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1.   Inledning
I studiens första kapitlet kommer bakgrund, problematisering och problemformulering att
skildras. Inledningsvis kommer bankernas roll i samhället att belysas samt introducera
studiens forskningsområde vilket är förväntningar på användarvänlighet på bankers
produktutbud och byteskostnader i samband med ett bankbyte eller kompletteringen av
en bank till. Därefter kommer problemformuleringen lyfta fram studiens två
frågeställningar. Avslutningsvis kommer dispositionen att förklara studiens struktur.

1.2 Bakgrund
Den svenska bankindustrin bestod under året 2019 av 124 banker men domineras utav
fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). Banker upprätthåller en
viktig samhällsfunktion genom att skapa ekonomisk trygghet genom att bland annat förse
sina kunder med placeringsalternativ, finansieringsmöjligheter och transfereringar
(Swedishbankers, 2019). De senaste åren har konkurrensen i bankindustrin ökat men i
Manrai och Manrai (2007) studie kunde de inte uppvisa någon större prisskillnad mellan
bankerna. Det har lett till att bankerna har behövt differenserna sig på andra vis än med
priset. I takt med en hårdare konkurrens har också kundrörligheten ökat i banksektorn.
En femtedel av kunderna har redan bytt bank och närmare en tredjedel fundera på att byta
bank i framtiden. Samtidigt behöver numera kunder inte byta bank för att ändra sin
finansiella portfölj utan kan komplettera med flera banker eller andra aktörers erbjudande
för att tillfredsställa sina behov (Carlsson Hauff, 2018). Ett exempel på att komplettera
en finansiell portfölj är att kunden kan låta en bank sköta finansiella placeringar och
samtidigt ha bolån hos en annan.

När en kund byter bank eller kompletterar med en bank till uppkommer det förväntningar
hos kunden på vad bytet eller kompletteringen ska åstadkomma. Ett av de områdena är
hur kunden upplever hur användarvänligt (lätta) bankens produktutbud är att använda. I
och med den digitala utvecklingen har digitala kanaler och lösningar tagit allt större plats
av bankers kundbemötande och därmed är det ett område som behöver belysas mer
(Carbo-Valverde, Cuadros-Solas, & Rodríguez-Fernandez, 2020). Idag (2019) kan
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kunden nå sin bank och uträtta sina bankärenden dygnet runt genom flera olika digitala
kontaktvägar som mobilbanken och internetbank. Forskning som gjorts inom området har
även visat en uppåtgående trend i användandet samt efterfrågan av de digitala kanalerna.
Vilket medför att bankerna ständigt förbättrar och effektiviserar sina system inom bland
annat internetbank, mobilbank och betalningslösningar för att möta kundernas
förväntningar och därmed behålla sina kunder (Carlsson & Lindèn, 2016; Bander &
Dennis, 2010; Mbama & Ezepue, 2017). Ytterligare har det uppmärksammats i Rupprecht
(2018) studie där det framhävs att under den rådande situationen med låga räntor under
2010-talet har det blivit en ökad oro att det ska påverka kunders sparande med mer
riskfyllda tillgångar. Vilket kommer att ge bankerna ett ökat ansvar att förvalta kunders
tillgångar. Därmed är det av större vikt att banker lyckas anpassa och ge mer
användarvänliga investeringsprodukter till sina kunder.

Ett annat område som inte tidigare har studerats är hur bankkunders förväntningar på
byteskostnader har ändrats efter de har genomgått ett bankbyte eller komplettering med
en bank till. Utgångspunkten stadga sig på att det har uppmärksammats att ett bankbyte
är associerats med höga byteskostnader och därmed har kundens förväntningar på hur
bankbytet eller kompletteringen kommer att upplevas (Köksal & Dema, 2014). Ett
exempel är i takt med den ökade digitaliseringen finns det flera system som kunden kan
använda sig av och därmed kan det vid ett bankbyte eller komplettering upplevas som
tidskrävande. Eftersom kunden behöver lära sig de nya systemen såsom bankens hemsida
och internetbank. I och med att byteskostnader kan ha en inverkan till varför kunder inte
byter bank eller kompletterar med en bank till är det av intresse att se hur förväntningar
vid det tidigare bankbytet har ändrats jämfört med ett eventuellt framtida bankbyte.

1.3 Problematisering

För att bilda en uppfattning om kunders förväntningar är ett tillvägagångssätt att
undersöka de påverkande faktorerna som ledde fram till bankbytet eller kompletteringen
med samma faktorer efteråt. Efter bytet eller komplettering av en bank till kommer
kunden att göra en utvärdering och jämföra sina förväntningar innan bytet för att se om
de har realiserats (Armstrong & Kotler, 2006). De påverkande faktorerna bör vara högt
2

	
  

korrelerade med kundens förväntningar. Om kunden anser att banken har en dålig
användarvänlighet på deras produktutbud kommer kunden förvänta sig att den bank
kunden byter till ska ha ett mer användarvänligt produktutbud. Det är vad kunden får i
relation med sina förväntningar som leder till hur de har realiserats (Offerman, 2010;
Habel, Alavi, Schmitz, Schneider, & Wieseke, 2016). Det kommer även att granskas hur
kunders förväntningar angående byteskostnader vid ett bankbyte eller komplettering har
ändrats efter de har genomgått ett bankbyte eller komplettering med en bank till.

Under de senaste åren har både kundrörligheten och andelen aktörer i banksektorn ökat
vilket har medfört ökad konkurrens på marknaden (Swedishbankers, 2019). Därmed har
det blivit alltmer viktigt av bankerna att differentiera sig med sitt produktutbud. I och
med att priset som i tidigare forskning har påvisats inte skiljer sig märkbart mellan de
olika aktörerna på marknaden är det viktigt att se hur deras produktutbud differentiera sig
åt med hänseende på användarvänlighet (Manrai & Manrai, 2007). Utgångspunkten
grundar sig i Davis, Bagozzi, och Warshaw (1989) studie om Teknologi Acceptans
Modellen (TAM) där ett av attributen är uppfattad användarvänlighet. För att beskriva
det kortfattat behandlar uppfattad användarvänlighet om hur lättanvända systemen är med
perspektivet från användarna eller i det här fallet hur lättanvända bankkunderna upplever
att produkterna är hos aktörerna på marknaden. Där det påvisats att desto mer
användarvänligt ett system är desto större incitament har kunden att använda sig utav
systemet eller i det här fallet bankens produktutbud (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).
Fahy och Jobber (2012) poängterar att det är nödvändigt att företag differentierar sig
gentemot sina konkurrenter för att överleva på marknaden. Där det påvisats att uppfattad
användarvänlighet har en påverkan när kunder ska välja sina digitala produkter och
tjänster (Ashraf, Thongpapanl, & Spyropoulou, 2016;Rahi, Ghani, & Alnaser, 2017).
Med tanke på att banksektorn blivit allt mer digitaliserad spelar användarvänligheten på
bankers produktutbud numera större roll för att bibehålla kunder. Med den
utgångspunkten är det viktigt för banker att kunna differentiera sig från sina konkurrenter
där användarvänligheten på produktutbudet är av betydelse vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Däremot kommer fokus i studien vara på att påvisa om hur
förväntningar har realiserats vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Det
tillvägagångssätt stadgar sig på att om kunden upplevde att den tidigare bankens
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produktutbud hade en låg användarvänlighet kommer de ha förväntningar på att den
nuvarande banken ska ha ett mer användarvänligt produktutbud.

Ett annat område som också är av intresse att studera vid ett bankbyte är förväntningar på
byteskostnader eftersom kunder kan undvika att genomgå ett bankbyte om de anser att
byteskostnader är för höga (Klemperer, 1995; Matthews & Murray, 2007). Enligt Brush,
Dangol och O’brien (2012) studie framkom det att de banker som är mer aktiva i att skapa
höga byteskostnader för sina kunder har större konkurrensfördel gentemot de som inte är
lika aktiva. Där de banker som har höga byteskostnader påvisats minska kunders
incitament till att byta eftersom banken bundit kunden i olika produkter och tjänster. Det
finns också tidigare forskning som påvisat att byteskostnader inte har någon större
inverkan på kunden vid ett bankbyte, där det framgått att kunden oavsett höga eller låga
byteskostnader byter bank om det anser att behovet finns (Farah, 2017). Med det i åtanke
vill studien se om kunders syn på byteskostnader ändras vid ett bankbyte och har
identifierat tre kategorier av byteskostnader som kunder upplever vid ett bankbyte. De är
inlärningsprocessen, osäkerhet och den ekonomiska aspekten (Klemperer, 1995;
Guiltinan, 1989). Eftersom det i tidigare studier har påvisat att priset har en liten påverkan
samt inte skiljer sig markant mellan aktörerna så kommer den ekonomiska aspekten inte
tas med i studien (Manrai & Manrai, 2007). Enligt Guiltinan (1989) och Klemperer
(1995) uppstår inlärningsprocessen när kunden behöver ladda ner nya tjänster för att
kunna använda den nya produkten, till exempel ladda ner mobilbanken för den nya
banken vilket kan anses vara tidskrävande. Individer gillar i allmänhet att använda en
produkt eller tjänst de känner till, ett bankbyte medför byteskostnad på grund av
osäkerheten för kunden då ny bank innebär nya produkter och tjänster att lära sig (Wallin
& Degerman, 2009).

Ovan har det förts en diskussion mellan hur förväntningar på produktutbud har realiserats
och hur byteskostnader har ändrats vid ett bankbyte eller komplettering med en bank till.
Därifrån har studien två problemformuleringar som kommer att specificeras i kapitlet 1.3
problemformulering. Det finns sedan tidigare forskning på varför kunder byter bank men
endast ett begränsat utbud på forskning som behandlar förväntningar gällande
användarvänligheten på produktutbud och byteskostnader vid ett bankbyte (Carlsson
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Hauff, 2018; Jones, Mothersbaugh, & Beatty, 2002; Va ́zquez-Carrasco & Foxall, 2006;
Kaur, Sharma, & Mahajan, 2014; Farah, 2017; Colgate & Rachel, 2001; Ioannidou &
Ongena, 2010).

1.4 Problemformulering
1. Hur har kunders förväntningar realiserats gällande användarvänligheten på bankernas
produktutbud?
2. Hur har kundernas förväntningar på byteskostnader ändrats från det tidigare bankbytet
eller komplettering med en bank till jämfört med vid ett eventuellt framtida bankbyte?

1.5 Syfte
Syftet med studien är att undersöka kunders förväntningar vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Studien kommer att studera vad kunderna anser om
användarvänligheten på bankernas produktutbud och om de byteskostnader som uppstår
vid ett bankbyte har ändrats. Ambitionen är att skapa en förståelse över kunders
förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till för att lägga grunden
till framtida studier.

