etiska problem och unga kunders
benägenhet att byta bank.
Studiens sjunde hypotes stöds då medelvärdet är högre än testvärdet och p-värdet
understiger signifikansnivån 5%. Unga kunder är därmed benägna att byta bank då
bankpersonalen beter sig omoraliskt, oärligt eller uppvisar otillförlitligt omdöme. Av
faktorerna kan utläsas att etiska problem är den faktor som rangordnas högst (Bilaga 5).
Det betyder att faktorn rankas som den största orsaken till att unga kunder byter bank
utifrån medelvärdet. Resultatet stärker denna studies betydelse eftersom Colgate &
Hedge (2001) uteslöt etiska problem i sin undersökning och endast tog hänsyn till de
fem faktorer de bedömde Keaveney (1995) betonat mest. Anledningar till att faktorn är
av betydelse kan förenas med Piha & Avlonitis (2015) förklaring om oetiska beteenden
av ett serviceföretag. Författarna menar att det kan skapa en minskad lojalitet hos
kunderna eftersom det framkallar negativa attityder. Det kan bero på att banken inte
lever upp till de unga kundernas förväntningar på bankens etiska beteende.
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5.6.8 Hypotes 8
H8: Det finns ett positivt samband mellan faktorn ofrivilligt byte och unga kunders
benägenhet att byta bank.
Trots att faktorn ofrivilligt byte i denna studie endast mäts av två påståenden,
sammanförs de till en faktor. T-testet indikerar att hypotesen stöds då medelvärdena
överstiger testvärdet 8 och p-värdet understiger signifikansnivån 5%. Faktorn är därmed
signifikant avgörande för unga kunders benägenhet att byta bank. Med andra ord är
ofrivilligt byte i termer av att kunden flyttar eller att det lokala bankkontoret stängs en
faktor som påverkar kunder till ett bankbyte. Resultatet i denna studie överensstämmer
med tidigare forskares resultat om faktorns relevans för kunders bytesbeteende
(Keaveney, 1995; Vyas & Raitani, 2014; Khan et al., 2010; Kaur et al., 2012).
Iögonfallande är att unga kunders benägenhet att byta bank ökar om det lokala
bankkontoret stänger, eftersom det står i kontrast till Mankilas (2004) resultat som
markerar att unga kunder föredrar internetbanken. Om unga kunder till stor del sköter
bankärenden via internetbanken, borde de inte påverkas i någon större utsträckning av
det lokala bankkontorets nedläggning. Orsaken till att unga kunder ändå är benägna att
byta bank på grund av att de själva flyttar till annan ort, kan bero på att en del banker
endast återfinns i särskilda delar av Sverige. Ett långt avstånd kan komplicera tillvaron
vid de tillfällen då en faktisk personlig kontakt med banken krävs.

5.7 Faktoranalys
Den utforskande faktoranalysen visar vilka påståenden som samvarierar i enkätens
femte fråga om unga kunders benägenhet att byta bank. Analysen utförs för att upptäcka
bakomliggande mönster skilda från Keaveneys (1995) modell.
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Tabell 8 Faktoranalys
Personalens
uppträdande
EP 51
EP 6
EP 4
MS 4
MS 6
RPS 6
MS 5
RPS 5
MSIB 6
MSIB 5
MSIB 4
P5
P4
P6
RPS 4
KP 4
O5
O6
O4
OB 1
OB 2
KP 6
KP 5

