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Summary 

 
 

Despite that the Swedish banking sector consists of many different actors, which provides 

more options for consumers in their choice of bank, the four major banks, Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken and SEB, have a superior position in the banking sector. Although previous 

research shows that consumers lose confidence in the four major banks, there is still low 

consumer mobility in the banking sector. A change of bank is often described as a 

complicated process that takes a lot of time, which discourages consumers from implementing 

the change. 

 

This is a qualitative study of how bank customers experienced the change of bank. The 

purpose of this study is to gain a further understanding of how bank customers experience a 

bank change and what switching costs they experienced. The study is conducted with a 

deductive approach where previous research forms the basis for the interview questions used 

to collect data. A compilation of three well-known and widely used references about 

switching costs has formed the basis for the interviews questions. Ten semi-structured 

interviews were conducted with respondents who have changed banks in the past year. 

 

After the interviews have been presented, these are analyzed and the results of the study show 

that the respondents have experienced the change of bank as smoothly. The study concludes 

with a discussion about how customer mobility in the Swedish banking sector may increase. 

 

 

 

Keywords: Switching costs, Banking, Swedish banking sector, Customer mobility, Customer 

switching behaviour, Competition. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
 

Trots att den svenska banksektorn består av många olika aktörer vilket ger flera alternativ för 

konsumenterna i deras val av bank har de fyra storbankerna, Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB, en överlägsen position inom banksektorn. Fastän undersökningar 

visar att konsumenterna tappar förtroende för storbankerna är det fortsatt låg bytesintensitet 

inom banksektorn. Ett byte av bank beskrivs ofta som en krånglig process som tar lång tid 

vilket avskräcker konsumenterna att genomföra bytet. 

  

Detta är en kvalitativ studie om hur bankkunder som genomfört ett bankbyte upplevt det. 

Syftet med denna studie är att få en mer djupgående förståelse för hur svenska bankkunder 

upplever ett bankbyte och vilka byteskostnader som upplevts vid bytet av bank. Studien utförs 

med ett deduktivt tillvägagångssätt där tidigare forskning utgör grunden för intervjufrågorna 

som används för att samla in data. En sammanställning av tre välkända och allmänt använda 

referenser om byteskostnader har utgjort grunden för intervjufrågorna. Tio semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med respondenter som har bytt bank under det senaste året. 

  

Efter att intervjuerna presenteras analyseras empirin och studiens resultat visar att 

bankkunderna har upplevt bankbytet som smidigt. Studien avslutas med en diskussion 

angående hur kundrörligheten inom banksektorn kan tänkas öka. 

 

 

 

Nyckelord: Byteskostnader, Banker, Den svenska banksektorn, Bytesintensitet, 

Bytesbeteende, konkurrens. 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande del ges en övergripande bakgrund till den svenska finanssektorn, dess 

utveckling och den rådande konkurrenssituationen. Bankkundernas bristande förtroende och 

dess minskade kundnöjdhet framställs även. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering 

följt av uppsatsens frågeställning, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Finanssektorn har de senaste årtiondena genomgått strukturella förändringar. I takt med att 

kreditmarknaden avreglerades år 1985 skapades det möjligheter för andra aktörer att inta 

marknaden. Innan år 1985 bestod i huvudsak kreditmarknaden av ett fåtal aktörer. 

Avregleringen av den svenska kreditmarknaden innebar en lägre insyn och påverkan från 

regeringen vilket ledde till lägre inträdesbarriärer på marknaden. Bankerna fick nu låna ut 

obegränsat med pengar utan att Riksbanken lade sig i. Detta har medfört att olika substitut till 

de traditionella bankerna skapats som i sin tur bidragit till fler alternativ för bankkunderna. 

Mindre banker som inriktar sig mot specifika bankärenden, så kallade nischbanker, slog sig in 

i den svenska banksektorn och år 1986 blev det tillåtet för utländska banker att starta svenska 

dotterbolag (Swedishbankers.se [1]). Några år senare fick de även tillåtelse att öppna 

filialkontor. Sedan dess har antalet utländska banker ökat i Sverige, år 2015 fanns det 28 

stycken. En tydlig indikation på det förändrade läget inom den svenska finanssektorn är att i 

december 2015 fanns det hela 115 registrerade banker i Sverige (Konkurrensverket, 2016). En 

bank är ett finansiellt institut som är licensierat att ta emot inlåning och utfärda lån. Andra 

vanliga tjänster bankerna tillhandahåller är räntesättning, betalningsförmedling, riskspridning 

förmögenhetsförvaltning och valutaväxling (Swedishbankers.se [1]).  

  

Trots de ökade valmöjligheterna för konsumenterna har de fyra storbankerna, Nordea, 

Swedbank, Handelsbanken och SEB, en överlägsen position inom den svenska banksektorn. 

Konkurrensverket (2016) visar i en rapport att konkurrensen inte har ökat nämnvärt i takt med 

tillkomsten av nya aktörer inom banksektorn. Storbankerna har exempelvis endast tappat 

några procent av marknaden sedan år 2000 och har fortfarande runt 70 procent av 

marknadsandelarna på in- och upplåningsmarknaden. Just in- och upplåningsmarknaden är 

marknader med ett stort antal verksamma aktörer men dominansen kvarstår 

(Konkurrensverket, 2016). När marknader avregleras och öppnas upp för ytterligare 

konkurrens förväntas bland annat pressade priser för konsumenterna, men detta har i flertalet 
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fall uteblivit eller bestått av endast en marginell skillnad. Den generella bilden till varför inte 

priserna har sjunkit beror på att konsumenterna inte utnyttjar de valmöjligheter som erbjuds. 

De svenska bankkunderna har exempelvis en bytesintensitet på under tio procent per år vilket 

är betydligt lägre än andra servicemarknader. Bankerna kan i de flesta fall således behålla 

kunderna utan att priserna nödvändigtvis behöver pressas ned och marknadsmakten förblir 

fortsatt bankernas och i synnerhet de dominerande aktörernas. 

 

Parallellt med de ökade valmöjligheterna visar bankkunderna det lägsta förtroendet sedan 

fastighetskrisen 1993 och allt fler bankkunder uppger sig villiga att byta bank (Nyman, 2016). 

Undersökningar visar dock att bankkunderna i allmänhet fortsätter att behålla sin nuvarande 

bankkonsumtion. I en undersökning gjord av Ipsos Public Affairs från 2016 svarar drygt tio 

procent att den främsta anledningen till att ett bankbyte inte genomförs beror på att det anses 

jobbigt eller krångligt att byta bank. Flera forskare kommer även fram till att konsumenterna 

föreställer sig bankbytet som en krävande process (Englund, Högrell, Lantto & Nordenanckar, 

2001; Zeithaml, 2007; Dimitriadis, 2011; Köksal & Dema, 2014; Storm, 2009). I en rapport 

från Konkurrensverket (2016) förklaras den låga kundrörligheten med bland annat de 

indirekta byteskostnaderna som uppstår vid ett bankbyte för kunden. Den generella bilden av 

ett bankbyte beskrivs alltså i ordalag som en krånglig eller tidskrävande process, men flertalet 

studier har på senare tid indikerat att de som genomfört ett bankbyte anser att bytet har skett 

smidigt (Degerman & Wallin, 2009). 

 

I ett traditionellt synsätt inom Customer relationship management (CRM) har kundnöjdhet 

och kundtillfredställelse pekats ut som den bidragande orsaken till bibehållandet av företagets 

kundstock och ökad lönsamhet. Detta synsätt har på senare tid beskrivits som en alldeles för 

snäv bild av verkligheten, vilket den svenska bankmarknaden och dess kundtröghet möjligen 

är ett exempel på (Konkurrensverket 2016; Burnham, Frels & Mahajan, 2003). Kunderna kan 

alltså vara missnöjda, otillfredsställda och i högre grad öppna för att byta bank men ändå 

förbli kund hos banken. Flera forskare har istället lyft fram kundernas bytesbeteende som 

något mer komplext. Burnham et al. (2003); Zeithaml (2007) och Klemperer (1995) skriver 

att om kunderna upplever stora kostnader vid ett byte av leverantör, produkt eller tjänst är det 

i sig bidragande till att kunderna stannar kvar i relationen. Dessa kostnader refererar 

författarna till som byteskostnader. Byteskostnader innebär inte bara finansiella kostnader 

utan även icke-finansiella kostnader som till exempel tid och förlorade relationer. Stora 
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byteskostnader kan orsaka passiv lojalitet, vilket innebär att kunden blir kvar i en relation som 

den egentligen vill avsluta och således påverkar det att kunden bibehålls av företaget 

(Augusto de Matos, Luiz Henrique & de Rosa, 2013). Stora byteskostnader på en marknad 

leder till att efterfrågan blir oelastisk. Det betyder att kunden endast byter leverantör om priset 

är tillräckligt lågt i förhållande till den byteskostnad som uppstår vid bytet (Ruiz-Aliseda, 

2016). Shy (2002) beskriver att marknaden då karakteriseras av ”consumer lock in”, vilket 

innebär att kunden förblir trögrörliga trots att konkurrenterna erbjuder liknande produkter till 

ett lägre pris. Den problematik som uppstår vid stora byteskostnader och till följd bristande 

kundrörlighet är att konkurrensen blir lidande (Ho, 2015; Egarius & Weill, 2016). När väl en 

kund är ”inlåst” i företaget förändras bankernas ansträngning att tillfredsställa sina kunder. De 

är medvetna om att kunderna inte byter till en konkurrent om inte en uppenbar fördel 

identifieras (Ruiz-Aliseda, 2016). Sjöblom (2016) anser att en försämrad konkurrens på en 

redan koncentrerad marknad kan drabba kunderna hårt inom såväl pris som bristen på nya 

innovationer. Ett vanligt antagande inom teorier för konsumentbeteende är att konsumenter är 

kortsiktiga. Individer önskar att minimera sina nuvarande kostnader snarare än sina framtida 

kostnader (Klemperer, 1995). Den förväntade vinsten måste vara markant överlägsen den 

förväntade kostnaden för att ett byte ska bli av.  

  

1.2 Problemformulering  

Den svenska banksektorn har förändrats och öppnats upp till den grad att bankkunderna har 

en mängd olika alternativ att välja emellan men kundrörligheten är alltså fortsatt låg. 

Bankkunderna visar också en större vilja av att förändra eller rentav byta bank men de allra 

flesta genomför inte förändringen. Konkurrensverket (2016) höjer ett varningens finger i sina 

rapporter år efter år och beskriver att den låga kundrörligheten inom banksektorn försvårar för 

nya aktörer som vill försöka öka sina marknadsandelar och marknaden blir således i ett 

nästintill oförändrat tillstånd. Detta får konsekvenser för konsumenterna då eventuella 

prissänkningar och nya innovationer tenderar att gå förlorade vid en bristande konkurrens 

(Sjöblom, 2016). Den låga kundrörligheten beskrivs bland annat bero på att kunderna 

upplever kostnader vid ett bankbyte, till exempel att det är krångligt eller tidskrävande. Vid 

ett byte kommer även relationer brytas och förnyas likaså kommer olika avtal och förmåner 

förändras. Kostnaderna som uppkommer vid ett byte benämns som byteskostnader 

(”switching costs"). Om dessa byteskostnader är så pass stora att kunderna förblir orörliga på 

marknaden kan detta leda till att de dominerande aktörerna ges marknadsmakt. Det vill säga 
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att de exempelvis kan sätta ett pris över marginalkostnaden. I förlängningen kan detta leda till 

en ineffektiv marknad som kan ge välfärdsförluster (Konkurrensverket, 2016). 

 

Tidigare studier inom främst nationalekonomi har estimerat byteskostnaderna inom den 

svenska banksektorn. Dessa studier har främst genomförts utifrån metoder där man med hjälp 

av enbart priser och marknadsandelar har beräknat de kostnader som uppkommer vid byte av 

bank. Studierna har då varit av kvantitativ karaktär med målet att mäta och skatta 

byteskostnadernas effekt på marknaden eller byteskostnadernas storlek. I denna studie avses 

istället att inrikta sig på kundernas upplevelser vid ett bankbyte och vilka byteskostnader som 

upplevts vid bytet av bank. Få studier har tidigare inriktat sig mot kundernas faktiska 

upplevelser av ett bankbyte mer djupgående. Därför efterfrågar Egarius & Weill (2016) mer 

forskning angående bankkunders faktiska upplevda byteskostnader i enskilda länder. 

Resultatet av denna studie blir ett nödvändigt tillägg till tidigare forskning och 

förhoppningsvis ett bidrag till en ökad kundrörlighet.  

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån uppsatsens problemformulering avses att besvara följande frågeställning: 

- Vilka hinder upplever konsumenterna på den svenska banksektorn vid ett bankbyte? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är således att få en mer djupgående förståelse för hur svenska 

bankkunder upplever ett bankbyte och vilka byteskostnader som upplevts vid bytet av bank. 

  

1.5 Förklaring 

För att värna om kundernas bästa är målet med denna studie att bidra till en ökad 

kundrörlighet inom banksektorn. Vi anser att detta kan genomföras genom att fråga kunder 

som faktiskt upplevt ett bankbyte. Dessa borde rimligtvis besitta viktig information inom 

ämnet. För att informationen ska ses som aktuell behöver kunderna ha genomfört ett bankbyte 

det senaste året. 
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1.6 Avgränsningar 

Med tanke på uppsatsens avsedda tidsram kommer inte samtliga aspekter av kundernas 

bytesbeteende att framställas. Valet blir istället att specifikt se till kundens byteskostnader vid 

ett byte av bank. Uppsatsen kommer att utgå ifrån kundernas syn på byteskostnader och inte 

bankernas syn på dessa kostnader. Men det ska förtydligas att även bankerna upplever 

byteskostnader vid en kunds byte till eller från banken. Dessa kostnader kan vara 

transaktionskostnader, inlärningskostnader vid det nya samarbetet eller osäkerhetskostnader 

över exempelvis krediter (Klemperer, 1995). 
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2. Den svenska banksektorn  

I följande kapitel redogör vi för den svenska banksektorn med syftet att ge läsaren en 

förståelse för hur det aktuella läget ser ut. Det kommer även att presenteras hur ett bankbyte 

går till och vilka rutiner bankerna gemensamt beslutat.  