1.6 Fortsatt disposition
Kapitel 2 – Vetenskaplig metod: I det andra kapitlet kommer den vetenskapliga
metoden att presenteras. Studiens kvantitativa forskningsmetod och den deduktiva
forskningsansatsen kommer att framföras vilket anvisar huruvida syftet och
problemformulering skall tas an. Här kommer även motiveras för studiens teoretiska
referensram.
Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Det tredje kapitlet består av tre delar som studien
har hämtat stöd från tidigare forskning. Delarna som kommer presenteras är Uppfattad
användarvänlighet från TAM, Köpbeslutsprocessen samt Byteskostnader.
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Kapitel 4 – Empirisk metod: Fjärde kapitel består av den empiriska metoden vilket
behandlar det tillvägagångssätt som studien anammat. Presentation samt motivering för
vilka val som gjorts kommer förklaras i kapitlet gällande kvantitativ enkät som
insamlingsmetod och sannolikhetsurval. Här kommer även operationalisering, validitet
och reliabilitet framföras och slutligen kommer analysmetoden diskuteras.
Kapitel 5 - Urvalsanalys: I kapitel fem har det gjorts analyser på studiens urval. I kapitlet
kommer det först att presenteras en del av beskrivande statistik över urvalet. Senare görs
en kartläggning över hur olika variablerna i syfte att besvara studiens två
frågeställningarna. Testerna som kommer att göras är Kolmogorov-Smirnov och
Cronbach´s alpha. Anledningen till kapitlet är att kartlägga, stadga den interna
konsistensen och motivera om Paired Sample t-test ska vara parametriskt eller icke
parametriskt.
Kapitel 6 – Resultat: I det sjätte kapitlet kommer studiens resultat att presenteras. Det
kommer att göras med hjälp av det empiriska materialet för att besvara studiens två
frågeställningar som kommer ligga till grund för studiens slutsats.
Kapitel 7 – Slutsats: Kapitel sju består av studiens sista kapitel och här kommer den
slutliga diskussionen gällande frågeställningarna och vad studien kommit fram till med
hjälp av ovanstående material att presenteras. Vidare kommer implikationer framföras
och självkritik diskuteras. Slutligen kommer förslag till framtida forskning.
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2.   Vetenskaplig Metod
I följande kapitel kommer studiens vetenskapliga metod att redogöras för att ge en
förståelse över hur de problem som studien behandlar ska tas an. Kapitlet består av fyra
delar där det argumenteras för studiens val för ett kvantitativt tillvägagångssätt, den valda
forskningsansatsen, val av teoretiska referensram och slutligen tas källkritik upp gällande
studiens källor.

2.1 Forskningsmetod
För att undersöka bankkunders förväntningar gällande användarvänligheten på
produktutbud och byteskostnader användes en kvantitativ enkät som skickades ut till
svenska bankkunder. Frågorna var utformade så att kunderna fick ta ställning till hur de
förhåller sig till ett flertal påståenden vid deras senaste bankbyte och ett eventuellt
framtida. Därifrån skapades det en förståelse över kunders förväntningar och hur de har
realiserats. Genom att använda en enkät som insamlingsmetod istället för exempelvis
kvalitativ intervju var det möjligt att nå ut till ett större urval och därmed kan urvalet
representera populationen av svenska bankkunder bättre (Denscombe, 2016). För att
stödja generaliseringen av resultatet har enkäten skickats ut till svenska bankkunder
genom att använda sociala medier som forum i förhoppning att nå ut till ett större urval
(Denscombe, 2016). På så vis är förhoppningarna att de resultat som studien får fram
gällande bankkunders förväntningar ska kunna representera hela populationen och
därmed finna generaliserbara slutsatser. Vid kvalitativ metod hade det varit svårare att få
fram generaliserbara slutsatser eftersom det skulle vara mer tidskrävande att fokusera på
ett stort urval än vid en kvantitativ metod (Denscombe, 2016). Genom att använda en
enkät som datainsamlingsmetod har förhoppningen varit att samla in tillräckligt data för
att få ett generaliserbart resultat med statiska metoder. För att lokalisera skillnader i data
har en stor del av enkäten varit utformad så att respondenterna fick ta ställning till
påståenden enligt en Likertskala. På så vis gavs det en möjlighet att analysera data med
statistiska metoder för att få fram kunders förväntningar i syfte att besvara studiens två
frågeställningar (Bryman & Bell, 2015). Därifrån har den insamlade datan testats med
statistiska metoder för att få fram kundens förväntningar vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till (Bryman & Bell, 2015).
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2.2 Forskningsansats
Studien syftar till att hitta statistiska skillnader i data för att kunna studera kunders
förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till för att besvara studiens
två frågeställningar. För att möjliggöra det kommer studien utgå från det deduktiva
tillvägagångssättet vilket innebär att tidigare forskning har använts som utgångspunkt i
studien (Denscombe, 2016). Det har studien gjort genom att använda Uppfattad
användarvänlighet i TAM, Byteskostnader och Köpbeslutsprocessen som utgångspunkt
för att besvara studiens två frågeställningar. Motsatsen till det deduktiva
tillvägagångssättet är det induktiva tillvägagångssättet som istället utgår från empirin
vilket innebär att forskaren utgår från verkligheten (Bryman & Bell, 2015). Den
forskningsfilosofi som studien har lutat sig mot är positivism vilket innebär att forskaren
betraktar den insamlade datan på ett objektivt och opartiskt sätt. Positivism stöds genom
att använda en kvantitativ enkät som forskningsmetod där fokus hamnar på fakta och
siffror. Motsatsen hade varit att utgå från interpretivistiska paradigmet där tolkning får
större plats än objektiviteten (Lind, 2015). Forskaren kan utgå från två olika metoder vilka
är kvantitativ och kvalitativ, mest fördelaktigt vid deduktivt tillvägagångssätt är att
tillämpa en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden passar när forskaren genom
statistiska tester vill identifiera samband och som i studiens fall hitta skillnader som sedan
ska leda till generaliserbara slutsatser vilket studien avser att göra. Kvalitativ metod
passar forskning som vill få en djupare förklaring i ett visst ämne genom att lägga större
vikt på bilder och ord och inte genom statistiska tester (Denscombe, 2016).
Den teoretiska referensram som utgjort grunden för studiens undersökning är Uppfattad
användarvänlighet i TAM, Köpbeslutprocessen och Byteskostnader (Davis, Bagozzi, &
Warshaw, 1989; Armstrong & Kotler, 2006; Klemperer, 1995; Klemperer, 1987). Då
studien avser att studera skillnader i data gällande kunders förväntningar och om de har
realiserats finns det sedan tidigare ingen anpassad teoretisk modell att använda. Därför
har Uppfattad användarvänlighet, Byteskostnader och Köpbeslutsprocessen i studien
behövts tolkas om för att de skall kunna användas för att se skillnader i kunders
förväntningar. Därav kommer inga hypoteser att utvecklas som vanligtvis görs vid en
deduktiv ansats. Istället har studien gjort ett försök till att skapa en ny modell som ska
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tillämpas i undersökningen för att kunna få en övergripande förståelse över hur kunders
förväntningar ser ut (Bryman & Bell, 2015).

2.3 Teorival
Genom att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt har studien använt Uppfattad
användarvänlighet, Byteskostnader och Köpbeslutsprocessen för att besvara studiens två
frågeställningar. De används inte traditionellt för att bilda en uppfattning om
förväntningar och hur de ändras eller realiserats men förhoppningen är att de kan ge en
indikation på förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Uppfattad
användarvänlighet har använts för att besvara den första frågeställningen om hur kunders
förväntningar på användarvänligheten på bankens produktutbud har realiserats efter ett
bankbyte eller komplettering av en bank till. Byteskostnader har använts för att besvara
den andra frågeställningen, hur har kunders förväntningar ändrats från det tidigare
bankbytet eller kompletteringen jämfört med ett eventuellt framtida bankbyte.
Köpbeslutsprocessen har använts för att skapa en förståelse över hur och var
förväntningar ändras eller realiseras.
Studiens första modell som har använts är uppfattad användarvänlighet vilket är en del
som ingår i TAM. Modellen har sitt ursprung i att förklara teknologins; uppfattad
användbarhet och uppfattad användarvänlighet och har influerats av sociala (hur
individen ändrar beteende efter sitt sociala umgänge) och kognitiva (inlärningen och
agerande) ämnesområden (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). För att undersöka hur
förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till har realiserats har TAM
tolkats från att behandla teknologiacceptans till bankkunders förväntningar. Modellen har
använts för analysering av hur kunders förväntningar har realiserats gällande
användarvänlighet för bankernas produktutbud vid ett bankbyte eller komplettering med
en bank till. Modellen anses vara lämplig eftersom ett bankbyte är ett beteende i likhet
med adoptions beteende inom teknik. Vilket behandlar varför en individ deltar i en
förändrad situation såsom införande av teknik eller som i studiens tolkning kunders
uppfattad användarvänlighet på bankernas produktutbud (LaMorte, 2019). Det har gjorts
genom att undersöka om kunders användarvänlighet gällande bankernas produktutbud
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har betydelse vid bankbytet eller kompletteringen vilket då ska har ett samband med vilka
förväntningar som kunden har på användarvänligheten på produktutbudet.
Den andra modellen som valts är köpbeslutsprocessen eftersom den innefattar de olika
steg en kund går igenom inför och efter ett köp (Armstrong & Kotler, 2006). Ett bankbyte
är inget köp men ur kundens perspektiv innefattar det ett beslut som kan utvärderas i
liknande utsträckning som ett köp. Köpbeslutsprocessen har använts för att ge en
indikation när kunders förväntningar uppstår. Köpbeslutsprocessen har avgränsats genom
att endast ta med de två steg som rör efter processen vilka är kundens beslut att byta bank
eller komplettera och vad som händer efter bytet eller kompletteringen. Däremot är
köpbeslutsprocessen utvecklad för hur en kund går tillväga när ett köp genomförs och
inte vilken process som en bankkund har vid ett bankbyte eller vid komplettering av en
bank till (Armstrong & Kotler, 2006). Därmed kan den inte användas rakt av utan har
därför avgränsats till de två steg som kan ge en indikation på hur förväntningar skapas
och ändras/realiserats.