0,867
0,837
0,778
0,656
0,656
0,646
0,550
0,539

Misstag
och
tidsbrist

Jämförelse

Otillgänglighet

Ofrivilligt
byte

Konkurrenters
potential

0,434
0,444
0,446
0,814
0,780
0,706

0,429

0,854
0,771
0,756
0,438
0,411
0,814
0,688
0,653

0,401

0,930
0,852
0,853
0,731

Tabell 8 visar resultatet av den utföra faktoranalysen. Analysen är lämplig eftersom
nedanstående förutsättningar uppfylls. Korrelationsmatrisen (Bilaga 6) uppvisar
korrelationer över 0,3. Signifikansnivån för Barlett’s test of sphericity är 0,000 (Bilaga
7), vilket understiger 0,05. Kaiser-Meyer-Olkin värdet är 0,819 och överstiger därmed
0,6 (Pallant, 2010). Samtliga påståenden har kommunaliteter överstigande 0,5 vilket
innebär att de är lämpliga för faktorerna som faktoranalysen skapar (Djurfeldt &
Barmark, 2009). Faktorlösningen roteras för att finna mönster och kategorisering. Den
roterade faktorlösningen medför att faktorerna har en stark korrelation med vissa
påståenden och en svagare med andra. Faktorerna emellan korrelerar däremot inte med
varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009).

