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PURPOSE:  The purpose of this study is to investigate whether safety, satisfaction, 

competence and reputation is related to confidence in the Internet bank, 
seen from the customers' perspective. In purpose to then study the order in 
which the concepts associated with customer confidence in the Internet 
bank end up in. 

 
METHOD:   The study is based on a quantitative research method with a deductive 

approach. A survey has been conducted in which 1265 responses have 
been collected. The empirical data collected is tested using several 
statistical tests to see which connection the concepts security, satisfaction, 
competence and reputation have to trust in the Internet bank. 

 
CONCLUSION:  The results of the study show that the concepts safety, satisfaction, 

competence and reputation all have an impact on customers trust in 
Internet banking to different extents. The concept that has the greatest 
impact on customers trust in Internet banking is security. The second 
greatest impact is the concept satisfaction and then the bank's reputation. 
The concept that has the least impact is competence.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår problemformulering och därefter presenteras 

syfte och frågeställningen. Kapitlet tar upp varför förtroende är en viktig faktor i kundens 

relation till internetbanken samt beskriver kort de begrepp som studien syftar till att 

undersöka.   

1.1 BAKGRUND 
Bankkontoren får mindre betydelse för kunderna i avseende att utföra vanliga bankärenden. 

De svenska bankerna ligger bra till i utvecklingen för lösningar av informationsteknik vilket 

möjliggör att de flesta banktjänster idag kan utföras i mobilen eller över Internet, som 

exempelvis rådgivning, överföring av pengar eller informationssökningar. Grundläggande 

betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd är pålitliga och effektiva system för sparande, 

betalningsförmedling, riskhantering och finansiering. Systemen sköts av den finansiella 

sektorn, banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och andra 

aktörer. (Svenska Bankföreningen 2015)  

 

En av de industrier som var snabbast med införandet av Internet som en tjänsteleverantör för 

sina tjänster var banksektorn (Luo, Li, Zhang & Shim 2010; Chaouali, Yahia & Souiden 

2015; Al-Jabri & Sohail 2012). Anledningen till att internetbankerna i Sverige utvecklats så 

fort är för att bankerna varit snabba med att investera i ny teknik (Nyberg 2008). En annan 

anledning är att svenska hushållens tillgång till Internet ökat de senaste åren och år 2015 hade 

89 %, vilket motsvarade 6,9 miljoner personer, av Sveriges 16-85-åringar tillgång till Internet 

i hemmet (SCB 2015). Den nya utvecklingen har bidragit till att bankens befintliga tjänster 

har förändrats och nya tjänster utvecklats med hjälp av nya distributionssätt (Al-Jabri & 

Sohail 2012; Svenska Bankföreningen 2015). 

 

Med internetbank avses användning av bankens tjänster via Internet. Där får kunder åtkomst 

till sina bankkonton och kan genomföra finansiella transaktioner samt få allmän information 

om bankprodukter och tjänster. Bankerna ger kunderna möjlighet att interagera med banken 

på ett bekvämare sätt genom att de kan utföra banktjänster var som helst och när som helst. 

(Ling Yu, Balaji & Khong 2014; Angenu, Quansah & Okoe 2015; Chinakidzwa 2014) 

Internetbanken är framställd för att banken ska kunna leverera service och tjänster på ett 

snabbare, bättre och billigare sätt (Luo et al. 2010; Angenu, Quansah & Okoe 2015). Faktorer 

som motiverat kunder att använda banktjänster via Internet är bland annat bekvämlighet, 

minskade kostnader, tillgång till information, säkerhet och integritet, konsumentmedvetenhet 

samt förtroende (Luo et al. 2010; Chaouali, Yahia & Souiden 2015; Chinakidzwa 2014). 
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Enligt tidigare forskning är förtroende en primär indikator för kundens beteende på Internet 

(Benamati & Serva 2007). Viktiga delar i internetbanken är integritet, säkerhet och etik. 

Kundens uppfattning om trovärdigheten angående säkerheten och integriteten kan påverka 

kundens avsikt med internetbanken. Säkerhet innefattar skyddet av information eller system 

angående intrång och utflöden. (Kassim & Abdulla 2006) För att vara framgångsrika måste 

bankerna inge förtroende, det är dock vanligt att banker generellt uppfattas som opålitliga 

(Benamati & Serva 2007). Skyddet för data som samlas in vid interaktion via internetbanken, 

påverkar integriteten oavsett om användaren är medveten om insamlandet eller inte. Något 

som kan ses som utmaningar för bankens tillväxt och utveckling av internetbanken är rädslan 

användaren känner inför att lämna ut personlig information och känslan av otrygghet vid 

användandet av internetbanken. Därmed kan kundernas förtroende för sekretess och säkerhet 

även påverka internetbankens attraktionskraft. (Kassim & Abdulla 2006; Kesharwani & Bisht 

2011) 

 

Förtroende spelar en viktig roll i kundernas köpbeslut på Internet, i juridisk rådgivning samt 

mellan tillverkare och leverantörer. Med tanke på att förtroende spelar så stor roll i så olika 

sammanhang, är det logiskt att förtroende även är viktigt i förhållandet mellan kunderna och 

deras banker. Bankkunderna måste kunna lita på att deras bank tar hand om tillgångar, 

registrerar och spårar transaktioner korrekt, har förmåga att leva upp till sina 

avtalsförpliktelser i betalningssystemet samt ordentligt skyddar kundernas integritet. 

(Benamati & Serva 2007) Nyckeln till framgång för företag på Internet är att skapa betrodda 

transaktionsprocesser där säljaren skapar en miljö där kunden kan vara avslappnad och säker 

på eventuella transaktioner (Kim, Ferrin & Rao 2008). 

 

Banker blir allt mer automatiserade, de använder teknologi som substitut till personlig 

interaktion med kunden och därmed strävar bankerna efter att motivera kunderna att anta 

internetbanken. Avståndet som växer mellan banken och kunderna kan dock få konsekvenser 

som banken noga måste överväga, det kan bidra till minskat förtroende och ökad misstro hos 

kunderna. Banksektorn bygger på kundernas uppfattning av förtroende. (Benamati & Serva 

2007) 

 

Enligt flera studier är förtroende avgörande vid internethandel och bedöms vara grunden till 

om individer beslutar sig för att använda en viss teknik. Förtroende anses vara ett centralt 

begrepp i osäkra och riskfyllda situationer, exempelvis i användandet av en internetbank. 

(Luo et al. 2010; Chaouali, Yahia & Souiden 2015) Det är därför viktigt att identifiera 
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faktorer som påverkar kundens förtroende i samband med användandet av Internet (Kim, 

Ferrin & Rao 2008). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
En tidigare studie menar att kunder känner motvillighet till att acceptera internetbanken på 

grund av säkerhets- och integritetsfrågor. Bristen på förtroende både för den fysiska banken 

och för internetbanken har visat sig vara ett hinder i acceptansen av internetbanken. Vid 

införande av ny teknik står säkerhetsfrågor högt på listan och huruvida kunderna kommer att 

acceptera tekniken beror på kontrollen om hot mot informationssäkerheten. (Kumar, Sareen 

& Barquissau 2012) 

 

Internetbanken kan bidra med en bättre förståelse för kundens behov och på så sätt öka 

kundtillfredsställelsen (Kumar, Sareen & Barquissau 2012). Tillfredsställelse används i stor 

utsträckning för antagandet av tjänster och har ofta använts i samband med 

informationsteknikens framgång på grund av att det är svårt att förneka framgången av ett 

system där användarna säger att de gillar det (Al-Jabri & Sohail 2012). 

 

Avståndet mellan internetbanken och bankpersonalens kompetens via personlig kontakt kan 

bidra till att internetbanken uppfattas som osäker och riskabel. Om kunder känner ovilja till 

att använda internetbanken kan det bero på frånvaro av förtroende. (Chaouali, Yahia & 

Souiden 2015; Benamati & Serva, 2007; DeYoung, Lang & Nolle 2007)  

 

Ryktet har samband med faktorer relaterade till försäljning på Internet och har identifierats 

som en betydande faktor för att skapa förtroende hos kunder (Zhou 2012). En tidigare studie 

visar på att det sociala inflytandet har en väsentlig roll i hur en individ upplever en tjänst. Om 

personer som på något sätt är viktiga för en individ, anser att en tjänst är bra att använda, 

kommer individen vara mer benägen att få förtroende för att använda tjänsten. (Chaouali, 

Yahia & Souiden 2015) 

 

Det är viktigt att förstå de faktorer som kan påverka kundernas motiv till att engagera sig i 

bank- och finansiella tjänster på internetbanken. Mer kunskap om de faktorer som påverkar 

förtroende kommer att ge forskare och praktiker hjälp till hanterbara strategiska åtgärder som 

kan hjälpa till att bygga upp förtroende, vilket i sin tur kommer att främja en ökad acceptans 

av elektroniska bank- och finansiella tjänster. (Yousafzai, Pallister, Foxall 2005; Chinakidzwa 

2014) Ur ett ekonomiskt perspektiv ses förtroende som en mekanism som minskar 

transaktionskostnaden för ett utbyte av tjänster. Det minskar kundernas uppfattning om risker 

och ökar därmed sannolikheten att ett utbyte sker, vilket resulterar i effektiva transaktioner. 
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Forskare och utövare anser att förtroendet för internetbanken behöver utvecklas och 

underhållas genom att fortsätta analysera risker och osäkerheter som uppstår. (Ling Yu, Balaji 

& Khong 2014) 

 

Banksektorn kännetecknas att alltmer bli turbulent och konkurrenskraftig över hela världen 

(Al-Jabri & Sohail 2012). I dagens läge med kriser och skandaler som inträffat under år 2016 

precis innan undersökningen, har flera svenska banker förekommit i skandaler med skattefusk 

och ledningshaveri, vilket kan ha bidragit till minskat förtroende hos bankernas kunder 

(Eriksson 2016). Det är därför av intresse att undersöka hur säkerhet, tillfredsställelse, 

kompetens och rykte påverkar kundernas förtroende för internetbanken, efter sådana kriser 

och skandaler som bankerna förekommer i.  

 

Den problembild som beskrivs ovan visar att utbyte av tjänster som bygger på transaktioner 

via Internet förutsätter ett förtroende hos användarna. Internetbanken är ett exempel på en 

sådan specifik och personlig banktjänst. Internetbanken bygger på att kunden aktivt väljer och 

använder tjänsten för sina bankärenden, vilket i sin tur påverkar och styr bankens utveckling 

av sina banktjänster. 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och 

rykte har ett samband med förtroende för internetbanken, sett från kundernas perspektiv. 

Detta för att därefter studera i vilken ordningsföljd begreppen i samband med kundernas 

förtroende för internetbanken hamnar.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
• Hur påverkar begreppen säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte kundernas 

förtroende för internetbanken? 
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2. METOD 

I följande kapitel redovisas den metod som använts vid insamling av data. Därefter 

presenteras val av primär- och sekundärdata samt studiens kvalité och trovärdighet. Även 

operationaliseringen av begrepp och frågor samt den konceptuella modellen som legat till 

grund för undersökningen redovisas i detta kapitel.  