Den sista delen i studiens teoretiska referensram är Byteskostnader, kostnader som
uppstår i samband med ett bankbyte eller vid komplettering av en bank till.
Byteskostnader används för att besvara studiens andra frågeställning, hur förväntningar
har ändrats vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Det finns olika typer av
byteskostnader som kan uppstå när kunden byter bank, det kan röra sig om själva
inlärningsprocessen vid anskaffandet av en ny bank eller osäkerheten vid bytet och
kompletteringen (Heide & Weiss, 1995; Jackson, 1985; Klemperer, 1995; Porter, 1980;
Weiss & Heide, 1993; Guiltinan, 1989). Anledningen till att studien har valt att ta med
Byteskostnader beror på att det finns kostnader som kunden upplever med ett bankbyte
eller komplettering av en bank till. Byteskostnader kan i många fall från kundens
perspektiv ses som tvetydiga eftersom de kan vara svåra att precisera (Burnham, Frels, &
Vijay, 2003). Exempel på byteskostnader som kan uppstå vid ett bankbyte eller
komplettering är att kunden förväntar sig en tidskrävande process. Byteskostnader har
använts för att utforma enkäten men också för att analysera resultatet i syfte att besvara
studiens andra frågeställning.
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2.4 Källkritik

Att genomföra en studie innebär att forskarna behöver vara kritiska i sina val av litteratur
för att det ska bli ett tillförlitligt resultat (Gunnarsson, 2002). Den här studien består av
både primärdata och sekundärdata. Primärdata i studien består av datainsamlingen från
enkäter vilket är information som är direkt anpassad och framtagen utefter studiens syfte.
Problemet med att genomföra en enkätundersökning med ett stort antal respondenter är
att det är svårt att kontrollera att respondenterna tolkar påståendena rätt eller att de svarar
sanningsenligt (Denscombe, 2016). För att minska risken med att missförstånd skulle
uppstå har en av forskarens mobilnummer funnits tillgängligt på enkäten för att besvara
eventuella frågor. För att kunna bedriva forskningen har det antagits att respondenterna
har svarat sanningsenligt och har förstått frågornas syfte.

Sekundärdata består av tidigare forskningsresultat som har använts i den här studien
(Bryman & Bell, 2015). Det är viktigt att all litteratur som används är vetenskapligt
granskad då det ökar trovärdigheten eftersom de har blivit granskade av experter innan
publicering. För att finna vetenskapligt granskade artiklar har skolans databas Summon
används men även Google Scholar och Diva-portal. Många av de vetenskapliga artiklarna
som har använts som källa i studien har sitt ursprung i andra länder vilket inte nödvändigt
betyder att de kan appliceras på den svenska marknaden. Förutom vetenskapliga artiklar
har även information hämtats från böcker och offentliga webbsidor som tillfört med
pålitlig information inom ämnet.
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3.   Teoretisk referensram
Det finns flera studier som tagit upp ämnet om vilka faktorer som kan påverka kunden att
byta bank eller komplettera med en bank till. I kapitel tre kommer studiens teoretiska
referensram att presenteras vilket består av tidigare forskning som använts för att studera
kunders förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Den första
modellen som kommer att appliceras är en del av TAM som kommer användas för att
utforma variabeln användarvänligheten på produktutbud, därefter Köpbeslutsprocessen
och sist Byteskostnader. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse över vilken teoretisk
referensram som studien grundar sig på.

3.1 TAM
Teknologi Acceptans Modellen är en modell som syftar till att förklara hur väl individer
tar sig an nya systemimplementeringar. Fokus är på faktorer som mäter acceptansen hos
individer vid införandet av nya system. TAM fokuserar på variablerna uppfattad
användbarhet (perceived usefulness, PU), uppfattad användarvänlighet (perceived Ease
of Use, PEOU), benägenhet att använda (Intention to Use) och användarbeteende (Usage
Behavior) (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). I studien kommer uppfattad
användbarhet och de två sistnämnda benägenhet att använda (Intention to Use) och
användarbeteende (Usage Behavior) inte att tas med. Uppfattad användarvänlighet
kommer att tolkas om så den anpassas för att studera förväntningar vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till och inte för teknologiacceptans. Modellen kommer att
användas för att besvara studiens första frågeställning om huruvida kunders förväntningar
på användarvänligheten av bankernas produktutbud har realiserats eller ej.

3.1.1 Uppfattad användarvänlighet på bankers produktutbud
Uppfattad användarvänlighet innefattar hur väl en individ anser hur lätt eller svårt ett nytt
system är att använda. Där Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) påvisat att om ett nytt
system upplevs som lätt att använda ökar användarvänligheten det vill säga sannolikheten
att individen kommer att använda sig av det. Upplevs istället systemet som krångligt och
svårt att använda minskar användarvänligheten eftersom acceptansen för systemet
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minskar och därmed är sannolikheten att individen kommer använda sig av det lägre.
Även om de flesta banker har liknande produktutbud kan användarvänligheten för deras
produkter skilja sig åt. Det har i tidigare studier påvisats att uppfattad användarvänlighet
spelar en stor roll på kunders incitament att införskaffa och välja digitala bankprodukter
(Ashraf, Thongpapanl, & Spyropoulou, 2016;Rahi, Ghani, & Alnaser, 2017). Exempel
på det är om bankens hemsida upplevs dålig i sådan grad att det påverkar
användarvänligheten, kan kundens incitament till att byta bank öka (Mbama & Ezepue,
2017). Därifrån påverkar det vilka förväntningar som kunden har vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Beroende på hur kunden uppfattar den tidigare bankens
användarvänlighet kommer det att påverka vilka förväntningar som kunden kommer att
ha vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Därifrån jämförs faktorerna med
de angivna svaren för den nuvarande banken för att se om kunders förväntningar har
realiserats gentemot den tidigare banken (Habel, Alavi, Schmitz, Schneider, & Wieseke,
2016).

3.2 Köpbeslutsprocessen
I det konsumentsamhälle som råder 2019 har företagen stor konkurrens för att lyckas
attrahera kunder att välja deras produkter. För att lyckas med det behöver företagen känna
till sina kunder och deras beteendemönster (Armstrong & Kotler, 2006).
Köpbeslutsprocessen behandlar de olika steg en kund går igenom vid ett köp och hela
processen innefattar totalt fem steg. Det första steget innebär att kunden känner av ett
behov att köpa en vara eller som här i studien behov att byta bank. Det andra steget i
processen handlar om att samla in information om de olika alternativ som finns för att i
steg tre utvärderas av kunden. Utifrån den informationen som har utvärderats fattar
kunden ett beslut för köpet eller vilken bank som bytet ska ske till, det här är det fjärde
steget i köpbeslutsprocessen. Sista steget är att kunden reflekterar över köpet och om
utfallet blev det samma som förväntades (Armstrong & Kotler, 2006). Nedanför
presenteras figur 1, studiens tolkning av köpbeslutsprocessen för ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Studien kommer att endast ta med det fjärde och femte
steget i processen. Då de stegen hjälper till att få en förståelse över hur kunden fattar
beslut om att byta bank och vad som händer efter bytet.
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Figur 1 – köpbeslutsprocessen (Armstrong & Kotler, 2006)

3.2.1 Köpbeslut

I köpbeslutsprocessens fjärde steg har kunden samlat in information och utvärderat vilket
alternativ som är bäst och då återstår själva köpet eller bytet av bank (Armstrong &
Kotler, 2006). Dock är det inte bara kundens egna tankar och värderingar som har
inverkan på det faktiska köpet. Köpbeslutssteget i studien ämnar till att försöka
förklara hur förväntningar ändras och hur de har realiserats vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Det är faktorer så som användarvänligheten på bankers
produktutbud och byteskostnader som studien kollar på som ska påverka och leda till
bankbytet eller komplettering av en bank till. Vilket sedan kommer att användas för att
förstå förväntningarna vid ett bankbyte eller komplettering och hur de har realiserats eller
ändrats.

3.2.2 Utvärdering av köp

Efter att ha genomfört ett bankbyte kommer kunden att utvärdera sina förväntningar med
hur bytet eller kompletteringen upplevdes. För att säkerställa att rätt beslut har tagits
brukar det ske en insamling av information (Armstrong & Kotler, 2006). Det är vanligt
att informationen som valts ut angående bankbytet är ensidig eftersom kunden vill styrka
att rätt beslut har tagits (Armstrong & Kotler, 2006). Den data som har samlats in om den
tidigare banken kommer att jämföras med den nuvarande banken för att kunna dra
slutsatser om kunders förväntningar har realiserats eller ej. Således kommer
förväntningarna som kunden upplevde innan bankbytet eller kompletteringen att ha ett
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starkt samband till hur väl kunder upplever att deras förväntningar med bankbytet har
uppfyllts (Kim, 2012). Anser kunden att förväntningar har uppfyllts eller överstigit skapas
det nöjdhet med bytet. Däremot om förväntningar inte uppnås skapas det en missnöjdhet
hos kunden (Habel, Alavi, Schmitz, Schneider, & Wieseke, 2016).

3.3 Byteskostnader
Byteskostnader uppstår i samband med att kunder byter från sin gamla bank till en ny
eller kompletterar med en bank till (Klemperer, 1987). Det finns ett flertal olika studier
som visar på att ett bankbyte är förknippat med höga byteskostnader (Köksal & Dema,
2014). Det har framkommit i tidigare forskning att banker som aktivt jobbar på att skapa
höga byteskostnader för kunder har en större konkurrensfördel gentemot de banker som
inte är lika aktiva (Brush, Dangol, & O'brien, 2012). Eftersom många kunder påvisats
förknippa ett bankbyte med höga byteskostnader kan det medföra att de avstår att
genomgå ett bankbyte för att kostnaderna är höga (Köksal & Dema, 2014). Däremot
behöver inte byteskostnader hindra kunder från att genomgå ett bankbyte vilket Farah
(2017) studie bekräftat. Då kunder allt mer fokuserar på att minska de kostnader som
finns i närtid än de kostnader som uppstår i framtiden måste vinsten av att göra ett
bankbyte, de vill säga nyttan vara högre än de kostnader som kommer med bytet
(Klemperer, 1995; Matthews & Murray, 2007). Forskning har också kommit fram till en
rad olika exempel på byteskostnader. Där några av de identifierade byteskostnaderna är
direkt kopplat till priset på den nya bankens tjänster och produkter eller att kunderna går
miste om bonuspoäng samt rabatter som uteblir (Shy, 2002). En del av byteskostnaderna
som uppstår handlar om inlärning av den nya bankens system såsom internetbanken eller
mobilbanken (Klemperer, 1995). De tre olika aspekterna av byteskostnader är den
ekonomiska biten, inlärningsprocessen samt osäkerheten som uppstår i samband med att
bytet sker. Byteskostnader som kommer att användas i studien är inlärningsprocessen och
osäkerheten i samband med bankbytet eller kompletteringen. Den ekonomiska aspekten
kommer inte att tas upp i studien eftersom precis som Manrai och Manrai (2017) skriver
så är det ingen större prisskillnad mellan bankerna. Syftet med Byteskostnader är att
besvara studiens andra frågeställning om hur kundernas förväntningar på byteskostnader
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har ändrats från det tidigare bankbytet eller komplettering av en bank till jämfört med vid
ett eventuellt framtida bankbyte.