1

EP = Etiska problem, MS = Misslyckade servicemöten, RPS = Respons på servicemisstag, MSIB = Misslyckad
service i bastjänster, P = Prissättning, KP = Konkurrenters potential, O = Otillgänglighet, OB = Ofrivilligt byte
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Faktoranalysen används för att få en förståelse för vad studiens påståenden mäter
(Djurfeldt & Barmark, 2009) och kategoriserar påståendena i sex empiriskt
sammanslagna faktorer. Antalet faktorer framkommer av Kaisers kriterium eftersom de
sex faktorernas egenvärden överstiger 1 (Bilaga 8). Egenvärdet visar den enskilda
faktorns relativa förklaringsgrad, det vill säga den andel som faktorn förklarar av den
totala variansen i variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet visar att de sex
identifierade faktorerna tillsammans förklarar 73,02% av variansen och är vidare
argument för att faktoranalysen är en lämplig metod i denna studie (Djurfeldt &
Barmark, 2009). Vid namngivning av faktorerna som framkommer i faktoranalysen
beaktas påståendenas korrelation till faktorn (Djurfeldt & Barmark, 2009). En hög
korrelation medför en större tyngd vid detta påstående. Faktorerna som framkommer av
faktoranalysen är personalens uppträdande, misstag och tidsbrist, jämförelse,
otillgänglighet, ofrivilligt byte och konkurrenters potential.
Av resultatet framgår att faktorerna otillgänglighet och ofrivilligt byte helt
överensstämmer med påståendena som inspirerats av Keaveneys (1995) modell. Faktorn
konkurrenters potential överensstämmer delvis, då två av tre påståenden visar sig
samvariera. Därutöver identifieras tre nya faktorer. Inom faktorn personalens
uppträdande framträder främst etiska problem med personalens bemötande. Av
faktoranalysen att mäta är det denna faktor som har störst förklaringsgrad (Bilaga 8).
Analysen visar att en del påståenden inte enbart kategoriseras inom en faktor, utan
samvarierar inom två olika faktorer. Faktorn misstag och tidsbrist innefattar likt
personalens uppträdande bland annat påståenden inom misslyckade servicemöten och
respons på servicemisstag. Denna faktor har efter faktorn personalens uppträdande
störst andel förklaringsgrad av återstående framkomna faktorer (Djurfeldt & Barmark,
2009). Faktorn jämförelse har den tredje största förklaringsgraden och omfattar till
största del påståendena inom prissättning, men även respons på servicemisstag och
konkurrenters potential. Anledning till benämningen är att priser och konkurrenters
potential är jämförbara.
Möjlig förklaring av samvariation i påståendena till den nya faktorn som namnges
personalens uppträdande kan vara att dessa berör personalen. De påståenden som ingår
är inom etiska problem, misslyckade servicemöten och respons på servicemisstag. De
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två första är direkt sammankopplade till personalens beteende och utförande av
arbetsuppgifter. En trolig anledning till att respons på servicemisstag sammankopplas
med föregående påståenden kan vara att det är personalen som utför responsen vid
uppkomna misstag. Det innebär att personalen är en betydelsefull beståndsdel inom
faktorn personalens uppträdande. Den andra nya faktorn benämnd misstag och tidsbrist
lägger störst tyngd vid påståenden inom misslyckad service i bastjänster. Inom
påståendena framträder främst misstag som banken gör. Anledning till att påståenden
som även berör personalen sammankopplas med den nya faktorn kan bero på att
respondenterna uppfattar att det är personalens uppgift att kompensera misstag. Faktorn
innefattar även tidsaspekter och det kan bero på att händelser då kunden inte får snabb
service kan uppfattas vara en sorts misstag. Den tredje nya faktorn vid namn jämförelse
består huvudsakligen av påståendena inom prissättning. Faktorn innefattar även att
andra banker erbjuder bättre tjänster och produkter samt att det tar lång tid att få respons
när banken begått misstag. En anledning till att dessa påståenden samvarierar kan bero
på att de är enkla att jämföra mot andra banker. Keaveneys (1995) modell av åtta
teoretiskt sammanslagna faktorer och denna studies påståenden komprimeras med hjälp
av faktoranalysen till sex empiriskt sammanslagna faktorer som avser mäta unga
kunders bytesbenägenhet.
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6. Slutsats
I uppsatsens sjätte kapitel presenteras studiens slutsatser. De syftar till att fånga
helhetsbilden av studien genom sammankoppling av analys och teori. Med detta som
grund besvaras studiens frågeställning och syfte. Eftersom studien kan bidra till en ökad
förståelse om unga bankkunders bytesbeteende presenteras implikationer i kapitlet. Det
framförs även självkritik mot studien och förslag på framtida forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet och frågeställningen med denna studie är att undersöka och förklara olika
faktorers påverkan på unga kunders benägenhet att byta bank. Tillämpning av
Keaveneys (1995) modell är av betydelse eftersom det sker stora förändringar i
bankbranschen. Denna studie bidrar med tillämpning av modellen på enbart unga
kunder. Resultatet och svaret på studiens syfte och frågeställning visar att det finns ett
positivt samband mellan de oberoende variablerna prissättning, misslyckad service i
bastjänster, misslyckade servicemöten, respons på servicemisstag, konkurrenters
