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Background and problem: As Internet usage has increased and a growing number of 

people have turned to online banking services, banks have started closing offices in 

order to reduce costs. This might have contributed to a decrease in trust towards 

banks, as lack of information and inexperience lead to uncertainty in customers. By 

closing bank offices, banks forfeit a direct communication channel to their customers 

and an apt opportunity to build a strong, trusting relationship. Additionally, while the 

growing digitalization can lead to uncertainty, it can also contribute to an increase in 

trust towards the bank. Many people use online banking services due to their 

convenience, and by closing offices, banks can put their resources on developing the 

Internet bank. 

Research question: How does the digitalization of bank services affect the customers’ trust 

towards banks? 

Purpose: The aim of this paper is to investigate the effect that the development of 

digitalization and personal contact has on customer trust towards banks, through the 

use of a quantitative survey. Additionally, this paper discusses what banks can do in 

the future to increase trust.  

Method: This paper is based on a quantitative study, where data was collected through an 

online survey. The collected data was then analyzed and compared with the 

hypotheses in order to reach a conclusion. 

Conclusion: The result of the study showed that there is a link between the online bank, 

uncertainty, personal contact, and trust. A functioning online bank leads to an increase 

in trust but can also contribute to uncertainty if there is a knowledge asymmetry. The 

study showed that customers still require personal contact for advanced tasks, and 

since banks are increasingly closing bank offices, there is a decrement in personal 



 

contact between banks and their customers. Banks should continue investing in 

developing their Internet banks, but also concentrate on building relationships with their 

customers. 
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Bakgrund och problem: I takt med att Internetanvändningen ökar och att allt fler individer 

använder sig utav banktjänster på Internet har banker stängt bankkontor för att sänka 

kostnader. Detta kan ha bidragit till ett lägre förtroende för banker då brist på 

information och erfarenhet leder till att kunder blir osäkra. Genom att stänga 

bankkontor förlorar banken en kommunikationskanal till kunden och en möjlighet att 

bygga ett starkt förtroende. Samtidigt som den ökade digitaliseringen kan leda till 

osäkerhet kan den även öka förtroendet för banken, då många av dagens bankkunder 

använder Internetbanken och tycker om den på grund av tillgängligheten den tillför. 

Genom att stänga kontor kan banker lägga fler resurser på att utveckla Internetbanken.  

Frågeställning: Hur påverkar digitaliseringen av banktjänster kundens förtroende för 

banken? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ studie undersöka vad utvecklingen 

av det digitala kontra det personliga har för effekt på kunders förtroende för sin bank. 

Uppsatsen diskuterar även implikationer för hur banker kan arbeta i framtiden för att 

öka förtroendet. 

Metod: Till grund för uppsatsen ligger en kvantitativ studie, där data insamlades genom en 

Internet-baserad enkät. Resultatet av datan analyserades samt jämfördes sedan med 

uppsatsens hypoteser för att nå en slutsats. 

Slutsats: Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan användandet av 

Internetbanken, osäkerhet, personlig kontakt och förtroende. En fungerande 

Internetbank leder till ett ökat förtroende men kan också bidra till en ökad osäkerhet om 

det råder en kunskapsasymmetri. Studien visade att personlig kontakt fortfarande är 

något som kunder önskar av sin bank vid utförande av avancerade tjänster, och allt 

eftersom banker stänger kontor minskar den direkta personliga kontakten mellan 

banken och kunden. Resultatet tydde på att banker bör fortsätta att utveckla 



 

Internetbanken, men även satsa på den personliga kontakten och bygga relationer 

med kunderna. 
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1. Inledning 

 

“Förtroende är en grundförutsättning för all bankverksamhet.”  
– Riksbankschef Stefan Ingves, 29 september 2009 

 

 

Enligt riksbankchef Stefan Ingves (Ingves, 2009) är förtroende en nödvändighet för all 

bankverksamhet, en förutsättning som inte är kompromissbar. Banker som koncept har 

existerat i tusentals år och har utvecklats i takt med mänsklighetens framsteg, men hur 

påverkas kundens förtroende när de tidigare fysiska banktjänsterna nu förflyttas till Internet? 

Hur påverkas förtroendet för en sektor som tidigare varit starkt sammankopplad med 

personlig kontakt, när bankkontor stängs och tjänster blir digitala? 

 

1.1. Bakgrund  
Under 90-talets början skedde en av de större svenska bankkriserna i moderna Sverige, en 

kris som resulterade i ett kraftigt förtroendetapp för de svenska bankerna och efterlämnade 

svårläkta sår. (Rönnerstrand & Johansson, 2008) Innan bankkrisen hade de svenska 

bankerna uppfattats som neutrala samt samhällsviktiga institutioner, och svenska folkets 

förtroende för bankerna var i paritet med förtroendet för den dåvarande sjukvården. 

Förtroendet för bankväsendet nådde nya rekordlåga nivåer och svenska banker har 

långsamt försökt återvinna detta förtroende, men återhämtningen har gått långsamt. 

(Törnmalm, SvD, 2012, 2 juli) År 2015 uppgav 28% av tillfrågade privatkunder samt 37% av 

tillfrågade företagskunder att dessa har högt förtroende för bankbranschen. Skepsisen bland 

privatkunder har enligt Svenskt Kvalitetsindexs ökat och detta som ett resultat av att 

förväntansbilden blivit lägre sedan år 2010.  (Svenskt Kvalitetsindex, 2015) 

 

Under 2010-talets mitt är bankmarknaden återigen i gungning, då skandaler avlöper 

varandra på löpande band. Swedbanks sparkande av sin VD (Forsberg, Lucas & Holender, 

DN, 2016, 12 februari), finansmarknadsbrott (ibid), polisanmälningar (ibid) och den senaste 

Panama-skandalen, där ett flertal svenska banker hjälpt sina kunder att gömma skattepengar 

(Haddad, SVT, 2015, 6 april), är en handfull exempel på bankskandaler som briserat i 

svensk media. I början av april 2016 undersökes återigen svenska folkets inställning till 
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banker och drygt 1200 personer intervjuades. Av dessa 1200 uppgav enbart 11% att dessa 

hade mycket stort alternativt ganska stort förtroende för banker. 61% uppgav även att deras 

förtroende för banker minskat. En av fem personer uppgav sig vara missnöjd med sin 

nuvarande bank och en av fyra överväger att byta. (Melin, Aftonbladet, 2016, 10 april) 

Liknande resultat återspeglas genom Stockholm Business Schools undersökning “Anseende 

barometern bank 2016” (TT, 2016, 6 april), vilken påvisar att förtroendet för de större 

bankerna kraftigt sjunkit, medan mindre nischbanker undkommit lindrigare. Enligt Tony 

Apéria (ibid), anseendeforskare vid Stockholm Business School, påverkas bankens 

anseende samt bilden bland kunder och allmänheten vid en kris. Apéria poängterar också att 

en kris hos en bank påverkar bilden för hela sektorn och inte enbart den berörda banken (TT, 

2016). 

  

En fundamental förflyttning inom bankvärlden skedde under mitten av nittiotalet, då 

självbetjäning presenterades för konsumenter i form av bland annat Internetbanker. (Hosein, 

2009) Acceptansen av den nya tjänsten skedde snabbt, och mellan år 2003 till 2015 ökade 

antalet svenskar mellan åldrarna 16 till 74 som använt Internetbanken de senaste tre 

månaderna från 2 452 400 till 5 689 200. (SCB, u.å.) Enligt Pikkarainen, Pikkarainen, 

Karjaluoto och Phnila (2004) har den generella acceptansen av konceptet Internetbank varit 

grundad i sparandet av tid samt pengar för kunden, samt möjligheten att utföra bankärenden 

var kunden än befinner sig.  

 

Genom det faktum att Internet har blivit ett viktigt verktyg för handel, har webbsidor blivit en 

naturlig del av företags affärsplaner. Internets växande betydelse och potential har även givit 

uppkomst till “Internet-only”-affärsmodeller inom banksektorn, det vill säga, banker som 

enbart finns online. Genom att förlägga sin verksamhet på Internet och på så sätt undvika 

fysiska bankkontor resulterar detta i minskade kostnader. De Internetbaserade bankerna kan 

genom detta använda dessa besparingar till att minska låneräntorna banken erbjuder, 

alternativt öka sina inlåningsräntor, vilket i sin tur skulle attrahera nya kunder. Eftersom 

bankerna också är Internetbaserade resulterar detta i en simplifiering av expansionen till nya 

marknader, då bankerna på så sätt kan undvika kostnader i form av förvärvandet av redan 

existerande banker samt byggandet av nya kontor. (Hosein, 2009)  

 

Internetanvändandet har under det senaste årtiondet utvecklats radikalt vad gäller trådlös 

teknologi och mobilhandel. Bankindustrin anpassar sig efter konsumenten och är bland de 

ledande sektorerna inom Internet och mobilteknologi. Att utföra sina bankärenden via 

mobilen har blivit en snabb och innovativ lösning, vilket ger tillgänglighet för kunden dygnet 

runt. (Laukkanen, 2007) Detta, i kombination med att allt fler banker stänger kontor 
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(Strömberg, Expressen, 2016, 29 februari), visar att det sker en förflyttning av banktjänster till 

webben. Kunder går allt mer sällan till bankkontor, utan utför sina bankärenden med några 

enkla klick i webbläsaren eller appen för att spara tid. Sju av tio svenskar uppger att de 

betalar sina räkningar online (PTS, 2010), och 47% av befolkningen använder sig utav Mobilt 

BankID (bankernas app för identitetsverifiering) samt utav den mobila betallösningen Swish 

(Findahl och Davidsson, 2015). På grund av denna utveckling har de socioteknologiska 

interaktionerna kommit att ändrats, och förhållandet mellan banker och dess konsumenter 

har blivit allt vagare. Banker måste kunna skapa en pålitlig relation till kunderna för att de ska 

kunna känna sig trygga med att använda sig utav bankens tjänster. Kundernas förtroende är 

en framtida utmaning inom banktjänster då allt mer utförs online och inte via bankkontor. 

Denna digitala utveckling av en sektor som tidigare haft en stark koppling till personlig 

kontakt väcker frågor om Internetbankens påverkan på förtroende. Bidrar användandet av 

Internetbanken till ett ökat förtroende, eller tvärtom, skapar förflyttningen av banktjänster till 

Internet en oro för säkerhet och personlig integritet? 

 

1.2. Problematisering 
Många banker satsar idag på Internetbanker i och med att dessa ger dem 

konkurrenskraftighet på marknaden samt sänker deras kostnader. Genom användandet av 

Internetbanken kan bankerna bli mer lättillgängliga för sina kunder och deras behov. 

Kunderna har tillgång till sin bank när de vill, var de än befinner sig, vilket ökar värdet för 

kunden. (Rotchanakitumunai & Speece, 2003) Förtroende är dock en viktig variabel inom 

service, då kunder ofta anser tjänster innebära större risk än köp av varor (Julian & 

Ramaseshan, 1994; Grönroos, 2008). När kunderna börjar handla och betala online så 

förlorar de relationen med företaget, vilket gör det svårare för kunden att ha ett förtroende 

och avgöra riskerna. Kunderna måste känna sig säkra när de utför bankärenden online och 

kunna lita på att dessa är riskfria. Därav måste bankerna bland annat tänka på säkerheten 

och den tekniska kapaciteten. (Luo et. al. 2010) 

 

När kunden inte vet vad hen kommer att få eller om förväntningarna och behoven kommer 

att mötas ökar osäkerheten hos individen (Julian & Ramaseshan, 1994; Suh & Han, 2002). 