3.3.1 Inlärningsprocessen

Byteskostnader som rör inlärningsprocessen går att dela upp i två olika kategorier vilka
är uppstartskostnader (setup costs) och lärandekostnader (learning costs). Enligt
Guiltinan (1989) och Klemperer (1995) uppstår uppstartskostnaderna när kunden behöver
ladda ner nya tjänster för att kunna använda den nya produkten, till exempel ladda ner
mobilbanken för den nya banken vilket kan anses vara tidskrävande. Lärandekostnader
handlar om att kunden måste lägga ner tid och anstränga sig för att lära sig och förstå hur
den nya tjänsten eller produkten ska användas (Alba & Hutchinson, 1987; Eliashberg &
Robertson, 1988; Guiltinan, 1989; Wernerfelt, 1985). Ett exempel på den här typ av
byteskostnad som uppstår handlar om inlärning, när kunden ska lära sig att använda den
nya bankens system som internetbanken eller mobilbanken, där kunden antingen
förväntar sig en tidskrävande process eller att kunden förväntar sig processen som mindre
tidskrävande (Klemperer, 1995). Inlärningsprocessen kan förklaras med hjälp av lärande
kurva ”learning curve” som innebär att det krävs mer tid i början av lärandet jämfört med
under de senare skeden. Det kan liknas med att kunder som precis börjat använda nya
produkter som kräver kunskap för att använda hos den nya banken, behöver längre tid för
att lära sig de första gånger medan vid den tidigare banken hade kunden redan de
grundläggande kunskaper vilket gör att det skulle kräva mindre tid att lära sig hur
produkterna fungerar (Hirschmann, 1964).

3.3.2 Osäkerheten i bankbytet

Individer gillar i allmänhet att använda en produkt eller tjänst de känner till, ett bankbyte
medför byteskostnad på grund av osäkerheten för kunden då ny bank innebär nya
produkter och tjänster (Wallin & Degerman, 2009). När det kommer till osäkerheten i
bankbytet eller komplettering av en bank till är det även här två olika faktorer som
påverkar kundens byteskostnader. En av faktorerna fokuserar på den ekonomiska risken
(economic risk costs) och de byteskostnader som kunden tar genom att acceptera en viss
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osäkerhet i samband med bankbytet eller kompletteringen, framförallt om utfallet inte blir
vad kunden hade förväntat sig (Guiltinan, 1989; Jackson, 1985; Klemperer, 1995;
Samuelson & Zeckhauser, 1988). Här handlar det till exempel om att kunden får betala
ett belopp för att flytta över sina värdepapper till den nya banken när kunden inte är säker
på utfallet. Den andra faktorn som har att göra med osäkerhet vid ett bankbyte är
kostnaden av att förlora den personliga relationen som kunden har till sin rådgivare
(Personal relationship loss costs) (Guiltinan, 1989; Klemperer, 1995; Porter, 1980). En
relation mellan kund och rådgivare byggs upp över tiden och skapar både trygghet och
bekvämlighet för båda parter. Genom relationen som byggs upp skapar kunden också en
viss förväntan på sin rådgivare att få hjälp med diverse bankärenden. Det innebär att
kunden vid ett bankbyte förlorar den trygghet och bekvämlighet som skapats gentemot
rådgivaren och får börja om på nytt med en ny rådgivare. Byteskostnader som uppstår för
kunden vid ett bankbyte kan då vara i form av att det kan bli svårare att få lika specifikt
anpassade erbjudanden av den nya rådgivaren eftersom det tar tid att bygga upp en
relation med den nya rådgivaren (Wallin & Degerman, 2009). Byteskostnader kommer i
studien att analyseras utifrån hur kunden upplevde/upplever ett bankbyte med avseende
på om det anses vara tidskrävande, komplicerat eller osäkert.

3.4 Studiens modell
Som det framgår i de tidigare delarna kommer studien att använda sig utav tidigare
forskning

i syfte att besvara studiens

två frågeställningar.

Där

uppfattad

användarvänlighet i TAM kommer att användas för att besvara den första frågeställningen
om hur kunders förväntningar angående användarvänligheten på produktutbudet har
realiserats. Den andra frågeställningen är hur förväntningar på byteskostnader har ändrats
från ett tidigare bankbyte eller komplettering till vid ett eventuellt framtida. För att kunna
svara på den första frågeställningen har studien gjort ett antagande att de bakomliggande
faktorer som har påverkat kunden att byta bank kommer har ett samband med vilka
förväntningar kunden har på den senare banken. För att ta ett exempel är att kunden kan
uppleva att den tidigare banken hade en dålig användarvänlighet på sitt produktutbud och
därmed fanns det en förväntan att den banken kunden bytt till skulle ha ett bättre utbud.
Har den nuvarande banken ett mer användarvänligt produktutbud har kundens
förväntningar realiserats. Har istället den nuvarande banken sämre användarvänlighet på
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produktutbudet har kundens förväntningar inte realiserats. Skulle kundens förväntningar
gällande användarvänligheten på produktutbudet inte skilja sig åt efter bankbytet har
förväntningarna därmed inte heller realiserats. Angående om hur kunders förväntningar
på byteskostnader har ändrats vid ett bankbyte eller komplettering kan ett exempel vara
om kunderna förväntar sig att det eventuella framtida bankbytet ska upplevas lika
krångligt, tidskrävande eller osäkert har förväntningar inte ändrats.
För att knyta ann till köpbeslutprocessen kommer kundens insamling av information
påverka vilka förväntningar kunden kommer att ha vid ett bankbyte. I studien kommer
inte uppkomsten av förväntningar studeras utan studien ska undersöka om förväntningar
ändras och hur de har realiserats vid bankbytet eller kompletteringen (steg 4). Efter
bankbytet kommer kunden göra en reflektion (steg 5) över hur de upplevde
användarvänligheten på den nya bankens produktutbud och hur byteskostnaderna
upplevdes (Armstrong & Kotler, 2006). Det är i det steget som kunden själv kommer att
bli varse om dess förväntningar har realiserats.
Uppfattad användarvänlighet i TAM kommer att användas för att besvara studiens första
frågeställning angående hur förväntningar på användarvänligheten på produktutbud har
realiserats efter ett bankbyte. Om kunden upplever att förväntningar inte har realiserats
kan det bero på att kunden upplever antingen att produkterna inte var utformade för att
matcha kundens behov eller kan kunden uppleva de är svåra använda.
Som det framgår i figur 2 nedanför så består studien av två variabler, användarvänlighet
på produktutbud och byteskostnader, där varje har två “undervariabler”, två för
användarvänlighet på produktutbud och två för byteskostnader. Uppdelning beror på att
ena variabeln av användarvänligheten på produktutbud och byteskostnader består utav
den tidigare banken eller bankbytet och den andra består av den nuvarande banken eller
ett framtida bankbyte. Anledningen till uppdelning är att mäta skillnader i hur
respondenterna svarade för att besvara studiens två frågeställningar genom att använda
ett Paired sample t-test kunna förstå kunderna förväntningar och hur de har realiserats
eller ändrats.
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Figur 2 – Studiens modell
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4.   Empirisk Metod
Empirisk metod innefattar tillvägagångssättet som studien har för att behandla de två
frågeställningar i undersökningen. Först kommer studiens val för ett sannolikhetsurval att
presenteras följt av datainsamlingsmetod vilket är en kvantitativ enkät. Vidare kommer
operationalisering, validitet och reliabilitet att diskuteras och slutligen tas analysmetoden
upp.

4.1 Urval
När det gäller val av urvalsmetoder finns det främst två olika tillvägagångssätt som kan
tillämpas, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2016). Vilket
tillvägagångssätt som används beror på vad det är för typ av population som studien vill
undersöka. Vid sannolikhetsurval använder forskaren en bakomliggande uppfattning om
vad för individer som är representativa, urvalet väljs slumpmässigt ut bland dem och alla
respondenter ska ha lika stor sannolikhet att bli valda. Icke-sannolikhetsurval innebär att
forskaren istället använder icke-slumpmässiga, det vill säga vänder sig till de individer
som är lättast att få tag på och som i förväg inte har preciserats (Denscombe, 2016;
Bryman & Bell, 2015). Båda urvalsmetoder handlar om att välja ut respondenter,
slumpmässigt eller icke-slumpmässigt och som sedan ska spegla den totala populationen.
Genom att använda sig av ett urval kan resurser sparas in i både tid och pengar samt ge
precision av den data som samlas in (Denscombe, 2016).
Den urvalsmetod som den här studie kommer att tillämpa är sannolikhetsurval då det
finns en bakomliggande uppfattning om vilka individer som skall medverka i studien
vilka är svenska bankkunder. I den här studien har urvalet slumpmässigt valts ut genom
att det inte är några specifikt utvalda individer som får medverka bortsett från att de ska
vara en svensk bankkund. Respondenterna kunde besvara enkäten främst genom
Facebook där den fanns tillgänglig i cirka en veckas tid. Nackdelen med en
enkätundersökning är att det inte går att kontrollera om respondenterna svarar
sanningsenligt och att urvalet påverkas av de kontakter som finns i ens sociala nätverk
(Denscombe, 2016). Däremot uppmanades kontakterna att dela enkäten för att nå större
spridning och nå ut till personer utanför forskarnas kontaktnät. Individer som inte är
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aktiva på sociala medier har inte fått möjlighet att svara på enkäten vilket också påverkar
hur representativ urvalet är i förhållande till populationen av bankkunder.

4.2 Datainsamlingsmetod: Enkäter
Då studien har ett kvantitativt tillvägagångssätt har enkäter används som huvudsakliga
datainsamlingsmetod. En kvantitativ enkät är fördelaktigt eftersom de är lätt att samla in
och hantera stora mängder av data för få en högre generaliserbarhetsgrad. Samtidigt
styrker också en kvantitativ ett positivistiskt ansats då forskaren har tagit ett steg tillbaka
och därmed inte påverkar respondenternas svar. Däremot sker den ökade
generaliserbarheten och objektiviteten på bekostnad av nyanseringen i forskningen
eftersom det är svårt att få utvecklande svar som kan öka förståelsen (Denscombe, 2016).
Eftersom syftet är att skapa en generell förståelse över kundens förväntningar valdes ökad
generaliserbarhet och objektivitet framför djupet i studien, vilket är ett ämne som behöver
belysas mer i framtida studier.
Enkäten skapades i Office 360 Forms, programmet valdes ut då det är lätt att konvertera
till Excel som sedan enkelt kunde föras in i SPSS. Enkäten har en dynamisk utformning
vilket innebär att beroende på vad respondenterna svarar så härleds de till nästkommande
fråga. Anledningen till utformningen är att sortera urvalet och ta fram de respondenter
som har genomfört ett bankbyte eller en komplettering av en bank till de senaste fem åren.
Enkäten har utformats utifrån uppfattad användarvänlighet i TAM och byteskostnader
som studien har som utgångspunkt. Varje fråga har koppling till studiens teoretiska
referensram i syfte för att förstår kunders förväntningar vid ett bankbyte eller
komplettering med en bank till.
Enkäten bestod av totalt 12 frågor där respondenterna fick besvara enkäten anonymt,
vilket skede i förhoppning om att öka sannhetsgraden och svarsfrekvensen.
Sannhetsgraden kan öka när respondenterna känner sig trygga, när de vet att ingen kan
kontrollera deras svar vilket även kan ha en positiv påverkan på svarsfrekvensen
(Dovelius, 2000). De sex första frågorna var ställda för att kunna urskilja respondenterna
åt, så kallade kontrollvariabler. De flesta frågorna var ställda med likertskala mellan 1
(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) men det fanns även ytterligare ett alternativ
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vilket var ”vet ej/vill inte ange”. Likertskala ger även ytterligare en möjlighet att kunna
urskilja respondenterna åt (Bryman & Bell, 2015). I enkäten fanns det även några
kryssfrågor med alternativ samt en öppen fråga där respondenterna själva fick fylla i
svaret, där respondenterna själva fick ange vilket årtal de var födda i.