potential, etiska problem, ofrivilligt byte och beroende variabel unga kunders
benägenhet att byta bank. Det betyder därmed att variablerna påverkar unga kunders
benägenhet att byta bank. Det kunde inte påvisas ett positivt samband mellan
otillgänglighet och beroende variabel. Det innebär att faktorn inte kan påvisas påverka
unga kunders benägenhet att byta bank. Resultatet visar därmed att sju av studiens åtta
hypoteser stöds.
Denna studie är av betydelse eftersom resultatet visar att påståenden inom etiska
problem är de mest avgörande för unga kunders benägenhet att byta bank. Etiska
problem var en av faktorerna som Colgate & Hedge (2001) uteslöt i sin undersökning
på grund av att de bedömde att Keaveney (1995) inte betonade denna faktor. Denna
studie visar att etiska problem idag är av största vikt för unga kunder och att Colgate &
Hedge (2001) hade rätt om att det behövdes vidare tillämpning av modellen. Denna
studie visar att Keaveneys (1995) modell trots att den är över 20 år gammal, till stor del
är användbar för att studera unga kunders bytesbenägenhet. Dock visar resultatet att
faktorn otillgänglighet inte förklarar unga kunders bytesbenägenhet. Eftersom
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förväntningar och konsumentbeteende varierar mellan olika generationer är en slutsats
att modellen kommer att behöva testas och modifieras under utvecklingens gång.
Genom den utforskande faktoranalysen modifieras modellen till sex faktorer.
Faktorerna som framkommer av resultatet är personalens uppträdande, misstag och
tidsbrist, jämförelse, otillgänglighet, ofrivilligt byte och konkurrenters potential. De tre
första är nya empiriska sammanslagningar, medan övriga till stor del överensstämmer
med den teoretiska grunden. Resultatet från t-testet visar att faktorn otillgänglighet inte
kan påvisas påverka unga kunders benägenhet att byta bank. Eftersom faktoranalysen
visar att faktorn otillgänglighet överensstämmer med påståendena utifrån Keaveneys
(1995) modell, utesluts denna faktor. Därmed blir ett bidrag en modifiering av
Keaveneys (1995) modell till övriga fem empiriskt sammanslagna faktorer: personalens
uppträdande, misstag och tidsbrist, jämförelse, ofrivilligt byte och konkurrenters
potential.
Av resultatet i denna studie framkommer att faktorerna inom Keaveneys (1995) modell
inte endast förklarar bytesbenägenhet, utan även vad unga kunder tycker är viktigt i
användandet av banken. Rangordning av faktorer och påståenden visar att misslyckade
servicemöten och etiska problem rangordnas högst och är viktigast i användandet av
banken. Eftersom dessa faktorer innefattar relationen med personalen är en slutsats att
den personliga relationen är det viktigaste för unga kunder i användandet av banken.
Bankernas medvetenhet om detta bidrar till en förståelse för kundernas behov och kan
skapa förtroende för banken. Långsiktiga relationer och kundlojalitet kan skapas genom
att beakta de studerade faktorerna. Resultatet visar att de unga kunderna tycker att
samtliga studerade faktorer är viktiga i användandet av banken och leder till slutsatsen
att de värderar relationen till banken högt.
Teori visar att bytesbarriärer kan påverka äldre kunder i större utsträckning än yngre
kunder (Tesfom & Birch, 2011). Denna studies resultat visar dock att majoriteten av de
unga kunderna upplever bytesbarriärer vid ett bankbyte. Endast 6,8% av de unga
kunderna uppger att de inte uppfattar några svårigheter vid ett bankbyte. Studiens
resultat visar att byteskostnader i form av ansträngningar är den bytesbarriär som unga
kunder upplever som störst. Det innefattar praktiska svårigheter och känslor av att bytet
är omständligt. Detta kan orsaka passiv lojalitet, vilket innebär att kunden blir kvar i en
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relation som den egentligen vill avsluta (Augusto de Matos et al., 2013). Utifrån detta är
slutsatser att unga kunder har en djup relation till banken genom tjänster och personliga
relationer som binder dem. Dessa slutsatser överensstämmer med studiens teori om
bytesbeteende som förklarar att höga bytesbarriärer minskar benägenheten att byta bank
(Kaur et al., 2012).
Med problemet som utgångspunkt framför teori en ökad bytesbenägenhet bland
studenter (Mankila, 2004) och denna studies resultat visar att unga kunder är benägna
att byta bank då majoriteten av studiens hypoteser stöds. Dock står det i kontrast till
resultatet att 93,2% av de unga kunderna upplever bytesbarriärer. Det betyder att unga
kunder upplever hinder som försvårar ett bankbyte. Det står i motsats till forskning som
visar att unga kunder upplever låga bytesbarriärer (Tesfom & Birch, 2011). Därmed är
ett vetenskapligt bidrag att denna studies resultat visar att unga kunder är benägna att
byta bank trots att en stor andel upplever bytesbarriärer. En slutsats är att detta kan bero
på att unga kunder upplever bytesfaktorerna starkare än bytesbarriärerna. Samtidigt
visar resultatet att endast 29,1% någon gång har bytt bank. Detta är en minskning i
andelen i förhållande till Mankilas (2004) studie på studenter med en majoritet inom
åldersintervallet för unga kunder, som visar att 40% har bytt bank. Utifrån detta är
därför en möjlig slutsats att det finns en skillnad i vad unga kunder är benägna att göra
och vad de faktiskt gör.