 

Bankerna i Sverige kan delas in i fyra kategorier, svenska bankaktiebolag, utländska banker, 

sparbanker och medlemsbanker. 2015 fanns det 115 registrerade banker i Sverige varav 38 

svenska bankaktiebolag, 28 utländska bankaktiebolag och filialer, 47 sparbanker och 2 

medlemsbanker. Den stora förändringen som skett under det senaste decenniet är ökningen av 

de svenska bankaktiebolagen och de utländska bankerna. Mellan år 2004 och 2015 ökade 

antalet från 48 stycken till 66 (Konkurrensverket, 2016). Bankaktiebolagen har ökat på grund 

av att värdepappersbolag och kreditmarknadsbolag blivit banker. Bankernas funktion varierar 

från bank till bank men mer generellt avses inlåning och utlåning, räntesättning, 

betalningsförmedling och riskspridning (Swedishbankers.se [1]). 

  

2.1 Svenska bankaktiebolag  

De svenska bankaktiebolagen utgörs till stor del av de fyra storbankerna Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Swedbank. En andra kategori av bankaktiebolag är ombildade 

sparbanker. Den tredje kategorien av bankaktiebolag är till stor del omvandlade 

värdepappersbolag som tidigare varit verksamma på privatkundsmarknaden och då främst via 

digitala plattformar. Dessa banker betraktas numera som fullsortimentsbanker 

(Swedishbankers.se[1]).  

  

2.2 Utländska banker, sparbanker och medlemsbanker 

I takt med att Sverige tillät utländska bankaktörer inom den svenska banksektorn har 

konkurrensen trappats upp. De utländska bankerna är i stor utsträckning filialer. Filial är en 

företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige 

genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (Bolagsverket.se). Den största 

utländska banken i Sverige är Danske Bank som är den femte största banken i Sverige. Inom 

banksektorn finns det även fristående sparbanker som till stor del agerar på regionala eller 
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lokala marknader och oftast i Swedbanks regi. Dessa sparbanker har minskat under de senaste 

åren, främst genom sammanslagningar med varandra men digitaliseringen av banksektorn är 

också en bidragande orsak till detta. Den minsta kategorin återfinns i medlemsbanker. En 

medlemsbank är en ekonomisk förening som ändamålsenligt ska gynna medlemmarna i 

banken (Swedishbankers.se [1]). 

  

2.3 Storbankerna i Sverige  

Den svenska banksektorn består till stor del av de fyra storbankerna. Inom exempelvis in- och 

upplåningsmarknaden har de marknadsandelar på nästan 70 procent vilket får ses som en 

fingervisning i riktningen mot att banksektorn till stor del består av de fyra storbankerna. 

Dessa banker finns representerade på större delen av den finansiella marknaden och erbjuder 

de flesta finansiella tjänsterna, sådana banker brukar benämnas som universalbanker. De fyra 

storbankerna har en stor fördel med tanke på att de flesta bankkunderna får in sin lön i någon 

av dessa banker. Detta får följdeffekter och vi kan se idag att kunderna i mindre grad väljer att 

flytta kontot där lönen kommer in (Swedishbankers.se [1]).  

  

2.4 Förändring inom banksektorn 

Bankbranschen har likt övriga branscher förändrats i och med den teknologiska utvecklingen. 

Bankerna har till exempel valt att stänga igen merparten av sina kontor för att istället fokusera 

på att tillhandahålla tjänsterna digitalt. Tillgången till de moderna och digitaliserade 

lösningarna har lett till att kunden kommit närmare banken i den mån att tjänsterna kan 

utföras i stort sett när och var som helst. Men den personliga relationen med banken har 

minskat. Bankerna har även fler verktyg för att tillfredsställa kundens behov, i allt från 

kunddata till transaktionsdata (Nyman, 2016). 

  

2.5 Bankbyte 

För att underlätta ett byte från en bank till en annan har de 28 medlemsbankerna i Svenska 

bankföreningen tillsammans utarbetat gemensamma rutiner. På grund av att studien syftar till 

att få en mer djupgående förståelse för hur svenska bankkunder upplever ett bankbyte och 

vilka byteskostnader som upplevts vid bytet av bank är det relevant att framföra de 
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gemensamma rutinerna för ett bankbyte. Om kunden har lämnat alla uppgifter som krävs ska 

ett bankbyte ta 3-5 dagar, detta avser flytt av transaktionskonton och sparkonton. Om kunden 

också vill föra över exempelvis lån, aktier eller fonder kan det ta längre tid. Den nya banken 

hjälper kunden att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos den 

gamla banken. Denna tjänst är avgiftsfri. Det kan dock förekomma andra avgifter för konton 

och tjänster exempelvis uttagsavgifter, avgifter vid flytt av fonder, flytt av aktier och 

ränteskillnader vid bundna lån. För att bankerna ska kunna genomföra bytet behöver kunden 

se över vilka tjänster som är kopplade till banken och vilka som avses att flytta. Informationen 

hittar kunden på kontoutdrag, årsbesked eller i internetbanken. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de gemensamma rutinerna för ett bankbyte.  

  

 De bankkort kunden har kopplat till sin gamla bank måste avslutas när kunden byter 

bank. Detta hjälper banken till med. Kunden behöver delge information om olika 

uppgifter och kortnummer. Om bankkortet är kopplat till automatisk betalning av olika 

tjänster behöver kunden kontakta tjänsteleverantören och meddela om det nya 

bankkortet. 

 Om kunden har autogireringar kopplade till kontot behöver kunden meddela detta 

till den nya banken. Samtliga E-fakturor kommer vid ett byte av bank avslutas och 

pappersfakturor kommer istället att ges. E-fakturorna behöver läggas till i den nya 

banken av kunden själv. Kundens Bank-ID och Mobila-Bank-ID kommer inte att 

påverkas utan de fungera som vanligt. Swish innebär att du har kopplat bankkortet till 

ditt mobilnummer för olika betalningar. När du registrerar ditt mobilnummer i den nya 

banken kommer Swish avtalet automatiskt avslutas och behöver således förnyas. 

 Om kunden byter bank och vill avsluta sina lån hos den gamla banken krävs att ett 

nytt lån beviljas i den nya banken om inte kunden själv betalar av lånet vill säga. Den 

nya banken löser sedan skulden i den tidigare banken.  

 Om kunden har lån med bunden ränta har den gamla banken rätt till kompensation 

för den förtidsbetalningen. Detta benämns som ränteskillnadsersättning. Vill kunden 

behålla lånet i banken behövs en uppgörelse om hur betalningen i framtiden ska ske. 

 Om kontot är kopplat till ett värdepapperskonto (VP-konto) kan inte kunden behålla 

detta konto i banken utan det kommer följa med till den nya banken. Vid ett 

fondsparande behöver kunden ta med sig information till den nya banken. Kunden har 
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ett val att sälja eller flytta fonderna men avgifter och skattekonsekvenser kan uppstå 

detta gäller även aktiesparande.  

 Kunden kan flytta sitt individuella pensionssparande till en annan bank. Vissa 

sparinstitut kräver att tillgångarna lär säljas för att sedan flytta pengarna medan andra 

institut tillåter att kunden flyttar hela innehavet.  

 Om kunden har en paketlösning med banken finns det inga bestämda rutiner. 

Bankerna har olika villkor vid ett avslut av tjänsterna i en paketlösning.  

(swedishbankers.se [2]).  
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3. Teoretisk referensram 

Utifrån en litteraturgenomgång har vi sammanställt en teoretisk referensram där vi framställer 

begreppet byteskostnader utifrån två olika perspektiv; byteskostnadernas potentiella påverkan 

på marknadsstrukturen, och byteskostnad som strategi. Den teoretiska referensramen 

diskuteras sedan. 

 

3.1 Byteskostnader 

Flera undersökningar visar på att kunder i allt större utsträckning ser sig om efter alternativa 

banker till sin nuvarande men kundrörligheten är fortsatt trög. Som tidigare nämnts finns det 

en uppenbar tröskel för bankkunderna vid ett byte av bank (Nyman, 2016). Forskare är eniga 

om att kunderna har en bild av att bankbytet ses som något krångligt och på så vis blir vinsten 

av ett byte inte värt den ansträngning som krävs (Englund, Högrell, Lantto & Nordenanckar, 

2001; Zeithaml, 2007; Dimitriadis, 2011; Köksal & Dema, 2014). Konsumenter tenderar att 

se kortsiktigt. De önskar att minimera sina nuvarande kostnader snarare än sina framtida 

kostnader. Den förväntade vinsten måste alltså vara betydligt högre än den förväntade 

kostnaden för att ett bankbyte ska bli av (Klemperer, 1995). Sharpe (1997) beskriver att det 

finns en risk att konsumenterna undviker dessa kostnader genom att återupprepa köp av ren 

van snarare än av ren vilja. Studier gjorda av Mankila & Gamble (2009) samt Degerman & 

Wallin (2009) beskriver att bankkunder har en tendens att stanna kvar på grund av 

bekvämlighetsskäl. 

 

Vid ett byte av företag uppstår i olika stor grad kostnader för kunden. Detta benämner 

Burnham et al., (2003); Zeithaml (2007) och Klemperer (1995) som byteskostnader. 

Konkurrensverket (2016) har identifierat problem på den svenska banksektorn relaterade till 

kundernas byteskostnader. De har givit förslag på att bankbytet bör förenklas och att 

byteskostnaderna ska reduceras för kunden med anledning till att främja konkurrensen inom 

banksektorn, vilket inte minst kan ses i förslaget om att bankerna helt och hållet ska sköta det 

administrativa vid ett bankbyte. Burnham et al., (2003); Zeithaml (2007) och Klemperer 

(1995) har studerat vilka byteskostnader som kan tänkas uppstå vid ett byte. Vi har identifierat 

tre olika kategorier av byteskostnader för bankkunder. Dessa kategorier är: tidskostnader, 

finansiella byteskostnader och relationsmässiga byteskostnader. Nedan har vi sammanställt 

deras olika definitioner av byteskostnader för att tydligt visa vilka byteskostnader som kan 

tänkas uppstå för bankkunderna vid ett byte av bank. Denna sammanställning har vi använt 
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som underlag för intervjufrågorna. När vi formulerade frågorna utgick vi från deras teorier om 

byteskostnader. 

 

3.2 Tidskostnader 

I denna kategori finns byteskostnader som är relaterade till den tid och ansträngning som 

krävs vid ett bankbyte. Denna kategori kan sammanfattas enligt följande: Vid ett byte av 

leverantör, produkt eller tjänst behöver konsumenten införskaffa sig kunskap och information 

vilket utgör en byteskostnad (Gondat Larralde & Nier, 2004; Zeithaml, 2007; Klemperer, 

1995; Burnham et al., 2003). 

 

Zeithaml (2007) skriver om startkostnader vilket är en tidskostnad som sker i början av 

bytesprocessen. Detta kan vara den tid som vigs till att lista ut hur kunden går tillväga för att 

byta företag. Det kan uppstå oklarheter vilka skyldigheter och rättigheter kunden har gentemot 

banken och vad som behöver genomföras för att påbörja ett byte av bank. Detta är ett område 

som flitigt diskuterats och en potentiell nyckel för de banker som har ett intresse av att göra 

det enklare för kunderna att byta bank. De kan på ett effektivt sätt minska startkostnaderna för 

kunderna med hjälp av tydlig kommunikation och god service från anställda (Zeithaml, 2007). 

Sökkostnader är en tidskostnad som uppstår när kunden söker efter information för att hitta 

andra alternativ till sin nuvarande förbindelse (Stiglitz, 1989; Shapiro & Varian, 1999; 

Zeithaml, 2007). Vid ett byte av bank kommer det säkerligen figurera diverse information 

avseende villkor och kostnader. Om en kund exempelvis inte är särskilt insatt i diverse 

finansiella begrepp, kan denna fas bidra till att bankbytet inte sker på grund av osäkerhet. En 

tidskostnad som påminner om sökkostnader är Klemperers (1995) transaktionskostnad vilket 

är den tid och arbetskraft kunden lägger ned för att hitta en ny tjänst eller produkt.  

 

Två andra tidskostnader som påminner om varandra är Zeithamls (2007) jämförelsekostnader 

och Burnham et al., (2003) utvärderingskostnader. Jämförelsekostnader eller 

utvärderingskostnader är den tid som kunden spenderar för att jämföra olika alternativ 

(Zeithaml, 2007; Burnham et al., 2003). De jämför vad olika banker erbjuder och vilka 

fördelar och nackdelar de olika erbjudanden leder till. Just banksektorn beskrivs ofta som 

heterogen, det vill säga, bankerna har ett snarlikt finansiellt utbud vilket kan försvåra kundens 

möjlighet att jämföra de olika alternativen (Konkurrensverket, 2016). Matthews & Murray 

(2007) påpekar att bankernas tjänster och utbud är lätta att kopiera vilket utgör ett problem vid 
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differentiering. Konkurrenterna kan således ta efter och erbjuda liknande tjänster. Ett utbud 

som är allt för snarlikt leder enligt Colgate & Lang (2001) till att kundernas beteende blir 

apatiskt, det vill säga att kunden inte gör en förändring. Shapiro & Varian (1999) beskrev 

redan i slutet av 1990-talet att Internet i framtiden kommer att tillhandahålla 

jämförelsetjänster som förenklar processen för kunden. Vilket de hade rätt i då det idag finns 

flera olika jämförelsetjänster med syfte att underlätta ett bankbyte för konsumenter. Detta 

anser bl.a. Karlsson, Mellgren & Sundstedt (2006) är en sanning med modifikation. Han 

menar att många jämförelsetjänster endast fungerar som ett prisjämförelseverktyg som inte 

underlättar valet för kunden. Det kan tänkas att den ständigt flödande informationen på 

Internet snarare blir ett störningsmoment vid ett beslut. Konkurrensverket (2009) ansåg i sin 

rapport att en ökad konkurrens är något som gynnar kunden men det kan också vara 

kontraproduktivt. Om kunden får för många valmöjligheter blir det svårt för kunden att 

överblicka alla alternativen och kan då avskräckas. 