Detta är särskilt förekommande bland tjänster som exempelvis banktjänster, där kunden kan 

ha svårt att avgöra kvalitén på tjänsten innan köp (Grönroos, 2008). På grund av detta ser 

kunder tjänster som väldigt riskfyllda (Julian & Ramaseshan, 1994). Interaktionen mellan 

kunden och servicepersonalen blir därför starkt avgörande för hur kunden kommer att 

uppleva tjänsten. (Grönroos, 2008) För Internetbanken är de största barriärerna för 
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acceptans personlig integritet, säkerhet samt transaktionernas pålitlighet (Rotchanakitumunai 

& Speece, 2003). Även komplexitet är en stor faktor när det kommer till att anpassa sig till 

den mobila banken. Då nya och innovativa system kan anses för komplexa för vissa kunder 

kan detta hämma dessa från att anpassa sig. Komplexitet leder till negativitet och kan hindra 

individer från att använda sig utav Internettjänsten. (Al-Jabri & Ibrahim, 2012) Ett sätt att 

motverka denna osäkerhet är genom att bistå kunden med tillräcklig information och 

rådgivning. Roten till osäkerhet är i många fall en kunskapsasymmetri där kunden känner att 

den inte har tillräcklig kunskap för att känna sig trygg med en tjänst (Duncan, 1972), och 

denna okunskap påverkar kundens syn på användandet av Internetbanken samt dess 

förtroende för banken. Enligt Suh och Han (2002) är förtroende en tro på att banken kommer 

att agera etiskt samt möta kundens behov, och om kunden inte har tillräcklig kunskap för att 

kunna avgöra detta sjunker förtroendet. För att kunna utnyttja banktjänster online behöver 

kunden känna sig trygg med Internet och informationen som finns på denna plattform. Detta 

har blivit allt viktigare när allt fler bankkontor stänger.  

 

Genom att bankerna stänger allt fler kontor börjar dessa arbeta sig bort från traditionell 

personlig kontakt. På nio år har de tre största bankerna i Sverige, Swedbank, Nordea och 

SEB, stängt cirka 250 bankkontor (Strömberg, Expressen, 2016, 29 februari). Anledningen 

bakom stängningarna är, enligt de ovannämnda bankerna, den ökade digitaliseringen. 

Bankerna har uppmärksammat det ökade användandet av banktjänster på Internet och sett 

ett tillfälle att utnyttja denna möjlighet. Svenskar betalar i allt större utsträckning sina 

räkningar online och utför banktransaktioner via bankernas appar, vilket gör det lönsamt för 

bankerna att dra ner på fysiska kontor. För att fortsätta kunna ge kunderna rådgivning satsar 

bankerna istället på en ökad närvaro på Internet. (ibid)  

 

Konsumenternas attityd gentemot användandet av Internetbanken kan ses bero på tidigare 

erfarenhet av datorer, Internet och ny teknologi. Yngre personer anser sig inte ha samma 

behov av att ha en personlig kontakt med sin bank som äldre. (Laforet & Li, 2005) En rapport 

från 2015 som undersöker Svenska folkets syn på digital integritet (Insight Intelligence, 2015) 

visar att den bransch som svenskar har störst förtroende för i hanteringen av personlig 

information är bankbranschen och de som har störst tilltro till banken är individer som 

använder tjänsterna. Den åldersgrupp som var mest bekväm med att dela med sig av 

personlig information på Internet var respondenter i åldersgruppen 16 - 28, vilket visar att det 

finns attitydskillnader mellan åldersgrupper. (ibid) Ålder kommer dock inte att utforskas i 

denna uppsats. 
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Trots att undersökningen från Insight Intelligence (2015) visar att det finns ett förtroende för 

bankbranschen vill dock de flesta bankkunder fortfarande ha möjligheten att gå till ett 

bankkontor om problem skulle uppstå (Rotchanakitumunai & Speece, 2003). Detta visar att 

personlig kontakt i form av ett fysiskt möte fortfarande är av vikt för kunden. Insight 

Intelligences undersökning gjordes dock innan bland annat Panamaskandalen drabbade 

bankbranschen, och dessa skandaler kan ha minskat förtroendet och ökat behovet för 

personlig kontakt. Detta stöds av Kollock (1994) som nämner företagens rykte som en faktor 

som kan ha en påverkan på förtroende. Den pågående och snabba förflyttningen av 

banktjänster till Internet kan således bli ett problem som bankerna inte tar på ett tillräckligt 

stort allvar (Felländer, Veckans Affärer, 2015, 12 oktober). Betydelsen av personlig kontakt 

för dagens bankkunder, samt vad förflyttningen av banktjänster till Internet har för påverkan 

på bankkunders förtroende till banken kommer att undersökas i denna uppsats. 

 

1.2.1. Tidigare studier 

Det har tidigare gjorts ett flertal uppsatser angående förtroende. Det har bland annat skrivits 

om hur kundernas förtroende kan byggas upp gentemot banken, men också hur bankerna 

kan bibehålla förtroendet hos sina kunder (Engstrand & Eriksson, 2010). I denna uppsats 

kommer huvudfokuset koncentreras mer på övergången till användandet av Internetbanken 

och vidare undersöka hur detta har påverkat förtroendet från kundens perspektiv.�

 

Ytterligare ett fokus i denna uppsats är att undersöka hur förtroendet ser ut efter de olika 

skandalerna som nyligen briserat. Då skandaler kan ses som en faktor som kan ha en 

negativ påverkan på förtroende så anses detta vara en viktig faktor att undersöka. Det har 

tidigare undersökts hur förtroende blir uppbyggt i en sektor som drabbats av förtroendekris. 

SEB var banken som undersöktes. (Kjellström & Mård, 2011). Det som kan tillföras med den 

nya undersökningen är att det har uppkommit nya radikala kriser vars påverkan på samhället 

ännu inte hunnit undersökas. Uppsatsen kommer också att vara mer generaliserad, då den 

inte riktar in sig på en specifik bank.  

 

Även Olsson och Lundgren (2009) har utfört en studie med fokus på förtroende, där de 

undersöker hur förtroendet stagnerat efter de ekonomiska kriserna. Deras undersökning 

fokuserar dock på husägare och bolån, vilket inte är fokuset för denna uppsats. De 

huvudområden som denna uppsats riktar in sig på är osäkerhet, personlig kontakt och 

användandet av Internetbanken, för att sedan se hur dessa faktorer påverkar förtroende. 

Denna uppsats riktar in sig mer generellt och undersöker olika åldersgruppers synpunkter 
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angående förtroende för banken. Hur banksektorn har digitaliserats och dess påverkan på 

personlig kontakt har även inte undersökts i stor utsträckning. Den undersökning som är 

intressant är Petterson och van den Burg (2011) som riktar in sig på att undersöka 

bankernas marknadsföring gentemot unga Internetanvändare (19-29 år) och hur deras 

relation ser ut till banken.  

 

 

1.3. Frågeställning 
• Hur påverkar digitaliseringen av banktjänster kundens förtroende för banken? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ studie undersöka vad utvecklingen av det 

digitala kontra det personliga har för effekt på kunders förtroende för sin bank. Uppsatsen 

diskuterar även implikationer för hur banker kan arbeta i framtiden för att öka förtroendet.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer denna uppsats definitioner av förtroende, osäkerhet, digitalisering 

personlig kontakt samt Internetbank att presenteras.  I detta kapitel kommer även 

uppsatsens fem hypoteser att presenteras samt motiveras.  

   

2.1. Förtroende 
Förtroende kan vara ett svårdefinierat begrepp. Begreppet har fått många olika definitioner 

inom olika forskningsområden, vilket har bidragit till en eklektisk syn av begreppets innebörd. 

 

För att göra begreppet tydligare har forskare försökt skapa en tydlig struktur som täcker 

konceptets olika definitioner, då konceptets betydelse har tolkats olika inom olika 

forskningsområden. McKnight och Chervany (2001) delar in definitionerna av förtroende i 

fyra olika klasser: benägenhet till förtroende, institutionsbaserat förtroende, intentioner till 

förtroende, samt tro på förtroende. Benägenhet till förtroende innebär i hur stor utsträckning 

en individ visar en generell benägenhet till att lita på någon eller något. Vidare klassar 

McKnight och Chervany (2001) institutionsbaserat förtroende som tillit till en situation eller en 

struktur, exempelvis en kunds förtroende gentemot banker eftersom hen ser dessa som 

pålitliga institutioner. Inom sociologin är institutionellt förtroende vanligt förekommande och 

utgår ifrån synsättet att handlingar inte påverkas av faktorer hörande till individen, utan till 

individens omgivning eller en specifik situation (Suh & Han, 2002). Intentioner till förtroende 

samt tro på förtroende faller inom områdena socialpsykologi samt ekonomi. Dessa 

klassificeringar berör förtroende gentemot specifika individer och kallas även interpersonellt 

förtroende. Tro på förtroende är då en person anser att det finns en egen vinning i att lita på 

den andra parten. Intentioner till förtroende är enligt Suh och Han (2002) intentionen att 

förlita sig på den andra parten trots en omöjlighet att styra den. Inom klassificeringarna “tro 

på förtroende” och “intentioner till förtroende” ses interaktionen mellan individer, och deras 

emotionella samt kognitiva reaktioner till interaktionen, som de faktorer som påverkar 

människors beteende. 

 

I grund och botten innebär förtroende en tro på att förväntningar kommer att mötas, att vad 

som lovats kommer att hållas (Suh & Han, 2002). Suh och Han (2002) beskriver även vad 

som karaktäriserar förtroende. De ord som författarna lyfter fram är kompetens, godhet och 

integritet. Inom interpersonellt förtroende litar individen på att den andra parten har 

kompetensen som krävs för att möta individens behov, godhet innebär i detta kontext att 



 8 

individen litar på att den andra parten har goda intentioner, och integritet att parten talar 

sanning, agerar i god tro samt beter sig etiskt. Ett ytterligare ord, förutsägbarhet, föreslås av 

McKnight och Chervany (2001), som menar att om den andra parten är förutsägbar går 

denne att lita på. Detta motsägs däremot i Suhs och Hans (2002) artikel där det poängteras 

att en förutsägbar person kan förväntas bryta löften och agera oetiskt, och att förutsägbarhet 

således inte bör kopplas till förtroende. 

 

Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) kopplar andra ord till förtroende, nämligen osäkerhet, 

sårbarhet och beroende. De menar att dessa ord är särskilt reflekterade i digitala 

transaktioner, eftersom kunden inte kan träffa säljaren, inspektera produkten eller ta hem 

produkten direkt efter köp. Lee och Turban (2001) lyfter även fram säkerheten på nätet. På 

Internet kan kunden inte försäkra sig om att känslig information, exempelvis 

kreditkortsuppgifter, inte kommer att läcka ut under transaktionen. Dessa faktorer innebär en 

högre risk för kunden, och kunden måste därför förlita sig på att hen kommer att få vad som 

har lovats och att förväntningarna kommer att mötas av försäljaren. 

 

Uppsatsen kommer att fokusera på interpersonellt förtroende, det vill säga interaktionen 

mellan individer och hur den påverkar förtroende utifrån kognitiva och emotionella reaktioner 

till interaktionen. Suhs och Hans (2002) syn på förtroende, det vill säga tron att den andra 

parten kommer att agera etiskt, möta behov och hålla vad den lovat ligger till grund för hur 

begreppet förtroende tolkas i denna uppsats. 

 

Flera teorier kan kopplas till förtroende. En av dessa är balansteorin. Balansteorin ser 

individers attityd som en tresidig triangel där målet är att uppnå en balans mellan enheterna. 