4.2.1 Pilotstudie

När en enkät skapas är det viktigt att respondenterna förstår enkätens utformning för att
minska risken av missuppfattningar och därför gjordes en pilotstudie. En pilotstudie
innebär att enkäten testas av några personer som får återkomma med feedback, vilket på
så sätt ger utrymme för att korrigera potentiella oklarheter innan den går ut för publicering
(Psykologiguiden, 2019). Bryman och Bell (2015) skriver att en pilotstudie fyller ett stort
syfte vid utskick av enkäter eftersom det inte finns någon att fråga vid eventuella
oklarheter när respondenterna besvarar frågorna i den riktiga enkäten. Det är viktigt att ta
hänsyn till deras feedback och korrigera eventuella brister innan utskick då det inte går
att åtgärda i efterhand. Genomförandet av en pilotstudie ökar även studiens validitet
(Denscombe, 2016). Testpersonerna bestod av 15 personer som fick möjlighet att testa
enkäten och återkomma med deras synpunkter över hur enkäten var utformad. Deras
synpunkter var värdefulla för att se om enkäten var konstruerad i enlighet med studiens
syfte samt att det gav möjligheten att kunna förbättra enkäten innan den publicerades. De
synpunkter testpersonerna återkom med var små justeringar som behövdes åtgärdas innan
enkäten kunde publiceras.

4.3 Operationalisering
Operationalisering handlar om att göra något som är abstrakt till något observerbart och
konkret (Körner & Wahlgren, 2015). Det studien försöker göra är att mäta förväntningar
och hur de har realiserats vid ett bankbyte eller komplettering, vilket är abstrakt och
skiljer sig åt från person till person. För att mäta förväntningar har som tidigare nämnts
gjorts en enkät. Enkäten består utav två delar: den första delen behandlar
kontrollvariablerna och de andra delen variablerna användarvänligheten på produktutbud
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och byteskostnader. Kontrollvariablerna syftar till att undersöka hur urvalet ser ut för att
säkerställa att endast det som ska undersökas påverkar resultatet (Bryman & Bell, 2015).

De variabler som kommer att testas i Paired sample t-test är användarvänligheten på
produktutbud och byteskostnader. Där variabeln användarvänligheten på produktutbudet
kommer att användas för att besvara studien första frågeställning och variabeln om
byteskostnader den andra frågeställningen. Eftersom det kommer att mätas skillnader
mellan den tidigare banken och den nuvarande banken kommer variabeln
användarvänligheten på produktutbud bestå av två kategorier. En för den tidigare banken
och en för den nuvarande banken och därifrån kommer det att göras ett Paired sample ttest för att mäta skillnader i respondenternas svar. Det kommer att ske på liknande sätt
för variabeln byteskostnader.

4.3.1 Kontrollvariabler

Bryman och Bell (2015) förklarar att kontrollvariabler syftar till att kontrollera att endast
de

oberoende

variablerna

påverkar

den

beroende

variabeln.

Därmed

har

kontrollvariablerna använts för att kontrollera generaliserbarheten i resultaten. I studien
finns det sex frågor om respondenternas kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå,
inkomst före skatt och om kunden har någon av de fyra storbankerna som huvudbank.
Variablernas betydelse kommer att förklaras mer nedanför.

Variablerna kön, ålder, sysselsättning och utbildningsnivå är vanligt förekommande
kontrollvariabler i tidigare studier (Hallgren & Svensson, 2016; Johnsson & Ring, 2016;
Trncic, 2017; Amani & Quezada, 2007; Manrai & Manrai, 2007). Även om studien inte
kommer att framhäva genusets påverkan finns det studier som lyfter fram kvinnor som
mer riskavers än män i finansiella situationer. Det har kunnat ha en påverkan på vilka
förväntningar kunder har vid ett bankbyte och därmed är det viktigt att uppmärksam
fördelningen i urvalet för framtida studie i området (Jianakoplos & Bernasek, 1999).
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Variabler som sysselsättning och inkomst före skatt kan påverka hur kunden behandlas
av banken då studenter oftast inte har ett heltidsjobb och pensionärer generellt sett har
lägre inkomst än de som arbetar. Kunder som har större intjäning till banken kan gynnas
mer än de som har lägre inkomster och sparat kapital på banken. Särbehandlingen kan
ske i form av andra räntor och avgifter vilket kan påverka bankens lönsamhet utav de här
kunderna (Johansson & Nilsson, 2012). På grund av att inkomst ansågs vara av känslig
karaktär var frågan inte obligatorisk att besvara av respondenterna. De angivna gränserna
i inkomstintervallet, se bilaga 1, utformades efter större förändringar i marginalskatten,
skillnader på över fyra procentenheter (Carlgren, 2019). Enligt Servon och Kaestner
(2008) har kundens utbildningsnivå en påverkan på hur kunden engagerar sig i finansiella
frågor. Därav valdes utbildningsnivå att ha med som en kontrollvariabel för att kunna
urskilja respondenternas utbildningsnivåer.

Huruvida kunden har en av storbankerna som huvudbank ställdes för att se om
förväntningar ser annorlunda ut beroende på bankens storlek. Furst, Lang och Nolle
(2002) förklarar i sin studie att bankens storlek kan påverka hur väl i framkant banken är
med digitalisering vilket kan påverka förväntningarna kunden har på banken.
Storbankerna har 62 % på inlåningsmarknaden och större delen av marknadsandelar av
svenska bankkunder, därav valdes frågeställningen in för att se om det har en påverkan
på kunders förväntningar (Swedishbankers, 2019).

4.3.2 Variabler

Som tidigare nämnts finns det två variabler där den första är användarvänligheten på
produktutbud som kommer att användas att besvara studiens första frågeställning. Den
andra variabeln byteskostnader kommer att besvara den andra frågeställningen. Varje
fråga var utformad så att respondenterna fick ta ställning till ett flertal påståenden, de
kunde svara på en femgradig Likertskala om de instämmer helt (5) eller om de inte
instämmer (1). Ytterligare fanns det även möjlighet att ge ett neutralt svar, där
respondenterna

inte

behövde

ta

ställning

till

påståendena.

För

variabeln

användarvänligheten på produktutbud var det fem dimensioner och för byteskostnader
fanns det tre dimensioner.
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4.3.3 Användarvänlighet på Produktutbud

Föra att mäta användarvänligheten på produktutbudet har frågan ställts om hur kunderna
upplevde bankbytet utifrån den tidigare banken och den nuvarande banken. I variabeln
ställdes det fem frågor, se tabell 1:

Eftersom många banker har liknande produkter när det gäller konton och kort syftar
frågan bra produkter (konton och kort) på hur kunderna uppfattar produkterna, därav
ordet bra. Vilket även har hämtat sin grund från Uppfattad användarvänlighet som har
använts för att tolka resultatet om hur kundernas förväntningar skiljer sig åt eller inte vid
ett bankbyte eller komplettering av en bank till (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).
Internetbank, mobilbank och hemsida har som syfte att förstå hur digitala produkter
skiljer sig åt gällande kvalitén. Det har framkommit i Mbama och Ezepue (2017) studie
att det finns en efterfråga på nya digitala produkter vilket kan påverka kundens
förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering. Även här kommer TAM att ligga till
grund för tolkningen över hur kunders uppfattning gällande de digitala produkter som
bankerna erbjuder samt vilka förväntningar kunderna har (Davis, Bagozzi, & Warshaw,
1989). Investeringsprodukter är något som är väldigt anpassat efter individ och väldigt
svårt för banken att matcha till kundens profil (Graf , Kling, & Ruß, 2012). Därför ställdes
det en fråga över hur bankens investeringsprodukter är anpassade efter mig (kunden).
Investeringsprodukter är oftast en produkt som kunder kan komplettera och ha hos en
annan aktör än hos sin huvudbank, exempelvis Avanza (Carlsson Hauff, 2018). Därav
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var frågan med eftersom den kan ha inverkan på resultatet gällande kunder som har
kompletterat med en bank till.

4.4 Byteskostnader
För att skapa variabeln byteskostnader har frågorna ställts om hur kunderna upplevde det
tidigare bankbytet som senare har jämförts med ett eventuellt framtida bankbyte.
Anledningen till frågeställningen är att byteskostnader uppstår under bankbytet eller
kompletteringen. Se tabell 2 nedanför för variabelns utformning.

Den första frågan syftar till inlärningsprocessen som benämns i studiens teoretiska
referensram. Enligt Guiltinan (1989) och Klemperer (1995) kan det vara tidskrävande för
kunden att införskaffa nya produkter, till exempel ladda ner den nya bankens mobilbank,
vilket är uppstartskostnader. Vidare kan det upplevas tidskrävande för kunden att lära sig
nya produkter och tjänster, vilket är lärandekostnader (Alba & Hutchinson, 1987;
Eliashberg & Robertson, 1988; Guiltinan, 1989; Wernerfelt, 1985). Därmed kommer den
första av dimensionerna i byteskostnader att behandla hur tidskrävande som kunden
upplever bankbytet eller kompletteringen är. I allmänhet föredrar kunder att använda
produkter och tjänster som de är bekanta med. När kunden genomgår ett bankbyte uppstår
en osäkerhet då kunden måste bekanta sig med nya och obekanta produkter och tjänster.
Ytterligare en aspekt är att det kan handla om osäkerhet när kunder behöver spendera tid
och pengar när de är osäkra på utfallet (Guiltinan, 1989; Jackson, 1985; Klemperer, 1995;
Samuelson & Zeckhauser, 1988). Därmed kommer den andra dimensionen att behandla
osäkerheten som kunden känner vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till.
Bankbyten har historiskt sett ofta upplevts som komplicerat eftersom det har tagit tid för
banker att kommunicera och överföra data mellan sig (Bytabank, 2020). Därmed kommer
26

	
  

den tredje dimensionen att behandla hur komplicerat kunden förväntar sig att ett bankbyte
eller komplettering kommer att vara.