 

När bankbytet väl har skett uppkommer en tidskostnad som Burnham et al., (2003) benämner 

som installationskostnad och Klemperer (1995) samt Zeithaml (2007) som inlärningskostad. 

Det är den tid och ansträngning som är associerad med att lära känna den nya leverantören, 

produkten eller systemet. Klemperer (1995) kallar denna period för inlärningsperiod och 

förklarar att den är olika lång för olika individer, beroende på hur snabb denne är att hantera 

ny information. Installationskostnader och inlärningskostader för tjänster är oftast förknippat 

med det informationsutbyte som är nödvändigt mellan kunden och leverantören. Exempelvis 

om den tidigare leverantören vet kundens specifika behov uppstår det då en byteskostnad för 

att återfå liknande kommunikation med den nya leverantören. Kim, Kliger, & Vale (2003) 

anser att asymmetrisk information är bidragande till uppkomsten av byteskostnader på 

bankmarknaden. Med asymmetrisk information menas en situation där en av parterna i 

transaktionen har mer eller bättre information än den andre vilket förmodligen kommer vara 

fallet när kunden tar kontakt med bankerna. På grund av detta riskerar motparten att 

missgynnas i olika förhandlingar (Lean & Tucker, 2001). 

 

Bankbytet ses som ett viktigt beslut för gemene man och en viss osäkerhet torde infinna sig. 

Klemperer (1995) skriver om osäkerhet i kvalitet och Burnham et al. (2003) om osäkerhet vid 

byte. Osäkerheten kan härledas till att konsumenten inte vet hur bytet i förväg kommer att te 
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sig. På marknader där kunderna är trögrörliga, likt den svenska banksektorn, beskriver 

Klemperer (1995) osäkerheten vid kvalitet som följande; ”In markets like this one, a 

consumer behaves as if he faced a cost of switching to a new brand that is equal to the 

maximum insurance premium that he would be willing to pay to be guaranteed a product of 

the same value to him as a product he has previously purchased.” (Klemperer, 1995, s.517). 

Anta att det finns två likadana produkter, låt säga produkt X och Y. Produkternas pris är X = 

50 kronor och Y = 25 kronor och kunden brukar köpa produkt X. I detta exempel blir 

”försäkringspremien” 25 kronor, det vill säga att kunden är beredd att betala 25 kronor mer på 

grund av vetskapen om kvaliteten (Klemperer, 1995). Osäkerheten gör att beslutsprocessen tar 

längre tid när de väljer om de ska byta bank eller inte. 

 

3.3 Finansiella byteskostnader 

I denna kategori finns byteskostnader som rent ekonomiskt påverkar kunden vid ett byte. Det 

kan vara engångskostnader vid ett avslut, kostnader för kompatibla komponenter eller förlust 

av rabatter och förmåner. 

 

Zeithaml (2007) skriver om Kontraktskostnader som är kostnader som uppstår vid ett avslut 

hos företaget. Många företag har en tillkommande avgift för att förhindra att bytet genomförs 

(Shy, 2002). Bankerna är inget undantag, även där finns det företag som tar ut denna 

avslutningsavgift i form av exempelvis räntekompensation för bundna lån (Petersson, 2015). 

Klemperer (1995) skriver om Monetära byteskostnader och beskriver dessa kostnader 

liknande som Zeithaml (2007) beskriver kontraktskostnader; vid ett avslut eller byte av 

leverantör kan kunden vara tvungen att betala en avslutningsavgift eller deposition. Denna 

byteskostnad kan exempelvis vara att lämna tillbaka inköpt bankdosa. Andra finansiella 

kostnader som kan uppstå när en konsument byter bank är att denne går miste om företagets 

lojalitetsprogram eller förlust av rabatter och förmåner. För att bibehålla kunder använder sig 

företag av olika lojalitetsprogram. I förlängningen bidrar det till att kunden kan förlora dessa 

fördelar vid ett byte och på så vis uppstår en byteskostnad (Klemperer, 1995). Det kan till 

exempel vara bankkort där rabatter eller bonusar samlas som är relaterade till den specifika 

banken. Konsumenten upplever ett motstånd till att byta bank eftersom att denne har ”tjänat 

in” bonusar i form av rabatter och förmåner under den tid denne har varit kund i banken 

(Burnham et al., 2003). 
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Bankerna har ofta samarbeten med olika betaltjänster som är kopplade till den specifika 

banken. Detta innebär att en del tjänster som är sammankopplade med en specifik bank inte 

går att använda hos en konkurrerande bank vilket gör att tröskeln till att byta bank blir högre. 

Detta benämner Klemperer (1995) som behovet av kompatibla komponenter. Alltså, om 

produkter endast kan vara kompatibla med komponenter från samma produktlinje uppstår 

byteskostnader. Till exempel när en kamera bara är kompatibel med en viss lins och därför 

fortsätter kunden köpa denna kameralins istället för att byta kamera. Detta är en vanligt 

förekommande strategi att använda sig av för att bibehålla kunden trogen, många gånger 

reflekterar inte ens kunden över detta. 

 

3.4 Relationsmässiga byteskostnader 

I denna kategori finns byteskostnader förknippade med obehag att lämna relationer eller 

varumärken ur ett psykiskt eller identitetsmässigt perspektiv. 

Vid valet av en produkt eller ett företag kan individer intala sig att de gjort det rätta valet 

enbart för att valet föll på just den produkten eller det företaget. Inom socialpsykologin 

beskrivs detta fenomen som ett försök att reducera kognitiv dissonans (Coval & Moskowitz, 

1999). Om kunderna initialt är likgiltiga, kommer anslutningen till en aktör ändra 

konsumenternas relativa nytta för produkterna så att de upplever en kostnad av att byta bank. 

Detta beskriver Klemperer (1995) som psykologiska byteskostnader. Vidare kan det enligt 

Burnham et al. (2003) vara svårt för en konsument som har bildat en personlig relation med 

sin tidigare leverantör att bryta relationen genom att byta till ett konkurrerande företag. Det 

kan vara en känsla av trygghet och en frihet att agera bekvämt gentemot leverantören (Kiser, 

2002). Exempelvis att våga ställa frågor om man inte förstår. Denna byteskostnad benämner 

Burnham et al. (2003) som relationsförlust. Inom banksektorn och andra marknader med en 

stor interaktion mellan kund och företag har denna byteskostnad visat sig hög. Vidare skriver 

Burnham et al. (2003) att en liknande känsla kan uppstå med varumärken. När en konsument 

förknippar sig själv med ett visst varumärke eller har känslomässiga band till varumärket 

uppstår det en byteskostnad. Konsumenter tenderar att identifiera sig själva med varumärken 

och känna tillhörighet (Burnham, et al, 2003). Ett konkret exempel som vi kan identifiera i 

dagens samhälle är människor som helst inte vill byta från Iphones telefoner till Samsungs 

telefoner eller tvärtom på grund av att de känner en samhörighet till varumärket. 
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3.5 Effekten av byteskostnader 

Stora byteskostnader bidrar till en mindre rörlighet på en marknad (Englund et al., 2001; 

Zeithaml et al., 2007; Dimitriadis, 2011; Köksal & Dema, 2014). Byteskostnader är något 

som upplevs vilket innebär att två konsumenter kan ha upplevt olika hög grad av 

byteskostnader trots samma ansträngning vid bankbytet. Ur ett kundperspektiv påverkar 

byteskostnader en marknad negativt då bytesintensiteten ofta tenderar att bli låg (Farrell & 

Klemperer, 2007). En låg bytesintensitet innebär att kunderna förblir lojala. Aktörerna på 

marknaden behöver då inte anstränga sig lika mycket för att behålla sina kunder jämfört med 

om bytesintensiteten är hög (Fabra & Garcia, 2012). Klemperer (1995) och Shy (2002) bl.a. 

skriver att priser tenderar att stiga vid högre byteskostnader vilket ger upphov till 

monopolvinster. Den svenska banksektorn ses som en oligopolmarknad vilket påminner om 

en monopolmarknad. I en oligopolmarknad är det ett fåtal aktörer som har makten och styr 

marknaden, i en monopolmarknad finns det endast en aktör. Dock finns det numera många 

aktörer att välja mellan inom den svenska banksektorn men storbankerna utgör så pass stor 

del av marknaden vilket är orsaken till att den fortfarande ses som en oligopolmarknad 

(Konkurrensverket, 2016). 

 

Klemperer (1995) skriver att produktvariationen blir lidande vid stora byteskostnader då de 

starka aktörerna inte känner samma tvång att diversifiera sitt produktutbud för att differentiera 

sig mot konkurrenterna. Om de etablerade bankerna diversifierar sitt produktutbud kommer 

en del konsumenter att flytta sitt intresse från endast sin befintliga aktör och då ökar chansen 

att de börjar konsumera flera aktörer eftersom de fått upp ögonen för andra alternativ. Låt oss 

säga att en kund har varit trogen sin bank i hela sitt liv och märker att en etablerad konkurrent 

innehar en produkt i sitt sortiment som tilltalar denne. När kunden inser att det är fördelaktigt 

att konsumera tjänster utöver sin egna bank tenderar hen att söka information kring även 

andra tjänster. Detta kan vara en anledning till att storbankernas produktutbud i stort sett är 

identiskt och att dessa banker samarbetar med varandra. Exempel på samarbeten mellan 

bankerna är digitala tjänster som Swish och Mobilt BankID. Klemperer (1995) menar att 

dessa konsumenter är priskänsliga och risken är då stor, utifrån storbankernas perspektiv, att 

de kommer att söka sig till mindre aktörer med förmånligare priser, trots byteskostnader. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att byteskostnader hindrar kunder att byta bank vilket 

gör att starka aktörer kan ta ut ett högre pris och behovet att ytterligare diversifiera sitt 

produktutbud inte ses som nödvändigt. 
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3.6 Byteskostnader som strategi 

Ur ett företagsperspektiv kan ökade byteskostnader hos de befintliga kunderna vara lönsamt 

för företaget. Lyckas företaget med att öka de befintliga kundernas byteskostnad kan det 

generera stora värden (Klemperer, 1995; Burnham et al., 2003). Detta leder till att företagen 

får makt att styra över exempelvis marknadens prissättning och på så vis utnyttja kundernas 

byteskostnader till sin egen fördel. Om företaget implementerar en känsla av att kunden 

kommer att gå miste om något vid ett byte har strategin lyckats. Företaget kan öka kundernas 

byteskostnader med hjälp av diverse strategier. Nedan presenteras ett urval av dessa. 

  

3.6.1 Paketlösningar 

En vanligt förekommande strategi är att bunta ihop olika produkter och tjänster i en och 

samma lösning (Burnham et al., 2003). Banker erbjuder till exempel olika paketlösningar för 

att knyta till sig kunder. Bankerna marknadsför dessa paketlösningar som fördelaktiga för 

kunden och inte sällan erbjuds bättre villkor om kunden samlar sina affärer. I ett längre 

perspektiv kan dock detta få konsekvenser för bankkundernas rörlighet, att bryta de olika 

paketlösningarna kan vara både problematiskt och tidskrävande (Konkurrensverket, 2013). 

Burnham et al., (2003) beskriver fortsatt att konsumenter som endast konsumerar från en 

leverantör har högre byteskostnader då dessa kunder tenderar att undvika omvärldens 

erbjudanden. Burnham et al., (2003) anser att företag som vill öka byteskostnader ska inrikta 

sig mot kunder med låg erfarenhet och undvika switchers på grund av att dessa är mer 

benägna att göra byten i framtiden. Ur ett bankperspektiv blir detta resonemang intressant då 

många ”föds” in i den bank som föräldrarna är kund i. I och med storbankernas historiska 

överlägsenhet torde dessa banker erhålla oerfarna kunder fortlöpande utan att någon väsentlig 

ansträngning krävs. Bankrelationerna förs då vidare från generation till generation och 

rörligheten fortsätter att vara låg.  

 

3.6.2 Lojalitetsprogram 

Ett lojalitetsprogram erbjuder kunderna förmåner med syfte att få dem att stanna i företaget. 

Med andra ord så är det alltså marknadsföring som syftar till att kunderna ska bli lojala mot 

företaget. Det vanligaste lojalitetsprogrammet i B2C relationer är kund- och bonuskort. I 

banker är ett vanligt lojalitetsprogram förmånligare räntor om kunden exempelvis samlar alla 

sina lån i banken vilket tidigare tagits upp (se paketlösningar). Lojalitetsprogrammet kan 

skapa en byteskostnad för kunden om denne har bestämt sig för att byta bank då kunden alltså 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/konkurrensen-pa-den-finasiella-markanden.pdf
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går miste om förmåner. Enligt CGI:s rapport (2015) vill kunderna bli erbjudna 

lojalitetsprogram då det genererar ett värde för kunden. Dock kan det diskuteras om 

lojalitetsprogram verkligen genererar ett värde för kunden i ett längre perspektiv då 

byteskostnaderna förmodas bli stora (Wu & Wang, 2012). Detta kan som sagt innebära att 

bytesintensiteten inom banksektorn blir lägre och på så vis ges möjligheten för starka aktörer 

att ta ut ett högre pris etc (Farrell & Klemperer, 2007). Feurst (1999) argument står i motsats 

till synen om att lojalitetsprogram ökar kundernas byteskostnad. Han menar istället att 

lojalitetsprogrammen erbjuds av de flesta aktörer och således suddas effekterna ut. 