Om någon av enheterna inte stämmer överens med de andra uppstår en kognitiv obalans 

som individen måste förhålla sig till (Lee & Lee, 2005). För att återställa balansen måste 

individen göra valet att antingen ändra sin attityd eller relation till den enhet som rubbat 

balansen, eller acceptera den (Dahlén & Lange, 2011). Inom balansteorin tenderar individer 

att utveckla en positiv attityd till de saker som de har tidigare associationer till (Corbitt, 

Thanasankit & Yi, 2003) som i sin tur ökar förtroendet. 
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2.2. Osäkerhet 
Osäkerhet kan uppstå då tillförlitligheten av informationen är vag, ofullständig eller då 

sammanfattande information saknas i helhet från flera källor. (Bonissone & Decker, 2013) 

Duncan (1972) hävdar att osäkerhet har en koppling till sannolikheten av ett utfall. Om 

sannolikheten av att något kommer att inträffa är okänd, ökar också osäkerheten. Även 

Kwon och Suh (2004) hävdar att oförmågan att förutse agerande ökar osäkerhet och kan 

minska förtroende. Vidare påpekar de att utbyte av information kan minska denna osäkerhet, 

vilket också Duncan (1972) menar när han listar informationens otydlighet som en 

komponent till osäkerhet. Otydligheten bidrar till en ökad känsla av osäkerhet hos kunden, 

vilket kan leda till att denne avstår från köp. Risk är ofta förknippad med osäkerhet. När 

risken för att något negativt ska inträffa är hög eller okänd ökar också osäkerheten (ibid). 

Just tjänster innebär en stor risk för kunderna då de inte kan avgöra tjänstekvalitén innan köp 

(Grönroos, 2008). Detta hävdas även av Corbitt et al. (2003) som poängterar att osäkerheten 

är högre vid digitala transaktioner, just på grund av omöjligheten att avgöra kvalitén. 

 

Mukherjee och Nath (2003) talar om banktjänster på Internet och påstår att ju mer erfarenhet 

kunder besitter samt ju mer information de har om Internetbanken desto mindre risk 

förknippar de med banken, och således får även kunderna mer förtroende för 

banktransaktioner på nätet. Om kunderna känner att de exempelvis inte har tillräckliga 

tekniska kunskaper så kan de vara mindre villiga att använda Internetbanken. Enligt Suh och 

Han (2002) är det nödvändigt att bistå kunden med tillräcklig kunskap för att reducera 

osäkerhet, en syn som delas av Corritore et al. (2003) och Kollock (1994). Vid otillräcklig 

information uppstår en kunskapsasymmetri, vilket påverkar kundens attityd. Även säkerheten 

påverkar den upplevda osäkerheten hos kunden, då det kan finnas en risk för dataintrång 

(Suh & Han, 2002; Mukherjee & Nath, 2003; Lee & Turban, 2001). Tekniken behöver även 

fungera väl för att kunden ska ha ett förtroende för tjänsten. Om problem uppstår leder det till 

att förtroendet minskar. (Corritore et al, 2003; Lee & Turban, 2001)  

 

Företagets rykte kan också vara en väsentlig faktor när det kommer till osäkerhet (Kollock, 

1994). Om företaget har ett dåligt rykte känner kunden generellt en misstro till företaget och 

känner sig osäker för att köpa produkter eller tjänster från dem. Denna osäkerhet kan 

motverkas genom en god personlig kontakt mellan kunden och personalen. (Julian & 

Ramaseshan, 1994) I denna uppsats ses osäkerhet som en kombination av dessa faktorer. 
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2.3. Digitalisering 
Begreppet “digitalisera” definieras av Svenska Akademiens Ordlista som “omvandla till digital 

form”. Digitalisering används dock enligt statens offentliga utredning (SOU 2014:13) i två 

olika betydelser, informationsdigitalisering samt samhällelig digitalisering. 

 

Informationsdigitaliseringens definition är densamma som SAOL:s, det vill säga 

omvandlingen av information till digital form. Genom detta blir den tidigare analoga 

informationen tillgänglig och sökbar genom digitala verktyg och kanaler. Samhällelig 

digitalisering däremot definieras som den ökade användningen av IT i ett samhälle, en 

process som blir mer och mer integrerad i det moderna samhället. (SOU 2014:13)  

 

Exempel på typiska digitaliseringsprocesser är implementeringen samt användandet av IT 

för att skapa, lagra samt dela information, kommunicera och organisera. (Andréasson, 2015) 

Denna uppsats kommer att använda en kombination av både informationsdigitalisering och 

samhällelig digitalisering som definition av begreppet digitalisering. 

 

2.4. Personlig kontakt  
Undersökningar visar att personlig kontakt är en viktig faktor när frågorna blir mer 

avancerade, eftersom en konkret person då kan svara på just deras specifika frågor. Internet 

anses vara opersonligt vilket gör det svårare för kunden när allt fler tjänster enbart finns 

digitaliserade. (Zimmerman & Rolandsson, 2008) Personlig kontakt ses i Zimmerman och 

Rolandssons undersökning som en direktkontakt mellan företag och medborgare. Här hör 

både personligt möte till men också telefonkontakt mellan två individer. (ibid)  

 

Storper och Venables (2004) talar om personliga möten och lyfter fram flera fördelar med 

dessa. Genom att ha ett personligt möte i en affärssituation försvinner anonymiteten, 

parterna kan upptäcka om den andre ljuger, samt läsa av dennes kroppsspråk. Detta 

underlättar förtroendebyggandet mellan parterna. Mukherje och Nath (2003) styrker detta då 

de påpekar att kommunikation är viktigt eftersom det kan vara förtroendeingivande.  

 

Vidare hävdar Storper och Venables (2004) att personliga möten tyder på en hängivelse 

mellan parterna, då de måste avsätta tid för att träffas. Feedback kan även ges omgående 

och i detalj, vilket effektiviserar kommunikationen på ett sätt som annan typ av 

kommunikation inte kan. (ibid) 
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Zimmerman och Rolandsson (2008) menar att om den personliga kontakten avsaknas kan 

detta påverka kundernas förtroende om de känner misstro och inte har någon att vända sig 

till. Av denna anledning är personlig kontakt mycket viktigt. 

 

I denna uppsats definieras personlig kontakt som ett fysiskt möte mellan en bankanställd och 

en bankkund, alternativt ett telefonsamtal mellan kund och anställd. Email har i denna 

uppsats inte definierats som personlig kontakt, då kommunikationen inte sker i realtid. Även 

chatt har exkluderats då parterna inte ser varandra eller kan höra varandras röster, vilket 

skapar anonymitet. 

  
2.5. Internetbank 
Pikkarainen et al. (2004) definierade fenomenet Internetbank som en portal vilken genom 

kunder kan använda olika typer av Internetbaserade banktjänster, från att betala räkningar till 

att sköta investeringar. Denna syn stödjs av Tan och Teo (2000), vilka ser användandet av 

Internetbanken som något som ger kunden möjligheten att utföra en rad olika 

banktransaktioner elektroniskt via deras banks hemsida. Först var Internetbanken enbart till 

för att ge kunden information om bankens resurser och utbud, men vidareutvecklades sedan 

till att kunna utföra elektroniskt säkra transaktioner. Användandet av Internetbanken är viktig 

för bankernas överlevnad då banker anses föråldrade och digitaliseringen av banken ses 

som framtiden. (ibid)  

 

SEB, Swedbank och Nordea erbjuder sina kunder att sköta sin privatekonomi, placera och 

låna via sin Internetbank liksom de flesta banker idag gör. Användande av teknik bidrar enligt 

Ryssel et al. (2004) till ökad konkurrenskraftighet, ökad effektivitet samt en bättre anpassning 

till kundens specifika behov. Enligt Ryssel et al. (2004) kan företag genom implementeringen 

av IT-system sänka kostnader inte enbart för företaget, men även för kunden. Denna syn 

stödjs av Yiu, Grant och Edgar (2007), som hävdar att många bankchefer anser ökat 

användande av teknologi som nyckeln till att minska kostnader. Enligt Pikkarainen et al. 

(2004) är Internetkanaler för levereringen av banktjänster samt produkter den billigaste 

kanalen efter dess installation samt implementering. Pikkarainen et al. (2004) hävdar även 

att rent Internetbaserade banker tillhör det segment som är mest lönsamt av alla 

banksegment. Ett viktigt ledord för Internetbanken är dock enligt ett flertal författare 

(Pikkarainen et al., 2004; Suh & Han, 2002; Mukherjee & Nath, 2003; Lee & Turban, 2001) 

datasäkerhet, då brister i säkerheten starkt påverkar kunders förtroende. Sådana brister kan 
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resultera i osäkerhet hos kunden, vilket i sin tur kan komma att resultera i en ovilja att utföra 

bankaffärer digitalt. 

 

Det finns teorier som behandlar de faktorer som påverkar kundens attityd till att utföra 

banktjänster på Internet. En av dessa är UTAUT-teorin, som står för Unified Theory of 

Acceptance and Use of Internet Banking, som översatt till svenska blir den unifierade teorin 

för acceptans och användning av Internetbanken (Yu, 2012). 

 

Modellen i teorin utgår från fyra olika konstruktioner, vilka fungerar som bestämmande 

faktorer för individens beteende. Ålder, kön och erfarenhet tas med som attitydpåverkande 

faktorer. Även förväntad prestation, förväntad ansträngning, sociala influenser, samt 

främjande villkor klassas som konstruktioner som driver kundens beteende. Yu (2012) menar 

att om kunderna är vana vid att använda datorer och Internet så har de lättare att anpassa 

sig efter nya tjänster på Internet. Genom att förenkla användandet av Internetbanken blir den 

enklare för kunderna att använda, och ju större ansträngningar bankerna gör för att förenkla 

desto fler kunder kommer att använda Internetbanken. I modellen drivs prestationen av den 

upplevda användbarheten, förväntningarna, passformen, fördelarna samt den yttre 

motivationen. 
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2.6. Forskningsmodell och hypoteser 
Förtroende är enligt Suh och Han (2002) en av de främsta faktorerna när det kommer till 

reducering av osäkerhet. På Internet, där det inte är möjligt att testa kvalitén på produkter 

och tjänster innan köp genom att fysiskt undersöka dem uppstår en kunskapsasymmetri. 

Kunden kan inte i förväg veta vad hen kommer att få och denna okunskap leder till en ökad 

osäkerhet. (ibid) Enligt Julian och Ramaseshan (1994) är osäkerhet särskilt förekommande 

när det gäller tjänster. Su och Han (2008) uppmärksammade i sin forskning att en stor del av 

deras respondenter associerade tjänster med hög risk samt upplevde köp av tjänster som en 

dålig upplevelse. Detta har enligt Grönroos (2008) att göra med att tjänster inte är konkreta. 

Han menar att hur tjänster upplevs är subjektivt och tjänstekvalité således inte kan försäkras. 

Produktionen och konsumtionen av tjänster sker samtidigt och interaktionen är därför 

avgörande för hur kunden upplever tjänsten.  

 

Utöver tjänstekvalitet är även datasäkerhet en viktig faktor, eftersom det finns en risk att 

känslig information läcker ut på Internet (Suh & Han, 2002; Mukherjee & Nath, 2003; Lee & 

Turban, 2001), men hur väl tekniken fungerar är också avgörande för kundens förtroende 

(Corritore et al, 2003; Lee & Turban, 2001). När det uppstår tekniska problem sjunker 

förtroendet för systemet. För bankkunder innebär detta att osäkerhet kan bidra till att de blir 

mindre benägna att utföra bankärenden online. 