6.2 Implikationer
Denna studie bidrar genom ett kundperspektiv med en ökad kunskap om vad som
påverkar unga kunders benägenhet att byta bank. Studier visar att unga kunder tenderar
att byta bank i högre utsträckning än äldre kunder. Detta blir ett problem för bankernas
lönsamhet.

Resultatet

av

denna

studie

kan

av

banker

användas

i

marknadsföringsstrategier för att skapa långsiktiga och värdeskapande relationer med
kunder. Om bankens utbud överensstämmer med kundernas efterfrågan kan bankens
lönsamhet öka genom att behålla befintliga kunder. Resultatet visar att studiens faktorer
är viktiga i användandet av banken och att majoriteten av de studerade faktorerna också
är avgörande för unga kunders benägenhet att byta bank. Ur ett bytesperspektiv är
öppettider och väntetider inte av vikt för unga bankkunder. Implikation av resultatet är
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att banker kan använda denna kännedom om unga bankkunder för att fördela resurser
till olika ålderssegment. Eftersom bankbranschen är konkurrenskraftig och speglar en
homogenitet, är det också viktigt för banker att ta hänsyn till bytesbarriärer. Dock är det
önskvärt att bankerna fokuserar på att påverka kunderna att vilja stanna i relationen
gentemot att hindra dem att lämna.

6.3 Självkritik
Denna studie utgick från Högskolan Kristianstad, men för att få en mer nyanserad bild
hade studien kunnat utföras på flera högskolor i Sverige. Alternativt utfört en större
enkätundersökning på Högskolan Kristianstad med fler respondenter. Detta hade kunnat
leda till en större tillförlitlighet av resultatet. Om enkäten hade utformats med en större
mängd påståenden, är det möjligt att Cronbach’s Alpha blivit högre. Det hade stärkt
analysen och hypotesprövningen. Ett annat alternativ hade varit att utöver enkäten
genomföra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse av modellens faktorer. Det
hade bidragit med fördjupad bild av unga kunders bytesbenägenhet.

6.4 Förslag till framtida forskning
Denna studie har undersökt olika faktorers påverkan på unga kunders benägenhet att
byta bank. Intressant för framtida forskning vore att testa den nya modellen som
framkom från faktoranalysen. Vidare att göra jämförelser mellan ålderssegment eller ta
hänsyn till demografiska variabler. Det hade även varit intressant att betrakta ifall det
förekommer skillnader i unga kunders bytesbenägenhet mellan de som någon gång har
bytt bank gentemot de som inte har bytt bank. Ett alternativ hade varit att studera
faktiska bytesorsaker, alltså vad som har orsakat unga kunders bankbyten. Eftersom en
möjlig slutsats är att det finns en skillnad i vad unga kunder är benägna att göra
gentemot vad de faktiskt gör, hade en djupare undersökning i dessa skillnader kunnat
medföra en större förståelse för problemet. Ett annat förslag på framtida forskning är att
studera varför en stor andel unga kunder upplever bytesbarriärer samtidigt som de är
benägna att byta bank.
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Dagbladet:

Bilagor
Bilaga 1. Enkät bankbyte
Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet. Välkommen att delta i
denna undersökning som syftar till att utgöra det empiriska underlaget i vår C-uppsats som
handlar om bankbyte. Tack på förhand!
________________________________________________________________________________________________
1. Vilket år är du född? ____________
2. Har du någon gång bytt bank?