4.5 Reliabilitet
För att mäta om huruvida studien är tillförlitlig brukar tester göras på om studien går att
genomföra igen med samma utfall, det vill säga att kontroll görs på studiens reliabilitet
(Bryman & Bell, 2015). För att stärka studiens reliabilitet har enkätfrågorna utformats på
ett standardiserat sätt genom att påståendena kan användas igen vilket innebär att det är
en tidlös enkät och på så sätt ökas tillförlitligheten. Angående byteskostnader hade
frågorna fokus på hur kunden upplever ett bankbyte, i studiens fall komplicerat,
tidskrävande och osäkert vilka är frågor som är aktuella oavsett när. Studien har använt
nuvarande studier för att få fram 2019 tolkning men oavsett om utvecklingen ändras kan
respondenten fortfarande anse att bytet är exempelvis tidskrävande. Gällande hur kunder
upplever användarvänligheten på produktutbudet har de fokuserat på hur kunden
upplever användarvänligheten för produktutbudet och inte på själva produkten i sig. Även
om kundens upplevelse ändras så mäter frågan en relevant aspekt som kan återanvändas
även i framtiden. Trots att enkäten är tidlös skulle resultatet kunna skilja sig åt vid en
upprepning eftersom studien studerar förväntningar vilket är ett ämne som kan ändras
över tid (Denscombe, 2016). Det innebär att konstanten i enkäten också kan förändras
med tiden vilket kan påverka nivån på reliabiliteten.
En annan aspekt som ingår i reliabilitet är hur väl de ställda frågorna på enkäten mäter
liknande saker i variablerna. Det görs för att säkerställa att det som är relevant för studien
undersöks för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. Det här går att testa genom att
räkna fram Cronbach’s alpha som är ett mått på den interna konsistensen, hur väl frågorna
mäter samma saker (Bryman & Bell, 2015). Därför har Cronbach’s alpha valts att
användas för att se till vilken grad som frågorna på enkäten hänger ihop och fokuserar på
samma bakomliggande faktorer, för att på så sätt uppnå högsta möjliga reliabilitet för
studien. Se mer i kapitel 5 Urvalsanalys för att se testerna på Cronbach’s alpha.

I och med att förväntningar är ett abstrakt ämne som ändras över tid kan förväntningarna
skilja sig åt om studien hade upprepats (Salesforce, 2019). Studien har försökt minska
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risken genom att göra en avgränsning att endast de som har genomgått ett bankbyte eller
kompletterat med en bank till de senaste fem åren hade sedan möjlighet att delta i
undersökningen. Eftersom bankbyten eller kompletteringar längre bak i tiden inte ansågs
relevant utan en tidsnärhet var angeläget när kunders förväntningar studeras då de kan
förändras över tid.

4.6 Validitet
Vad gäller validitet skriver Bryman och Bell (2015) att det handlar om att studien mäter
det som avses att studeras, vilket kan vara svårt i den här studiens fall då fokus ligger på
förväntningar vilket är komplext att mäta. En av del som ingår i validitet är att forskarna
kan ta hjälp av andra för att se om frågorna som ställs är rätt utformade för att få in den
data som är tänkt (Bryman & Bell, 2015). Enkäten är utformad med hjälp av
Byteskostnader som har omtolkas för att kunna appliceras på ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Studien har även tagit hjälp av tidigare forskning för att
utforma enkäten, se operationalisering i kapitel 4.3 (Klemperer, 1987, Klemperer, 1995;
Matthews & Murray, 2007; Hallgren & Svensson, 2016; Johnsson & Ring, 2016). Vidare
gjordes en pilotstudie för att stärka validiteten ytterligare där enkäten skickades ut till 15
stycken testrespondenter för att få konkret feedback på om enkäten avsåg att mäta det
som avser studeras. Det gav en möjlighet att rätta till de oklarheter som uppstod innan
enkäten publicerades. Validiteten är känslig mot avvikelser och kan påverkas negativt om
det inträffar något under mätperioden eftersom det i sin tur kan påverka det slutliga
resultatet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015).
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4.7 Analysmetod
En viktig del i studien är att jämföra skillnader i datamaterialet för att få fram hur
kundernas förväntningar vid ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Vidare gör
studien ett antagande att de faktorer som påverkar kunden att byta eller komplettera med
en bank till bör ha ett samband med de förväntningar som kunden har på den nya banken.
Därifrån kommer den nuvarande banken att jämföras med vad kunderna ansåg om sin
tidigare banks användarvänlighet på produktutbudet för att se om förväntningarna
realiserats (Hess, Ganesan, & Klein, 2003). Det kommer även att genomföras tester för
att få fram skillnader på hur kundernas förväntningar angående byteskostnader har
ändrats.

Det

kommer

att

ske

genom

att

frågor

ställs

om

det

tidigare

bankbytet/kompletteringen och ett eventuellt framtida bankbyte/komplettering, vilket är
en central del när det gäller byteskostnader.
Det första steget är att påvisa den interna konsistensen hos variablerna. Det görs genom
att genomföra Cronbach´s alfa tester, vilken grad som frågorna på enkäten hänger ihop
och fokuserar på samma bakomliggande faktorer. Testet används för att stärka studiens
reliabilitet (Bryman & Bell, 2015). Cronbach´s alpha mättes på studiens frågor om
byteskostnader (tre dimensioner) samt produktutbud (fem dimensioner) och för att uppnå
intern konsistens bör värdet på den testade faktorn överstiga 0.7 (Bryman & Bell, 2015).
Efter den interna konsistensen har säkerställts kommer normalfördelning hos variablerna
att påvisas. Därmed användes ett Kolmogorov-Siminov test på variablerna. Testet
fungerar genom att mäta datans avvikelser från en normalfördelad-kurva (Spss-tutorials,
ud). Om signifikansnivån är mindre än 0,5 påvisas det att data inte är normalfördelat
(Pallant, 2016). Huruvida variablerna påvisar en normalfördelning eller inte kommer att
avgöra om de framtida testerna kommer att vara parametriska eller icke parametriska.
För att göra jämförelse för variabeln byteskostnader kommer det att användas ett
Wilcoxon teckenrangtest som är ett icke parametriskt Paired Sample t-test som mäter två
beroende variabler (Pallant, 2016). Förklaringen för testet baseras på att studiens data inte
är normalfördelat eller kan antas vara det. För den andra variabeln, användarvänligheten
på produktutbud kommer det att ske ett Paired Samples t-test, vilket är ett parametriskt
test. Skillnaden mellan Paired Sample t-test och ett Wilcoxon är att Paired Sample t-test
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mäter skillnader utifrån medelvärde och standardavvikelse och Wilcoxons teckenrangtest
baseras på medianen i den insamlade datan. För att se om en förväntning har realiserats
eller ändrats kommer materialet att testas om det kan påvisas en signifikant skillnad, pvärde mindre än 5% (Pallant, 2016).
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5.   Urvalsanalys
I kapitlet nedan kommer den beskrivande statistiken att redovisa hur studiens urval är
uppbyggd, vilket kommer att göras genom att använda kontrollvariablerna. Sedan
kommer den interna konsistensen att mätas med ett Cronbach’s alpha test. Därefter
kommer testerna för normalfördelningen att presenteras, vilket kommer att avgöra om det
kommer att användas ett parametriskt eller icke parametriskt test för att mäta skillnader.

5.1 Beskrivande statistik
I undersökningen framkom det att av de 100 respondenterna var det 14 som bytt
huvudbank och 11 som hade kompletterat med en till bank. De 25 respondenter som hade
bytt bank eller kompletterat med en till är de som är relevanta för att besvara studiens två
frågeställningar. I undersökningen var det tre fler kvinnor (14 av 25) än män (11 av 25)
som har genomfört ett bankbyte eller kompletterat med en bank till. Den genomsnittliga
ålder på urvalet var 29,28 år vilket är under medelåldern i Sverige som ligger på 41 år
(SCB, 2018). Skillnaden visar på en signifikant skillnad, p-värde (0,000**), vilket
indikerar på att urvalet inte är generaliserbart med hänsyn till ålder. Medelvärdet från
enkäten kan anses hänga ihop med den höga andelen studenter som besvarade enkäten,
närmare 40 procent eller 10 av 25 av respondenterna vilket kan jämföras med
genomsnittet för studenter i Sverige som ligger på fyra procent (SCB, 2018). Vidare har
ungefär hälften av respondenterna gymnasium som högsta avslutad utbildningsnivå och
andra hälften har universitet eller högskola, endast 1 av 25 har grundskola som högsta
avslutad utbildning. När det kommer till inkomst har 60 procent eller 15 av 25 en inkomst
mellan 0 - 32.000 kronor i månaden. Respondenternas median infinner sig mellan 18.000
- 32.000 kronor vilket kan jämföras med den svenska medianlönen som uppgick till
30.900 kronor under 2018 (Ekonomifakta, 2018). Se tabell 3 nedanför. Gällande frågan
om respondenten har någon av de fyra storbanker som huvudbank var det 17 av de 25
respondenterna det vill säga 68 procent som svarade att de har en av storbankerna som
huvudbank. Vilket kan jämföras med att storbankerna har 62 procent på
inlåningsmarknaden (Swedishbankers, 2019). Endast sex av respondenterna hade annan
bank som huvudbank och två stycken hade båda det vill säga en av de fyra storbankerna
och någon annan mindre bank.
31

	
  

Åldern och hur stor andelen respondenter som var studenter i studien är inte representativt
för den svenska populationen av bankkunder i Sverige vilket gör att generaliserbarheten
minskar. Vidare visar att inkomsterna på sätt och vis kan återspegla den svenska median,
däremot kan det diskuteras var urvalets verkliga median ligger i intervallet (18.000 32.000). Vidare skedde det även ett antal tester på den totala insamlade data, det vill säga
100 respondenterna, för att se om enkäten nådde ut till generaliserbar population. Det
visades att även här var ålder och andel studenter under riksgenomsnittet, åldern var 35
år och andelen studenter hamnade på 40 procent. Därmed kan inte heller det som deltog
i studien i helhet anses vara representativt för svenska populationen av bankkunder.
Därifrån kan resultatet ändå tolkas som att det är främst de yngre respondenterna som har
bytt bank eller kompletterat med en bank till.