Konsumenten tar för givet att bli erbjuden diverse förmåner och rabatter. Vidare skriver 

Feurst (1999) att lojalitetsprogram endast genererar ett finansiellt värde för kunden och det 

bidrar inte till en starkare relation mellan banken och kunden. Enligt Ongena & Smith (1997) 

så kan information om kunderna hjälpa bankerna att utforma specifika lojalitetsprogram. Om 

bankerna exempelvis vet om att en kund studerar kan de erbjuda ett lojalitetsprogram som är 

inriktat för just studenter. Denna typ av lojalitetsprogram anses mer effektiva. 

 

3.6.3 Relationsfördelar 

Via interaktionen med kunderna kan bankerna skapa relationsfördelar vilket höjer 

byteskostnaderna för kunden. Byteskostnader kan som sagt vara relaterade till kundens 

relation med banken. Efter en tid skapas en relation mellan kunden och banken och de besitter 

kunskap och erfarenhet om varandra. Kunden kan nu navigera på bankens hemsida och vet nu 

hur bra bankens service är. Detta gör att kunden har en uppfattning om banken. Om kunden 

byter till en annan bank så går kunskapen förlorad och det kommer att ta tid innan kunden kan 

bilda sig en uppfattning om sin nya bank. Kunden kommer att få spendera tid, energi och i 

vissa fall pengar för att lära känna den nya banken (Kretschmer, 2014). Enligt Dimitriadis 

(2011) bidrar relationen mellan bank och kund till att kunden känner en säkerhet och litar på 

banken. Tilliten blir en viktig faktor då banken exempelvis ger ekonomiska råd till sina 

kunder. Inom banksektorn integreras bankens personal och kunden mycket med varandra 

vilket förstärker relationen (Dimitriadis, 2011). Levesque & McDougall (1996) och 

Dimitriadis (2011) skriver att bankkunderna upplever en högre service vid face-to-face möten 

med personalen på banken, ett mötessätt som numera blir alltmer ovanligt då bankerna skär 

ner på antalet kontor och de flesta bankärendena sköts digitalt.  
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3.7 Diskussion angående den teoretiska referensramen 

Utifrån tre olika perspektiv har byteskostnaderna presenterats vilket ger en mångsidig bild. 

Valet att framföra mer än ett perspektiv ansågs som nödvändigt för att ge läsaren en ökad 

förståelse för byteskostnader då dessa kostnader är en central del av studien. Tidigare studier 

som har berört marknaders byteskostnader har framförallt varit studier inom ämnet 

nationalekonomi. Denna studie avser inte att mäta byteskostnader på en marknad likt många 

tidigare studier. Denna studie syftar istället till att få en mer djupgående förståelse för hur 

svenska bankkunder upplever ett bankbyte och vilka byteskostnader som upplevts vid bytet av 

bank. Studier visar sedan tidigare att byteskostnader är närvarande inom den svenska 

banksektorn. Vi anser därför att informationen från kunden som redan upplevt ett bankbyte är 

av väsentlig vikt för att hjälpa till att minska dessa kostnader med förhoppning av att förbättra 

konkurrensen eller åtminstone pressa storbankerna till förändring. Emipirin har som sagt 

hämtats från kunder som redan har genomfört ett byte av bank. Detta kan tyckas 

problematiskt i hänseende till den beskrivning vi angett angående Psykologiska kostnader. 

Dessa kostnader relateras till att kunden vid valet av exempelvis en bank intalar sig att de 

gjort det rätta valet i ett försök att reducera kognitiv dissonans. Det vi menar är att kunden kan 

försköna bilden av ett bankbyte och dess effekter. Detta är något vi har tagit i beaktning i 

analysen av resultatet. Byteskostnaderna som undersöks i denna studie kommer vara upplevda 

snarare än förväntade från kunden. Byteskostnaderna kan i denna studie likställas som de 

hinder kunden upplever vid ett byte av bank. Vi vill vara tydliga med att stora byteskostnader 

på en marknad endast är en av många anledningar till trögrörliga kunder. Jones, 

Mothersbaugh & Beatty (2000) skriver exempelvis att bristande attraktionskraft till 

konkurrerande företag är ett byteshinder. Det vill säga om kunderna inte upplever något 

alternativ som till fullo motsvarar den nuvarande leverantören. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel motiveras val av undersökningsstrategier i studien för att på ett effektivt sätt 

uppnå studiens syfte. Vi redogör även för metoder som använts för att analysera datan. 

Kapitlets sista del beskriver hur vi arbetat för att säkerställa studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Kvalitativ metod med deduktiv forskningsansats 

Studien är utförd med en kvalitativ metod då denna studie syftar till att få en mer djupgående 

förståelse för hur svenska bankkunder upplever ett bankbyte och vilka byteskostnader som 

upplevts vid bytet av bank. Den kvalitativa metoden ger en större möjlighet att just få djupare 

förklaringar och bakomliggande orsaker till hur respondenterna besvarar frågorna 

(Denscombe, 2009). Repstad (2007) skriver att en kvalitativ metod undersöker varför något 

händer snarare än hur ofta något händer, vilket är fallet i en kvantitativ undersökning. Till 

skillnad mot den kvantitativa datan är den kvalitativa datan svår att generalisera och 

kategorisera. Detta är dock inte ett problem då avsikten inte är att generalisera datan, utan 

endast ge en beskrivande bild om banksektorns problem och en förståelse för varför 

problemen har uppstått. I kritik mot den kvalitativa metoden hävdar Bjereld, Demker & 

Hinnfors (2009) att metoden är subjektiv och kan lämna utrymme åt forskarens egna känslor. 

Detta har vi haft i åtanke när vi analyserat datan och vi var noga med att vara objektiv när vi 

muntligt diskuterade datan med varandra. 

 

Denna uppsats har en deduktiv metodik eftersom att den utgår från tidigare teorier som ligger 

till grund för insamlingen av empiri till vår studie. Intervjufrågorna formades alltså av de 

teorier som redogörs för i kapitlet ”Teoretisk referensram”. Längst bak i denna uppsats finns 

en bilaga som beskriver hur referensramen operationaliseras. Anledningen till att detta är 

placerat i en bilaga är att läsaren inte nödvändigtvis behöver ta del av denna information för 

att förstå studiens innehåll och inriktning. Valet av en deduktiv ansats kan dock leda till att 

forskaren söker efter information förenat med dennes förväntningar om verkligheten och då 

går miste om användbar information (Jacobsen, 2002). Detta är något som har beaktats när 

empirin analyserades. Vi har, i så stor utsträckning som möjligt, försökt förstå bakomliggande 

orsaker till varför respondenterna svarar som de gör. 
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4.2 Urval 

Valet av respondenter har skett genom ett snöbollsurval samt ett ändamålsenligt urval. 

Snöbollsurval innebär kortfattat att forskaren tar kontakt med relevanta respondenter för 

undersökningens syfte och sedan använder dessa för att få kontakt med fler respondenter. Vi 

pratade med människor i centrala Gävle och frågade om de har bytt bank inom det senaste 

året. Vi fann två stycken som gjort detta och som var villiga att deltaga i vår undersökning. De 

hade även kännedom om andra som också har bytt bank det senaste året vilket gjorde att de 

kunde sprida undersökningen vidare. Efter tre veckor hade vi 18 stycken telefonnummer till 

människor som var villiga att deltaga i vår studie. Därefter gjorde vi det så kallade 

ändamålsenliga urvalet och valde ut tio stycken med blandade åldrar mellan 20-40 år samt 

hälften kvinnor och hälften män. Hedin (1996) skriver att så olika personer som möjligt ger 

ett trovärdigare resultat än om respondenterna är av samma kön, ålder eller i liknande 

arbetsbransch. Denscombe (2014) beskriver att människors vilja att deltaga i en undersökning 

tenderar att öka om en bekant rekommenderar personen att deltaga. Med tanke på att 

undersökningen syftar till att få känslig och privat information från respondenterna ansåg vi 

att snöbollsurvalet var ett lämpligt tillvägagångssätt. Dessutom är metoden fördelaktig då det 

går smidigt att hitta respondenter eftersom att processen flyter på automatiskt (Denscombe, 

2014). Då bankerna inte ger ut information om sina kunder på grund av banksekretessen så 

valde även vi att försäkra respondenterna full anonymitet. Studiens empiri är insamlad i Gävle 

av två anledningar. Dels för att vi är bosatta där vilket underlättade insamlingen av empiri och 

dels för att vi anser att data från en medelstor stad som Gävle bör stämma överens med övriga 

Sveriges bild av ett bankbyte. Däremot kan vi inte uttala oss med säkerhet att resultatet hade 

sett annorlunda ut om vi genomfört studien i en större eller mindre stad. 

  

4.3 Datainsamlingen 

Vi har med litteraturstudier till hjälp studerat banksektorns struktur och dess förändring för att 

få en förståelse för konkurrenssituationen inom banksektorn. Litteraturstudien bestod av 

böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och rapporter. Vidare skedde datainsamlingen 

med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tio stycken konsumenter som har 

bytt bank inom det senaste året. Intervjuerna skedde via telefon då vi kände att det var 

lämpligare att intervjua respondenterna via telefon än ett möte face-to-face med tanke på att vi 

inte har någon personlig anknytning till respondenterna. Vidare var vi tveksamma till om 

människor vi inte har någon relation till skulle vara villiga att deltaga i studien om vi ville 
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mötas personligen. Dock var vi även tveksamma till en telefonintervju då vi var osäkra om 

samma kontakt med respondenterna skulle uppstå som vid ett möte. Men Denscombe (2000) 

skriver att människor är lika ärliga och uppriktiga vid en telefonintervju som vid ett möte 

face-to-face. Det går även fortare att utföra telefonintervjuer än att möta respondenterna. 

Trost (2010) skriver att enkla och raka frågor leder till mer omfattande svar. Denna 

information låg till grund för valet att formulera intervjufrågorna innan vi ringde 

respondenterna för att säkerställa att frågorna verkligen var enkla att förstå. Vidare ställdes 

samma frågor till samtliga respondenter och svaren spelades in för att inte riskera att missa 

information. Efter att vi transkriberat datan har vi renskrivit och placerat delar av texten i 

uppsatsens resultatkapitel. Intervjufrågorna skickades i förväg via e-post för att 

respondenterna skulle få möjlighet att hinna tänka igenom sina upplevelser av bankbytet 

innan intervjun gjordes. Detta för att få data som verkligen speglar deras bild av bytet. 

 

4.4 Analysmetod 

För att förstå och använda resultatet av en studie måste den insamlade datan bearbetas, 

struktureras och sammanställas (Olsson & Sörensen, 2007). En kvalitativ studie genererar 

mycket information som först måste hanteras och sedan analyseras. Trost (2010) skriver att 

det inte finns några direkta regler för hur en analys av kvalitativ data ska se ut. Däremot finns 

det riktlinjer att följa. Vi har använt oss av en analysmetod som påminner om Teoristyrd 

tematisk analys. Den går ut på att kategorisera datan utifrån teorier och underlättar bevarandet 

av respondenternas anonymitet (Repstad, 2008). Ett tema är kontentan av det personen vill 

säga med meningen, kort sagt alltså vad respondenten kommer fram till. Istället för att 

identifiera egna teman har vi placerat datan under de tre olika sammanställningarna av 

byteskostnader; tidskostnader, finansiella byteskostnader och relationsmässiga 

byteskostnader. 

 

4.5 Metodkritik 

Respondenterna är troligtvis medvetna om att de representerar både sin gamla och nya bank i 

denna undersökning och kan därför, medvetet eller omedvetet, försköna eller svartmåla sitt 

svar beroende på inställning till bankerna. En fokusgrupp hade troligtvis genererat en 

rättvisare bild hur respondenterna verkligen upplevde alla aspekter av bankbytet. Det är 

möjligt att respondenterna inte helt och hållet minns hur de upplevde de olika aspekterna, en 

diskussion i en grupp hade möjligtvis hjälpt respondenterna att minnas bättre. Med anledning 
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av att urvalet skedde genom ett snöbollsurval finns risken att undersökningen spreds till 

personer med liknande bakgrund och socialt sammanhang som de två först tillfrågade 

personerna. Detta kan givetvis ses som problematiskt för studiens trovärdighet. Men med 

tanke på svårigheterna att nå personer vars bankkonsumtion har förändrats det senaste året 

anser vi att denna urvalsprocess fyller sin funktion på ett effektiv sätt. Det vill säga att få 

deltagare till undersökningen. Vi kunde exempelvis inte få tillgång till bankregister och 

information om personer som bytt bank det senaste året, vilket försvårade urvalsprocessen. I 

undersökningen var respondenternas åldrar mellan 20-40 år. Anledningen till detta beror på 

att dessa personer fanns tillgängliga för att delta i undersökningen. Vi informerade inte de två 

första deltagarna om några preferenser angående ytterligare deltagare, vilket möjligen hade 

varit fördelaktigt för att få tillgång till respondenter i ett större åldersspann. Detta bör givetvis 

tas i beaktning i avseende till studiens resultat. Som vi tidigare nämnt avser denna studie inte 

att på något sätt generalisera människors upplevelser av ett bankbyte, men det kan 

argumenteras för att ett större åldersspann givit undersökningen högre trovärdighet.  

  

4.6 Kvalitetskriterier 

4.6.1 Validitet 

Hög validitet innebär att man verkligen undersöker det man avser att undersöka med en 

studie. Därför har vi noggrant utvärderat om respondenternas svar på intervjufrågorna 

verkligen ger oss information för att besvara forskningsfrågorna och uppnå syftet med 

studien. Bjereld et al. (2009) skriver att diffusa intervjufrågor kan innebära ofullständiga svar 

vilket gör att validiteten inte upprätthålls. För att uppnå en hög validitet har vi noggrant 

formulerat frågorna så att de är enkla att förstå. Frågorna är baserade på välkända teorier 

vilket har underlättat vårt arbete. Att vi spelade in intervjuerna stärker studiens validitet. 