 

Utifrån detta kan denna hypotes formuleras: 

 

H1a: Internetbanken leder till ökad osäkerhet. (Figur 1) 

 

Internet kan leda till mer osäkerhet, men enligt Ryssel et al. (2004) bidrar teknik bland annat 

till en ökad konkurrenskraftighet. Företag kan bli mer effektiva genom implementering av IT-

system, bland annat genom att IT tillåter anpassning till kundens behov. Med hjälp av IT kan 

företag förbättra sina produkter och tjänster i form av kvalité och leveranstider, för att öka 

kundnöjdheten. I de flesta fall är introduktion av nya IT-system en långsiktig lösning som 

bidrar till sänkta kostnader för företaget och kunden. De anpassningar som kan göras efter 

kundens behov med hjälp av IT ger mervärde då de visar att företaget investerar i sina 

kunder, och detta kan leda till att kunden får ett ökat förtroende för företaget. (Ryssel et al. 

2004) Företaget framstår även som mer innovativt vilket kan ses som en positiv egenskap.  

 

Därmed kan denna hypotes formuleras:  
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H1b: Det finns ett positivt samband mellan användning av Internetbanken och 

förtroende. (Figur 1) 

  

Internet kan leda till osäkerhet, som i sin tur, kan ha en negativ påverkan på förtroende. Om 

bankkunder upplever att säkerheten på Internetbanken inte kan garanteras samt att 

informationen som finns på Internet för att enkelt kunna utföra bankärenden är bristfällig kan 

det leda till att förtroendet för banken sjunker. Huruvida en kund litar på sin bank eller inte är 

delvis baserad på om hen tror att banken kommer att uppfylla de förväntningar hen har, och 

förtroendet påverkas om det råder en osäkerhet kring detta. (Mukherjee & Nath, 2003)  

 

Kwon och Suh (2004) talar om beteendemässig osäkerhet, det vill säga oförmågan att 

förutse hur en partner kommer att agera i en affärssituation, och hävdar att detta minskar 

förtroendet mellan parterna. De menar även att ett sätt att reducera denna osäkerhet är 

genom ett utbyte av information, vilket kan tolkas som att bristfällig information kan bidra till 

osäkerhet. Kunskapsasymmetri lyfts även fram av Corritore et al. (2003) samt Kollock (1994) 

som en orsak till ökad osäkerhet. När det inte framgår tydligt vad den andra parten har för 

avsikter, eller då det inte finns tillräckligt god information om en tjänst ökar oron hos individen 

som i sin tur kan leda till att kunden avstår från att använda tjänsten. Kollock (1994) lyfter 

även fram rykte som en viktig faktor till huruvida en person litar på ett företag eller inte. Om 

ett företag har ett dåligt rykte påverkar det kundens förtroende. Rykte är särskilt viktigt inom 

tjänster där osäkerheten generellt är hög på grund av oförmågan att kvalitetstesta tjänster 

innan köp. Att rykte spelar en stor roll i utvecklandet av osäkerhet backas även av Julian och 

Ramaseshan (1994) som skriver att personalen måste lägga ner tid på att inge förtroende 

hos kunden samt förmedla företagets värderingar för att minska dissonansen som kan 

uppstå vid köp av tjänster.  

 

Denna hypotes kan därmed formuleras: 

 

H2: Osäkerhet leder till minskat förtroende. (Figur 1) 

 

Inom tjänstesektorn, vilken banker faller inom, spelar service en viktigt roll i hur kunden 

kommer att uppleva tjänstekvalitén (Grönroos, 2008). Kommunikation, som är en viktig del 

inom service, har visat sig ha en stor positiv påverkan på kunders förtroende (Mukherje & 

Nath, 2003). En öppenhet i kommunikationen inger förtroende och gör det lättare att lösa 

tvister och problem som kan uppstå. När kunden inte är säker på att hens förväntningar 
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kommer att mötas kan personalen genom ett gott bemötande, förmedling av tillräcklig 

information samt genom en ingivelse av kompetens göra kunden mindre osäker. Detta 

framgår i Julian och Ramaseshans (1994) forskning där de kom fram till att kunders skäl till 

att byta bank var bland annat dålig service, vilket poängterar vikten av en god kontakt med 

kunderna. (ibid). 

 

Således kan det resoneras att:  

 

H3a: Personlig kontakt minskar osäkerheten för banken. (Figur 1) 

 

Eftersom personlig kontakt kan minska osäkerheten, kan den även antas leda till ett ökat 

förtroende. Julian och Ramaseshan (1994) hävdar att god kundservice är viktigt för att skapa 

relationer med kunderna. Detta framgår bland annat genom undersökningar som visat att 

över två tredjedelar av alla kunder bryter kontakten med förtaget om de upplever dålig 

service. Kundernas perception av det bemötande de får av personalen influerar kundens syn 

på företaget. Nöjda kunder är oftast lojala och tenderar även att sprida ordet till individer i sin 

närhet, vilket kan generera fler kunder till företaget. Av dessa anledningar tjänar företag på 

att ha en god kontakt med sina kunder. (Julian & Ramaseshan, 1994) Ryssel et al. (2004) 

backar upp detta påstående när de hävdar att IT kan leda till relationen mellan kunder och 

banken blir opersonlig, vilket i sin tur kan leda till ett reducerat förtroende för banken. Storper 

och Venables (2004) talar om fördelarna med personliga möten och lyfter bland annat fram 

att de möjliggör för parterna att läsa av kroppsspråk och bedöma om den andre ljuger, vilket 

underlättar förtroendebyggandet. De menar också att personliga möten visar på en villighet 

att avlägga tid till varandra, vilket också kan leda till ökat förtroende. 

 

Därmed kan det antas att: 

 

H3b: Personlig kontakt har en positiv påverkan på förtroende för banken. (Figur 1) 
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Figur 1. Forskningsmodell med hypoteser. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för uppbyggandet av uppsatsen. Projektgruppen 

som denna uppsats var en del av kommer att presenteras samt förklaras, följt av en 

förklaring av primärdatan, uppsatsens enkätuppbyggnad samt dataanalys. Enkätens bortfall 

samt uppsatsens begränsningar kommer att illustreras, liksom frågornas operationalisering. 

Slutligen kommer sekundärdata samt metod- och källkritik att presenteras. 

 
3.1. Projektgrupp 
Uppsatsen skrevs som en del av ett projekt, som bestod utav sex uppsatsgrupper. Totalt var 

17 individer inblandade i projektet. Huvudfokuset för uppsatserna var relationen till banken 

och användandet av Internetbanken, där varje uppsatsgrupp valde ett område att skriva om, 

exempelvis förtroende, misstro, personliga möten et cetera. Grupperna skapade enkäten 

tillsammans, där varje grupp fick inkludera ett begränsat antal frågor som behandlade det 

ämne som uppsatsgruppen skrev om. Samma enkät användes utav alla uppsatsgrupper 

inom projektet, och insamlande av data skedde gemensamt. Fördelarna med att ha ingått i 

ett projekt är att grupperna har stöttat och kunnat hjälpa varandra då varje grupp skrev om 

banker, samt att enkäten fick ett stort antal respondenter då många individer var inblandade i 

insamling av data. 

 
3.2. Primärdata 
Primärdata är all data som samlats in under undersökningen som ligger till grund för 

uppsatsen. Det kan vara intervjumaterial eller enkätdata. Fördelen med att samla in 

primärdata är att datan är relevant just för den berörda undersökningen.  (Hox & Boeije, 

2005) 

3.2.1. Enkätuppbyggnad  

Till grund för uppsatsen ligger en kvantitativ enkätundersökning, som enligt Bryman och Bell 

(2013) definieras som en forskningsstrategi som innefattar insamling av numerisk data.  

 

UTAUT-teorin (Unified theory of acceptance and use of Internet banking) gav inspiration till 

enkätens utformning. Denna teori används för att ta reda på kunders avsikter och 

användning av Internetbanken. Då ålder, kön och erfarenhet enligt teorin har en påverkan på 
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individens avsikter samt beteende togs de med i enkäten, dock för att se att enkäten fått en 

stor spridning. Teorin nämner även förväntningar, yttre motivation, upplevd användbarhet, 

förväntad ansträngning samt fördelar som faktorer som påverkar kunden, därav togs dessa 

faktorer i åtanke i enkätens utformning. 

 

Den nätbaserade enkäten var anonym och skapades i Swedish University Computer 

Networks (SUNET) verktyg Artologik Survey and Report. Enkäten besvarades av totalt 1265 

respondenter. Frågorna var stängda, med “tar avstånd” som lägsta alternativ och “instämmer 

helt” som högsta, för att kunna mäta respondenternas attityd. Respondenterna hade även 

möjligheten att svara ”vet ej” på alla frågor som inte rörde demografi. Fördelen med stängda 

frågor är att de blir jämförbara, lättare att bearbeta samt minskar risken för misstag (Bryman 

& Bell, 2013). Då alla frågor var obligatoriska hade varje fråga 1265 observationer, däremot 

varierade antalet respondenter som svarat ”vet ej”.  

 

Frågorna var utformade som ordinalskalor. Osherson och Lane (u.å.) beskriver ordinalskalor 

som ett sätt att mäta respondenternas attityd. Alternativen i denna typ av skala är 

rangordnade från “väldigt missnöjd” till “mycket nöjd”, eller som i enkäten som ligger till grund 

för denna uppsats: från “tar avstånd” till “instämmer helt” med numrerade alternativ emellan. I 

enkäten kunde respondenterna också välja alternativet "vet ej". Fördelen med ordinalskalor 

är att de tillåter jämförelser mellan attityder till en variabel, exempelvis om de är nöjda eller 

missnöjda med sin Internetbank (ibid). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det en fördel med 

att använda en vertikal utformning vid skapandet av skalor, vilken är att risken för att 

respondenterna av misstag fyller i fel svar minskas. De påpekar dock att en vertikal 

utformning upptar ett större utrymme än en horisontell, vilket gör att enkäten ser längre ut. 

Detta är inte önskvärt, då Bryman och Bell (2013) anser att detta ökar risken för bortfall 

(ibid). Av nämnda anledningar har därför en horisontell skala använts i enkäten. 

 

Enkäten delades ut till individer som uppsatsförfattarna känner personligen, men då dessa 

sedan ombetts att skicka enkäten vidare har den spridits ut till många olika kretsar. Detta kan 

kallas snöbollsurval, vilket är en typ av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). För att 

enkäten ändå skulle bli så representativ som möjligt arbetades det strategiskt vid insamlande 

av data. För det kön och de åldersgrupper som visade sig var minst representerade i 

enkäten ökades ansträngningen för att nå ut till dessa. Målstorleken för urvalet var minst 

hundra respondenter inom varje åldersgrupp och kön, vilket ansågs rimligt utifrån den 

tidsram som uppsatsen skulle skrivas under. Just tidsåtgång är en av faktorerna som avgör 

urvalsstorlek (Bryman & Bell, 2013), en annan är kostnad (ibid), men då enkäten spreds via 

Internet var inte detta en faktor som påverkade undersökningen. 
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Bryman diskuterar ett antal fördelar och nackdelar när det gäller webbundersökningar. Att 

samla in data går mycket snabbare och därav minskas också kostnaderna. 

Webbundersökningar gör det också möjligt att nå ut till en stor grupp individer på ett enklare 

sätt utan att det fysiska avståndet till individerna blir ett hinder. Dock finns det en del 

nackdelar med att göra undersökningar online, såsom att det kan vara svårt att få folk att 

svara på massiva mailutskick, samt att den personliga kontakten som ibland kan vara 

avgörande för icke-verbala budskap förloras. De deltagande kan också oroa sig för 

otillräcklig anonymitet, vilket kan hindra dem från att vilja besvara enkäten. (Bryman, 2011) 

3.2.2. Dataanalys 

För att analysera svaren utfördes deskriptiv statistik-, reliabilitet- och korrelationsanalyser. 