2.1 FORSKNINGSMETOD OCH FORSKNINGSDESIGN 
Studien utgår ifrån en kvantitativ forskningsmetod som är en metodisk inriktning som utgjort 

den dominerande strategin i företagsekonomisk forskning sedan mitten av 1980-talet. 

Kvantitativ forskningsstrategi handlar om insamling av numeriska data. (Bryman & Bell, 

2013 s. 162) Forskningsstrategin betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data och att relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag där tyngden ligger 

på teoriprövning (Bryman & Bell 2013 s. 49). Vår forskningsstrategi redogör för den 

deduktiva forskningsansatsen. Det innebär att genom relevanta teorier dedukera möjliga 

hypoteser som sedan undersöks med hjälp av en empirisk undersökning. Hypoteserna testas 

för att antingen bekräftas eller förkastas. (Bryman & Bell 2013 s. 31; Eliasson 2013 s. 102) 

Nedan beskriver figur 2 tillvägagångssättet för den deduktiva forskningsprocessen. 

 

 

 

Figur 1: Deduktiva processen inspirerad av Bryman & Bell 2013 s. 31  

 

Den valda insamlingsmetoden för studien är en enkätundersökning som kommer att beskrivas 

närmare senare i kapitlet. Forskningsmetoden är förknippad med en forskningsdesign. 

Forskningsdesignen utgör en ram för insamling och analys för data som samlats in genom en 

forskningsprocess, i det här fallet en enkätundersökning. (Bryman & Bell 2013 s. 62) Den 

forskningsdesign som är kopplad till undersökningen är en så kallad tvärsnittsdesign. En 

tvärsnittsdesign samlar in data från enkäter som rör fler variabler för att sedan analysera i 

syfte att upptäcka olika sambandsmönster. (Bryman & Bell 2013 s. 77-78) Det är dessa 

sambandsmönster som ligger till grund för de hypoteser som vi avser bekräfta eller förkasta. 

Strukturen i en tvärsnittsdesign utgår ifrån att studera mer än ett fall, vilket i undersökningen 

beskrivs som mer än en individ. Genom att studera en större grupp individer, ökar 

sannolikheten för en variation avseende alla intressanta variabler. (Bryman & Bell 2013 s. 

77)   

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat av 
empiri 

Hypotesen 
bekräftas 
eller 
förkastas 

Teorin 
revideras  
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Urval av 
respondenter 

Operationalisering 

2.1.1 MODELL FÖR STUDIENS GENOMFÖRANDE  

Nedan visas i figur 3 modellen för studiens genomförande. Modellen bygger på den 

kvantitativa forskningsmetod som beskrevs ovan och som legat till grund vid insamlingen av 

data. Undersökningen anses som en del av ett projekt som i sin tur är en del av vår 

handledares framtida forskning. Tillsammans med 5 andra grupper konstruerades en 

gemensam enkätundersökning. Inför undersökningen diskuterades urval av respondenter och 

andra betydande beslut som låg till grund för enkäten. Utifrån enkätundersökningen 

bearbetades resultatet som i sin tur analyserades och kopplades till den vetenskapliga 

referensramen. Slutligen presenterades de slutsatser om huruvida begreppen säkerhet, 

tillfredsställelse, kompetens och rykte påverkar kundens förtroende för internetbanken. I de 

kommande kapitlen kommer vi att gå djupare in på de delar som legat till grund för modellen 

och beskriva närmare hur vi gått tillväga. 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2: Illustration av modell för studiens genomförande  

  

Analys 

Empiri Teori 

Slutsats 

Faktorer som påverkar 
förtroendet  

Övriga faktorer 

Enkätundersökning Pilotstudie 
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2.2 PRIMÄRDATA 
I följande kapitel beskrivs insamlingsprocessen av primärdata. Den primärdata som använts 

till uppsatsen är en enkätundersökning. 

2.2.1 ENKÄT 

En enkät som respondenter fyller i kan distribueras ut till ett stort antal vid ett enda tillfälle, 

exempelvis via Internet. Enkäter är anpassade efter respondenternas behov då de kan besvara 

undersökningen när de har tid och möjlighet. (Bryman & Bell 2013 s. 246; Eliasson 2013 s. 

29) Det motiverade vårt val av metod eftersom vi ansåg tillsammans att vi kunde utnyttja vår 

fördel som projektgrupp med 16 medlemmar, att nå ut till så många som möjligt vid ett enda 

tillfälle.  

 

Varje enskild grupp utformade sin egen operationalisering av de frågor och begrepp som 

ansågs relevanta för sin egen undersökning. Sammanlagt var det 15 frågor i enkäten men 

eftersom enkäten konstruerades tillsammans med andra uppsatsgrupper har vi valt att inte ta 

med de frågor som inte var relevant för undersökningen i operationaliseringen. Genom öppna 

frågor har respondenterna fått chansen att lämna kommentarer för att få en djupare förståelse 

för relationen mellan respondenten och internetbanken.  

 

Enkäten skapades genom en webbsida på Internet som tillhandahåller en tjänst för att göra 

enkäter online, kallad Sunet. För att nå så många människor som möjligt under en relativt kort 

period, genomfördes enkätundersökningen via Internet. Studien var därför riktad till de 

människor som använder Internet och därmed internetbanken. Undersökningen var öppen för 

alla som hade tillgång till länken. Enkäten distribuerades via privatmeddelanden på Facebook 

och även mail till kollegor och vänner som i sin tur skickade vidare enkäten till sina vänner 

och bekanta. Enkäten skickades ut den 8 april 2016 och stängdes den 25 april 2016 och det 

var 1265 personer som svarade på enkätundersökningen. 

2.2.2 OPERATIONALSERING 

Operationalisering är en process som beskriver utformningen av de begrepp som forskaren är 

intresserad av. Den beskriver de tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning 

av ett begrepp. (Bryman & Bell 2013 s. 163) Begreppen utgör teorins byggstenar och är 

utgångspunkt för genomförandet av företagsekonomiska studier (Bryman & Bell 2013 s. 

165). 



 8 

 
Tabell 1: Operationalisering  

De begrepp vi valt att undersöka i denna studie är säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och 

rykte. Om ett begrepp ska kunna användas i en kvantitativ undersökning måste det kunna 

mätas på något sätt. Begreppen kan i sin tur ge förklaringar till olika aspekter av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell 2013 s. 166) som i denna studie kan förklara samband mellan 

kundernas förtroende för internetbanken. I ovanstående tabell 1 finns de frågor och 

påståenden vi valt att undersöka genom vår enkät. Förklaring till i vilket syfte påståendet 

ställts och till vilket begrepp påståendet tillhör samt referens till frågorna finns med i tabellen. 

Vi har även förklarat begreppen utifrån teorin i tabell 2 för att läsaren ska veta vad 

begreppens definition avser i undersökning (Eliasson 2013 s. 12).  

 

Påstående Förklaring/Begrepp Referens

1. Jag känner starkt förtroende 
för min internetbank

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet förtroende

Ndubisi (2007) Zhu & Chen 
(2012)

2. Jag anser att det är säkert att 
använda internetbanken

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet säkerhet

Yoon & Barker Steege (2013) 
Grabner-Kräuter & Faullant 
(2008) Ndubisi (2007)

3. Jag litar på att tekniken 
fungerar när jag använder 
internetbanken

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet säkerhet

Zhu & Chen (2012) Yoon & 
Barker Steege (2013)

4. Jag tycker att det känns 
pålitligt att göra mina bankaffärer 
via Internet

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet säkerhet

Yoon & Barker Steege (2013) 
Grabner-Kräuter & Faullant 
(2008) Yoganathan, Jebarajakirthy 
& Thaichon (2015)

5. Jag är mycket nöjd med min 
internetbank 

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet tillfredsställelse

Terpstra, Kuijlen & Sijtsma (2013)

6. Jag tycker om att använda 
internetbanken

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet tillfredsställelse

Brun, Rajaobelina & Line (2014)

7. Jag gör gärna alla bankärenden 
på Internet

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet tillfredsställelse

Grabner-Kräuter & Faullant 
(2008)

8. Personalen på min bank är 
mycket kunnig

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet kompetens

Lin (2011) Yoganathan, 
Jebarajakirthy & Thaichon (2015)

9. Personalen på min bank ger 
bra service 

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet kompetens

Ndubisi (2007) Yoganathan, 
Jebarajakirthy & Thaichon (2015)

10. Jag rekommenderar gärna 
min internetbank till vänner och 
familj

Ställs i syftet att ge 
indikationer på och mäta 
begreppet rykte

Yoganathan, Jebarajakirthy & 
Thaichon (2015)
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Tabell 2: Förklaring av begreppen utifrån teorin 

2.2.3 PILOTSTUDIE 

Pilotstudier används när det inte finns någon intervjuare som kan hantera vissa oklarheter 

kring enkätundersökningen. Vid enkäter kan svaren dröja, vilket gör att eventuella problem 

som uppstått med frågorna upptäcks försent. Pilotundersökningen i samband med 

surveystudien användes för att säkerställa att enkätfrågorna fungerade som tänkt och att 

undersökningen i sin helhet blev bra. Pilotstudien gjordes på en grupp individer som testade 

enkäten för att upptäcka eventuella problem med frågorna. På så sätt kunde feedback samlas 

in om eventuella problem som uppstod och ändring av dessa frågor kunde göras för att 

säkerställa att respondenterna förstod och uppfattade frågorna på rätt sätt. Det gjorde det 

möjligt att avgöra hur pass lämpliga och fullständiga instruktionerna till respondenterna vid 

enkäten var.  (Bryman & Bell 2013 s. 276-277) 

 

Som komplement och idékälla till frågorna i enkäten har redan befintliga frågor som testats 

innan använts. Frågorna som använts har redan prövats och därför behövs det oftast inte göra 

en pilotstudie. Om andra forskare tidigare bedömt validiteten och reliabiliteten av frågorna 

anses de vara av bra kvalitet för att användas i fler enkätundersökningar (Bryman & Bell 

2013 s. 277). Pilotstudien ansågs vara nödvändig på grund av omformulering av en del av de 

Förtroende
Förtroendet för internetbanken definieras som kundens vilja att genomföra transaktioner på bankens 
hemsida på grund av den tro eller förväntan de har mot internetbanken som en betrodd part att 
uppfylla sina skyldigheter. (Ling Yu, Balaji & Khong 2014)

Säkerhet
Säkerhet innefattar skyddet av information eller system angående intrång och utflöden. (Kassim & 
Abdulla 2006) 

Tillfredsställelse
Teknik kan skapa mer tillgängliga webbsidor och förbättra bland annat funktionalitet och 
datakommunikation, vilket leder till att kunden känner tillfredsställelse. En faktor som påverkar hur 
kunder uppfattar tillfredsställelsen är användarvänligheten. (Angenu, Quansah & Okoe 2015) Hur lätt 
en tjänst är att använda är beroende på tjänstens servicekvalitet och det avgör hur nöjda kunderna är. 
Användarvänligheten ur internetbankens synvinkel omfattar aspekter som funktionalitet, tillgång till 
information och navigering. (Kassim & Abdulla 2006)

Kompetens
Kompetens innebär förmåga och kunskap som upprätthåller lämpliga tekniska åtgärder i 
internetbanken som skyddar kundernas privata information och ekonomi (Ling Yu, Balaji & Khong 
2014). En faktor som påverkar hur kunder uppfattar servicekvaliteten är snabba och tillförlitliga svar 
från banken. (Angenu, Quansah & Okoe 2015)

Rykte 
Om kunder saknar egen erfarenhet av en tjänst, måste de förlita sig på den andrahandsinformation de 
tar del av genom rykten, för att kunna bilda sina egna uppfattningar om förtroende för 
internetbankens tjänster. (Zhou 2012)
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frågor som skulle testas. Projektgruppen valde att göra en pilotstudie med hjälp av vänner 

som fick testa enkäten innan den slutgiltiga versionen skickades iväg till respondenterna.  