5.2 Analys på Intern Konsistens
Som det går att läsa om i kapitel 4.6 så mäter Cronbach’s alpha hur väl de olika
dimensionerna i variabeln mäter samma sak, det vill säga den interna konsistensen
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(Bryman & Bell, 2015). Pallant (2016) skriver att Cronbach’s alpha endast kan anta
värden mellan noll och ett, där värden nära noll visar på låg intern konsistens medan
värden nära ett indikerar på hög intern konsistens. Dock brukar det accepteras att värdet
endast behöver överstiga 0,7 för att det ska gå att säga att den interna konsistensen är
hög (Pallant, 2016).

5.2.1 Användarvänligheten på Produktutbud - Första frågeställningen

De fem dimensioner som används i variabeln användarvänligheten på produktutbud går
att utläsa i tabell 4 nedanför, i stycket kommer resultatet för den tidigare och den
nuvarande banken att presenteras. Testerna visar att variabeln användarvänligheten på
Produktutbud för den tidigare banken fick en intern konsistens på 0,761. För den
nuvarande banken fick variabeln användarvänligheten på produktutbud en intern
konsistensen, cronbach alfa, på 0,801. Både den tidigare och nuvarande banken fick en
intern konsistens över Pallant (2016) riktmärke på 0,7.

5.2.2 Byteskostnader- Andra frågeställningen

De tre dimensioner som används i variabeln byteskostnader går att utläsa i tabell 5
nedanför, i stycket kommer resultatet för den tidigare och ett eventuellt framtida bankbyte
eller komplettering av en bank till att presenteras. Testerna visar att variabeln
byteskostnader för den tidigare banken fick en intern konsistens på 0,953. För ett
eventuellt framtida bankbyte eller komplettering fick variabeln byteskostnader en intern
konsistensen, cronbach alfa, på 0,821. Både det tidigare bankbytet och ett eventuellt
framtida bankbyte fick en intern konsistens över Pallant (2016) riktmärke på 0,7.
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5.3 Normalfördelning
För att mäta om dimensionerna och variablerna är normalfördelade genomfördes ett
Kolmogorov-Smirnov test för att se om de framtida testerna ska vara parametriska eller
icke-parametriska. Om Signifikansnivån understiger 0,05 påvisar det att dimensionerna
eller variablerna inte är normalfördelade och därmed ska ett icke- parametrisk test
genomföras. Däremot om Signifikansnivån överstiger 0,05 kommer det att genomföras
parametriska tester.
Det genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov test för variablerna användarvänligheten på
produktutbud och byteskostnader. Här uppvisade användarvänligheten på produktutbudet
en signifikansnivå (0,551 och 0,309) som överstiger 0,05 procent vilket gör att variabeln
om användarvänligheten på produktutbud kommer att genomföras med ett parametrisk
test, paired sample t-test. Det genomfördes även ett Kolmogorov-Smirnov test på
variabeln byteskostnader för det tidigare bankbytet och ett eventuellt framtida bankbyte.
Här uppkom det problem då signifikansnivån för det framtida bankbytet uppvisade en
signifikansnivå på (0,076) och för den tidigare en signifikansnivå på (0,021*). Eftersom
ena delen inte var normalfördelat valdes det att genomföra ett icke parametrisk test,
Wilcoxon teckenrangtest för att mäta skillnaden, se tabell 6 nedanför.
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6.   Resultat
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras på studien två frågeställningar
avseende variablerna användarvänlighet på produktutbud och byteskostnader. Först
kommer användarvänlighet på produktutbud där resultatet har baserats på ett Paired
Sample t-test eftersom urvalet inte kunde antas vara normalfördelade. Därefter kommer
resultatet gällande byteskostnader som baserats på Wilcoxon teckenrangtest eftersom
urvalet inte heller kunde antas vara normalfördelade.

6.1 Användarvänlighet på produktutbud
I avsnittet kommer studiens första frågeställning gällande användarvänligheten på
bankers produktutbud att besvaras. I tabell 7 nedanför presenteras resultatet av de
skillnader i respondenternas svar mellan vad det ansåg om sin tidigare bank och sin
nuvarande bank. Som ovan har beskrivits har testet utförts av ett Paired Samples t-test
vilket är ett parametriskt test som har beskrivits mer detaljerat i Analysmetod, kapitel 4.6
(Pallant, 2016). Signifikansnivån kommer som tidigare beskrivits vara på 5 % vilket
grundar sig på Pallant (2016) riktlinjer.
I testet framgår det att medelvärdet för testerna är 4,025 för den tidigare banken och 3,713
för den nuvarande banken. Det totala spannet som resultaten kan variera är från ett (om
respondenten anger ett på varje fråga i enkäten) till fem (om samtliga anger en femma i
sin enkät). Respondenternas medelvärde var 4,025 gällande den tidigare bankens
användarvänligheten på produktutbud vilket är relativt högt, det kan tolkas som att de har
relativt höga förväntningar på bankers användarvänlighet på produktutbud. För den
nuvarande banken angavs medelvärdet 3,713 vilket är någon svagare. Däremot utifrån
resultatet kunde det inte uppmärksammas en signifikant skillnad då P (0,1021) är större
än 0.05, vilket betyder att kundernas förväntningar inte har realiserats. Den skillnad som
går att utvisa av medelvärdet kan förklaras av slumpen (Pallant, 2016). Den höga
signifikansnivån påvisar att kunders förväntningar gällande bankernas användarvänlighet
på produktutbud är oförändrade efter bankbytet eller kompletteringen av en bank till.
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6.2 Byteskostnader
I det här avsnittet kommer studiens andra frågeställning gällande om byteskostnaderna
har ändrats att besvaras. I tabell 8 nedanför presenteras resultatet av skillnader i
respondenternas svar mellan hur de upplevde sitt tidigare bankbyte och hur de tror de
kommer uppleva ett eventuellt framtida bankbyte. Som ovan har beskrivits har testet
utförts av ett Wilcoxon teckenrangtest vilket är ett icke-parametriskt test (Pallant, 2016).
Anledningen är det som har beskrivits tidigare i kapitlet 4.6, Analysmetod, att urvalet inte
kunde antas vara normalfördelade. Signifikansnivån kommer som tidigare beskrivits vara
på 5%.
I testet framgår det att medianen för det tidigare bankbyte eller komplettering av en bank
till är 1.67 och 3.00 för ett eventuellt framtida bankbyte eller komplettering. Det totala
spannet som resultaten kan variera är från 1 till 5. Genom att respondenterna svarade 1,67
på det tidigare bankbytet, vilket är relativt lågt, kan det tolkas som att respondenterna har
relativt låga förväntningar om byteskostnader. För ett eventuellt framtida bankbyte gavs
medianen 3.00, vilket är ett medelsvagt värde som indikerar att ett eventuellt framtida
bankbyte kan upplevas ha högre byteskostnader än det tidigare. Däremot utifrån resultatet
kunde det inte uppmärksammas en signifikant skillnad då P (0,061) är större än 0.05,
vilket betyder att förväntningar inte har ändrats. De skillnader som utvisas av medianen
kan även här förklaras av slumpen (Pallant, 2016). Den höga signifikansnivån påvisar att
kundens förväntningar är oförändrade efter bankbytet eller kompletteringen angående
kundernas förväntningar om byteskostnader.
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7.   Slutsats
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån det som beskrivs i resultatet
gällande studiens två frågeställningar. Här ges även en övergripande bild över studiens
syfte genom att förankra resultatet med studiens teoretiska referensram. I det avslutande
kapitlet kommer även implikationer och självkritik att presenteras samt förslag till vidare
forskning framföras.

7.1 Slutsatser
Innan slutsatsen presenteras är det först viktigt att poängtera generaliserbarheten i studien.
Kundrörligheten i banksektorn är relativt låg i förhållande till andra marknader
(Swedishbankers, 2019), vilket även har bekräftats i resultatet av studiens urvalsanalys
då det framgick att 25 av 100 respondenter har genomfört ett bankbyte eller kompletterat
med en bank till. Utifrån det som beskrivs i kapitel 5.1 beskrivande statistik är det
tveksamt om studien har lyckats generera ett generaliserbart resultat som ska representera
alla svenska bankkunder. Eftersom studien handlar om hur förväntningar har realiserats
och ändrats vid ett bankbyte eller komplettering, ett ämne som är abstrakt, kan resultatet
variera om det hade gjorts igen. Även på grund utav den låga generaliserbarheten kan
resultatet bli ett annat vid ett annat urval. Ytterligare en anledning är att händelser under
mätperioden kan påverka validiteten negativt, vilket även kan påverka hur tillförlitligt
studien är (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015). Därav kan eventuellt inte studiens
resultat representera hela populationen men kan ändå förhoppningsvis bidra med att skapa
en förståelse inom ämnet.
Efter genomförda tester på variabeln användarvänlighet på produktutbud och variabeln
byteskostnader påvisades att respondenternas förväntningar inte har någon signifikant
skillnad. Därmed har förväntningar gällande den första frågeställningen, förväntningar på
användarvänlighet utav bankers produktutbud när en kund byter från en bank till en annan
eller kompletterar med en bank till inte realiserats. Den andra frågeställningen om
förväntningarna gällande byteskostnader som kan uppkomma vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till är oförändrade. En av förklaringarna till hur byteskostnader
är oförändrade kan vara att de förväntar sig samma tidskrävande process som kunden
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hade vid det tidigare bankbytet som vid ett eventuellt framtida bankbyte eller att
byteskostnader kan vara svåra för kunden att uppskatta. I studien har variabeln
byteskostnader bestått av tre dimensioner vilka är tidskrävande, komplicerat och osäkert.
Tidskrävande syftade till att när kunden byter bank eller kompletterar med en till så
kommer kunden behöva lära sig nya produkter och tjänster vilket kan vara tidskrävande
(Alba & Hutchinson, 1987; Eliashberg & Robertson, 1988; Guiltinan, 1989; Wernerfelt,
1985). Resultatet kan även bero på att kunderna förväntar sig att det nya bankbytet eller
kompletteringen skulle innebära lika mycket osäkerhet som det tidigare bankbytet eller
kompletteringen. Vilket kan förklaras av att de ekonomiska riskerna och den personliga
relationen upplevs som lika osäkert vid det tidigare bankbytet eller kompletteringen som
för ett eventuellt framtida (Guiltinan, 1989; Klemperer, 1995; Porter, 1980; Jackson,
1985; Samuelson & Zeckhauser, 1988). Ytterligare kan resultatet bero på att kunder
förväntar sig att det eventuellt framtida bankbytet ska upplevas lika komplicerat som det
tidigare bankbyte. Sammanfattningsvis av resultatet gällande byteskostnader så är
kundens förväntningar oförändrade dock hade resultatet kunnat få ett annat utfall om
urvalet varit mer representativ.
Angående studiens första frågeställning om förväntningar som rör användarvänligheten
på produktutbudet har uppfattad användarvänlighet i TAM använts vid analysering, TAM
är som tidigare nämnts en modell som ursprungligen handlar om individers acceptans vid
implementering av ny teknologi (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). Studien har tolkat
om modellen för att applicera den på hur kunders förväntningar förhåller sig gällande
användarvänligheten på bankers produktutbud vid ett bankbyte eller komplettering av en
bank till. Utifrån resultatet kan det tolkas att kunderna hade relativt höga förväntningar
men efter att de statistiska testerna genomförts kunde det inte uppmärksammas någon
signifikant skillnad. Kunder anser alltså att det inte finns någon signifikant skillnad på
användarvänligheten av den tidigare bankens produktutbud och den nuvarande. Ett
exempel på varför det kan komma sig att kunderna inte anser att skillnaden är signifikant
kan bero på att en mobilbank kanske inte skiljer sig så markant från en annan banks
mobilbank. Det kan finnas vissa olika funktioner som skiljer sig åt och att kunden snarare
väger de nuvarande bankens fördelar mot den tidigare bankens nackdelar (Armstrong &
Kotler, 2006). Kundernas användarvänlighet kan också anses som nödvändig faktor vid
ett bankbyte, kunden måste ta sig ann och acceptera den nya bankens produktutbud vid
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ett bankbyte eller komplettering av en bank till utan att lägga någon större eftertanke i
det. Vilket också kan knytas ann till köpbeslutsprocessens sista steg där kunden ska
utvärderar sitt bankbyte. Kunden väger bankernas fördelar med dess nackdelar och
förhoppningsvis anser kunden att bankens fördelar som kunden bytt till eller kompletterat
med väger upp mot dess nackdelar gentemot den tidigare banken även om skillnaden inte
var så stor i studiens resultat (Armstrong & Kotler, 2006).