Deskriptiva tabeller visar hur många procent av respondenterna som svarat att de instämmer 

eller inte instämmer med olika påståenden. Även ålder på respondenterna samt 

könsfördelning redovisas i detta kapitel.  

 

I analysfasen sattes frågor som behandlade samma begrepp ihop i konstrukt. Bryman och 

Bell (2013) talar om fördelarna med att använda flera indikatorer till att mäta ett begrepp och 

hävdar att det reducerar risken att frågorna misstolkas eller klassificeras felaktigt. Vid 

användandet av flera frågor som tillsammans förklarar ett begrepp blir misstolkningen av en 

enstaka fråga inte lika betydande och kompenseras av övriga frågor i konstruktet. För att 

undersöka att frågorna korrelerade med varandra utfördes en reliabilitietsanalys i SPSS. 

Måttet för reliabilitet är Chronbachs (alfa). Enligt Tavakol och Dennick (2011) undersöks 

den interna följdriktigheten mellan frågorna för att se att de har ett samband. Om de inte har 

en tillräckligt god reliabilitet anses de inte vara valida. Frågor som tillsammans får en 

Chronbach’s alfa på mellan 0,7 och 0,9 anses vara acceptabla och kan kombineras. De 

frågor som ingår inom konstruktet “Förtroende” hade en Chronbachs alfa på 0,833, 

“Osäkerhet” på 0,705, “Internetbank” på 0,810 och “Personlig kontakt” på 0,789. För att en 

reliabilitetsanalys ska ge en tillräckligt hög alfa krävs det att det finns tillräckligt många frågor 

i konstrukten (ibid). I denna uppsats består varje konstrukt av mellan 5 och 6 frågor, vilket 

har gett en tillräckligt hög grad av alfa för att frågorna ska kunna sammanfogas i konstrukt.  

 

Då ett antal frågor i enkäten var positivt formulerade till skillnad från de andra frågorna i 

konstruktet vändes skalan på dessa i SPSS, innan de grupperades samman i ett 

osäkerhetskonstrukt. En vändning på skalan innebar att om respondenten hade svarat en 

hög siffra gjordes den om i SPSS till ett innebära en låg siffra för att frågan skulle gå åt 
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samma riktning som resterande frågor i konstruktet. Detta krävs för att kunna analysera 

osäkerhetsfrågorna i programmet på ett korrekt sätt (Pallant, 2010). De berörda frågorna var, 

“Jag anser att det är säkert att använda Internetbanken”, “Informationen på min banks 

hemsida är bristfällig”, samt “Jag är tekniskt kunnig avseende bankens tjänster”. 

 

De fyra konstrukten analyserades sedan i korrelation till varandra med hjälp utav Spearmans 

rank koeffiecient, eller Spearmans (rho). Spearmans rho är en analystyp som används för 

att beskriva styrkan och riktningen på den linjära relationen mellan variabler. Enligt Pallant 

(2010) används Spearmans rho då datan är ordinal eller rankad, och visar om det finns 

samband mellan de undersökta variablerna. Riktningen på relationen kan observeras på 

tecknet framför siffran. Om resultatet visar ett minustecken innebär det att det råder en 

negativ korrelation mellan variablerna, det vill säga, ett högt resultat på ena variabeln innebär 

ett lågt resultat på den andra variabeln. Om inget minustecken observeras är resultatet 

positivt, vilket innebär att båda variablerna ökar åt båda hållen.  

 

Styrkan på relationen bedöms genom att se på siffrorna i analysen. Ju närmare -1 eller 1 

talet är, desto starkare är relationen. I denna uppsats följs de riktlinjer som beskrivs i SPSS 

Survival Manual (Pallant,  2010) för att avgöra styrkan på relationen. En rho på 0,10 till 0,29 

anses vara svag, 0,30 till 0,49 vara medelstark, och rho på 0,50 till 1 anses tyda på en stark 

relation. Signifikansen, som markeras med en asterisk, visar på statistisk signifikans och talar 

om att resultatet är pålitligt. (Pallant, 2010)  

 

I och med att Spearman’s rho inte påvisar riktning på påverkan, det vill säga om det ena 

leder till det andra, utan enbart korrelation och styrka, är det inte möjligt att dra slutsatser om 

riktning utan annat stöd. I denna uppsats har detta stöd hämtats ur begreppsdefinitionerna, 

vilka har använts för att motivera korrelationernas riktning på påverkan.  

 

Begreppsdefinitionerna användes även för att diskutera och analysera resultatet av de 

utförda analyserna, då definitionerna tydligt förklarar begreppen utifrån den tidigare forskning 

som gjorts kring uppsatsen ämne. Balansteorin och UTAUT-teorin användes för att förklara 

resultatet av en av de utförda korrelationsanalyserna. Fördelarna med att använda teorier 

från akademiska uppsatser i en studie är att de har granskats innan publicering, vilket gör 

dem mer pålitliga. Uppsatsens begrepp har uteslutande definierats utifrån akademiska 

artiklar och rapporter.  
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3.2.3. Bortfall 

Enkäten skickades ut till totalt 2036 individer, och besvarades av 1265 personer. Detta ger 

en svarsprocent på cirka 62%. Enligt Bryman och Bell (2013), är detta en acceptabel 

svarsprocent. En attraktiv layout leder enligt Bryman och Bell (2013) till ett lägre bortfall. 

Även tydliga instruktioner samt ett introduktionsbrev som förklarar syftet med enkäten kan 

bidra till en ökad svarsfrekvens. I inledningen av enkäten förklarades dess syfte, och under 

varje fråga gavs en förklaring för att minska risken att respondenterna skulle missuppfatta 

frågorna. Frågorna var även till störst del slutna, då människor enligt Bryman och Bell (2013) 

drar sig för att besvara enkäter där de måste skriva kommentarer eftersom detta kräver tid 

och energi. Layouten till enkäten var enkel och stilren, vilket kan ha gjort den behaglig att 

besvara.  

 

Ett ytterligare sätt att öka svarsfrekvensen är genom att skicka ut påminnelser till de individer 

som fått enkäten (Bryman & Bell, 2013). Under perioden då insamling av data skedde 

kontaktades en stor del av respondenterna ytterligare en gång för att påminna dessa om att 

besvara enkäten, vilket kan ha bidragit till den goda svarsfrekvensen. Att enkäten var öppen 

längre än en veckas tid kan också ha varit en bidragande faktor, då det möjliggör för 

respondenterna att besvara enkäten när tiden passar för dem.  
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3.2.4. Operationalisering 

Under denna rubrik presenteras och förklaras enkätfrågornas koppling till teorier och 

begrepp för varje konstrukt. 

 

Förtroende 

Fråga Förklaring 

Jag känner stark 

tillhörighet till min bank 

 

Jag är mycket nöjd med 

min bank 

Nöjda kunder är oftast lojala. Av dessa anledningar tjänar 

företag på att ha en god kontakt med sina kunder. (Julian & 

Ramaseshan, 1994)  

Min bank anstränger sig 

för att behålla mig som 

kund 

Kunders skäl till att vilja byta bank är ofta att de upplever att de 

fått dålig service. (Julian & Ramaseshan, 1994) En förbättrad 

personlig kontakt mellan kund och personal samt en satsning 

på kunden, bl.a. genom att investera i teknik, skapar mervärde. 

(Ryssel et al., 2004)  

Jag upplever att min 

bank bryr sig om mig 

som kund 

Ryssel et al. (2004) nämner att då företag satsar pengar på 

sina kunder, exempelvis genom att implementera ny teknik, 

visar det att de bryr sig om kunden. 

Jag förlitar mig mycket 

på att personalen på 

banken kan hjälpa mig 

när det behövs 

Suh och Han (2002) anser att kompetens är en av tre delar 

som kategoriserar förtroende. 

 

När kunden inte är säker på att hennes förväntningar kommer 

att mötas kan personalen genom ett gott bemötande, 

förmedling av tillräcklig information samt genom en ingivelse av 

kompetens göra kunden mindre osäker. (Julian & 

Ramaseshan, 1994) 
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Internetbanken 

Fråga Förklaring 

Jag litar på att tekniken fungerar 

när jag använder Internetbanken 

Hur väl tekniken fungerar har en påverkan på 

kundens förtroende till systemet (Corritore et al., 

2003; Lee & Turban, 2001). 

Jag är mycket nöjd med min 

Internetbank 

 

Jag tycker om att använda 

Internetbanken 

 

Julian & Ramaseshan (1994) hävdar att nöjda kunder 

ofta är lojala.  

Min Internetbank upplevs vara 

anpassad efter mina personliga 

behov och intressen 

Ryssel et al. (2004) hävdar att teknik tillåter 

anpassning till kundens behov. När företag anpassar 

sig efter kundens personliga behov skapar det 

mervärde.  

Jag känner starkt förtroende för 

min Internetbank 

Mäter respondentens förtroende för Internetbanken.  
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Osäkerhet 

Fråga Förklaring 

Turbulensen på 

bankmarknaden har lett till 

att jag känner ökad misstro 

till min bank 

Företagets rykte har enligt Julian och Ramaseshan (1994) 

samt Kollock (1994) en påverkan på kundens förtroende till 

företaget. Om ryktet är lågt påverkar det kundens 

förtroende. 

Jag känner misstro till att 

utföra banktjänster på min 

Internetbank 

Internet kan leda till osäkerhet, som i sin tur, kan ha en 

negativ påverkan på förtroende. Om bankkunder upplever 

att säkerheten på Internetbanken inte kan garanteras samt 

att informationen som finns på Internet för att enkelt kunna 

utföra bankärenden är bristfällig kan det leda till att 

förtroendet för banken sjunker. (Mukherjee & Nath, 2003)  

Jag anser att det är säkert 

att använda Internetbanken 

(t.ex. att mina personliga 

uppgifter inte läcker ut) 

Datasäkerhet är viktigt faktor som påverkar kundens syn på 

Internet (Suh & Han, 2002; Mukherjee & Nath, 2003; Lee & 

Turban, 2001). Om kunder känner att personuppgifter inte 

är tillräckligt skyddade kan de bli mindre benägna att 

använda sig av Internettjänster. 

Informationen på min banks 

hemsida är bristfällig 

 

Jag är tekniskt kunnig 

avseende bankens tjänster 

(tex avseende 

MobiltBankID, Swish)  

 

Jag har tillräckliga 

kunskaper om banktjänster 

för att kunna göra dem på 

Internet 

Mukherjee och Nath (2003) anser att ju mer erfarenhet 

kunder besitter samt ju mer information dessa har om 

Internetbanken desto mindre risk förknippar de med 

banken, och således får kunderna även mer förtroende för 

banktransaktioner på nätet. Om kunden känner att hen 

exempelvis inte har tillräckliga tekniska kunskaper kan hen 

vara mindre villig att använda Internetbanken. 
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Personlig kontakt 

Fråga Förklaring 

Personalen på banken har 

kunskaper som jag går 

miste om utan personliga 

möten 
 

För mig är det viktigt att 

även ha en personlig 

kontakt på banken för 

ärenden som kräver mer 

kunskap 

Corritore et al. (2003) och Kollock (1994) anser att 

kunskapsasymetri är en stor orsak till ökad osäkerhet. 