2.2.4 URVAL 

Användningen av bekvämlighetsurval speglar förhållandevis att företagsekonomiska forskare 

utnyttjar möjligheten att ta fram ett urval av sådana respondenter som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för forskaren. Snöbolls- eller kedjeurval är en typ av urvalsprocess som i viss 

bemärkelse är ett slags bekvämlighetsurval. (Bryman & Bell 2013 s. 205 - 207) I 

enkätundersökningen använde vi vid insamlingsprocessen oss utav snöbollsurval och via en 

webbenkät på Internet distribuerades den till familj, vänner och kollegor som i sin tur hjälpte 

till att kontakta ytterligare respondenter i sina umgängeskretsar.  

 

Snöbollsurval är inte ett slumpmässigt urval eftersom det inte går att veta exakt från vilken 

population urvalet kommer ifrån på grund av spridningen Metoden är dock fördelaktig 

eftersom det genererar en hög svarsfrekvens och större spridning. Snöbollsurval kan vara till 

bra hjälp och ett bra tillvägagångssätt vid sökandet efter samband. (Bryman & Bell 2013 s. 

207) Utifrån urvalet kunde vi successivt ta del av svarsfrekvensen från enkäten för att sedan 

kunna kontakta respondenter som behövdes för att skapa ett mer representativt urval.  

2.2.5 BORTFALL 

Det finns två typer av bortfall som betyder att respondenten inte har svarat på enkäten. Den 

första är enkätbortfall, vilket betyder att respondenten inte svarat på enkäten alls. Den andra 

är det interna bortfallet av en eller flera frågor som inte besvarats. (Ejvegård 2009 s. 56) 

Enkäter innebär vanligtvis ett större bortfall jämfört med intervjuer. Om bortfallen är stora 

ökar risken för fel och skevheter (Bryman & Bell 2013 s. 248). Det finns strategier att 

använda sig utav för att öka svarsfrekvensen och minska det interna bortfallet (Bryman & 

Bell 2013 s. 249), i enkäten var svaren obligatoriska för att kunna gå vidare till nästa sida med 

frågor. Vid de obligatoriska påståendena krävdes att svarsalternativet “Vet ej” fanns med, på 

så sätt minskade risken för slumpmässigt valda svar och antal vilseledande svar kunde 

därmed undvikas. Inga interna bortfall av frågor påträffades därför inte. De som besvarat 

påståendena med ”Vet ej”, ”Annat” eller ”Vill ej ange” har inte beaktats på grund av 

irrelevans i denna undersökning och finns därför inte med i redovisningen i diagrammen i 

denna studie. Antalet respondenter som svarat på frågan beskrivs därför med ett “n” för att 

läsaren lättare ska kunna veta hur många som besvarat frågan.  
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Närmare utformades en tydlig introduktionsbeskrivning i enkäten som förklarade syftet med 

undersökningen. Där fick respondenterna information om att undersökningen besvaras 

anonymt och kommer att behandlas konfidentiellt, detta gjordes för att minska bortfallet. 

(Bryman & Bell 2013 s. 249; Eliasson 2013 s. 15) Vi tog hänsyn till bankerna i 

undersökningen genom att inte ta med information där respondenterna besvarar vilken 

huvudbank de har i koppling till påståendena. På så sätt skadas inte bankernas image eftersom 

information som identifierar vilken bank respondenterna i undersökningen till exempel hade 

lägst förtroende för, inte redovisas i denna studie (Bryman & Bell s. 145). Förhållningssättet 

för etiska principer har därför beaktats.  

 

Genom att vi fick bekräftelser av de respondenter som deltagit kunde fokus ligga på att skicka 

ut påminnelser till de individer som inte svarat på undersökningen än. Att veta vilka individer 

som inte besvarat enkäten gjorde det möjligt att minska bortfallet genom att skicka 

påminnelser en eller två gånger. Detta hade en påvisbar effekt på svarsprocenten. (Bryman & 

Bell 2013 s. 249) Enkäten nådde ut till ca 2000 personer och totalt 1265 personer svarade på 

enkäten.  

2.2.6 DATABEHANDLING 

De statistiska analyserna gjordes i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) Statistics version 22 for Windows som är den mest använda mjukvaran för analys 

av kvantitativ data. (Bryman & Bell 2013 s. 367) Utifrån variablerna i undersökningen 

skapades stapeldiagram och korrelationsfigurer som sedan kom att användas för att analysera 

resultaten, se analyskapitlet. 

 

I undersökningen finns frågor som överensstämmer med varandra och som därmed förväntas 

ha ett samband med de begrepp som studerats. Det kallas för konstrukt då frågorna menas 

överensstämma och anses mäta samma begrepp. Cronbachs alpha är ett vanligt 

förekommande mått som används vid mätning av den interna reliabiliteten. 

Alphakoefficienten varierar mellan 1 och 0, där 1 är en perfekt inre reliabilitet och 0 är ingen 

reliabilitet alls. En acceptabel nivå brukar ligga på 0,8 gällande den interna reliabiliteten men 

en lägre nivå kan även godtas. (Bryman & Bell 2013 s. 172) 

 

Konstrukt skapades för tre av begreppen och med hjälp av SPSS beräknades ett Cronbachs 

alpha-värde med en acceptansnivå på 0,6 som ansågs vara relevant för vår undersökning, för 

att tyda hur hög reliabilitet som finns för konstrukten. Resultatet av de konstrukt vi skapat 

visas i tabellen nedan. Begreppet ”Säkerhet” fick ett alpha-värde på 0,845, vilket är en högre 

acceptabel nivå och därmed har konstruktet en hög inre reliabilitet. Begreppet 
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”Tillfredsställelse” har ett alpha-värde på 0,602, vilket är inom den acceptabla nivån. 

Begreppet ”Kompetens” fick ett mycket högt alpha-värde på 0,901, vilket är över den 

acceptabla nivån och därmed nästintill perfekt inre reliabilitet. Dessa konstrukt användes i 

korrelationstestet med beroende variabeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustration av konstrukt & alpha-värden  

 

Då samband mellan två variabler ska mätas, valdes Spearmans rangkorrelation då testet 

används om en eller båda variablerna som ska mätas är icke-parametisk, vilket innebär att de 

är mätta på ordinalskala, enligt rangordning (Rissanen 2013). En korrelationsanalys innebär 

att dataprogrammet räknar fram en korrelationskoefficient som beräknar hur nära ett linjärt 

samband vi har i ett stickprov (Gunnarsson 2002). Korrelationskoefficienten kan anta ett 

värde mellan -1 negativt samband och +1 positivt samband. Desto närmare ett värde är +/- 1 

ju starkare korrelation finns det och är värdet närmare 0 är korrelationen svagare. (Rissanen 

2013) 

 

Ett lågt p-värde talar för att nollhypotesen, vilket innebär att det inte finns något samband, 

kan förkastas och att den alternativa hypotesen anses vara mest trolig kan bekräftas. 

Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå, om två stjärnor (**) visas efter 

korrelationskoefficientens värde. Det innebär att när p<0,01 är sannolikheten för att resultatet 

visar fel, som exempelvis att säkerhet påverkar förtroendet för internetbanken, mindre än 1 %. 

Om p<0,01 anses det föreligga ett statistiskt samband som innebär att korrelationen har en 

signifikant effekt. (Gunnarsson 2003; Eliasson 2013 s. 108) 

2.2.7 DEMOGRAFISK STATISTIK 

De demografiska data som beskrivs nedan är till för att få en översikt av fördelningen på 

respondenternas kön och ålder. Utifrån studiens modell som senare beskrivs har vi fokuserat 

på att endast studera begreppen utan koppling till demografiska data på grund av att studien 

skulle bli allt för omfattande i förhållande till den tidsaspekt vi förhållit oss till.  

Säkerhet 

Tillfredsställelse 

Kompetens 

F2 
F3 
F4 
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Alpha-värde 
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Figur 4: Stapeldiagram över fördelningen av män och kvinnor 

 

Totalt svarade 1265 personer på enkätundersökningen. Av dessa var 764 personer (61 %) 

kvinnor och 491 personer (39 %) var män. Resterande 10 ville ej ange kön.  

 
Figur 5: Stapeldiagram över fördelningen av ålderskategorierna 

 

Av alla 1262 svarande var 40 (3 %) personer under 20 år. 471 (37 %) personer var 21-26 år 

och 202 personer (16 %) var 27-35 år. Antal personer i åldern 36-46 år var 183 stycken (15 

%). 181 personer (14 %) befann sig i åldersgruppen 47-56 år. 90 personer (7 %) var 57-65 år 

och de över 65 år var 95 stycken (8 %). Den åldersgruppen som vi fick betydligt flest svar 

från var personer i åldern 21-26.  
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2.2.8 MODELL 

Den konceptuella ramen för studien baseras kundernas uppfattning om säkerheten, 

tillfredsställelsen, bankpersonalens kompetens och bankens rykte kopplat till förtroendet för 

internetbanken.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 6: Illustration av enkätfrågorna i utgångspunkt i den konceptuella modellen 

 

2.3 METODKRITIK 
Validitet handlar om att undersökningen verkligen mäter det som mäter det avser att mäta 

(Bryman & Bell 2013 s. 172; Eliasson s. 16). De resultat som genererats utifrån 

undersökningen, bedöms om de har en koppling eller inte till de ställda hypoteserna. 

Bedömningen kallas för validitet och är i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet för 

att bekräfta eller förkasta hypoteserna (Bryman & Bell 2013 s. 63).  