Syftet med inspelningen var att göra det enkelt att transkribera datan. Om vi endast fört 

anteckningar hade risken varit stor att vi missat viktig information. Nu kunde vi istället, ord 

för ord, sammanställa respondenternas svar. Denscombe (2014) skriver att det finns en stor 

risk att det uppstår misstag vid manuell överföring av data och felaktig data överförs. Därför 

var vi noga vid transkriberingen. Vi undersökte att allt blivit rätt två gånger innan vi gick 

vidare i arbetet. 
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4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i en studie (Bjereld et al., 2009). För att datan ska anses 

validerad måste tillförlitligheten således vara hög. Det innebär alltså att hög validitet 

förutsätter hög reliabilitet. Reliabiliteten visar om forskningsinstrumentet är neutralt 

(Denscombe, 2009). Reliabiliteten i en kvalitativ studie hänförs ofta till forskarnas inverkan 

på respondenterna. Respondenter kan till exempel bli påverkade av hur intervjufrågorna är 

formulerade och uttalade. Detta har vi givetvis beaktat när vi genomförde intervjun, vi var 

noggranna med att inte uttrycka oss subjektivt under intervjun. Vi använde oss av en testgrupp 

som bestod av sex personer i åldrarna 20-37 år som svarade på samma frågor som 

respondenterna. Syftet med testgruppen var att jämföra deras svar med respondenternas. Då 

svaren nästintill var identiska kan vi säkerställa att studien håller hög reliabilitet. Hög 

reliabilitet i en studie innebär alltså att resultatet blir detsamma vid upprepad mätning och 

studien är även oberoende av vem som utför mätningen (Trost, 2010). 
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5. Resultat 

 

5.1 Introduktion intervju 

I denna uppsats har tio kvalitativa intervjuer genomförts för att ta reda på hur respondenterna 

har upplevt ett bankbyte. Uppsatsen har avgränsats till att få en förståelse för byteskostnader 

kopplat till ett byte av bank på grund av att flera studier har visat att byteskostnader påverkar 

en kunds bytesbeteende i hög grad. Utifrån teorier rörande byteskostnader har tre kategorier 

identifieras vilka är följande; tidskostnader, finansiella byteskostnader och relations 

byteskostnader. Resultatet angående upplevda byteskostnader kommer att presenteras i de 

ovan nämnda kategorierna. 

 

5.2 Tidskostnader 

Ett bankbyte beskrivs ofta som något tidskrävande och ansträngande. Det kan vara allt ifrån 

den tid det tar att söka efter alternativ till sin nuvarande bank eller tiden det tar att lära sig den 

nya internetbanken. Inom kategorien tidskostnader har följande ämnen behandlats och 

diskuterats med respondenterna: 

 

Från tanke till handling 

Sex av tio respondenter ansåg att processen till att faktiskt genomföra bytet tog lång tid. De 

var samtliga tveksamma till sin nuvarande situation och medvetna om bättre villkor hos andra 

banker än den de då var kund i. ”Det tog längre tid än jag tänkt att det skulle göra” beskrev 

respondent 2. Följande citat från respondent 3 beskriver situationen tydligt. ”Jag studerade 

olika alternativ under några månader innan jag kontaktade banken jag tillslut bestämde mig 

för.” Respondenterna beskriver att de skjutit på beslutet att byta bank. En intressant 

iakttagelse med svaren från respondenterna 2, 4 och 9 var att de kunde beskriva en enskild 

händelse som triggade beslutet att faktiskt genomföra bytet. Alltså en händelse som påverkade 

dem från att endast tänka tanken om en förändring till att processen på riktigt startade. 

Respondent 2 uppgav att han blivit illa bemött av sin tidigare banks personal när han ville 

sätta in en påse med sparade mynt på sitt bankkonto. ”Kvinnan på banken svarade spydigt att 

deras bank inte sysslar med mynthantering och att jag får vända mig till Forex. När jag 

påpekade att Forex tar ut en hög avgift för detta svarade hon att det inte var deras problem.” 

Respondent 4 beskriver att de hade pratat om bankbyten i fikarummet på hennes arbetsplats 

och att flera arbetskamrater då påpekat att det inte alls var så krångligt som människor tror. 
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”Därför tog jag äntligen tag i ärendet och kontaktade den bank jag hade fått intrycket av 

skulle vara bäst lämpad för mig”. Respondent 9 beskriver att hon länge funderade på att byta 

bank men att processen dröjt för att hon inte tagit tag i det. När hennes tidigare bank 

avslöjades med att hjälpa personer med mycket pengar att skatteplanera tog processen dock 

fart. ”Jag blev väldigt illa berörd, bankerna är så viktiga för samhällets ekonomi, och så gör 

de sådana oetiska handlingar. Det är bedrövligt. Jag bytte bank direkt efter jag läst om det i 

tidningen.” (Respondent 9). Respondent 1, 7 och 10 antydde att bytet skedde naturligt då de 

hade knutit ett nytt lån hos en ny bank med anledning av bättre lånevillkor. Respondent 10 

beskriver det så här: ”Vi hade kontakt med lite olika banker och valde tillslut den som gav oss 

bäst ränta när vi köpte vårt nya hus.” Två stycken respondenter uppgav att vardagen tog så 

mycket tid och energi så de orkade helt enkelt inte söka information kring banker på kvällarna 

efter jobbet vilket gjorde att det tog lång tid innan bytet blev av. ”...och på helgerna ville vi ju 

göra andra saker än att leta vilken bank som passar oss bäst.” (Respondent 5). 

 

Osäkerhet inför bytet 

Sju av tio respondenter ansåg att bytet genererande en viss osäkerhet. ”Jag visste inte hur 

villig den nya banken kommer vara att hjälpa mig i olika ärenden, jag är väl inte direkt deras 

mest lönsamma kund.” (Respondent 5). Samtliga respondenter hade noggrant studerat sin nya 

banks tjänster och erbjudanden innan bytet så de sakerna kände de till. Däremot var de mer 

osäkra på hur servicen i den nya banken är. ”De var väldigt hjälpsamma när jag kontaktade 

dem första gången och indikerade att jag ville byta bank. Men jag tänkte att det kanske bara 

var ett försök att locka dit mig.” (Respondent 6). De tre respondenter som inte kände någon 

osäkerhet uppgav att de tänker att alla banker i Sverige ungefär håller samma kvalitet. ”Det är 

nog ingen skillnad mellan de olika bankernas kvalitet i Sverige.” (Respondent 4).  

 

Kundens kännedom om olika finansiella begrepp  

Respondenterna ansåg sig själva besitta kännedom i skiftande utsträckning inom olika 

finansiella begrepp men samtliga ansåg sig själv ha minst grundläggande kunskaper för att 

göra ett lönsamt bankval i deras mening. Respondent 1 och 7 beskrev att de tagit hjälp av 

familj och vänner om det var något dem inte förstod. ”Min sambo kan mycket om ekonomi, så 

han hjälpte mig om det var något jag inte förstod.” (Respondent, 1). Respondent 2, 5 och 9 

ansåg sig däremot ha mycket goda finansiella kunskaper. ”Min mamma arbetade på bank 

innan hon gick i pension så jag snappade nog upp en del begrepp när jag växte upp.” 

(Respondent 9). 
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Bankernas agerande gentemot kunden vid bytet 

Respondenterna beskrev respektive bank som hjälpsamma när de meddelade banken att de 

ville byta. Respondent 3 beskrev situationen följande: ”Jag tänkte att min dåvarande bank 

inte skulle vara särskilt hjälpsamma eftersom jag skulle byta till en konkurrent. Men där hade 

jag fel, de uppträdde oerhört proffsigt.”(Respondent 6). De svarande ansåg fortsatt att 

bankerna förklarade hur processen kommer att genomföras och hur lång tid bankbytet 

kommer att ta. Enligt rutiner från bankerna ska ett byte av bank avseende transaktionskonton 

och sparkonton genomföras på högst tre dagar. Kunden har även rätt till information från sin 

gamla bank angående bland annat stående överföringar och autogiro. I rutinerna ingår inte då 

kunden exempelvis har lån, aktier, värdepapper, pensionssparande i banken. Vid sådana 

ärenden har bankerna inga gemensamma rutiner. Respondent 2, 3, 6, 7, 8 och 10 hade ärenden 

utöver transaktionskonton och sparkonton. De upplevde bankerna som tydliga i hur det 

kommer att påverka ett byte och det fanns även lättillgänglig information om detta på internet 

eller via bankernas hemsidor ansåg dem. ”Jag hade läst på olika forum hur ett bankbyte går 

till, så jag var inställd på hur processen skulle se ut.” (Respondent 8).  

 

Om kunden vill flytta sina lån till den nya banken behövs först och främst ett nytt låneavtal 

från den nya banken. Kunden kan även välja att behålla lånet hos den tidigare banken och 

göra upp om hur lånet ska betalas av i framtiden. Fondhandel kan beroende på den nya 

bankens utbud av fonder föras över på ett smidigt sätt om den innehar samma utbud som den 

tidigare banken. Vill kunden fortsatt ha E-fakturor behöver kunden meddela det till sin nya 

bank annars raderas dessa och kunden får istället pappersfakturor. Bankkorten som är 

kopplade till den dåvarande banken kommer att avlutas när kunden byter bank. Kunden blir 

således skyldig att kontakta leverantörer där kortet är knutet för betalning. Olika 

betalningslösningar likt Swish kan kunden förlora vid ett byte till en bank utanför detta 

samarbete. Det gick att utläsa en viss skillnad mellan respondenter som enbart flyttat 

transaktions och sparkonton jämfört med de kunder som behövt flytta något utöver detta. 

Respondent 9 flyttade enbart transaktions och sparkonton denne ansåg följande: ”Eftersom jag 

inte hade några lån i min tidigare bank utan endast sparkonto och betalkonto tog bytet bara 

några dagar.” (Respondent 6). Respondent 10 upplevde inte heller några problem vid 

bankbytet och beskriver processen som följande: ”Behövde ändra lite autogireringar, men 

inte så mycket mer.” De respondenter som behövt flytta lån och fonder bedömde denna 

process som något mer ”slitsam”. Respondent 4 som var bunden till banken via ett lån fick 

exempelvis vänta in ett lånebesked från den banken hen tänkte byta till. Respondent 4 
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beskriver följande: ”Då jag flyttade lån mellan bankerna var jag tvungen att invänta lånelöfte 

från min nya bank.”  

 

Bankernas likheter och olikheter 

Bankerna anses ha liknande utbud enligt respondenterna. Respondent 2, 6, 8 och 10 bedömer 

att de etablerade bankerna som erbjuder fullsortiments lösningar är snarlika men samtidigt 

hänvisar de till nischade banker och dess skilda produktutbud. Respondent 2 beskriver de 

nischade bankerna som mer differentierade vilket han ansåg som bra med anledning av ökade 

alternativ. ”Jag handlar en del med aktier och sköter de ärendena från en nischbank eftersom 

den är mer inriktad mot aktiehandel. Jag får mer hjälp därifrån än från min huvudsakliga 

bank.” (Respondent 2). Några av de svarande ansåg att det fanns bra mätverktyg på internet 

för jämförelse. De pekade på olika internetsidor som behjälpliga och smidiga vid jämförelse 

av exempelvis räntor för bolån och avgifter för olika konton. De svarande ansåg fortsatt att 

bankerna och dess personal var tydliga med sina erbjudanden när respondenterna väl 

kontaktade bankerna. ”Bankerna är för gemene man väldigt lika men gräver man lite djupare 

finns det tydliga skillnader och strategier från bankernas sida. Exempelvis inom bolån skiljer 

sig bankernas rådgivning markant. En del banker rekommenderar i en situation att kunden 

ska dra ner på sin amortering på bolån medan andra i samma situation anser att man bör 

amortera oavsett ränta.” (Respondent 9).  

 

Lärandeprocess av bankens tjänster och produkter 

Respondenterna ansåg inte lärandeprocessen som särskilt tidskrävande. Respondent 1, 7 och 8 

ansåg att exempelvis internetbanken var nästintill densamma som hos den tidigare banken. 

”Den nya banken hade en del digitala tjänster som jag tidigare inte varit kontakt med. Men 

det var inget större bekymmer, en viss inlärningstid. Internetbanken och mobilbanken var i 

stort sett likadana som jag hade hos min tidigare bank.” (Respondent 7). Samtliga 

respondenter ansåg att den nya bankens internetbank och mobilbank inte var särskilt 

svårnavigerade i jämförelse med den tidigare bankens internetbank och mobilbank. Både 

respondent 5 och 6 beskrev att de hittade ett intresse i och med lärandeprocessen. De blev 

nyfikna på vad bankerna faktiskt erbjuder för olika alternativ och tjänster till sina kunder. 

”Efter att bytet var genomfört fortsatte jag att läsa om bankernas olika tjänster och jämförde 

bankernas produkter, det var riktigt intressant”. (Respondent 2). 
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Konsumenternas upplevelser av nytt kontonummer, bankkort och koder 

Respondenterna upplevde inte det som något större problem att byta kontonummer, bankkort 

eller koder. Dock medgav flera respondenter samtidigt att de helst undvikit detta. En del 

svarande ansåg att det var något besvärande att på nytt registrera sitt bankkort hos olika 

leverantörer. ”Jag har mitt kontonummer sparat på en del internetsidor, ATG online, Svenska 

spel osv. Det var lite drygt att behöva ändra kontonumret överallt.” (Respondent 8). 