 

När kunden inte är säker på att hens förväntningar kommer 

att mötas kan personalen genom ett gott bemötande, 

förmedling av tillräcklig information samt genom en ingivelse 

av kompetens göra kunden mindre osäker. (Julian & 

Ramaseshan, 1994)  

 

Storper och Venables (2004) menar även att personliga 

möten kan vara förtroendebyggande. 

Jag skulle inte välja en 

bank som inte erbjuder 

personliga möten (för vissa 

tjänster i alla fall) 
 

Personliga möten är mer 

pålitliga än Internetbanken 

Ryssel et al. (2004) påstår att IT kan leda till att relationen 

mellan kunder och banken blir opersonlig, vilket i sin tur kan 

leda till ett reducerat förtroende för banken. Julian och 

Ramaseshan (1994) menar att personalen måste lägga ner 

tid på att inge förtroende hos kunden samt förmedla 

företagets värderingar för att minska dissonansen som kan 

uppstå vid köp av tjänster.  

Om något går snett med 

Internetbanken vill jag 

direkt ha möjlighet att få 

personlig kontakt (möte 

eller telefon) 

Rotchanakitumunai och Speece (2003) påstår att när det 

uppstår problem vill bankkunder kunna gå till banken för att 

få hjälp. Tekniska problem sänker kunders förtroende för 

systemet (Corritore et al, 2003; Lee & Turban, 2001) och 

Julian & Ramaseshan (1994) hävdar att en öppenhet i 

kommunikationen gör det lättare att lösa tvister som kan 

uppstå. Detta backas av Kwon och Suh (2004), som menar 

att ett sätt att reducera osäkerhet är genom utbyte av 

information. 

Jag vill ha en personlig 

relation till min bank 

Ryssel et al. (2004) hävdar att IT kan leda till att relationen 

mellan kunder och banken blir opersonlig, vilket i sin tur kan 
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leda till ett reducerat förtroende för banken. 

 

3.3. Insamlad litteratur och information 
Passande artiklar söktes upp genom Mälardalens högskolas databaser, såsom DiVA och 

ABI/Inform Global, samt Google Scholar. För att hitta de olika artiklarna användes sökord 

som förtroende, Internetbank, personlig kontakt och osäkerhet. Informationen från dessa 

artiklar kombinerades med fakta från relevanta läroböcker, tidningsartiklar samt webbsidor. 

Även statistik från Statistiska Centralbyrån och övriga statistikföretag användes. 

 
3.4. Metodkritik 
Då enkäten användes av flera uppsatsgrupper blev frågorna en aning hämmande. Med en 

egen enkät hade frågorna kunnat utformats mer efter denna uppsats frågeställning. Fördelen 

med att utforma samt skicka ut enkäten som en del i ett projekt gjorde det dock enklare att 

nå ut till ett stort antal respondenter, men då frågorna berörde flera huvudområden kan 

metoden ifrågasättas. Enkäten hade troligtvis blivit mer anpassad efter uppsatsens 

huvudämne om den hade utförts på egen hand. 

 

Tidsspannet var den främsta begränsningen för denna uppsats. En konsekvens av denna 

begränsning var att enkäten enbart kunde vara öppen i två veckors tid. Att enkäten var 

onlinebaserad kan också ses som en begränsning, i och med att enbart individer med 

tillgång till samt erfarenhet av Internet kunde genomföra enkäten.  

 

Ytterligare en begränsning för detta arbete var fördelningen mellan kvinnliga samt manliga 

respondenter. En stor majoritet (60,4%) av de tillfrågade var kvinnor, medan 38,8% var män. 

0,8% identifierade sig som annat, alternativt ville inte uppge kön. En liknande begränsning 

var fördelningen av respondenternas åldrar, där åldersgruppen 21 - 26 var mer 

representerad än de andra åldersgrupperna. I ålderskategorierna “-20”, “57 - 65” och “66 -” 

nåddes tyvärr inte målet på 100 respondenter per kategori, då dessa grupper enbart fick 40, 

90 och 95 svarande vardera. Tillsammans uppnår dock de högre åldersgrupperna målet på 

100 respondenter. Sammanlagt bestod respondenterna i åldrarna 21-26 av 37,2 procent 

vilket kan påverka resultatet på ett negativt sätt då resultatet inte var lika stort fördelat på de 

olika ålderskategorierna. Då målet var att få en likvärdig spridning över de olika kategorierna 

kan det höga resultatet av de unga respondenterna påverka resultatet i undersökningen. 
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Respondenternas ålders- samt könsfördelning gör därmed att undersökningen inte är 

generaliserbar för hela Sveriges population. 

 

En annan potentiell begränsning var att genom användningen av snöbollsurval riskerar 

gruppen av respondenter att lättare bli homogen. Snöbollsurvalet har en viss 

problematisering då den inte kan vara representativ för populationen. (Bryman, 2011) Denna 

begränsning har dock försökts motarbetas genom att respondenterna har ombetts skicka 

enkäten vidare till potentiella respondenter, vilket spred ut enkäten till olika sociala kretsar.  

 

För att nå ut till respondenter skickades enkäten bland annat via Facebook, e-post och 

personliga meddelanden. Det lättaste sättet att nå ut till flest personer under en kort period 

var med just online-enkäter istället för post. Detta gjorde det också möjligt att få in svar 

snabbt mot en låg kostnad runt om i hela Sverige. Dock finns det vissa nackdelar med 

online-enkäter. Urvalet begränsas mer till de personer som har tillgång och är aktiva på 

Internet. Då den personliga kontakten med respondenterna uteblir finns det också en större 

risk för bortfall. Dessa kan också vara oroade över anonymitet och tvivla på dess 

konfidentialitet. (Bryman, 2011) 

 
3.5. Källkritik 
För att få in relevant data har publicerade vetenskapliga artiklar använts. Då dessa redan är 

granskade ger de en större tyngd och blir mer pålitliga att använda. Dagstidningar såsom 

Aftonbladet har också använts för att ge en uppdaterad inblick i de olika skandalerna som 

uppkommit men också för att få en förståelse av kundernas uppfattning kring 

bankmarknaden. Information från dagstidningar användes dock med medvetenhet om att 

källorna kan vara något vinklade. Av denna anledning komplimenterades dessa artiklar med 

källor av vetenskaplig natur. För att få ytterligare validitet i arbetet har information och 

statistik hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB).  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den data som samlats in genom enkäten. De deskriptiva 

diagrammen som illustrerar förtroendefrågorna, osäkerhetsfrågorna, Internetbanksfrågorna 

samt personlig kontakt-frågorna kommer att redovisas samt förklaras. Även respondenternas 

köns- och åldersfördelning samt begreppskorrelationer kommer att presenteras.  

4.1. Deskriptiva diagram 

Under denna rubrik sammanfattas hur respondenterna har svarat på enkätens frågor. 

Diagram 1. Frågor som berör förtroende. 

På frågan “Jag förlitar mig på att personalen på banken kan hjälpa mig när det behövs” 

svarade hela 71,2% av de tillfrågade respondenterna 4 eller 5 på en femgradig skala, där 5 

på skalan betyder att respondenten instämmer helt. Detta indikerar att majoriteten av 

respondenterna höll med påståendet. 
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15,2% svarade att de instämmer helt på frågan “Jag känner stark tillhörighet till min bank”. 

10,8% angav att de inte instämde. Störst antal respondenter (31,0%) svarade 3 på den 

femgradiga skalan, vilket är ett neutralt svar.  

En stor majoritet, hela 65,6%, svarade 4 eller 5 på frågan “Jag är mycket nöjd med min 

bank”. 24,0% av respondenterna svarade 3 på frågan, medan 8,9% svarade 1 eller 2. 

På frågan “Min bank anstränger sig för att behålla mig som kund” var svaren ytterst jämna. 

20,5% svarade 1 (att de tar avstånd från påståendet) och 22,5% av respondenterna svarade 

2. 24,1% av respondenterna var neutrala och svarade 3, medan 13,1% samt 10,1% svarade 

4 och 5. 

Störst andel respondenter svarade 3 på frågan huruvida de upplever att deras banker bryr 

sig om respondenterna som kunder. 12,1% svarade att de instämde helt, och 15% svarade 

att de inte instämde.  

Diagram 2. Internetbanksfrågor. 

På frågan “Jag litar på att tekniken fungerar när jag använder Internetbanken” svarade stor 

majortet (84,4%) 4 eller 5. Enbart 14,3% av respondenterna svarade 3 eller lägre. 
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Ett liknande mönster kunde ses på frågan “Jag är mycket nöjd med min Internetbank”, där 

82,1% uppgav siffran 4 eller 5. Återigen var antalet respondenter som svarat 3 eller lägre 

lågt, då enbart 16,3% var neutrala eller negativa till påståendet. 

Ett trendbrott sker dock vid frågan “Min Internetbank upplevs vara anpassad efter mina 

personliga behova och intressen”, där svaren var utspridda över alla alternativ. Flest 

respondenter (30,1%) svarade dock 3 på frågan. 

Över hälften av respondenterna instämde helt med påståendet att de tycker om att använda 

Internetbanken. Lite över var fjärde respondent valde 4, medan 11,1% var neutralt inställda 

till påståendet. Enbart 4,5% svarade 1 eller 2. 

På frågan om respondenterna känner starkt förtroende för sin Internetbank är instämmandet 

återigen ytterst högt. Hela 71% uppgav 4 eller 5 som svar, vilket indikerar ett högt förtroende. 

20,2% av respondenterna svarade 3, medan 6,4% uppgav 1 eller 2 som svar. 
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Diagram 3. Frågor som berör osäkerhet. 

På frågan “Turbulensen på bankmarknaden har lett till att jag känner ökad misstro till min 

bank” var svaren relativt spridda. 31,9% svarade 1 och tog därmed avstånd från påståendet, 

och 21% av respondenterna svarade 2. 17,9% av de svarande var neutrala till påståendet, 

medan 12,1% och 10,2% uppgav 4 eller 5.  

Trenden följdes på frågan “Jag känner misstro till att utföra banktjänster på min 

Internetbank”, där en stor majoritet (85%), svarade 1 eller 2.  

På frågan “Jag anser att det är säkert att använda Internetbanken”, uppgav 83,7% av 

respondenterna 4 eller 5 som svar. 

På frågan “Informationen på min banks hemsida är bristfällig” följdes återigen den 

ovannämnda trenden, där 62,5% svarade 1 eller 2. 17,5% var neutrala, medan 5,6 uppgav 4 

eller 5 som svar. 

Påståendet “Jag är tekniskt kunnig avseende bankens tjänster” resulterade i ett ytterst högt 

instämmande, då hela 83,4% svarade 4 eller 5. 
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Ett närpå identisk mönster följer frågan rörande om respondenten anser sig själv ha 

tillräckliga kunskaper om banktjänster för att kunna göra dem på Internet, där 77% uppgav 4 

eller 5 som svar. Enbart 4,9% svarade 1 eller 2, medan 16,7% var neutrala till påståendet. 

Diagram 4. Frågor som handlar om personlig kontakt. 

På påståendet “Personliga möten är mer pålitliga än Internetbanken” var svaren spridda, 

men flest respondenter svarade 3 och därmed neutralt till påståendet. 

Närpå hälften av alla respondenter svarade 4 eller 5 på påståendet “Personalen på banken 

har kunskaper som jag går miste om utan personliga möten”. 22,8% svarade neutralt, medan 

20,4% uppgav 1 eller 2 som svar. 

Lite mer än två femtedelar av alla respondenter uppgav att de instämmer helt till påståendet 

“Jag skulle inte välja en bank som inte erbjuder personliga tjänster”. 18,1% och 13,1% 

svarade 4 respektive 3 på påståendet, medan 20,2% av respondenterna svarade 1 eller 2. 