 

Reliabiliteten är aktuell när en kvantitativ undersökning utförs då forskaren är intresserad av 

huruvida ett mått är stabilt. Det vill säga reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör 

mätningarnas pålitlighet, överensstämmelse och följdriktighet hos ett mått på ett begrepp. 

(Bryman & Bell 2013 s. 171) De alpha-värden som beskrivits för konstrukten har en 

överensstämmelse och hög internbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013 s. 176). De 

procedurer som gjorts för att mäta begreppens reliabilitet är därför viktiga att redovisa, om 

någon på liknande sätt skulle vilja bedöma hur pass reliabelt måttet är genom att replikera 

processen. En anledning till att reproducera en studie kan exempelvis vara att de ursprungliga 

resultaten inte stämmer överens med andra relevanta studier (Bryman & Bell 2013 s. 63; 

Eliasson 2013 s. 14).  

 

En nackdel med enkätundersökning är att skaparen av enkäten inte finns närvarande och kan 

hjälpa respondenterna att svara på eventuella funderingar eller hjälpa till med tolkning av 
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frågorna. Det var därför viktigt att enkäten var lätt att besvara med klara och tydliga frågor. 

En annan nackdel är att det inte går att ställa spontana följdfrågor för att få respondenten att 

fördjupa sina svar. För att inte trötta ut respondenterna fortare på frågorna i 

enkätundersökningen var det viktigt att inte ställa för många frågor som kunde upplevas 

oviktiga för respondenterna. (Bryman & Bell 2013 s. 247) Varje grupp fick ha cirka fem 

frågor var med i enkäten för att den på så sätt inte skulle bli så lång.  

 

Vid tidpunkten av insamlingen av data har den rådande banksituationen varit turbulent i 

Sverige, vilket gjort att svaren i enkäten kan ha påverkats av det. Av de kommentarer vi tagit 

del av har många respondenter lämnat deras missnöje med banker vid tidpunkten för 

genomförandet av undersökningen. Undersökning avser dock att undersökas på grund av den 

rådande banksituationen och vi har därför även beaktat att om studien gjorts vid en annan 

tidpunkt hade ett resultat som speglat en annan fördelning av svaren på frågorna varit möjlig.  

2.4 SEKUNDÄRDATA 
Sekundärdata belyser den del av undersökningen som behandlar redan existerande material. 

Sekundärdata har bidragit till formulering av den utredningsmodell undersökningen utgått 

ifrån, men även användbar information om metod och operationalisering.  

2.4.1 LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången utgör grunden för forskningsfrågorna och utformningen av 

forskningsdesignen. Det är även utgångspunkten för de metoder som har använts vid 

datainsamlingen och för analysen av data. (Bryman & Bell 2013 s. 110) Tidigare studier inom 

intresseområdet har granskats och relevant information har valts ut på ett vetenskapligt sätt. 

En noggrann litteraturgenomgång har därmed utförts eftersom en bra genomgång av 

litteraturen är ett sätt att förstärka trovärdigheten genom att visa på kunskaper om det 

utforskade området. Utöver att ha upprepat andra författares åsikter och teorier, har 

litteraturen även tolkats med en kritisk inställning för att sedan använda den som stöd för 

egna argument och åsikter. (Bryman & Bell 2013 s. 111) 

 

De elektroniska databaser som använts vid litteraturgenomgången för undersökningsområdet 

är Discovery, Emeralds Insight och ScienceDirect som finns i biblioteket på Mälardalens 

Högskola. Utöver det har vi använt oss av relevanta artiklar och tidskrifter från internetsidor 

som Igi-global, Scientific Research Publishing och Inter Science. Artiklarna kan återfinnas 

genom sökord som exempelvis Trust, Mobile Banking, Internet, Banking, Onlinebanking, 

Banking Services och Internet Adoption. De böcker som använts är “Företagsekonomiska 

forskningsmetoder” av Bryman & Bell 2013, “Vetenskaplig metod” av Ejvegård 2009, 
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“Källkritik” av Thurén 2013 och “Kvantitativ metod från början” av Eliasson 2013. Dessa 

metodböcker har använts för att få en djupare förståelse och kunskap om metoderna som valts 

och hur vi kan tillämpa dessa i vårt arbete. Därutöver har olika internetsidor använts, som till 

exempel Statistiska Centralbyrån och Svenska bankföreningen. 

2.5 KÄLLKRITIK 
De vetenskapliga artiklar som använts i studien har varit vetenskapligt granskade innan de 

publicerats av en tidning, vilket tyder på hög reliabilitet och trovärdighet hos källorna. 

Sökning via elektroniska databaser har skett eftersom det är ett säkrare sätt att hitta källor på 

än genom att söka via exempelvis olika sökmotorer, där ingen värdering eller bedömning av 

källorna kan fås (Bryman & Bell s. 125). Internetsidor har använts för att vidare styrka fakta 

och på så sätt komplettera vår övriga teori. Informationen tagen från Statistiska Centralbyrån 

är nyligen insamlad statistik för att ge en aktuell bild av förhållanden i samhället idag. 

Statistiska Centralbyrån framställer och sprider statlig statistik.  

 

Övriga internetkällor har granskats för att värdera om de kan anses som reliabla och pålitliga. 

Tolkning av vetenskapliga artiklar har skett med noggrannhet och försiktighet för att inte ge 

fel bild av den ursprungliga källan. Reliabiliteten i arbetet förstärks då vi valt att endast ha 

vetenskapligt granskade artiklar och trovärdiga internetkällor som referenser till vår teoretiska 

referensram. Vid val av källor har tidssambandet tagits i beaktandet då det finns större skäl att 

tvivla på källan desto längre tid det har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse (Thurén 2013 s. 7). 
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3. VETENSKAPLIG REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs den sekundärdata som anses vara relevant för studien. Den ligger 

även till grund när vi längre fram i uppsatsen analyserar vårt empiriska material. Kapitlet 

börjar med att definiera vad förtroende innebär och går sedan djupare in på begreppen 

säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte. Bankens koppling till internetbanken tas upp 

som en viktig aspekt i förhållande till förtroende. 

3.1 FÖRTROENDE TILL INTERNETBANKEN 
Förtroende är enligt flera studier en faktor som påverkar handel på Internet och användandet 

av internetbanken (Luo et al. 2010; Ling Yu, Balaji & Khong 2014; Chaouali, Yahia & 

Souiden 2015; Angenu, Quansah & Okoe 2015). Förtroende har noterats som centralt för alla 

sociala transaktioner och är en viktig del för sociala system, den sociala vardagen är därmed 

inte möjlig utan förtroende (Lippert 2008). Definitionen av förtroende är att ha en vilja att 

förlita sig på en utomstående partner, i vilken en har förtroende för (Lippert 2008; Ling Yu, 

Balaji & Khong 2014). Förtroendet för internetbanken definieras som kundens vilja att 

genomföra transaktioner på bankens hemsida på grund av den tro eller förväntan de har mot 

internetbanken som en betrodd part att uppfylla sina skyldigheter (Ling Yu, Balaji & Khong 

2014). 

 

Förtroende baseras på teorin TRA (Theory of Reasoned Action) vars syfte är att förklara 

varför individer väljer att bete sig på ett visst sätt. Kundens uppfattning om förvaltarens 

trovärdighet är det som från början driver till ett beteende, till exempel om kunden bedömer 

att förvaltaren kommer att agera på ett fördelaktigt sätt gentemot kunden själv. Positiva 

upplevelser och erfarenheter på Internet kan resultera i en förtroendefull inställning. 

(Benamati & Serva 2007) Kundens förtroende påverkar det faktiska beteendet i slutändan 

(Benamati & Serva 2007; Luo, Li, Zhang & Shim 2010). 

 

Förtroende kan ses på många olika sätt, förtroende tillsammans med försäkran kan ses som en 

del av kvaliteten på servicen. Det kan även ses som en konceptuell föregångare av 

kundlojalitet eller också som att förtroende är en förmån som ges av långsiktiga 

kundrelationer. Det är sannolikt att förtroende är en stark drivkraft för kundrelationen där 

kunderna kan bibehålla långsiktiga avtalsförhållanden med sin bank. (Kassim & Abdulla 

2006) 

 

Internet ökar insynen eftersom det ger kunden möjlighet att få en helhetsbild av banker på 

marknaden. Det gör det möjligt för kunden att jämföra olika banker genom informationen 
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som finns att tillgå om de olika konkurrerande tjänsterna. Därefter kan kunden välja den bank 

som bäst uppfyller dennes krav. Att skapa förtroende kan därmed vara av ännu större 

betydelse för internetbanken än för den fysiska banken, eftersom det är kunden själv som 

utför tjänsterna på internetbanken istället för personalen. (Angenu, Quansah & Okoe 2015) 

 

Upplevd tillförlitlighet, trygghet och integritetsskydd är faktorer som ingår i kundens 

förtroende (Kumar, Sareen & Barquissau 2012). När kunden litar på internetbanken minskar 

osäkerheten och risker relaterade till möjligheten att en bank kan bete sig opportunistiskt 

(Kassim & Abdulla 2006; Jiang, Henneberg & Naudé 2011; Kumar, Sareen & Barquissau 

2012). Det minskar komplexiteten i interaktionen mellan banken och kunden eftersom 

kunderna känner förtroende för och litar på att banken kommer att bete sig som de förväntas. 

Förtroendet till en webbplats på Internet kan även ges av faktorer som en visuellt tilltalande 

hemsida och användarvänlighet av tjänsterna. (Kumar, Sareen & Barquissau 2012; Al-Jabri & 

Sohail 2012) 

 

Kvaliteten av bankernas traditionella tjänster och webbfunktioner bygger kundernas 

förtroende för internetbanken. Även om säkerheten för integritet och webbplatsens kvalitet 

ofta pekas ut som viktiga delar i att bygga förtroende som ökar användningen av 

internetbanken, är det svårt att förklara sambandet mellan dem. För att en kund ska börja 

använda internetbanken krävs att kunden litar på Internet. (Kumar, Sareen & Barquissau 

2012) 

3.1.1 SÄKERHET 

Att inte vilja använda Internet i syfte för handel är ofta kopplad till en stark oro över 

säkerheten hos kunderna. Hos internetbanker är säkerheten en viktig utmaning då kunder 

befarar högre risk vid finansiella transaktioner på Internet. Internetbaserade tjänster kan driva 

bort sina kunder om de inte håller kundernas personliga och känsliga information säker. 