Respondent 4 beskriver att de anser att bankerna bör förenkla processen ytterligare. De anser 

att kontonumret likt ett telefonnummer borde kunna flyttas vidare från en bank till en annan 

för att på så sätt förenkla bytet. ”Här borde bankerna faktiskt kunna lösa detta bättre. Att det 

är smidigare att byta exempelvis som när du byter mobilabonnemang och det automatiskt 

flyttar över ditt mobiltelefonnummer.” (Respondent 4). Sex av tio respondenter såg inte några 

problem alls med att byta kontonummer, bankkort samt koder. Respondent 2 beskriver sin 

åsikt följande: ”Du får ju nya kort hos banken var tredje var fjärde år oavsett om du bytt eller 

inte så man har väl lite vana att byta sedan tidigare.” 

 

Relation med nya banken 

De respondenter som har en relation till en bankman eller liknande beskriver att kontakten 

byggts upp på ett bra sätt med sin nya bank men att de tvekade att byta bank på grund av att 

de var tvungen att bryta kontakten med deras tidigare bankman. Respondenterna menar även 

att det tar tid att bygga upp en relation med sin nya bankman och att det handlar om 

personkemi. ”Vissa finner man snabbt kontakt med, andra inte. Jag hade en fin kontakt med 

min gamla bankman och kommer säkert få samma fina kontakt med min nya. Det kommer 

bara att ta lite tid.” (Respondent 5). Vidare beskriver en del respondenter den förändrade 

konsumtionen av bankerna i mån av digitaliseringen som en negativ faktor för att skapa en 

relation med banken. Ett flertal respondenter menar att de inte längre besöker bankkontoren. 

”Den kontakt man har sker via telefon, och den sker ju med ett kundsupport max en gång per 

år.” (Respondent 7). Dock ser de flesta respondenter med ljus syn på den framtida kontakten 

med banken och tror den kommer bli minst lika bra eller bättre. De tror att bankerna kommer 

att hitta ett sätt att skapa personliga relationer med sina kunder, troligtvis via digitala kanaler. 

Respondent 9 kontaktade sin nya bank och blev så väl bemött att beslutet att välja den banken 

skedde direkt efter kontakten. ”Jag mötte faktiskt en mycket trevlig personal när jag 

kontaktade banken första gången vilket var en stor anledning till att jag valde just den 

banken. Det kändes som att banken tog samhällsansvar och de kunde argumentera för sitt 
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agerande och existens på ett övertygande sätt. Så jag är väldigt positiv till att i framtiden få 

en ännu bättre relation till min nya bank.” 

 

Papper och avtal 

Respondenterna upplevde att det var en hel del papper och avtal som behövdes läsas igenom 

men de bedömde också att ett bankbytet var något så pass viktigt att de hade överseende med 

research och läsning av avtal etc. Samtidigt berömde många respondenter bankernas rutiner 

och de upplevde att de fick mycket hjälp med att förstå innebörden av avtalen. Respondent 10 

beskriver följande: ”Det var en del papper som behövde lämnas in vid bytet men samtidigt 

märkte man att bankerna hade rutiner som var lättförståeliga och smidiga. Överlag så 

upplevde jag inget problem i denna fas.” En del respondenter beskriver att de behövde fråga 

närstående om hjälp för att förstå lånets villkor exempelvis.  

 

5.3 Finansiella kostnader 

Det kan uppstå direkta finansiella kostnader för konsumenterna när de byter bank vilket enligt 

tidigare forskning kan leda till att konsumenterna hellre stannar kvar i sin bank än att byta till 

ett alternativ som egentligen är bättre lämpat. Inom kategorin finansiella kostnader har 

följande frågor behandlats och diskuterats med respondenterna: 

 

Miste om fördelar i och med bytet av bank  

Samtliga respondenter har blivit erbjuden fördelar av sin gamla bank som de gick miste om i 

någon mån på grund av att de bytt bank. Sex av respondenterna har fått en ”samlingsrabatt” 

tack vare att de hade samtliga lån i banken. ”Då jag var så kallad helkund fick jag en rabatt 

av banken” (Respondent 3). Tre av respondenterna uppgav att de fick bonusar på allt de 

handlade med sitt kontokort. ”Jag fick bonuspoäng på allt jag handlade med mitt förra 

kontokort. När jag hade kommit upp i tillräckligt många bonuspoäng kunde jag handla saker 

för de poängen. Dock blev det aldrig av att jag gjorde det” (Respondent 1). Däremot var det 

ingen som tvekade att byta bank på grund av fördelarna de fått av banken. ”Bonusen var ju 

inget man märkte av. Är nog mest ett knep för bankerna att hålla kvar sina kunder. Min 

ekonomiska situation blev mycket bättre efter bankbytet trots att jag förlorade någon slags 

bonus i och med bytet”. (Respondent 6). ”Jag vill inte associeras med en oetisk bank, så om 

jag förlorar några kronor varje månad på grund av något slags bonussystem så struntar jag i 

det. Avgifter och att tjäna pengar har aldrig varit prio ett för mig utan snarare att jag kan 
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rättfärdiga mitt val av bank med vettiga argument som jag kan stå för.” (Respondent 9). 

Ingen av respondenterna ansåg alltså de förlorade rabatterna eller förmånerna som en orsak 

till att inte byta bank. 

 

Avgift vid bytet av bank  

Hälften av respondenterna fick betala en avgift till sin bank för att byta. Fyra stycken fick 

betala ränteskillnadsersättning till sin gamla bank för att kunna lösa sina bundna bolån. ”Jag 

behövde lösa ett lån och flyttade över det till den nya banken men vi räknade på det och de 

var lönsamt för oss. Annars hade jag haft kvar lånet i den gamla banken.” (Respondent 4). 

Respondent 2 uppgav att hen fick betala en avgift för att flytta sina värdepapper till sin nya 

bank. ”Eftersom jag hade aktier i min gamla bank så tog de en avgift för att flytta dem. Men 

summan var inte så pass kännbar att jag såg det som en anledning till att inte byta bank. Jag 

ansåg att fördelarna med att flytta aktierna övervann den negativa eftersmaken att betala en 

summa för flytten.” (Respondent 2). Respondenterna som behövde betala en avgift för bytet 

fick via sin nya bank bättre alternativ som i längden skulle ge en ekonomisk fördel och ansåg 

därför inte detta som något hinder vid bankbytet. Några respondenter betalade även för sin 

nya bankdosa men den summan var inte alls stor. ”Nej, jag behövde inte betala någon avgift 

för att byta bank, förutom kostnaden för bankdosan de skickade hem. Men den summan var så 

liten vad jag kan minnas.” (Respondent 8).  

 

Anskaffandet av nya bankens produkter 

Endast tre av tio respondenter upplevde det som krävande att behöva skaffa sig kompatibla 

produkter till sin nya bank. ”Eftersom jag är totalt ointresserad av att syssla med denna typ 

av ärenden så upplevde jag det en aning krävande att installera säkerhetsprogram på datorn 

som man behöver ha till bankdosan” (Respondent 4). Vidare upplevde en respondent det 

krävande då hen var utan bankkort ett par dagar. ”Det tog nästan en vecka innan jag kunde 

använda mitt kort igen eftersom de först skickar kortet och sedan koden ett par dagar senare 

av säkerhetsskäl. Jag var tvungen att åka på semester i Åre utan bankkort, det var lite 

jobbigt.” (Respondent 7). Majoriteten upplevde alltså inte att det var krävande att genomföra 

bankbytet på grund av behovet av kompatibla produkter. ”Det gick smidigt, alla saker man 

behövde skickades hem i brevlådan.” (Respondent 1). ”Att ladda hem bankappen gick fort, till 

och med så att vi gjorde det direkt på banken när jag var där och skrev på papper.” 

(Respondent 2). 
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5.4 Relationsmässiga kostnader 

Relationsmässiga byteskostnader uppkommer då kunderna upplever en speciell relation med 

banken eller känner ett identitetsmässigt band. Detta kan medföra en ovilja att bryta relationen 

trots att bankbytet kommer att generera fördelar.  

 

Trygghet och fin relation med banken 

Sju av tio respondenter grämde sig för att byta bank på grund av att de kände sig trygg eller 

att de hade en speciell relation med sin bank. Trots att respondenterna bytte bank för att de 

ansåg att deras nya bank kunde leverera ett värde som den gamla banken inte kunde så 

upplevde alltså respondenterna en osäkerhet kring bytet. ”Jag hade haft min gamla bank i 26 

år och aldrig haft några problem samt alltid blivit vänligt bemött. Så såklart kändes det lite 

fel att byta.” (Respondent 10). Det var fler än respondent 10 som beskrev att det tog emot att 

byta bank på grund av att de alltid blivit väl bemött när de utfört bankärenden. ”Jag hade en 

riktigt bra kontakt med min dåvarande bankman som var en riktig klippa, det kändes fel att 

lämna honom” (Respondent 5). En av de respondenter som inte tvekade att byta bank på 

grund av trygghet eller en speciell relation med banken uttryckte ett missnöje mot sin gamla 

bank. ”Min relation till banken förstördes helt och hållet när jag läste att de hjälper 

människor med skatteplanering. Annars har jag haft bra kontakt med banken, men att byta 

var ett självklart val som jag absolut inte ångrar.” (Respondent 9). Merparten av 

respondenterna ansåg att en personlig interaktion öga mot öga bidrog till en bättre relation. 

”Man känner en helt annan trygghet av att besöka banken och prata med en professionell 

banktjänsteman än att ringa till exempel kundservice, dessutom kan det vara en trevligt 

pratstund.” (Respondent 8). 

 

Identitetsmässig relation till banken som varumärke 

Nästan ingen av respondenterna ansåg sig ha någon starkare relation till banken som 

varumärke. Respondent 4 svarade exempelvis ”Alla banker är troligtvis likadana så jag kände 

ingen speciell relation till min gamla bank och gör det inte till min nya heller.” Respondent 2 

beskriver att den tidigare banken har funnits med hela livet och att hens föräldrar exempelvis 

alltid varit kund där. ”Någon speciell relation kan jag inte påstå, däremot känns det lite 

konstigt. Till exempel när man ska ange vilken bank man har så är jag numera alltid påväg 

att ange min gamla bank, eftersom man av gammal vana alltid gjort det.” Svaret respondent 9 

uttryckte på den föregående frågan passar möjligen bättre in i denna kategori. Respondent 9 
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ansåg som sagt att bankernas agerande är oetiskt mot sina kunder därav dennes frustration 

mot banken och dess varumärke. Det var endast respondent 7 som identifierade sig med sin 

tidigare banks varumärke och upplevde därför en stor tröskel till att byta bank trots att han 

tillsammans med sin flickvän får betydligt bättre lånevillkor i deras nya bank. ”Jag trivdes i 

min gamla bank, fina lokaler i marmor och trevlig personal. Jag hade varit kund i banken 

ända sedan liten och kände väl egentligen inte att jag ville byta bank, men min flickvän 

övertalade tillslut mig att det skulle vara korkat att stanna kvar trots bättre villkor i nya 

banken.” (Respondent 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

6. Analys 

I detta kapitel analyseras svaren för att komma fram till i vilken grad kunderna som har bytt 

bank har upplevt de olika byteskostnaderna som vi redogör för i avsnittet Teoretisk 

referensram. Vi vill återigen förtydliga att våra analyser och diskussioner inte avser att vara 

generaliserande. Vi redogör endast för våra respondenters upplevelser av byteskostnader inom 

den svenska banksektorn och om deras upplevelser överensstämmer med den allmänna bilden 

av ett bankbyte, att det är en krånglig process som tar lång tid (Englund, Högrell, Lantto & 

Nordenanckar, 2001; Zeithaml, 2007; Dimitriadis, 2011; Köksal & Dema, 2014; Storm, 

2009).  

 

6.1 Analys tidskostnader 

Den generella bilden respondenterna gav var att tidskostnaderna vid själva bytet inte var 

särskilt stora. Men samtidigt beskriver många av de svarande att de skjutit på sitt beslut att 

byta bank i avseende till bl.a. deras egen bekvämlighet. Studiens respondenter uttryckte alltså 

att byteskostnaderna var stora framtill att bytesviljan intensifierades i så pass hög grad att 

respondenten aktivt undersökte andra alternativ bortom sin dåvarande bank. Tidigare studier 

och undersökningar har oftast varit av kvantitativ karaktär där de svarande nödvändigtvis inte 

genomfört ett byte av bank. I mångt och mycket har resultaten visat att många anser att 

bankbytet är krångligt eller tidskrävande, vilket i sin tur också varit den allmänna bilden från 

exempelvis Konkurrensverket men i synnerhet från konsumenterna. I Ipsos Public Affairs 

undersökning från 2016 svarar drygt tio procent att den främsta anledningen till att bytet inte 

genomförts beror på att det anses som en krånglig eller jobbig process. Resultaten i tidigare 

studier och undersökningar kan ha sin förklaring i att bristande erfarenhet, av att byta bank 

hos respondenterna, har påverkat tidigare studiers resultat. Burnham et al., (2003) beskriver 

att konsumenter med låg erfarenhet har lägre benägenhet att vilja genomföra ett byte än 

personer som tidigare eller regelbundet genomfört byten på grund av dels osäkerhet angående 

hur bytet kommer te sig. Det vi menar är att tidigare studier och undersökningar i många fall 

bortser från om respondenterna har genomfört ett bankbyte tidigare eller inte i sin 

framställning av resultatet. Degerman & Wallin (2009) bl.a. har däremot jämfört personer 

som tidigare har bytt bank och personer som inte tidigare bytt bank. Resultatet visar att 

personer som har erfarenhet av ett bankbyte anser att processen är smidigare än de som inte 

tidigare bytt bank. Denna studies resultat indikerar att bankbytet inte är särskilt tidskrävande 

eller jobbigt vilket är ett resultat som står i motsats till många tidigare undersökningar och 
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studier. Resultatet kan förklaras med att denna studie enbart har frågat respondenter som 

faktiskt genomfört ett bankbyte vilket tidigare studier och undersökningar sällan gjort. 