7.2 Implikationer
Då kundrörligheten ökat i Sverige behövs det även en ökad förståelse över vad kunder
har för förväntningar när de genomfört ett bankbyte (Swedishbankers, 2019; Carlsson
Hauff, 2018). Den här studien har som ambition att bidra med en förståelse över om
kunders förväntningar har realiserats eller ändrats. Genom att bidra med en övergripande
uppskattning över kundernas förväntningar, vilket kan ge banker en möjlighet att skapa
sig en bild för att kunna anpassa verksamheten för sina kunder och på så vis utveckla
servicekvalitéer som skapar långsiktiga kundrelationer. Studien vill även ge bankerna en
förståelse över hur de kan behålla kunder genom att uppfylla kundernas förväntningar
innan det sker ett bankbyte eftersom det kostar bankerna fem gånger så mycket att
attrahera en ny kund jämfört med att behålla en befintlig kund (Kahn, 1995).
Vad gäller teoretiska implikationer har studien ett nytt tillvägagångssätt för att
presentera förväntningar och om de har realiserats eller ändrats vid ett bankbyte eller
komplettering av en bank till. Vilket ses som ett första försök att studera förväntningar
vid ett bankbyte genom hela processen. Eftersom bankerna ständigt förändras, marknaden
har blivit mer dynamiskt och att bankkunder numera kan byta bank betydligt smidigare
än förr vill studien bidra till forskningen inom bankkundernas beteende med att skapa en
grundläggande förståelse (Maixé-Altés, 2018; Carlsson & Lindèn, 2016; Frank &
Cartwright, 2016; Carlsson Hauff, 2018). Det är viktigt att förstå bankkundernas
marknadsbeteende och studien vill därför bidra till forskningen med att kunna förtydliga
kunders förväntningar vid ett bankbyte (Salesforce, 2019).
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7.3 Självkritik
Den här studien genomförde en enkätundersökning som skickades ut via Facebook och
fick in totalt 100 svar. När analysen av datainsamlingen påbörjades noterades att det bara
var totalt 11 stycken som bytt huvudbank och ytterligare 14 stycken som kompletterat
med en till bank vilket tillsammans utgör 25 procent av respondenterna. Den låga andelen
av individer som bytt bank gjorde det svårare att få fram skillnader i testerna eftersom
majoriteten av respondenterna inte hade genomfört ett bankbyte. Därför valdes det att slå
ihop de som hade bytt huvudbank med de som hade kompletterat med en bank till men
även då blev det inte något större urval. Det skapade även problem gällande att frågorna
var utformade till det som hade bytt bank, vilket kan ha påverkat resultatet. Med det i
åtanke hade det varit bra om enkäten skickades ut via fler forum för på så sätt kunna nå
ut till en större andel av svenska bankkunder och förhoppningsvis hade det genererat en
större kvot i andelen som bytt bank. Dock har det tidigare nämnts i studien att banksektorn
har en låg kundrörlighet vilket innebär att resultatet hade kanske ändå inte sett så
annorlunda ut. Enkäten kom även ut sent vilket gjorde att den inte kunde vara tillgänglig
offentligt lika länge som önskades vilket också påverkade antalet respondenter.
Vid utformandet av enkäten som skapades i Office 360 Forms uppkom att programmet
endast tillät ett begränsat antal frågor med begränsad likertskala i svarsalternativen.
Forms tillät endast sju stycken alternativ i likertskalan vilket gjorde att frågorna fick
begränsas till fem möjliga svarsalternativ och ett alternativ för “vet inte/vill inte svara”.
För att få tillgång till fler skalor behövdes uppgradering av programvaran och skulle
därmed kosta pengar. Ett annat alternativ hade varit att använda ett annat program för att
utforma enkäten men då många av alternativen kostade för att användas samt att deras
kostnadsfria versioner var mer begränsade så passade Forms studien bäst.
Eftersom kundernas förväntningar i samband med ett bankbyte eller komplettering av en
bank till inte tidigare har studerats så fanns det inte några direkt anpassade modeller att
ta del av. Vid utformningen av enkätfrågorna har Uppfattad användarvänlighet och
Byteskostnader används, vilka ursprungligen var utformade för att mäta acceptansnivån
av teknikanvändandet och kostnader som uppstår vid ett bankbyte, till att studera
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förväntningar. Det har inneburit att det inte fanns några tydliga guidelinjer för den
tolkning som gjorts på studiens teoretiska referensram, därav är det möjligt att studiens
tolkning har avvikit från originalet. Ett exempel på en avvikelse från TAM är att modellen
använder sig av hypoteser vid deras mätningar medan i den här studien används den som
grund för analysering och utformning av variabeln användarvänligheten på produktutbud.
Köpbeslutsprocessen utgår som tidigare nämnts utifrån de steg en kund går igenom vid
ett köp och inte för ett bankbyte. I studien har ett bankbyte utvärderats i liknande
utsträckning som ett köp eftersom studien studerar förväntningar men det har kunnat
avvika från originalet.

7.4 Förslag till framtida forskning
Den här studien har studerat hur förväntningarna sett ut för svenska bankkunder vid ett
bankbyte eller komplettering av en bank till genom ett kvantitativt tillvägagångssätt. Det
hade varit intressant att genomföra en kvalitativ studie där några individer väljs ut och
studeras hur de i praktiken genomför ett bankbyte och därav se vilka faser och
förväntningar som kunden har samt hur de förändras över tid. För att genomföra den
föreslagna studien hade det behövts ett längre tidsspann än vad som var möjligt i den här
studien. Det hade även kunnat bidra till forskning för hur bankbyten går till och ge en
djupare förståelse över kunders marknadsbeteende. I den här studien har ett försökt gjorts
för att få en översiktlig och generaliserbar bild över bankkunders förväntningar i samband
med ett bankbyte men på grund av det som diskuterats i avsnitten om Reliabilitet och
Validitet, hade studien behövts göras på ett urval som hade kunnat representera svenska
bankkunder på ett mer tillförlitligt sätt. Ytterligare ett område att kunna utforska är
gällande hur bankkunder resonerar i andra länder men även i olika regioner i Sverige och
hur kunder med olika socioekonomiska bakgrunder skiljer sig åt när ett bankbyte
genomförs.
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Bilagor
Bilaga 1 – Studiens enkät
Hej, vi är två studenter vid namn Filippa och Pontus som läser Ekonomprogrammet med
inriktning bank och finans på högskolan i Kristianstad. Vi håller nu på med vår
kandidatuppsats och skulle bli väldigt glada om vi fick låna er tid för att besvara vår enkät.
Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och du som respondent
garanteras anonymitet.
Vid frågor gällande enkäten kan ni kontakta Pontus på: XXX-XXX XX XX
Tack på förhand!
1.Kön:
Kvinna
Man
Hen/Annat

2.Födelseår, tex 1990:
Svar:________________________

3.Huvudsaklig sysselsättning:
Student
Arbetar
Arbetssökande
Pensionär
Annat

4.Högsta avslutade utbildningsnivå:
Grundskola
Gymnasiet
Universitet/Högskola
Annat

5.Månadsinkomst före skatt:
Ej obligatorisk
0 -18.000
18.001-32.000
32.001-42.000
42.001-59.000
59.001-

6.Är du kund hos:
Avseende sparande och lån (inklusive kortkrediter)
Någon av de 4 storbankerna (Handelsbanken, Swedbank, SEB eller Nordea)
Annan bank utöver de 4 storbankerna

7. Har du under de senaste 5 åren:
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Bytt huvudbank
Aktivt försökt byta huvudbank, men ej lyckats
Skaffat en bank till
Övervägt att byta huvudbank, men ej genomfört det
Inte funderat på att byta bank

8. Hur många gånger har du bytt bank de senaste 5 åren?:
1
2
3
4
Fler än 4

9. Jag upplevde att mitt tidigare bankbyte var:
Tidskrävande
1
2
3
4
Komplicerat
1
2
3
4
Osäkert (gällande flytt av lån/sparande)
1
2
3
4

5

Vet ej/Vill inte ange

5

Vet ej/Vill inte ange

5

Vet ej/Vill inte ange

10. Jag upplevde att min tidigare bank:
Hade en lättnavigerad hemsida
1
2
3
4
5
Hade en lättanvänd internetbank
1
2
3
4
5
Hade en lättanvänd mobilbank
1
2
3
4
5
Hade investeringsprodukter som var anpassade efter mig
1
2
3
4
5
Hade bra produkter (konton & kort)
1
2
3
4
5

Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange

11. Jag upplever att ett eventuellt framtida bankbyte skulle vara:
Tidskrävande
1
2
3
4
Komplicerat
1
2
3
4
Osäkert (gällande flytt av lån/sparande)
1
2
3
4

5

Vet ej/Vill inte ange

5

Vet ej/Vill inte ange

5

Vet ej/Vill inte ange

12. Jag upplever att min nuvarande bank:
Har en lättnavigerad hemsida
1
2
3
4
5
Har en lättanvänd internetbank
1
2
3
4
5
Har en lättanvänd mobilbank
1
2
3
4
5
Har investeringsprodukter som var anpassade efter mig
1
2
3
4
5
Har bra produkter (konton & kort)
1
2
3
4
5
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Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange
Vet ej/Vill inte ange