(Kesharwani & Bisht 2011)  

 

Internetbanken medför att kunder kan utföra sina finansiella tjänster via en hemsida som ska 

vara säkert konstruerad av banken (Angenu, Quansah & Okoe 2015). Vid användning av 

internetbanken för transaktioner som bland annat överföring av pengar, betalningar och 

uppdatering av personlig information, är säkerhet, integritet och sekretessfrågor kritiska 

faktorer (Angenu, Quansah & Okoe 2015; Kesharwani & Bisht 2011). För att garantera att 

integriteten av transaktionerna alltid följs, krävs noggranna kontroller av bankens 

uppdragsgivares servrar och att interna nätverk innehar den högsta säkerheten (Angenu, 

Quansah & Okoe 2015). 
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Många är obekväma med att använda personlig information på Internet. Något som förvärrar 

det problemet är svaga länkar i upprätthållandet av ett bankkonto på Internet, inkompatibla 

operativsystem, problem med internetleverantören för att nämna några. Detta är något banker 

måste förbereda sig på om de ska kunna bekämpa misstron och oron. (Benamati & Serva 

2007) Kundsäkerheten är en viktig aspekt då det ofta rapporteras om dataintrång, förlust av 

privat information och identitetsstöld. Strikt internpolicy som behåller personuppgifter och 

integritet skyddad på Internet behövs för att kunderna ska känna sig säkra. (Benamati & Serva 

2007; Kesharwani & Bisht 2011) Med hjälp av datornätverkskapacitet kan uppgifter hämtas 

direkt från stora databaser utan att information om användaren behöver samlas in. 

Kreditupplysningsföretag skickar exempelvis dagligen detaljerad information om miljontals 

människors finansiella aktiviteter på Internet, till en mängd olika kreditgivare. (Kassim & 

Abdulla 2006) 

  

Internetbanken avser bland annat att ge snabb kundservice, uppnå kundens förväntningar och 

främja kundens förtroende genom att lösa tvister och oklarheter (Kassim & Abdulla 2006; 

Chinakidzwa 2014). Då det inte finns någon fysisk personlig kontakt över Internet är 

konsumentskyddet en betydande del i uppbyggnaden av kundförtroende då risken för misstag 

och problem är stor över Internet. Det juridiska stödet är något många kunder oroar sig över 

vid kommersiell användning av Internet. Bristen på regelverk angående internetbanken leder 

till tveksamhet vid användning av internetbanken. Vem som bär ansvaret när ekonomiska 

förluster uppstår i internettransaktioner är något som måste bestämmas i förväg. Ansvaret för 

förluster bärs antingen av banken, kunden eller eventuella andra parter i internetsystemet. 

Bankerna utfärdar vanligen kontrakt eller avtal avseende internetbanken. I samband med 

marknadsföring på Internet är konsumentskyddet den viktigaste rättsliga frågan. 

Konsumentskyddet kan täcka bland annat systemfel, bedrägeri hos leverantörer samt att 

obehöriga såsom hackare får åtkomst och användning av känslig information. 

(Rotchanakitumnuai & Speece 2003) Tilliten till ett system är utöver lagar, branschregler och 

avtal även beroende av kompetens och professionalitet av den andra parten (Kassim & 

Abdulla 2006). 

 

Då det är svårt för banken att skilja sig från andra internetbanker utifrån de tjänster de 

erbjuder, är det av vikt att de fokuserar på användarvänlighet, säkerhet och design. Kunderna 

behöver känna att det är säkert att lämna ifrån sig personliga uppgifter. Tekniken kan vara 

svår att acceptera för en del kunder då de föredrar personlig kontakt med banken. Särskilt 

äldre människor kan känna tveksamhet inför Internet. Genom att använda säker programvara 
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för transaktioner visar banken att de förtjänar kundernas förtroende. (Angenu, Quansah & 

Okoe 2015) 

 

Detta har lett fram till följande hypotes: 

H1: Det finns ett samband mellan kundens upplevda säkerhet hos internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken 

3.1.2 TILLFREDSSTÄLLELSE  

Kundens tillfredsställelse med internetbanken kan ges av tillgänglighet, kundlojalitet och 

förtroende. Tillgänglighet innebär att det är enkelt för användaren att få tillgång till 

information och tjänster från den enhet som tillhandahåller tjänsten. Tillgängligheten till 

internetbanken beror på faktorer som användarens internetanslutning, hårdvara, 

miljöförhållanden och användarens egna kunskaper och förmågor. Kundlojalitet skapas 

genom att kunden upplever ett djupt engagemang för en tjänst, varumärke eller organisation. 

Trots att det finns andra konkurrenter, stannar kunden troget kvar. En trogen kund visar 

regelbunden lojalitet genom att inte byta huvudbank då det kan vara svårt eller också helt 

enkelt för att kunden inte ser det som ett bra alternativ att byta. (Angenu, Quansah & Okoe 

2015)  

 

Förtroende är viktigt för att skapa lojalitet och tillfredsställelse (Luo et al. 2010; Jiang, 

Henneberg & Naudé 2011; Angenu, Quansah & Okoe 2015). Särskilt vid internethandel är 

förtroende nyckeln till kundlojalitet eftersom risk, osäkerhet och ömsesidigt beroende 

existerar i den miljön. Inom banksektorn krävs höga nivåer av förtroende i samband med 

säkerhet och integritet i den fysiska miljön och även i utvecklingen av internethandel. 

Förtroende är nyckeln till att både attrahera och behålla kunder samt för att sänka upplevda 

risker som förknippas med transaktioner på Internet. (Luo et al. 2010; Angenu, Quansah & 

Okoe 2015) Lojalitet och kundnöjdhet har identifierats som viktiga delar i bankers 

uppbyggnad och underhållande av relationen med kunderna för att minska den upplevda 

risken med användandet av internetbanken (Amin 2015). 

 

Fördelen med internetbanken för både kunder och banker är hastighet och bekvämlighet vid 

utförandet av banktransaktioner, det är även dessa faktorer som driver dess tillväxt. För 

banken är minskade kostnader, ökad kapacitet, större räckvidd och effektiv service, viktiga 

fördelar. Genom internetbanken kan banken få en bättre förståelse för kundens behov och 

därmed öka kundtillfredsställelsen. (Kumar, Sareen & Barquissau 2012) 
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På grund av komplexiteten i många tjänster inom sektorn för finansiella tjänster, är det 

sannolikt att rollen av förtroende för utveckling och underhåll av framgångsrika relationer är 

av särskild betydelse. Kundens förtroende för internetbanken kommer att påverkas negativt på 

grund av att kunden upplever att användandet av internetbanken innebär en hög risk, även om 

risken egentligen är låg. När kunderna inriktar sig mer mot elektronisk kommunikation och 

Internet, bearbetas information och tillit, vilket ökar deras förtroende för internetbanken. När 

en kund använder sig av en tjänsteleverantör kan det vara på grund av att den visat sig pålitlig 

och erbjuder sådana lösningar på problem som höjer upplevelsen för kunden. (Kassim & 

Abdulla 2006) 

 

Teknik kan skapa mer tillgängliga webbsidor och förbättra bland annat funktionalitet och 

datakommunikation, vilket leder till att kunden känner tillfredsställelse. En faktor som 

påverkar hur kunder uppfattar tillfredsställelsen är användarvänligheten. (Angenu, Quansah & 

Okoe 2015) Kundernas kunskap kan vara kopplad till internetbanken på så vis att kunderna 

inte vill använda sig av internetbanken om de anser att den är svår att använda och har 

komplicerade menyer. Användarvänligheten är därmed en viktig del för att kunder ska 

använda tjänster och är särskilt betydande för nya användare. Hur lätt en tjänst är att använda 

är beroende på tjänstens servicekvalitet och det avgör hur nöjda kunderna är. 

Användarvänligheten ur internetbankens synvinkel omfattar aspekter som funktionalitet, 

tillgång till information och navigering. (Kassim & Abdulla 2006) 

 

Flera studier visar att förtroende är en viktig aspekt i arbetet med att bygga långsiktiga 

relationer (Kassim & Abdulla 2006; Angenu, Quansah & Okoe 2015; Jiang, Henneberg & 

Naudé 2011). Förtroende kan existera både på individnivå och på företagsnivå. Förtroende 

kan även tänkas som ”förtroende till själva tjänsten”, där hela relationen är beroende av 

förtroendet, eftersom kunden normalt måste köpa tjänsten för att kunna uppleva förtroende till 

den. För att säkerställa en långsiktig kundrelation är kundens tillfredsställelse inte tillräcklig, 

det är även nödvändigt att se till andra variabler som stärker kundrelationen ytterligare så att 

den behålls. Forskning om marknadsföringskanaler visar att företag ofta ser bortom 

tillfredställelsen för att istället utveckla förtroende så att de kan garantera en ekonomiskt 

hållbar och långsiktig relation. (Kassim & Abdulla 2006) Förtroende är av stor betydelse i 

företags arbete med att bygga och underhålla relationer, vilket är något som kan vara svårt att 

hantera (Kassim & Abdulla 2006; Luo et al. 2010).  

 

Detta har lett fram till följande hypotes: 

H2: Det finns ett samband mellan kundens tillfredsställelse med internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken  
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3.1.3 KOMPETENS 

För att uppfylla kundens behov krävs kompetens från tjänsteleverantören. Det innebär att 

förmåga och kunskap som upprätthåller lämpliga tekniska åtgärder i internetbanken skyddar 

kundernas privata information och ekonomi. Förbättringar av kvaliteten på internetbankens 

tjänster har resulterat i mer kvalificerad arbetskraft som behövs för de sofistikerade 

leveranssystemen. (Angenu, Quansah & Okoe 2015; DeYoung, Lang & Nolle 2007) Det är 

nödvändigt för tjänsteleverantören att, i en upplevd riskmiljö som internetbanken befinner sig 

i, markera att de är kapabla att hålla vad de lovar. Kompetensen banken besitter minskar i 

sådant fall kundernas riskuppfattning och ökar istället förtroendet för internetbanken. (Ling 

Yu, Balaji & Khong 2014) En faktor som påverkar hur kunder uppfattar servicekvaliteten är 

snabba och tillförlitliga svar från banken (Angenu, Quansah & Okoe 2015). För att motverka 

kundernas misstro och oro bör banken agera genom två kritiska punkter, kundservice och 

onlinesäkerhet (Benamati & Serva 2007). 

 

Det mest sannolika sättet internetbanken kan påverka samhället på är genom relationen 

mellan banken och deras kunder. Avståndet som bildas mellan kunderna och banken via 

webbsidan påverkar interaktionen och är kvalitativt annorlunda från det personliga mötet med 

kunden på ett kontor. Förtroende är en känslomässig reaktion som uppstår främst vid 

personlig kontakt, det är därmed möjligt att internetbanken försvagar kundernas relation med 

banken genom ökad användning av internettekniken. (Benamati & Serva 2007; DeYoung, 

Lang & Nolle 2007)  

 

Internet ger banker möjligheter att nå ut till fler kunder samtidigt eftersom de kan skapa 

service utan att det kräver interna resurser, vilket är kostnadsbesparande för bankerna 

(Benamati & Serva 2007; Angenu, Quansah & Okoe 2015). Det kan påverka förtroendet som 

uppstår när kunder skapar personliga relationer via personliga möten, då kunder som upplever 

problem och har brist på personlig kontakt med banken bara har misstro att falla tillbaka på 

(Benamati & Serva 2007). På grund av den bristande personliga kontakten är internetbanken 

idag kundens viktigaste källa till kontakt med sin bank (Angenu, Quansah & Okoe 2015). 