Resultatet kan fortsatt förklaras med att studiens respondenter var i åldrarna 20-40 år vilket är 

den åldersgrupp där flest byter bank under de senaste åren. Denna åldersgrupp torde då ha en 

högre erfarenhet av hur ett bankbyte ter sig. 

 

Respondenterna i denna uppsats beskriver bankerna som heterogena, det vill säga att de liknar 

varandra i stor utsträckning. Detta kan förklaras med att bankernas tjänster och utbud är lätt 

att kopiera vilket utgör ett problem vid differentiering (Matthews & Murray, 2007). En 

fortsatt förklaring till att bankernas utbud ses som snarlikt eller är snarlikt kan bero på att de 

etablerade bankerna inte sätts under tillräcklig press av konsumenterna för att diversifiera sitt 

produktutbud. När respondenterna har satt sig ned och jämfört de olika bankerna har dock 

olikheter identifierats. Respondenterna i denna studie har påpekat skillnader hos bankerna i 

fråga om främst prissättning. Denna process ansåg respondenterna underlättas av bl.a. diverse 

Internettjänster. Tidigare studier har påpekat att Internet och dess massiva flöde av 

information kan tänkas bli ett störningsmoment snarare än ett hjälpande verktyg vid ett 

eventuellt byte (Karlsson et al., 2006). När Konkurrensverket (2009) undersökte 

trögrörligheten inom banksektorn fann de en del motsägelsefulla svar. De påpekade att 

alternativen för finansiella tjänster har förbättrats. Detta i sig är positivt ur ett 

konkurrensperspektiv men den stora mängd alternativ som finns tillgängliga kan bli 

kontraproduktivt för konsumenten. Konkurrensverket (2009) beskriver att konsumenten då 

kan få svårt att överblicka det rådande läget på marknaden och därigenom avskräckas att 

agera. Konkurrensverkets resonemang avslutas med en rekommendation för att utveckla just 

jämförelsetjänster med anledning av att underlätta valet för konsumenten. Respondenterna i 

denna studie uppgav just att jämförelsetjänsterna på Internet var användbara i deras 

informationssökning om olika alternativ. Detta indikerar på att Konkurrensverkets (2009) 

önskan har uppfyllts.  

 

De svarande upplevde som sagt bankerna och dess utbud som snarlikt men de framförde 

också vissa skillnader. I fråga om inlärningskostnader för respondenterna bedömdes de som 

små. Respondenterna upplevde att utbudet av tjänster och produkter i den nya banken 

påminde i mångt och mycket med den tidigare bankens utbud av tjänster och produkter. En 

del av de svarande förklarade dock att inlärningen tog tid, men de beskrev samtidigt 

situationen som stimulerande för att lära sig det nya produktutbudet. De upplevde följaktligen 
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inte några betydande problem i detta skede. Detta kan förklaras med att bankerna har ett 

snarlikt utbud vilket kunderna också upplevde, detta kan återigen hänvisas till Matthews & 

Murray (2007) angående likheter i utbud, vilket tidigare redogjorts för. Det faktum att 

respondenterna inte upplevde några betydande problem vid inlärning får ses som positivt i den 

mån att byteskostnaderna minskar för kunden. Men å andra sidan indikerar detta just på 

bankernas likheter i fråga om utbudet av tjänster och produkter. Om utbudet inte särskiljer sig 

nämnvärt från de olika aktörerna och bankerna i mångt och mycket efterliknar varandra finns 

risken att konsumenterna blir apatiska (Colgate & Lang, 2001).  

  

Respondenterna upplevde i olika stor grad kunskap om olika finansiella begrepp. Samtliga 

respondenter ansåg sig dock ha tillräckliga kunskaper för att göra en rättvis bedömning vid 

bankbytet. Kim, Kliger, och Vale (2003) beskyller asymmetrisk information som en 

bidragande orsak till uppkomsten av byteskostnader på bankmarknaden. Med asymmetrisk 

information menas en situation där en av parterna i transaktionen har mer eller bättre 

information än den andra. På grund av detta riskerar motparten att missgynnas i förhandlingen 

(Lean och Tucker, 2001). Bankerna har utöver detta beskrivits i ordalag som icke 

transparenta, det vill säga att kunderna har en låg insyn i bankernas verksamhet (Nyman, 

2016). Respondenterna i denna studie har generellt inte upplevt att bankerna använder sig av 

denna asymmetriska information för att nå fördelar. Respondenterna anser fortsatt att 

bankerna varit transparenta vilket har bidragit till en smidig bytesprocess. Bankerna har 

beskrivits som tillmötesgående, hjälpsamma och ärliga vid bytet av bank. Det kan givetvis 

diskuteras i vilka lägen transparens är motiverad från bankernas sida. Men denna diskussion 

kommer inte att vidare behandlas. Förmodligen inser bankerna också att kunder som beslutat 

sig för att byta bank och är i behov av hjälp med detta inte längre går att övertala. Bankernas 

strategier för att behålla kunder är istället ofta genom att binda kunden till helhetslösningar i 

banken.  

 

Respondenterna ansåg bland annat att det nya kontonumret, bankkorten och dess nya koder i 

någon mån var mödosamt att tillhandahålla. Flera av de svarande uttryckte en vilja att få ta 

med sig sitt kontonummer till den nya banken. För att på så vis slippa ändra autogireringar 

och stående överföringar. Detta är något Konkurrensverket med flera givit förslag på men 

bankerna har än så länge inte agerat. Bankerna har bedömt att en sådan förändring kräver 

stora ombyggnationer i olika datasystem men i en framtid med större kundmakt torde en 

sådan lösning vara genomförbar. 
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För att nå en god relation med den nya banken krävs tid. De respondenter som använder sig 

av en personlig bankman eller regelbundet är i kontakt med banken pekar just på att det 

kommer krävas tid. En respondent beskriver samtidigt att en ny relation kan ge upphov till 

nya lösningar. Flertalet respondenter anser att den fysiska kontakten mellan kunden och 

banken kommer att minska eller redan har minskat. Sammantaget ser respondenterna med 

ljussyn på sin framtida relation med banken. Avslutningsvis menade respondenterna att en hel 

del papper och kontrakt behövde läsas eller skrivas på men detta var något respondenterna 

sedan innan förväntade sig vilket kan förklaras med att ett bankbyte anses som något viktigt. 

De svarande som kände sig osäker på exempelvis kontraktets innebörd bad om hjälp från 

närstående. 

  

I den Teoretiska referensramen redogör vi för Psykologiska kostnader vilket innebär att 

konsumenter tenderar att intala sig att de gjort det rätta valet i ett försök att reducera kognitiv 

dissonans (Klemperer, 1995). Med det menar vi att kunden möjligen förskönar bilden av ett 

bankbyte. I resultatet ser vi att respondenterna inte har upplevt några betydande 

komplikationer vid bankbytet. Det kan argumenteras för att respondenterna möjligen intalat 

sig själva i efterhand att bytet var lättare än det faktiskt var men med en viss reservation påstår 

vi att respondenternas utsagor med bakgrund av deras erfarenhet är trovärdiga.  

 

6.2 Analys finansiella kostnader 

Hälften av respondenterna var tvungna att betala kontraktskostnader. Om kunden måste betala 

kontraktskostnader vid ett bankbyte avgörs helt och hållet vilket avtal kunden och banken 

ingått. Vid bundna bolån går det inte att komma ifrån att kunden måste betala en avgift för att 

lösa ut sig från avtalet. Däremot var det i det här fallet fördelaktigt för respondenterna att 

lösgöra sig från avtalet på grund av bättre räntor och villkor i deras nya banker vilket gjorde 

att byteskostnaderna blev små och respondenterna tvekade då inte att byta bank på grund av 

detta. Hade det inte varit ekonomiskt fördelaktigt för respondenterna att byta bank hade de 

troligtvis övervägt bytet i en högre grad. Detta kan förklaras med synsättet om konsumenter 

som kortsiktiga. De önskar att minimera sina nuvarande kostnader snarare än sina framtida 

kostnader. Den förväntade vinsten måste alltså vara betydligt högre än den förväntade 

kostnaden för att ett bankbyte ska bli av (Klemperer, 1995).  
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Att det kostar pengar att flytta aktier mellan banker lär ses som en stor byteskostnad eftersom 

att syftet med att investera i aktier är att tjäna pengar. I detta fall tvekade ändå inte 

respondenten att genomföra bytet då hen prioriterade att ha sina aktier i en bank som 

fokuserar på att underlätta aktiehandel för sina kunder. Andra finansiella kostnader som 

uppkom vid respondenternas bankbyte är det finansiella värde som respondenterna gick miste 

om genom att byta bank och därmed gå ur lojalitetsprogram, paketlösningar eller liknande. 

Samtliga respondenter var erbjuden någon typ av lojalitetsprogram av sin gamla bank vilket 

tyder på att det är ett vanligt förekommande marknadsföringsknep för att ”låsa in” sina 

kunder. Dock lyckades inte bankerna vidare bra med denna strategi, ingen av respondenterna 

övervägde ens att stanna kvar i banken trots förmånerna som bankerna erbjudit. Feurst (1999) 

skriver att även alla konkurrenter använder lojalitetsprogram. Det gör så att konsumenterna 

tillslut tar för givet att de kommer att bli erbjudna olika förmåner vilket gör det lättare att 

acceptera att de inte längre kommer att kunna ta del av de nuvarande förmånerna, de kommer 

ändå bli erbjuden nya förmåner av den nya banken. Vidare skriver Feurst (1999) att 

lojalitetsprogram bygger på finansiellt värde och att det i sig inte skapar någon speciell 

relation mellan bank och kund. Detta förklarar möjligen varför respondenterna inte ens 

tvekade att byta bank på grund av lojalitetsprogrammet. Antingen visste de att de skulle få 

liknande erbjudanden från deras nya bank eller så spelade det ingen roll för dem att de gick 

miste om ekonomiska förmåner när de övervägde ett bankbyte. 

 

De flesta respondenter ansåg inte att det var krävande att införskaffa de nya produkter som 

behövs efter ett bankbyte. Att det uppstår en byteskostnad på grund av att bankernas 

produkter endast är kompatibla med varandra ansåg två respondenter var något krävande. 

Däremot kan vi konstatera att i detta fall inte de kompatibla produkterna var särskilt 

kostsamma. Bankerna skickar hem de produkter som behövs vilket gör att konsumenterna inte 

behöver anstränga sig för att tillhandahålla produkterna. 

 

6.3 Analys relationsmässiga byteskostnader 

Att sju av tio respondenter grämde sig för att byta bank då de kände trygghet eller en speciell 

relation med sin gamla bank stärker det Burnham et al., (2003) skriver om byteskostnader 

som är relaterade till relationer. Dimitriadis (2011) skriver att bankernas interaktionen med 

kunderna kan skapa relationsfördelar och höja byteskostnaderna för kunden, vilket möjligen 

är en förklaring till respondenternas svar. Respondenterna upplevde en trygghet hos sin 
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tidigare bank med vetskapen om vad deras tidigare bank har levererat. En del respondenter 

beskriver fortsatt att den tidigare bankens bemötande alltid setts som positiv och vänskaplig. 

De flesta respondenter anser fortsatt att viktiga beslut ska tas öga mot öga med personalen på 

banken. Utifrån denna information torde relationsmässiga byteskostnaderna vara lägre för de 

kunder vars bank inte har något kontor att besöka. Flertalet tidigare studier visar att face-to-

face kontakten har ett starkt samband gentemot kundens uppfattning om bankens service 

(Levesque & McDougall,1996; Dimitriadis, 2011). En intressant iakttagelse är att de 

etablerade bankerna har stängt ned flertalet av sina bankkontor. De etablerade bankerna tappar 

således fördelar med att ha möten på ett mer personligt plan. Enligt Dimitriadis (2011) kan 

personliga möten som sagt skapa relationsfördelar som i sin tur bidrar till att kunderna stannar 

i banken. Det vi kunde utläsa av resultatet i denna studie visar att respondenterna har övervägt 

att stanna kvar på grund av sin relation med bl.a. personalen på banken.  

 

Den respondent som inte tvekade att byta bank visade ett missnöje mot sin tidigare bank då 

hen ansåg att de hade agerat oetiskt. Att hen då inte upplevde några relationsmässiga 

byteskostnader faller sig naturligt eftersom att hen var missnöjda med bankens agerande. 

Banken och dess varumärke påverkade inte respondenterna i någon hög utsträckning. 

Respondenterna förknippade inte sig själva med en speciell bank vilket visar på att de 

relationsmässiga byteskostnaderna snarare tillkom via bankernas personal och deras agerande 

än bankerna som ett varumärke.  
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7. Slutsatser 

Den svenska banksektorn har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. 

Bankernas kunder har fortsatt beskrivits som trögrörliga och bytet av bank har setts som en 

krånglig process med stora byteskostnader. Denna föreställning skapar en tröskel för 

konsumenterna inom banksektorn när det gäller att byta bank, vilket i sin tur är bidragande till 

låg bytesintensitet. Detta gynnar de redan starka aktörerna och konkurrensen blir lidande, de 

behöver inte anstränga sig i lika stor utsträckning för att skapa värde för sina kunder, eftersom 

tröskeln till att byta bank är hög. Syftet med denna uppsats är därför att få en mer djupgående 

förståelse för hur svenska bankkunder upplever ett bankbyte och vilka byteskostnader som 

upplevts vid bytet av bank.  

  

Denna studie visar att respondenternas upplevelser av tidsaspekten vid ett bankbyte inte 

överensstämmer med den allmänna bilden, att det är en tidskrävande process. Deras bild av 

bankbytet var istället att det var relativt smidigt. Det bör tilläggas att studiens respondenter 

var mellan 20-40 år och att studiens resultat kan ha påverkats av detta. När respondenterna väl 

bestämde sig för att söka information av olika alternativ har det funnits en mängd tjänster för 

just detta. Bankerna har agerat i välvilja och varit hjälpsamma för att kunden på ett smidigt 

sätt ska kunna genomföra bytet. Vid bytet har respondenterna upplevt skillnader beroende på 

vilka tidigare affärer kunderna har haft i banken, allt ifrån förflyttning av lån eller fondkonton. 