Ja

Nej

3. Hur många banker är du kund i idag? ____________
När du besvarar följande påståenden önskar vi att du utgår ifrån din huvudbank (där du har
huvudandelen av dina bankaffärer).
4. Nedanstående faktorer är viktiga för mig i användandet av min huvudbank.
Kryssa i dina svar i rutorna enligt skalan 1-7.
Instämmer inte
1 2
Låga avgifter för bankens tjänster och produkter
Låga låneräntor
Stabila avgifter
Fördelaktiga öppettider
Korta väntetider för inbokat möte
Korta väntetider för service
Banken gör inga misstag
Kompensation när banken begått misstag
Misstag av banken återupprepas inte
Bankens personal är trevlig
Bankpersonalen lägger ner tid på mina ärenden
Personalen har kunskap
Snabb respons när banken begått misstag
Responsen när banken begått misstag förbättrar situationen
Vid problem visar bankens personal förståelse
Bankens tjänster och produkter i förhållande till andra banker
Personlig relation till banken i förhållande till andra banker
Banken upplevs ha hög status i förhållande till andra banker
Bankens personal beter sig moraliskt korrekt
Bankens personal agerar på ett ärligt sätt
Bankpersonalens omdöme är tillförlitligt

67

3

4

Instämmer helt
5 6 7

5. Nedanstående faktorer är avgörande för att jag ska byta bank.
Kryssa i dina svar i rutorna enligt skalan 1-7.
Instämmer inte
1

2

3

4

Instämmer helt
5 6 7

Höga avgifter för bankens tjänster och produkter
Höga låneräntor
Ökade avgifter
Ofördelaktiga öppettider
Långa väntetider för inbokat möte
Långa väntetider för service
Banken gör misstag
Ingen kompensation när banken begått misstag
Misstag upprepas
Bankens personal är otrevlig
Bankens personal lägger inte ner tid på mina ärenden
Bankpersonalens kunskap är bristfällig
Det tar lång tid att få respons när banken begått misstag
Responsen när banken begått misstag förbättrar inte
situationen
Bankens personal visar ingen förståelse när problem
uppkommer
Andra banker erbjuder bättre tjänster och produkter
Andra banker erbjuder en personligare relation
Andra banker upplevs ha högre status
Bankens personal beter sig omoraliskt
Bankens personal agerar oärligt
Bankpersonalens omdöme är otillförlitligt
Du flyttar till annan ort
Ditt lokala bankkontor stänger ner

6. Ange vad du tycker är de 3 största hindren vid ett bankbyte (det du upplever utgör en
svårighet att byta)
1.

2.
3.

Tack för din medverkan!
Malin & Sanna
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Bilaga 2. Benämning av påståenden fråga 5

Påstående för fråga 5
Höga avgifter för bankens tjänster och produkter
Höga låneräntor
Ökade avgifter
Ofördelaktiga öppettider
Långa väntetider för inbokat möte
Långa väntetider för service
Banken gör misstag
Ingen kompensation när banken begått misstag
Misstag upprepas
Bankens personal är otrevlig
Bankens personal lägger inte ner tid på mina ärenden
Bankpersonalens kunskap är bristfällig
Det tar lång tid att få respons när banken begått misstag
Responsen när banken begått misstag förbättrar inte situationen
Bankens personal visar ingen förståelse när problem uppkommer
Andra banker erbjuder bättre tjänster och produkter
Andra banker erbjuder en personligare relation
Andra banker upplevs ha högre status
Bankens personal beter sig omoraliskt
Bankens personal agerar oärligt
Bankpersonalens omdöme är otillförlitligt
Du flyttar till annan ort
Ditt lokala bankkontor stänger ner
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Benämning
Prissättning 4
Prissättning 5
Prissättning 6
Otillgänglighet 4
Otillgänglighet 5
Otillgänglighet 6
Misslyckad service i bastjänster 4
Misslyckad service i bastjänster 5
Misslyckad service i bastjänster 6
Misslyckade servicemöten 4
Misslyckade servicemöten 5
Misslyckade servicemöten 6
Respons på servicemisstag 4
Respons på servicemisstag 5
Respons på servicemisstag 6
Konkurrenters potential 4
Konkurrenters potential 5
Konkurrenters potential 6
Etiska problem 4
Etiska problem 5
Etiska problem 6
Ofrivilligt byte 1
Ofrivilligt byte 2