 

Detta har lett fram till följande hypotes: 

H3: Det finns ett samband mellan bankpersonalens kompetens och kundens förtroende för 

internetbanken 
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3.1.4 RYKTE 

För banker är rykte en av de viktigaste faktorerna som påverkar kundernas användande av 

tjänster på Internet. Ett positivt rykte resulterar i ett mer öppet och förtroendefullt förhållande 

mellan kunden och organisationen. Rykte i samband med en organisations trovärdighet kan 

påverkas av upprepande misslyckanden att uppfylla sina löften och kan således småningom 

leda till att ryktet påverkas negativt. Trovärdighet bygger på betyg från medlemmar i en 

gemenskap och är resultatet av jämförelsen mellan organisationens avsikter och vad de 

faktiskt uppfyller. En faktor som påverkar användarnas förtroende för Internet är rykte som 

sprids via vänner och andrahandsinformation från andra kunder. Om kunder saknar egen 

erfarenhet av en tjänst, måste de förlita sig på den andrahandsinformation de får del av genom 

rykten, för att kunna bilda sina egna uppfattningar om förtroende för internetbankens tjänster. 

(Beldad, de Jong & Steehouder 2010; Zhou 2012)   

 

 Individens första och omedelbara bild av ett företag ges av företagets image, som i sin tur 

påverkar företagets rykte. Utifrån ryktet dömer och utvärderar individen företaget. 

Undersökningar som studerat ett företags varumärke, image och/eller rykte har visat på att 

rykte uppfattas som ett dynamiskt begrepp som tar tid att bygga och förvalta. (Foroudi, 

Melewar & Gupta 2014) 

 

Rykte om tjänsteleverantörer kan påverka kundens användning av internetbankens tjänster 

negativt eller positivt. Att förstå attraktionens roll i kundernas beslut, är en viktig fråga, 

exempelvis när kunder behandlar information hos en internetbank, bedömer de delvis bankens 

rykte. Därmed kan ryktet ses som en generell kvalitet eller karaktär som bedöms av 

människor i allmänhet. (Kassim & Abdulla 2006) 

 

En tidigare studie tyder på att rykte och identitet har ett starkt samband hos offentliga 

funktioner för att skapa förtroende. En organisations rykte och identitet är immateriella 

tillgångar som har påverkan på många aspekter hos en organisation; det finansiella resultatet, 

förmåga att attrahera kunder, investerare, medarbetare och affärspartners. (Huang-Horowitz 

2015) Om kunder har en positiv bild av ett företag är det troligt att det påverkar deras känslor 

och bedömningar av företaget positivt och att företagets rykte därmed förbättras (Foroudi, 

Melewar & Gupta 2014). 

 

Detta har lett fram till följande hypotes: 

H4: Det finns ett samband mellan bankens rykte och kundens förtroende för internetbanken 
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3.2 BANKENS KOPPLING TILL INTERNETBANKEN 
En tidigare studie har visat att internetbanker som har ett fysiskt kontor närvarande på 

marknaden anses mer trovärdiga, till skillnad från de banker som endast har internetbanken 

tillgänglig på marknaden. Bankens fysiska kontor kan därmed påverka förtroendet till samma 

banks internetbank. Förtroende till den fysiska banken ligger som grund för bildande av 

förtroende för internetbanken, även utan några tidigare erfarenheter av transaktioner på 

Internet. Kundens förtroende förflyttas från den fysiska banken till internetbanken, baserat på 

tidigare interaktioner med den fysiska banken. Kundernas förtroende till den fysiska banken 

påverkar bland annat internetbankens allmänna användarvillkor, strukturella försäkran, 

upplevda tillfredställelse och grad av framtida användning av internetbanken. (Chaouali, 

Yahia & Souiden 2015) 

 

Förtroende till den fysiska banken motiverar kunder att byta från den traditionella bankens 

distributionskanaler till internetbankens tjänster. En icke-användare av internetbanken kan 

bara ha en upplevelse med den fysiska banken. Därför kommer förtroendet till den fysiska 

banken leda till bildande av förtroende även för internetbanken. En pålitlig bank som är 

framgångsrik i att tillhandahålla sina tjänster genom den fysiska banken bör ha den tekniska 

förmågan att använda ett pålitligt, effektivt och säkert system även vid internettjänster. 

(Chaouali, Yahia & Souiden 2015) 

 

Internet är den viktigaste distributionskanalen för finansiella tjänster. För att skilja sig åt från 

konkurrenterna, försöker banker ofta göra sina tjänster mer användarvänliga genom att 

använda olika strategier. Problemet med det är att det är komplicerat att tillhandahålla tjänsten 

genom Internet och inte fysiskt. Ett exempel på problemet är när Wells Fargo Bank försökte 

tvinga sina kunder att använda internetbaserade banktjänster, utan större framgång. Kunderna 

blev missnöjda och bankens vinst försämrades. Desto fler miljöer ett företag kan erbjuda 

kunden, desto mer sannolikt är det att kundens erfarenhet blir rikare. (Kassim & Abdulla 

2006) Bankerna kan använda internetbanken till att upprätthålla kundens förtroende om 

kunden är på resande fot eller om banken eventuellt tvingas stänga ner filialer. Via Internet 

har kunden en koppling till banken och banken kan försäkra sig om att kunderna fortfarande 

kan slutföra transaktioner enkelt och bekvämt. (Benamati & Serva 2007) 

 
 
 
  



 25 

3.3 SAMMANFATTNING AV HYPOTESER 
Den teori som legat till grund för studien, ledde fram till hypoteser som sammanfattats 

nedanför. Begreppen säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte är de begrepp som i 

förhållande till kundens förtroende för internetbanken, utgör hypoteserna som ska testas i 

denna undersökning. Hypoteserna illustreras i modellen som ska undersöka sambanden 

mellan begreppen och förtroende för internetbanken.  

 

Säkerhet 

H1: Det finns ett samband mellan kundens upplevda säkerhet till internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken 

 

Tillfredsställelse  

H2: Det finns ett samband mellan kundens tillfredsställelse med internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken 

 

Kompetens  

H3: Det finns ett samband mellan bankpersonalens kompetens och kundens förtroende för 

internetbanken  

 

Rykte  

H4: Det finns ett samband mellan bankens rykte och kundens förtroende för internetbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Illustration av hypoteser i vår modell 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras och beskrivs resultatet av enkätundersökningen samt resultatet av 

korrelationerna. De begrepp som undersöks är; säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och 

rykte för att se om de har några samband med begreppet förtroende för internetbanken. 

Bedömningen av resultatet kommer att förkasta eller bekräfta hypoteserna i vår 

undersökning. 

4.1 FÖRTROENDE 
 

 
Figur 8: Stapeldiagram över fördelningen av svar på enkätfråga om förtroende 

 

Förtroende är beroende variabeln i de statistiska testkorrelationerna. Ett stapeldiagram av 

fördelningen av svar på enkätfrågan ”Jag känner starkt förtroende för min internetbank” 

redovisas därför för att få en överblick av resultatet av påståendet. Av 1235 respondenterna 

har 17 personer (1 %) valt alternativ 1 och tar därmed avstånd till påståendet. Alternativ 2 har 

65 personer (5 %) valt och 255 personer (21 %) har valt alternativ 3. Alternativ 4 har 483 

personer (39 %) valt och det är det alternativ flest respondenter valt. 415 personer (34 %) har 

valt alternativ 5 vilket innebär att de instämmer helt i att de har ett starkt förtroende för sin 

internetbank. 
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4.2 SÄKERHET 
 

 

Figur 11: Stapeldiagram över fördelningen av svar på enkätfrågor om säkerhet 

 
Utifrån stapeldiagrammet kan utläsas de svarsalternativ som flest respondenter valt att 47 % 

av respondenterna har svarat att de instämmer helt i påståendet “Jag anser att det är säkert att 

använda internetbanken” och 45 % instämmer helt i påståendet “Jag litar på att tekniken 

fungerar när jag använder internetbanken”. På påståendet “Jag tycker att det känns pålitligt att 

göra mina bankaffärer via Internet” valde 46 % att de instämmer helt. 

 

Som tidigare beskrivits har de tre påståendena om säkerhet ett högt alpha-värde på 0,845. Det 

höga värdet innebär att de överensstämmer med varandra, i detta fall att respondenterna 

besvarat påståendena väldigt lika och mäter därför begreppet säkerhet på ett tillförlitligt sätt. 

Få procentenheter valde de lägre alternativen 1 och 2 medan majoriteten valde de högre 

alternativen 4 och 5, vilket visar på att respondenterna i hög grad anser att internetbanken är 

säker och pålitlig. 

 

Utifrån signifikanstestet av korrelationskoefficienten för att identifiera om begreppet säkerhet 

är signifikant och har ett samband med förtroende för internetbanken, har följande hypotes 

testats: 

 

H1: Det finns ett samband mellan kundens upplevda säkerhet hos internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken 
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Figur 12: Korrelation förtroende och säkerhet 

 

Säkerhet i korrelation med förtroende är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

Korrelationskoefficienten har ett värde på 0,676 **, vilket visar på ett starkt samband mellan 

säkerhet och förtroende för internetbanken. Då korrelationskoefficienten i figur 12, visar på 

ett starkt samband mellan kundens upplevda säkerhet hos internetbanken och kundernas 

förtroende för internetbanken, kan hypotesen bekräftas.  

 

Vid användning av internetbanken krävs det noggranna kontroller av bankens servrar och att 

den interna säkerheten innehar den högsta säkerhetsnivån (Angenu, Quansah & Okoe 2015). 

Det krävs eftersom många kunder är obekväma med att använda personlig information på 

Internet. Strikt internpolicy som behåller personuppgifter och integritet skyddad på Internet, 

behövs för att kunderna ska känna sig säkra då det finns risk för identitetsstöld, dataintrång 

och förlust av privat information. (Benamati & Serva 2007; Kesharwani & Bisht 2011) 

Genom att använda säker programvara för transaktioner visar banken att de är värda 

kundernas förtroende (Angenu, Quansah & Okoe 2015). För att kunderna ska vilja använda 

internetbanken krävs det därför att säkerheten är hög annars kommer inte kunderna anse att 

tjänsterna är säkra att använda. Om de inte använder internetbanken är det svårt att även 

bygga ett förtroende för den. Förståelsen för att säkerhet har ett starkt samband med 

kundernas förtroende för internetbanken är därför betydelsefullt då det även avgör om 

kunderna vill använda internetbankens tjänster.  

 

Personuppgifter som kan läcka ut via Internet kan innebära förluster av både privat 

information och ekonomi därför befarar kunder högre risk vid finansiella transaktioner på 

Internet. Internetbaserade tjänster riskerar därmed driva bort sina kunder om inte personlig 

och känslig information behålls säker. (Kesharwani & Bisht 2011) Säkerhet kan därför anses 

som en viktig grund till att förtroende ska kunna skapas mellan kunden och internetbanken. 