På påståendet “Om något går snett med Internetbanken vill jag direkt ha möjlighet att få 

personlig kontakt” uppgav hela 70,4% av de tillfrågade att de instämmer helt med 

påståendet. 15,9% av respondenterna svarade 4, medan 7,7% var neutrala. Enbart 4,4% 

svarade 1 eller 2 på påståendet. 
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Hela 67,1% av de tillfrågade uppgav 4 eller 5 som svar på påståendet “För mig är det viktigt 

att ha en personlig kontakt på banken för ärenden som kräver mer kunskap”. 16,1% av de 

tillfrågade svarade neutralt, medan 14,3% uppgav 1 eller 2 som svar. 

På påståendet “Jag vill ha en personlig relation till min bank” var svaren återigen spridda, 

dock höll sig störst andel respondenter (25,6%) sig neutrala till påståendet. 
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Diagram 5. Könsfördelningsdiagram. 

Majoriteten av respondenterna var kvinnor (60,4%), medan en minoritet (38,8%) var män. 

Enbart 0,8% identifierade sig som annat, alternativt uppgav att det inte ville uppge kön. 

Diagram 6. Ålderstabell. 

 

Den åldersgrupp som var mest representerad var respondenter mellan 21 och 26 (37,2% av 

respondenterna), följt av åldergruppen 27 till 35 (16,0%) och 36 till 46 (14,5%). 
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4.2. Korrelationer 
 

Användande av Internetbanken Personlig kontakt 

 

 

 

Osäkerhet 

 

 

-,619** 

 

 

,178** 

 

 

Förtroende 

, 

 

 

500** 

 

 

 

,296** 

 

Osäkerhet 

 

-,422** 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (tvåsidig). 

Tabell 1. Spearmans rho-korrelationer. 

Korrelationsanalysen mellan variablerna visar på en signifikant  korrelation, vilket kan ses på 

asteriskerna. En stark korrelation observerades mellan “Osäkerhet” och “Användande av 

Internetbanken” (negativ), samt “Användande av Internetbanken” och “Förtroende” (positiv). 

En medelstark relation råder mellan “Förtroende och Osäkerhet” (negativ). Relationen mellan 

“Personlig kontakt och “Osäkerhet” (positiv), samt “Förtroende” och “Personlig kontakt” 

(positiv) visade sig vara svag.  
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5. Analys och diskussion 

Vid jämförandet av korrelationen mellan “Internetbanken” och “Osäkerhet” blev resultatet  

-,619** (Tabell 1), vilket påvisar att relationen är negativ samt stark sammankopplad. Detta 

kan tolkas som att användandet av Internetbanken påverkar osäkerheten. Datasäkerhet är 

en stor fråga när det kommer till Internet. Det finns en risk att personuppgifter läcker ut eller 

att systemet inte fungerar som det ska (Lee & Turban, 2001). Bristfällig information på 

hemsidan leder också till osäkerhet. (Suh och Han, 2002) UTAUT-teorin talar om kunskap 

och tidigare erfarenhet. Om individer har tillräckligt god kunskap eller erfarenhet av Internet 

har de lättare att anpassa sig. En brist på denna erfarenhet och kunskap kan tolkas som att 

den bidrar till en osäkerhet (Kollock, 1994). Intressant var dock att majoriteten av 

respondenterna (64,7%) tyckte att de hade tillräckliga kunskaper om banktjänster för att 

kunna utföra dem online. 58,3% kände även ingen misstro till Internettjänster, och 46,2% 

tyckte inte att användandet av Internetbanken var osäkert, det vill säga de tyckte inte att det 

finns en hög risk att personuppgifter läcker ut. (Diagram 3.) Analysen av konstrukten tydde 

dock på att det fanns en signifikant koppling mellan Internetbanken och osäkerhet hos 

respondenterna. 

Således kan slutsatsen dras att det finns stöd för hypotes H1a: Internetbanken leder till 
ökad osäkerhet. (Figur 2) 

Analys av korrelationen mellan “Internetbanken” och “Förtroende” visade en stark positiv 

relation på ,500** (Tabell 1). Detta kan tolkas som att ju mer kunder använder sig utav 

Internetbanken desto mer ökar förtroendet för banken. UTAUT-teorin talar om vikten av 

erfarenhet och kunskap, vilket här visar att en hög användning av Internetbanken bidrar till 

en ökad erfarenhet och ökad kunskap, som i sin tur leder till ett ökat förtroende. Även en 

välutvecklad Internetbank som är anpassad till kundens behov kan leda till ett ökat 

förtroende då det visar på engagemang från bankens sida (Mukherjee & Nath, 2003).  

Enligt balansteorin bildar individen en stark relation till de ting som individen tycker att hen 

har tidigare associationer till. Detta kan tolkas som att om personen har ett starkt förtroende 

till sin bank finns det en större chans att individen kommer att använda Internetbanken. 

Påståendet kan styrkas genom att en stor majoritet av respondenterna (56,8%) svarade att 

de tyckte om att använda Internetbanken (Diagram 2). Förtroende innebär att individen litar 

på att den andra parten går att lita på samt kommer hålla vad som lovats  (Suh & Han, 

2002). Majoriteten av respondenterna (41,2%) ansåg att de kunde lita på att tekniken 

fungerar på Internetbanken, 42,1% ansåg att de var mycket nöjda med sin Internetbank, och 
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de som kände starkt eller mycket starkt förtroende för sin Internetbank var 71% (Diagram 

2).    

Således styrks hypotes H1b: Det finns ett positivt samband mellan användning av 
Internetbanken och förtroende. (Figur 2)  

Vid jämförandet av korrelationen mellan “Förtroende” och “Osäkerhet” blev resultatet -,422** 

(Tabell 1), vilket påvisar att relationen är negativ samt att styrkan är medelstark. Resultatet 

kan tolkas som att ju osäkrare kunden är desto lägre är förtroendet för banken. När kunden 

inte känner att hen har tillräcklig information för att känna sig bekväm med att använda 

Internetbanken, eller om säkerheten på Internet inte kan garanteras leder det till en 

osäkerhet. (Mukherjee & Nath, 2003) Detta styrks av Kwon och Suh. (2004) som menar att 

ett sätt att minska osäkerheten är genom utbyte av information. 5,6% av respondenterna 

tyckte att informationen på bankens hemsida var bristfällig eller mycket bristfällig, och 15,5% 

valde alternativet ”Vet ej” (Diagram 3.), vilket ändå tyder på att det finns en önskan om mer 

information. 

Även företagens rykte har en påverkan på osäkerhet. Om ett företag har varit i blåsväder kan 

det leda till att dess kunder känner sig mer osäkra. (Julian och Ramaseshan, 1994) En stor 

majoritet av respondenterna, 31,9%, svarade att de inte tyckte att turbulensen på 

bankmarknaden har lett till en ökad misstro för banken. Dock svarade 17,1% att de kände en 

hög eller väldigt hög misstro på grund av turbulensen, vilket tyder på att skandalerna ändå 

har påverkat kunderna till viss del. Vad detta kan bero på är svårt att svara på, men skulle 

kunna förklaras genom balansteorin. Balansteorin kräver en balans mellan relationer. Om en 

kund tycker om sin bank, måste kunden antingen ändra sin relation till banken eller ändra sin 

attityd till den om det framgår att banken har varit i blåsväder. Möjligtvis har en stor del av 

respondenterna valt att ignorera skandalerna på grund av att de tycker om sin bank och inte 

vill störa balansen.  

Då korrelationsanalysen visat på att det finns en osäkerhet samt att den har ett samband till 

förtroende stöds hypotes H2: Osäkerhet leder till minskat förtroende. (Figur 2) 

Analys av korrelationen mellan “Personlig kontakt” och “Osäkerhet” visade ett resultat 

på ,178** (Tabell 1), vilket är en låg, positiv relation. Enligt Julian och Ramaseshan (1994) 

känner kunder sig osäkra när de inte kan avgöra kvalitén på en tjänst innan köp, som 

exempelvis vid banktjänster. Författarna påpekar även att ett företags rykte starkt påverkar 

kunden och kan skapa osäkerhet. Dessa två orsaker till osäkerhet kan enligt Julian och 

Ramaseshan motverkas genom personlig kontakt, bland annat genom ett gott bemötande, 

ingivelse av kompetens samt förmedlingen av tillräcklig information.  
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Enligt Storper och Venables (2004) kan kunder samt anställda läsa av kroppsspråk samt 

lättare avgöra om motparten ljuger vid personliga möten, vilket gör det lättare för båda parter 

att bygga ett förtroende gentemot varandra. Ytterligare fördelar med personliga möten enligt 

författarna är möjligheten för omgående samt mer detaljerad feedback.   

Al-Jabri och Ibrahim (2012) påpekar att en tjänsts komplexitet kan skapa osäkerhet hos en 

kund och kan resultera i att kunden inte vill eller kan använda tjänsten. Då roten till osäkerhet 

enligt Corritore et al. (2003) och Kollock (1994) ofta är en kunskapsasymmetri, behöver 

denna asymmetri minska för att kunden ska känna sig bekväm och säker. Ett sätt att 

motverka denna asymmetri och osäkerhet är genom personlig kontakt, där den 

bankanställde kan erhålla kunden med information, kunskap och rådgivning rörande tjänsten. 

Detta stödjs av  Kwon och Suh (2004), som menar osäkerhet reduceras genom utbyte av 

information. Närapå hälften av respondenterna uppgav ett medhållande svar rörande om de 

ansåg att personalen innehar kunskaper som respondenten går miste om utan personliga 

möten, vilket påvisar att det finns en kunskapsasymmetri (Diagram 4). Hela 67,1% av de 

tillfrågade instämde helt eller höll med påståendet “För mig är det viktigt att ha en personlig 

kontakt på banken för ärenden som kräver mer kunskap”, vilket återigen påvisar att 

respondenterna tycker att den personliga kontakten är viktig.  

Detta resultat kan även tolkas som att respondenterna upplever en kunskapsasymmetri vid 

ärenden som kräver mer kunskap, och denna osäkerhet minskas genom personlig kontakt. 

Lite mer än två femtedelar av alla respondenter instämde helt med påståendet rörande att de 

inte skulle välja en bank som inte erbjuder personliga tjänster och lite mer än var femte 

respondent uppgav ett medhållande svar (4), vilket påvisar att respondenter fortfarande 

uppskattar alternativt känner behovet av personliga tjänster. 70,4% av respondenterna 

instämde helt med påståendet “Om något går snett med Internetbanken vill jag direkt ha 

möjlighet att få personlig kontakt”, medan 15,9% höll med påståendet, vilket ger ett totalt 

resultat på 86,3%. En stor majoritet av respondenterna uppgav därmed att personligt kontakt 

vid eventuella problem är ytterst viktigt för dessa, vilket visar att det finns behov för personlig 

kontakt. 

Att personlig kontakt har en koppling med osäkerhet i litteraturen kan inte enbart tolkas som 

att vid osäkerhet så stiger behovet av personlig kontakt, utan personlig kontakt kan även 

skapa osäkerhet. Julian och Ramaseshan (1994) påpekade att det är av stor vikt att 

personalen uppvisar kompetens och tillräcklig kunskap för att minska kundens osäkerhet, 

vilket även kan tolkas som att om detta inte levereras vid ett personligt möte kan 

osäkerheten istället öka. Som omnämnt tidigare påpekar Storper och Venables (2004) att 

genom personliga möten kan båda parter utläsa varandras kroppsspråk samt lättare avgöra 
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om den andra parten ljuger. Om kunden märker tendenser till oärlighet genom det personliga 

mötet, kan osäkerheten gentemot banken öka. En annan intressant iakttagelse är att trots att 

respondenterna var ytterst positiva till personlig kontakt, var svaren rörande om 

respondenten uppfattar personliga möten som mer pålitliga än Internetbanken väldigt spridda 

över skalan. Ett liknande mönster kan ses på frågan “Jag vill ha en personlig relation till min 

bank”, där svaren också var starkt spridda. I båda fallen har flest respondenter svarat 3 på 

påståenden, vilket uppfattas som ett neutralt svar. Behovet av personliga möten som 

grundas i behovet av kunskap är därmed högt, men utöver detta känner inte majoriteten av 

respondenten att det personliga mötet nödvändigtvis är mer pålitligt än Internetbanken. 