Detta har medfört att det tagit olika lång tid för respondenterna att genomföra bytet. Resultatet 

visar att oavsett tidigare affärer med banken har bytet skett smidigt och således har 

respondenterna upplevt små tidsmässiga byteskostnader. Bankerna kan förenkla bytet 

ytterligare genom att göra det möjligt för kunderna att behålla sitt kontonummer trots bytet av 

bank. 

 

Vad gäller det finansiella så är byteskostnaderna olika stora beroende på vilken typ av avtal 

respondenterna och banken har ingått. Vid bundna lån är kunderna tvingade att betala en 

avgift till banken för den ränta som banken går miste om vid ett brutet kontrakt. Andra 

kostnader som kan tillkomma är om kunden vill flytta värdepapper mellan banker. Trots att 

kunderna eventuellt måste betala en avgift vid bankbytet behöver inte det vara likställt med en 

hög byteskostnad då människor värderar saker olika. En del anser att det är värt att spendera 

pengar för att byta bank och andra inte. Resultatet i denna studie visar att de direkta 

kostnaderna för respondenterna inte var någon hög byteskostnad, de var villiga att betala för 
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att få byta bank. Möjligen blir kunderna kompenserade genom att den nya banken erbjuder 

förmånligare priser eller räntor som fallet var i vår studie. Andra finansiella byteskostnader 

som uppkommer är när kunden går miste om de rabatter och förmåner som de blivit erbjuden 

via ett lojalitetsprogram. Denna byteskostnad visade sig även den vara låg. Detta kan förklaras 

med att även alla konkurrenter erbjuder lojalitetsprogram vilket gör att konsumenten tar för 

givet att denne kommer att få nya förmåner från sin nya bank. Studien visar att de kompatibla 

komponenterna inte heller utgör vidare stora byteskostnader då bankerna ofta gratis 

tillhandahåller sina nya kunder de produkter de behöver.  

 

De relationsmässiga byteskostnaderna visade sig vara den byteskostnad som påverkade 

respondenterna mest men mer på ett emotionellt plan då de hade en personlig relation med sin 

bank. Mycket tack vare att de blivit väl bemött av bankens personal. Respondenternas 

identifiering med bankens varumärke påverkade inte respondenterna i deras beslut att byta 

bank. Detta tyder på att respondenterna värderade en personlig relation framför banken som 

varumärke. Slutligen kan vi utifrån denna studie konstatera att de relationsmässiga 

byteskostnaderna var de som påverkade respondenternas val i störst utsträckning. Överlag så 

upplevde respondenterna bankbytet enklare än den generella bilden som ges. Denna studie har 

bidragit till en djupare förståelse för hur ett bankbyte upplevs. Resultatet motsäger alltså 

tidigare forskning och den allmänna bilden, att ett bankbyte är en jobbig och krävande 

process. Istället visar studien att bankbytet i förhållandevis upplevdes som en smidig process. 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Studiens resultat lär ses som ett positivt resultat utifrån ett marknadsperspektiv eftersom att 

tidigare forskning visar att om processen upplevs krånglig med stora byteskostnader så 

reduceras kundrörligheten. Om den allmänna bilden förändras är det möjligt att 

byteskostnaderna minskar och marknaden blir rörligare. En ökad konkurrens på marknaden 

tvingar aktörer att skapa värde åt sina kunder för att inte förlora dem till en konkurrent. 

Självklart är denna studie inte på något sätt ett facit till att bankbytet är lätt men den ger de 

facto en indikation på detta. Givetvis skiljer det sig också från person till person vad som 

exempelvis anses ansträngande och inte. Avslutningsvis är förhoppningen att denna studie i 

någon mån bidrar till en rörligare marknad men det är delvis upp till konsumenterna på 

marknaden att faktiskt agera vid missnöje. Då en låg bytesintensitet gynnar starka aktörer på 

en marknad får kunderna till viss del ta på sig ansvaret att storbankerna i mångt och mycket 
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kan ta ut betydligt högre vinstmarginaler. Storbankerna tvingar ingen att vara kund i banken. 

De agerar enligt gällande regelverk och utnyttjar fördelarna som ges av att inneha stora 

marknadsandelar. Det kan givetvis diskuteras om storbankernas olika samarbeten leder till 

oetiska överenskommelser och att detta leder till någon form av marknadsdelning. Men 

kunden har som sagt väsentlig makt att förändra eller åtminstone sätta press på dessa aktörer 

genom att flytta sitt kapital eller rentav byta bank vid missnöje. Historien har gång på gång 

visat att det inte räcker att endast visa sitt missnöje utan det krävs att kunden agerar. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har präglats av ett kundperspektiv rörande byteskostnader. Vi vill ge förslag på 

en studie som istället fokuserar på hur bankerna upplever dessa byteskostnader. Använder 

bankerna byteskostnader för att exempelvis låsa in kunden och hur bryter mindre aktörer mark 

för att nå en kundgrupp? Vidare är det möjligt att formulera hypoteser utifrån resultatet av 

denna studie för att sedan, med en kvantitativ metod, testa hypoteserna. Det resultatet skulle 

möjligtvis kunna generaliseras vilket resultatet i denna kvalitativa studie inte har möjlighet 

till. Utifrån resultatet av en kvalitativ forskningsmetod kan hypoteser formuleras som sedan 

kan testas med kvantitativ forskning, vilket i sin tur ger generaliserbar data (Ander, 2014). 
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Samtliga frågor i intervjun har utformats utifrån den teoretiska referensramen. Nedan kommer 

en förklaring till varför frågorna har ställts och kopplingarna till teorier kring byteskostnader 

och dess påverkan på marknaden. 

 

Frågor- tidskostnad 

 

Hur lång tid tog det att gå från tanke till handling vid bytet av bank? 

Byteskostnader brukar normalt studeras utifrån att bytet ännu inte skett med målet att 

undersöka vilka kostnader som potentiellt tynger ner kunden vid ett byte. Vi har istället valt 

att undersöka kostnaderna som faktiskt upplevdes av bankkunderna när bytet redan var 

genomfört. Vår avsikt med denna fråga var att undersöka om respondenterna sedan länge 

funderat på bankbytet eller om det skedde under en kortare period. Om kunderna övervägt och 

haft en vilja till bytet under en längre tid men inte tagit tag i situationen kan det resultatet 

exempelvis indikera på stora byteskostnader. Denna fråga blir således kopplad till teorier 

angående tidskostnader. Följande tidskostnader är berörda: Startkostnader, Sökkostnader, 

Jämförelsekostnader, Inlärningskostnader, Osäkerhet i kvalitet, Transaktionskostnader, 

Osäkerhet vid byte, Utvärderingskostnader, Installationskostnader. 

 

Upplevde du någon osäkerhet inför bytet av bank?  

Vid ett byte av företag kan en viss känsla av osäkerhet infinna sig. Kommer den nya banken 

tjänster och produkter leva upp till den förväntade kvaliteten eller är det nya företagets service 

likvärdig eller bättre än hos det tidigare företaget. Vi avsåg att få svar på om kunderna 

upplevde en osäkerhet vid bytet och om det i så fall sågs som ett hinder. Teorierna Osäkerhet 

i kvalitet och Osäkerhet i service. 

 

Hur upplever du din kännedom om olika finansiella begrepp? 

Denna fråga undersöker respondenternas syn på sin kunskap om olika finansiella begrepp för 

att se om exempelvis bristande kunskap försvårat bytet av bank i avseende till tid och 

ansträngning. Om det finns respondenter med låg kunskap, vart isåfall vände dem sig för att få 

ytterligare information. Denna fråga berör följande byteskostnader i avseende till att den 

finansiella kunskapen kan påverka hur kunden ser på dessa kostnader: Startkostnader, 

Sökkostnader, Jämförelsekostnader, Transaktionskostnader, Osäkerhet i kvalitet, Osäkerhet 

vid byte och Utvärderingskostnader. 
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Hur upplevde du bankernas agerande gentemot dig vid bankbytet? Var bankerna 

exempelvis hjälpsamma vid bytet? Vad behövde du som kund genomföra vid bytet? 

Vid ett bankbyte behöver kunden först och främst kontakta banken. Bankerna kommer sedan 

att guida kunden i enighet med rutiner från bankföreningen. Alltså betyder det att bankernas 

agerande är högst delaktig i kundernas bytesprocess. Med frågan vill vi få en förståelse för 

hur bankernas agerande kan ha påverkat kundens upplevelser av bytet. En hjälpsam bank 

torde exempelvis underlätta bytet för kunden och vice versa. De byteskostnader som berörs 

är: Startkostnader, Sökkostnader, Transaktionskostnader och Utvärderingskostnader. 

 

Hur upplever du de olika bankernas likheter och olikheter. Hur gick du tillväga för att 

jämföra bankerna? 

Bankerna beskrivs ofta som heterogena vilket innebära att kunden får svårt att urskilja 

bankernas utbud av tjänster och produkter. Denna fråga syftar till att undersöka hur kunderna 

gick tillväga vid valet av den nya banken. Hur tillhandahöll kunderna information om 

bankerna? Följande byteskostnader hänvisas till frågan: Jämförelsekostnader, 

Transaktionskostnader och Utvärderingskostnader.  

 

Hur upplevde du att lära dig att använda den nya bankens olika tjänster och produkter? 

När ett byte genomförs behöver kunden lära känna den nya bankens produkt och tjänsteutbud. 

Den tid och ansträngning som krävs för att behärska detta blir en intressant fråga i hänseende 

till studiens syfte. Denna fråga undersöker inlärningskostnader 

 

Hur upplevde du att få nytt kontonummer, bankkort och olika koder till dessa? 

Det kan upplevas som krångligt att tillhandahålla nytt kontonummer eller ett nytt bankkort. 

Kunden behöver memorera nya koder och förändra autogireringar exempelvis. Denna fråga 

ställs för att se om kunderna upplevde detta som problematiskt. Inlärningskostnader och 

Transaktionskostnader hänvisas till frågans ursprung. 

 

 

Hur upplevde du den nya kontakten med banken? Tog det tid att lära känna den nya 

banken på ett personligt plan? 

Vid ett byte säger kunden upp kontakten med sin gamla bank. Kunden behöver då bygga upp 

en ny relation med sin nya bank och detta tar tid. Vi vill med denna fråga se om kunderna 
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anser att det är ansträngande och tidskrävande att påbörja en ny relation. Inlärningskostnader 

och Installationskostnader. 

 

Upplevde du att mycket papper och olika avtal skulle läsas och skrivas på för att bankbytet 

skulle genomföras? 

För att bytet ska genomföras krävs det inte bara att banken agerar. Det åligger kunden ansvar 

att läsa igenom och meddela bankerna om information angående tjänster som är kopplade till 

den tidigare banken exempelvis. Denna fråga visar om kundens upplever bytesprocessen som 

tidskrävande alternativt ansträngande eller både och. Byteskostnaden som undersöks är 

Transaktionskostnader. 

 

Frågor- finansiella kostnader 

Fick du betala någon avgift när du bytte bank? Om ja, var detta något som gjorde att du 

tvekade att byta? 

Vid ett byte av företag kan olika avgifter åläggas för kunden vilket kan stoppa upp 

bytesprocessen. Vi vill undersöka om kunderna har behövt betala någon avgift samt om det 

har bidragit till en tveksamhet att byta. Dessa avgifter beskrivs i den teoretiska referensramen 

som Kontraktskostnader och Monetära byteskostnader.  

 

Gick du miste om några fördelar som din tidigare bank erbjudit dig i och med bytet? Om ja, 

hade du det i tanken när du övervägde att byta bank? 

När ett byte genomförs kan olika fördelar och rabatter försvinna för kunden. Företag kan till 

exempel använda lojalitetsprogram och olika paketlösningar som strategi för att öka 

byteskostnaderna för kunden. Vi vill se om kunderna upplevde detta och om det påverkade 

vid valet att byta bank. Frågan refereras till Lojalitetsprogram och Förlust av rabatter och 

förmåner och Byteskostnad som strategi. 
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Upplevde du det som krävande att du var tvungen att skaffa dig vissa produkter som endast 

passar till din nya bank? Du kunde till exempel inte använda din gamla bankdosa eller din 

gamla banks app. 

 

Här avser vi att undersöka om respondenterna upplevde en tröskel till bankbytet på grund av 

att de var tvingade att införskaffa nya produkter i och med bankbytet. Det kan upplevas som 

en tidskostnad då det kan kännas krävande och leda till att man skjuter upp bytet. Det kan 

även upplevas som en finansiell kostnad då dessa produkter ibland kostar pengar att 

införskaffa. Frågan refereras till Klemperers (1995) behovet av kompatibla komponenter. 

 

Frågor- relationsmässiga kostnader 

Tvekade du att byta bank för att du kände dig trygg eller att du hade en speciell relation 

med din tidigare bank? 

Företag och dess personal kan exempelvis dra fördelar av goda relationer till sin kunder. 

Dessa fördelar gör att kunden kan uppleva bytet som jobbigt. Vi vill se om den tidigare 

relationen med banken har påverkat kunden vid ett byte. Relationsförluster och Byteskostnad 

som strategi har undersökts. 

 

Tvekade du att byta bank för att du kände en identitetsmässig relation till banken som 

varumärke? Exempelvis att du förknippade dig själv med banken. 

Likväl som kunden kan ha en personlig relation till företaget och dess personal kan kunden ha 

en relation till företagets som varumärke. Kunden kan exempelvis förknippa sig själv med 

företaget och känna en tillhörighet med de andra kunderna. En vi mot dem känsla och vid ett 

byte försvinner möjligen denna känsla. Vi vill se om kunderna anser att detta har påverkat vid 

valet av att byta bank. Förlust av relationen till ett varumärke.  
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