Har säkerheten brister, kommer internetbanken internetbanken troligtvis inte vara värd 

kundens förtroende.  

 

Tekniken kan vara svår att acceptera för kunder som föredrar personlig kontakt med banken, 

det är därför av vikt att banken gör att kunderna känner att det är säkert att lämna ifrån sig 

personliga uppgifter (Angenu, Quansah & Okoe 2015). Närmare hälften av respondenterna i 
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undersökningen svarade att de instämde helt i påståendet att de litar på att tekniken fungerar 

när de använder internetbanken. För att kunderna ska välja bort personliga möten med banken 

och istället endast använda sig av internetbanken krävs därmed att tekniken fungerar.   

 

Säkerheten på internetbanken kan även kopplas till ansvar då det är en viktig del av det 

juridiska stödet. Det är viktigt att banken genom avtal eller kontrakt i förväg bestämmer vem 

som bär ansvaret vid ekonomiska förluster via internettransaktioner, eftersom det annars kan 

uppstå svårlösta tvister mellan banken, kunden och eventuella andra parter 

(Rotchanakitumnuai & Speece 2003). Om kunderna har okunskap kring avtal och regler kring 

ekonomiska förluster kan det innebära att de avvisar tjänster som internetbanken erbjuder för 

att de inte känner sig säkra på de lagar och regler som finns. Det kan därför vara svårt att veta 

vem som bär ansvaret om kunderna skulle råka ut för dataintrång och förlust av personlig 

information. Det kan för en del kunder innebära att deras egna okunskap gör att de inte 

upplever internetbanken som säker.  

 

Tilliten till och användandet av internetbanken berörs dock inte endast av lagar, branschregler 

och avtal, det är även beroende av kompetens och professionalitet av den andra parten 

(Kassim & Abdulla 2006). Det tyder på att utöver att det juridiska stödet upplevs som säkrat, 

behöver kunder även känna att personalen på banken har kunskaper som gör att det känns 

säkert att använda internetbanken. En av kommentarerna vi fick i enkätundersökningen var 

“Jag avstår gärna från personliga möten så länge allting fungerar, men om det blir problem 

med transaktioner eller att mina pengar skulle försvinna så vill jag prata med någon”. Det kan 

tolkas som att om banken inte är tydlig med det juridiska stödet och villkor för användning av 

internetbanken kan det leda till oro hos kunder som då inte upplever internetbanken som 

säker, vilket i sin tur kan bidra till minskat förtroende för internetbanken.   

 

Det finns ett starkt samband mellan säkerhet och förtroende för internetbanken. Genom att 

koppla teorin med resultatet från korrelationen, finns det mycket som styrker att säkerhet 

skulle vara en av de viktigaste aspekterna till kundernas förtroende för internetbanken. 

Eftersom säkerhet förhåller sig till risker med internetbanken, kan det tolkas som att ett starkt 

förtroende för internetbanken skapas med hjälp av hög säkerhet, vilket minimerar risker, 

misstro och oro som uppstår vid låg säkerhetsnivå. Tekniken måste fungera och det måste 

vara pålitligt att genomföra sina ärenden via internetbanken, då upplever kunderna att det är 

säkert och på så sätt skapas förtroende mellan kunderna och internetbanken. Det resulterar i 

att kunderna väljer att använda internetbanken.   
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4.3 TILLFREDSSTÄLLELSE 

 
 

Figur 9: Stapeldiagram över fördelning av svar på enkätfrågor om tillfredsställelse  

 
I stapeldiagrammet där kundernas upplevda tillfredsställelse redovisas, har majoriteten av 

respondenterna svarat att de instämmer helt på alla tre påståenden om tillfredsställelsen till 

internetbanken. På påståendet “Jag är mycket nöjd med min internetbank” har 43 % svarat att 

de instämmer helt. 58 % instämde helt på påståendet “Jag tycker om att använda 

internetbanken”, vilket är en mycket hög procentandel. På påståendet “Jag gör gärna alla 

bankärenden på Internet har 41 % svarat att de instämmer helt. Påståendena har en tydligt 

stigande svarsfrekvens där en hög procentandel valt det högsta alternativet, majoriteten av 

respondenterna anser därmed att de är tillfredsställda med sin internetbank. Konstruktet som 

bildats av dessa tre påståenden och som mäter begreppet tillfredsställelse hade ett alpha-värde 

på 0,602 vilket är precis över den acceptabla gränsen för att ha en hög reliabilitet. 

 

Utifrån signifikanstestet av korrelationskoefficienten för att identifiera om begreppet 

tillfredsställelse är signifikant och har ett samband med förtroende för internetbanken, har 

följande hypotes testats: 

 

H2: Det finns ett samband mellan kundens tillfredsställelse med internetbanken och kundens 

förtroende för internetbanken  
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Figur 10: Korrelation förtroende och tillfredsställelse  

 

Tillfredsställelse i korrelation med förtroende är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

Korrelationskoefficienten har ett värde på 0,585 **, vilket visar på ett starkt samband mellan 

tillfredsställelse och förtroende för internetbanken. Hypotesen kan bekräftas då 

korrelationskoefficienten i figur 10 visar på ett starkt samband mellan kundernas 

tillfredsställelse med internetbanken och kundernas förtroende för internetbanken. 

 

Faktorer som tillgänglighet, kundlojalitet och förtroende kan påverka kundens 

tillfredsställelse med internetbanken. Tillgängligheten till internetbanken beror bland annat på 

kundens internetanslutning, miljöförhållanden och egna kunskaper och erfarenheter om 

Internet. (Angenu, Quansah & Okoe 2015) Banken kan därför inte alltid påverka kundens 

tillgänglighet till internetbanken, då det kan vara utanför deras kontroll. Tekniken kan dock 

ses som något internetbanken skapar tillfredsställelse med genom tillgängliga webbsidor, 

funktionalitet och datakommunikation (Angenu, Quansah & Okoe 2015), förutsatt att kunden 

kan ansluta sig till Internet samt att kunden på något sätt har egna kunskaper och erfarenheter 

av att använda Internet. 

 

Den höga procentandel som valt svarsalternativen 4 och 5 i påståendena, påvisar att kunder i 

hög utsträckning är nöjda med sin internetbank. Respondenternas tillfredsställelse med sin 

internetbank kan tolkas som att de är nöjda med användarvänligheten på sin internetbank. 

Användarvänligheten innefattar aspekter som funktionalitet, tillgång till information och 

navigering och är en viktig del i användandet av en tjänst, hur lätt en tjänst är att använda 

avgör kundnöjdheten och tjänstens servicekvalitet (Kassim & Abdulla 2006). Hade de ansett 

att internetbanken var svår att använda, hade de inte upplevt tillfredsställelse i samma 

utsträckning. Om en kund använder sig av en tjänsteleverantör kan det vara på grund av att 

den visat sig pålitlig och erbjuder sådana lösningar på problem som höjer upplevelsen för 

kunden (Kassim & Abdulla 2006). Tycker kunderna om att använda internetbanken kan det 

även innebära att de upplever att internetbanken erbjuder lösningar på problem som höjer 

deras upplevelse och därmed tillfredsställelse. 
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Tillfredställelse i sig är inte tillräckligt för att säkerställa en långsiktig kundrelation, andra 

faktorer är även nödvändiga att se över (Kassim & Abdulla 2006). Att respondenterna i 

undersökningen känner tillfredsställelse med sin bank och att tillfredsställelse visar på ett 

samband med kundernas förtroende för internetbanken, behöver inte innebära att relationen 

till banken är långsiktig. Då tillfredsställelse beror på många olika faktorer, kan det vara svårt 

att tolka exakt vilka faktorer respondenterna i den här undersökningen känner sig 

tillfredsställda och nöjda med. Med tanke på att möjligheten att respondenterna varit 

påverkade av den rådande situationen med turbulens på bankmarknaden på senaste tiden, 

upplever de flesta tillfredsställelse med sin internetbank ändå.  

 

Med de bakomliggande faktorer som kan påverka tillfredsställelsen tolkas resultatet som att 

respondenterna upplever att internetbanken tillgodoser deras behov som kund, eftersom de i 

hög grad känner sig tillfredsställda. Genom internetbanken kan banken få en bättre förståelse 

för kundens behov och därmed öka kundtillfredsställelsen (Kumar, Sareen & Barquissau 

2012). Då resultatet visar på ett starkt samband mellan tillfredsställelse och förtroende för 

internetbanken, bör banken genom internetbanken kunna öka kundernas tillfredsställelse. 

Kundens ökade tillfredsställelse bör i sin tur kunna bidra till ett ökat förtroende för bankens 

samlade verksamhet. 

4.4 KOMPETENS 

 
 

Figur 11: Stapeldiagram över fördelningen av svar på enkätfrågor om kompetens 
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Utifrån stapeldiagrammet kan utläsas att flest respondenter valt alternativ 4 på båda 

påståenden om personalens kompetens. På påståendet “Personalen på min bank är mycket 

kunnig” valde 34 % alternativ 4 och på “Personalen på min bank ger bra service” valde 36 % 

alternativ 4. Kompetensen hos personalen kan därmed ses som relativt hög, men inte så hög 

att majoriteten av respondenterna valde alternativ 5, instämmer helt. Konstruktet bildat av 

dessa två påståenden mäter begreppet kompetens och hade ett alpha-värde på 0,901 vilket är 

över den acceptabla gränsen och anses därför ha en nästintill perfekt inre reliabilitet. 

 

Utifrån signifikanstestet av korrelationskoefficienten för att identifiera om begreppet 

kompetens är signifikant och har ett samband med förtroende för internetbanken, har följande 

hypotes testats: 

 

H3: Det finns ett samband mellan bankpersonalens kompetens och kundens förtroende för 

internetbanken 

 

 

 

 

Figur 12: Korrelation förtroende och kompetens 

 
Kompetens i korrelation med förtroende är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

Korrelationskoefficienten har ett värde på 0,402 **, vilket visar på ett samband mellan 

kompetens och förtroende för internetbanken, dock inte ett starkt samband. Trots det låga 

korrelationsvärdet i figur 12, i jämförelse med de andra begreppen, finns ett relativt starkt 

samband mellan personalens kompetens och kundernas förtroende för internetbanken och 

därmed kan hypotesen bekräftas. 

 

Förtroende är en känslomässig reaktion som uppstår främst vid personlig kontakt, det är 

därmed möjligt att internetbanken försvagar kundernas relation med banken genom ökad 

användning av internettekniken. (Benamati & Serva 2007; DeYoung, Lang & Nolle 2007). 