Majoriteten av respondenterna känner inte heller behovet av att ha en personlig relation till 

sin bank. 

På grund av korrelationsanalysens låga värde kan hypotes H3a: Personlig kontakt minskar 

osäkerheten mot banken inte styrkas. (Figur 2) Detta kan bero på den osäkerhet som råder 

på bankmarknaden i dagsläget. Om kunderna inte litar på sin bank som en konsekvens av 

skandaler kan även förtroendet för bankpersonalen vara lågt, vilket kan innebära att 

personliga möten inte skulle kunna sänka osäkerheten. 

Vid jämförandet av korrelationen mellan “Förtroende” och “Personlig kontakt” blev 

resultatet ,296** (Tabell 1), vilket påvisar att relationen är positiv och är lågt sammankopplad. 

Genom tidigare undersökningar kan det observeras att den personliga kontakten är viktig 

och påverkar kundens förtroende (Zimmerman & Rolandsson, 2008). Zimmerman och 

Rolandsson hävdar även att den personliga kontakten är viktig, eftersom många känner 

misstro till Internettjänster och känner att dessa är opersonliga. De anser även att kunderna 

känner mer förtroende om tjänsterna involverar personlig kontakt. Storper och Venables 

(2004) hävdar att personliga möten, i och med avsättandet av tid, tyder på en hängivelse 

mellan parter samt förenklar förtroendebyggandet. Suh och Han (2002) hävdar att förtroende 

mellan två parter enbart kan uppnås om personen i fråga anser sig ha en egen vinning av att 

lita på den andra parten. Trots att det finns fördelar med personlig kontakt har 

undersökningen visat att det inte är något som alla kunder önskar, då vissa svarat att de inte 

vill ha en personlig relation till banken. Detta kan dock bero på vilken typ av tjänst det 

handlar om. På frågan om kunderna känner ett behov av personliga möten då de ska utföra 

avancerade tjänster svarade enbart 14,3% av respondenterna att de inte känner ett behov, 

medan 67,1% svarade 4 eller instämde helt.  

Julian och Ramaseshan (1994) anser också att god kundservice är viktigt för relationen med 

sina kunder, vilket Ryssel et al. (2004) backar upp. De anser även att IT kan göra relationen 

opersonlig, vilket kan resultera i bristande förtroende för banken. Detta skulle kunna 
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motverkas genom personlig kontakt. Undersökningen visade att 86,3% svarade 4 eller 5 och 

ville ha en direkt möjlighet till personlig kontakt om något problem skulle uppstå och enbart 

4,4% svarade 1 eller 2 och tog därmed helt avstånd till påståendet. Detta tyder på att när 

något går snett med Internetbanken föredrar respondenterna ändå en personlig kontakt med 

banken. 

Då resultatet av korrelationsanalysen visade på en låg relation mellan personlig kontakt och 

förtroende kan dock hypotes H3b: Personlig kontakt har en positiv påverkan på 

förtroende för banken inte styrkas. (Figur 2) Anledningen bakom detta resultat kan återigen 

bero på den nuvarande bankkrisen. Om förtroendet för bankpersonalen skadats i och med 

bankskandalerna, kommer personliga möten troligtvis inte kunna generera förtroende. 

Däremot har respondenternas svar på frågorna kring personligt kontakt visat att personlig 

kontakt ändå är en faktor som behöver tas i beräkning, även om den inte direkt leder till ett 

ökat förtroende. Det kan också argumenteras för att personlig kontakt i sig inte leder till 

förtroende, då det är någonting som förväntas av kunden vid utnyttjandet av banktjänster. Då 

kunden förväntar sig personlig kontakt blir leveransen av den inte ett förtroendehöjande 

moment, däremot skulle en eventuell avsaknad av personlig kontakt kunna leda till minskat 

förtroende, då detta inte överensstämmer med kundens förväntningar.  

 

Figur 2. Hypotesresultat.  
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6. Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att genom en kvantitativ studie undersöka vad utvecklingen av det 

digitala kontra det personliga har för effekt på kunders förtroende för sin bank. I 

korrelationsanalysen bekräftades tre hypoteser, medan två visade en för låg relation för att 

kunna styrkas.  

Analysen av konstrukten visade att det fanns en hög, negativ relation mellan användandet av 

Internetbanken och osäkerhet, vilket kan tolkas som att Internetbanken leder till ökad 

osäkerhet. Som tidigare nämnt kan en kunskapsasymmetri och en tjänsts komplexitet orsaka 

osäkerhet, vilket i sin tur kan leda till en ovilja att använda tjänsten. Osäkerheten som kan 

uppstå på grund av Internetbanken, bland annat genom ovana eller brist på kunskap eller 

information, kan motverkas genom kunskapsutbyte. Trots en låg relation mellan personlig 

kontakt och osäkerhet visade respondenterna en positiv inställning till personliga möten med 

banken, och över hälften svarade att de inte skulle vara kunder hos en bank som inte 

erbjuder personliga möten. Detta tyder på att personlig kontakt trots allt är en viktig faktor när 

det kommer till val av bank. Att banker stänger bankkontor innebär att de kommer kunna 

lägga fler resurser på att utveckla Internetbanken. Detta är dock ett dubbeleggat svärd då de 

genom att stänga bankkontor kan gå miste om en personlig kommunikationskanal till 

kunden. En avsaknad av personlig kontakt kan leda till ett missnöje och då det råder en 

turbulens på bankmarknaden på grund av bland annat Panamaskandalen är det av ännu 

större vikt att personalen försöker reparera relationen med kunden genom ett gott 

bemötande och intryck av hög kompetens.  

Analysen visade även att användandet av Internetbanken har en positiv koppling till 

förtroende, vilket kan interpreteras som att Internetbanken även kan bidra till ett ökat 

förtroende hos kunderna. Ett sådant förtroende kan uppstå genom att Internetbanken påvisar 

bankens kompetens och teknologiska framsteg, vilket kan vara förtroendeingivande. En 

välutvecklad Internetbank tyder även på att banken investerar i kunderna och anpassar sig 

efter deras behov, vilket också kan bidra till ett ökat förtroende. Att betala räkningar hemifrån 

direkt i datorn eller mobilen är bekvämt, och denna tillgänglighet ökar förtroendet för banken. 

Respondenterna svarade även att de tycker om Internetbanken och använder sig utav den i 

stor utsträckning, vilket tyder på att bankerna bör fortsätta satsa på Internetbanken. Däremot 

bör den personliga kontakten fortfarande prioriteras. Analysen visade på en osignifikant 

relation mellan personlig kontakt och osäkerhet, vilket kan bero på skandalerna som drabbat 

bankerna. Har kunderna ett lågt förtroende för bankpersonalen finns det en risk att den 

personliga kontakten inte räcker till för att reparera relationen. Personlig kontakt är dock 
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något som respondenterna visat att de önskar, och är således fortfarande en viktig faktor att 

ta hänsyn till. 
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7. Implikationer för bankerna  
Målet med uppsatsen var även att presentera förslag på hur banker kan arbeta i framtiden 

för att öka kundernas förtroende. En stor del av respondenterna uppgav att det personliga 

mötet var ytterst viktigt för dem vid mer avancerade ärenden, vilket gör det väsentligt för 

bankerna att kunna erbjuda sina kunder ett personligt möte. Banker skulle potentiellt kunna 

digitalisera det personliga mötet, genom bland annat Skype-möten med kamera, vilket skulle 

vara mer kostnadseffektivt för banken medan kunden fortfarande får sitt personliga men icke 

fysiska möte. För att minska kunskapsasymmetrin skulle bankerna kunna ordna 

utbildningsdagar för intresserade eller  osäkra kunder, som skulle behöva mer stöd och råd 

för att våga alternativt kunna använda Internetbanken och andra digitala tjänster. Då 

Internetbanken har visat sig vara en stor bidragande faktor till skapandet av förtroende för 

banken, antyder detta att banker bör fortsätta utveckla Internetbanken och öka dess 

användning ytterligare.  

Bankerna måste dock satsa på att uppnå en balans mellan det personliga kontra det digitala 

och investera i personlig kontakt i och med kundernas uttryckta behov. Då vi går mot ett 

digitaliserat samhälle är det viktigt för bankerna att se till att deras kunder hänger med i den 

radikala utvecklingen och känner sig säkra med den nya tekniken. Resultatet av enkäten 

visade att det finns ett samband mellan förtroende och osäkerhet, vilket innebär att bankerna 

måste motverka osäkerhet för att bygga förtroende för banken. Ett sätt att göra det på är 

genom att bistå kunden med tillräcklig kunskap och information.  

Att bankerna erbjuder fler tjänster online kan ses som en kostnadsfråga men även som en 

viktig utveckling gentemot den framtida kundkretsen. Bankerna måste fråga sig själva i vilken 

utsträckning de vill digitalisera sina tjänster men också vad de kan erbjuda sina kunder som 

är osäkra och som behöver den personliga kontakten.  
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8. Förslag på framtida forskning 
I framtiden kan det vara av intresse att undersöka ålder, då Internetvana och upplevd 

säkerhet på Internet kan vara en generationsfråga. Denna uppsats inkluderade respondenter 

från 18 år och yngre, till 66 år och äldre. En observation av attityden hos dessa 

åldersgrupper kan ge en djupare inblick i Internets påverkan på förtroende hos bankkunder, 

samt behovet för personlig kontakt hos de yngre generationerna.  

Denna uppsats undersökte respondenternas attityd till Internetbanken, personlig kontakt, 

osäkerhet samt förtroende. Däremot utfördes inga analyser som kunde påvisa riktingen på 

påverkan mellan konstrukten. I framtiden kan vidare analyser utföras för att gå in på djupet 

och se i vilken stor utsträckning faktorerna påverkar varandra, för att hitta ytterligare förslag 

på framtida lösningar. 

Det skulle även vara av intresse att utföra en liknande undersökning om cirka fem till tio år, 

förutsatt att bankmarknaden då är stabilare och därmed inte lika skandaldrabbad. Det skulle 

vara intressant att veta om en sådan undersökning skulle resultera i ett liknande resultat, 

eller om framtida forskning kommer fram till en annan slutsats. Om 10 år kan faktorer som 

Internetbanken även vara ännu mer etablerad och ett ännu mer självklart verktyg för den 

moderne bankkunden, vilket även skulle påverka framtida resultat. Definitionen av personlig 

kontakt kan även den ha utvecklats och förändrats om ett decennium, där elektronisk 

personlig kontakt (liksom Skype), kan komma att räknas som personlig kontakt och minska 

behovet av traditionella bankkontor. 

För att ta med sig förtroendet in i en digitaliserad värld måste det finnas en balans, vilket 

kräver en god förståelse för kundernas attityd och behov. En ökad förståelse gör det lättare 

att anpassa bankernas tjänster till kunderna. Denna förståelse skulle kunna erhållas genom 

vidare forskning inom området.  
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