Bilaga 3. Benämning av påståenden fråga 4
Påstående för fråga 4
Låga avgifter för bankens tjänster och produkter
Låga låneräntor
Stabila avgifter
Fördelaktiga öppettider
Korta väntetider för inbokat möte
Korta väntetider för service
Banken gör inga misstag
Kompensation när banken begått misstag
Misstag av banken återupprepas inte
Bankens personal är trevlig
Bank personalen lägger ner tid på mina ärenden
Personalen har kunskap
Snabb respons när banken begått misstag
Responsen när banken begått misstag förbättrar situationen
Vid problem visar bankens personal förståelse
Bankens tjänster och produkter i förhållande till andra banker
Personlig relation till banken i förhållande till andra banker
Banken upplevs ha hög status i förhållande till andra banker
Bankens personal beter sig moraliskt korrekt
Bankens personal agerar på ett ärligt sätt
Bankpersonalens omdöme är tillförlitligt
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Benämning
Prissättning 1
Prissättning 2
Prissättning 3
Otillgänglighet 1
Otillgänglighet 2
Otillgänglighet 3
Misslyckad service i bastjänster 1
Misslyckad service i bastjänster 2
Misslyckad service i bastjänster 3
Misslyckade servicemöten 1
Misslyckade servicemöten 2
Misslyckade servicemöten 3
Respons på servicemisstag 1
Respons på servicemisstag 2
Respons på servicemisstag 3
Konkurrenters potential 1
Konkurrenters potential 2
Konkurrenters potential 3
Etiska problem 1
Etiska problem 2
Etiska problem 3

Bilaga 4. Rangordning av faktorer fråga 4
Faktor
Misslyckade servicemöten
Etiska problem
Respons på servicemisstag
Misslyckad service i bastjänster
Prissättning
Otillgänglighet
Konkurrenters potential

Medelvärde Rangordning
18,32
1
18,30
2
17,67
3
16,70
4
16,40
5
15,08
6
14,63
7
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Bilaga 5. Rangordning av faktorer fråga 5
Faktor
Medelvärde Rangordning
Etiska problem
5,75
1
Prissättning
5,54
2
Misslyckad service i bastjänster
5,49
3
Misslyckade servicemöten
5,45
4
Respons på servicemisstag
5,37
5
Ofrivilligt byte
4,67
6
Konkurrenters potential
4,66
7
Otillgänglighet
4,22
8
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Bilaga 6. Korrelationsmatris
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Bilaga 7. KMO, Barlett’s Test och Kommunaliteter

KMO och Barlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

Kommunaliteter
P4
P5
P6
O4
O5
O6
MSIB 4
MSIB 5
MSIB 6
MS 4
MS 5
MS 6
RPS 4
RPS 5
RPS 6
KP 4
KP 5
KP 6
EP 4
EP 5
EP 6
OB 1
OB 2

Initial
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extraction
0,723
0,774
0,710
0,665
0,806
0,732
0,614
0,751
0,803
0,675
0,655
0,673
0,684
0,581
0,650
0,680
0,690
0,819
0,772
0,809
0,807
0,877
0,844
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0,819
1348,47
253
0

Bilaga 8. Förklaringsgrad

Faktor Totalt
1 8,644
2 2,434
3 1,818
4 1,441
5 1,284
6 1,174
7
0,86
8 0,778
9 0,585
10 0,571
11 0,464
12 0,463
13 0,408
14 0,369
15 0,296
16 0,291
17 0,235
18 0,223
19 0,185
20 0,144
21 0,125
22 0,115
23 0,093

Initiala egenvärden
% av varians
Kumulativ %
37,581
37,581
10,581
48,162
7,905
56,068
6,266
62,334
5,581
67,915
5,105
73,020
3,740
76,760
3,382
80,141
2,545
82,687
2,482
85,169
2,016
87,185
2,015
89,200
1,773
90,973
1,603
92,576
1,287
93,863
1,263
95,127
1,023
96,149
0,971
97,120
0,804
97,924
0,627
98,551
0,544
99,095
0,500
99,595
0,405
100,000
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