Det kan betyda att det kan vara svårt att uppleva personalens service och kompetens utifrån 

internetbankens tjänster. Avståndet som uppstår mellan kunden och internetbanken gör att 

kunden egentligen inte upplever personalens kompetens på samma sätt som ifall de skulle ha 

ett personligt möte på banken (Benamati & Serva 2007; DeYoung, Lang & Nolle 2007). Av 

resultatet kan det utläsas att kompetens har en lägre korrelation med kundens förtroende för 

internetbanken än de andra begreppen. Det ökade avståndet kan därmed även innebära att 
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respondenterna inte anser att bankpersonalens kompetens har samma påverkan på kundernas 

förtroende för internetbanken.  

 

För att uppfylla kundens behov krävs kompetens från tjänsteleverantören, vilket innebär 

förmåga och kunskap som upprätthåller lämpliga tekniska åtgärder i internetbanken som 

skyddar kundernas privata information och ekonomi (Angenu, Quansah & Okoe 2015; 

DeYoung, Lang & Nolle 2007). Från resultatet i figur 11 kan det utläsas att respondenterna i 

hög grad anser att personalen på deras bank ger bra service och är kunniga då de valde 

alternativ 4, vilket är det näst högsta alternativet efter instämmer helt.  

 

Kompetens i korrelation med förtroende för internetbanken i figur 12 fick det lägsta 

korrelationsvärdet, det innebär inte att kompetens inte är viktigt för kunden, det har dock inte 

samma samband med förtroendet för internetbanken som de andra begreppen. Det kan tolkas 

som att respondenterna upplever relativt hög kompetens inom banken men resultatet av 

korrelationen visar att kompetensen inte har lika högt samband med förtroendet för 

internetbanken.  

 

Resultatet pekar på att bankpersonalens kompetens, även om den har det lägsta sambandet 

med förtroende för internetbanken i denna undersökning, ändå har betydelse kunderna. 

Personalens kompetens har ett relativt starkt samband med kundernas förtroende för 

internetbanken, men i lägre grad än vad de andra begreppen har. Med kompetens innebär i 

den här undersökningen att personalen på banken har mycket kunskap och ger bra service till 

kunderna både via internetbanken men också vid besök på banken. Respondenterna kan ha 

svarat på påståendet utan att ha kopplat det till bankpersonals kompetens utifrån 

internetbanken och därför endast svarat på den kompetens de upplever vid personliga besök. 

Då bankpersonalen ger service delvis via personliga besök och delvis via kundservice på 

internetbanken borde en omformulering av påståendena från bank till internetbank, inte ge en 

annan effekt på resultatet.  

 

Genom att förbättra kundservice och onlinesäkerhet kan banken motverka kundernas oro och 

misstro (Benamati & Serva 2007). Då internetbanken upplevs som en riskfylld miljö anses 

personalens kompetens minska kundens riskuppfattning och öka förtroendet (Ling Yu, Balaji 

& Khong 2014). Resultatet av undersökningen tyder dock på att även om internetbanken 

befinner sig i en riskfylld miljö, har bankpersonalens kompetens inte det starkaste sambandet 

med kundernas förtroende för internetbanken i jämförelse med de andra begreppen.  
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Figur 13: Stapeldiagram över fördelningen av svar på enkätfråga om rykte 

 

I stapeldiagrammet ovan mäts internetbankens rykte genom påståendet “Jag rekommenderar 

gärna min internetbank till vänner och familj”. De två lägsta alternativen, 1 och 2 har låga 

svarsfrekvenser medan svarsalternativen 3, 4 och 5 har relativt höga och är jämt stigande 

svarsfrekvenser. Det var 5 % av respondenterna som valde att helt ta avstånd från påståendet. 

Alternativ 5 valde 36 % av respondenterna att de instämmer helt på påståendet och skulle 

därmed rekommendera sin Internetbank till vänner och familj. 

 

Utifrån signifikanstestet av korrelationskoefficienten för att identifiera om begreppet rykte är 

signifikant och har ett samband med förtroende för internetbanken, har följande hypotes 

testats: 

 

H4: Det finns ett samband mellan bankens rykte och kundens förtroende för internetbanken 

 

 

 

 

Figur 14: Korrelation förtroende och rykte 

 

Rykte i korrelation med förtroende är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

Korrelationskoefficienten har ett värde på 0,580 **, vilket visar på ett relativt starkt samband 

mellan rykte och förtroende för internetbanken. Det relativa starka sambandet mellan 
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internetbankens rykte och kundernas förtroende för internetbanken i figur 14, innebär att 

hypotesen kan bekräftas. 

 

För banker är rykte en av de viktigaste faktorerna som påverkar kundernas användning av 

tjänster på Internet. Rykte i samband med en organisations trovärdighet kan påverkas av 

upprepande misslyckanden i att uppfylla sina löften och kan således småningom leda till att 

ryktet påverkas negativt. Trovärdighet bygger på betyg från medlemmar i en gemenskap och 

är resultatet av jämförelsen mellan organisationens avsikter och vad de faktiskt uppfyller. 

(Beldad, de Jong & Steehouder 2010; Zhou 2012). Majoriteten av respondenterna i 

undersökningen instämde helt till att de gärna rekommenderar sin internetbank till vänner och 

familj, vilket kan det tolkas som att de anser att internetbanken är trovärdig och uppfyller sina 

löften. Det leder till att de gärna vill rekommendera sin internetbank till andra, vilket i sin tur 

sprider bankens positiva rykte. Ryktet kan påverka kundens användning av internetbankens 

tjänster både negativt och positivt (Kassim & Abdulla 2006), det är därför viktigt att 

internetbanken har ett bra rykte eftersom det har ett samband med om kunden känner 

förtroende för internetbanken. 

 

Ryktet har identifierats som en betydande faktor för att kunder ska inleda förtroende. Om 

kunder saknar erfarenhet av en tjänst, måste de förlita sig på den andrahandsinformation de 

tar del av genom rykten (Beldad, de Jong & Steehouder 2010; Zhou 2012), som exempelvis 

kan vara rekommendationer från familj och vänner. Resultatet i figur 13 visar att 

svarsalternativen 4 och 5 har de högsta svarsfrekvenserna, många av respondenterna skulle 

därmed rekommendera sin bank till vänner och familj.  

 

Ett fåtal respondenter har valt de lägre svarsalternativen, vilket kan bero på den turbulens som 

råder på bankmarknaden i dagsläget. I enkätundersökningen togs det emot kommentarer som: 

“För några år sen hade jag svarat annorlunda. Jag rekommenderade Nordea för allt och alla. 

Nu är jag som sagt i steget att byta bank”, “Well, jag har Nordea och med tanke på den 

senaste tidens nyheter är jag ju inte jätte imponerad och nöjd med dom” och “Vill byta bank 

efter all bonus cheferna på Swedbank är med i. Har ännu inte haft tid”. Uppmärksamheten 

som för nuvarande ligger på bankerna, påverkar deras rykte då nuvarande kunder på sådana 

banker inte vill rekommendera banken till andra. Det resulterar i att ett dåligt rykte kan 

innebära att kunder väljer att byta bank istället. Det innebär att när banker hamnar i 

situationer som i dagens läge kan ge dem dåligt rykte, kommer det påverka kundernas 

förtroende för internetbanken negativt. 
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Resultatet av korrelationen i figur 14 mellan rykte och kundernas förtroende för 

internetbanken har ett starkt samband. Sambandet mellan rykte och förtroende för 

internetbanken kan tolkas som att de som valt de högre alternativen på påståendet att de gärna 

rekommenderar sin internetbank till vänner och familj även är de som valt de högre 

alternativen på påståendet att de känner starkt förtroende för sin internetbank. Att de gärna 

rekommenderar sin internetbank skapar ett bra rykte för banken, vilket har en betydande 

faktor för att inleda förtroende i en relation, vilket är positivt för banken.  

4.6 SAMMANFATTNING AV KORRELATIONSVÄRDENA  
Korrelationskoefficienternas värden har sammanställts i den konceptuella modell som 

undersökningen grundats på för att få en överskådlig bild över rangordningen av begreppen 

utifrån resultaten.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 15: Korrelationskoefficienternas värden i den konceptuella modellen 

 
  

1. Säkerhet 

2. Tillfredsställelse 

3. Rykte 

4. Kompetens 

 
Förtroende internetbanken 

0,676 ** 

0,585 ** 
 

0,580 ** 

0,402 ** 
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5. SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och frågeställningen “Hur påverkar begreppen 

säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte kundernas förtroende för internetbanken?” 

besvaras. Förslag till fortsatt forskning inom ämnet avslutar kapitlet.  

 

Begrepp som studerats i denna undersökning är säkerhet, tillfredsställelse, kompetens samt 

rykte som konstaterades ha statistiskt signifikanta samband med förtroende för 

internetbanken. Resultatet visar att det som har högst samband med förtroende för 

internetbanken är säkerheten. För att kunderna ska vilja använda internetbanken måste 

säkerheten vara hög, då det annars bidrar till att kunderna känner sig osäkra. Personuppgifter 

som kan läcka ut via Internet kan innebära förluster av både privat information och ekonomi. 

Säkerhet är därmed en viktig faktor som påverkar förtroende mellan kunden och 

internetbanken. Har säkerheten brister kommer internetbanken inte vara värd kundens 

förtroende. 

 

Tillfredsställelse är den faktor som utifrån resultatet har näst högst samband med förtroende 

för internetbanken. Kundens tillfredsställelse med internetbanken beror på en mängd olika 

faktorer. Bland annat tillgänglighet, kundlojalitet, användarvänlighet samt snabba och 

tillförlitliga svar från banken är faktorer som påverkar kundernas tillfredsställelse. Även 

tekniken kan ses som en faktor internetbanken kan skapa tillfredsställelse med genom 

tillgängliga webbsidor, funktionalitet och datakommunikation. Tillfredställelse är därför en 

faktor som påverkar kundernas förtroende för internetbanken med utgångspunkt i att det 

redan finns förtroende i relationen från början.  

 

Från resultatet kan vi dra slutsatsen att ryktets relativa starka samband med förtroende för 

internetbanken kan bero på att kunder som saknar erfarenhet av en tjänst måste förlita sig på 

rykten de tar del av. Det resulterar i att ett dåligt rykte kan innebära att kunder väljer att byta 

bank. Oavsett om banken har ett dåligt eller bra rykte kommer det att påverka kundernas 

förtroende för internetbanken. Det innebär att när banker hamnar i situationer som anses ge 

dem dåligt rykte, kommer det påverka kundernas förtroende för internetbanken negativt. 

 

Resultatet visar att bankpersonalens kompetens har ett samband med kundernas förtroende för 

internetbanken. Det kan bero på att kunderna upplever att avståndet ökat mellan dem och 

banken och därmed även avståndet till bankpersonalen. Det ökade avståndet kan i sin tur 

innebära att kunderna inte är beroende av bankpersonalens kompetens på samma sätt längre, 

eftersom kunderna själva utför tjänster via internetbanken. Därmed kan slutsatsen dras att 
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bankpersonalens kompentens inte har samma påverkan på kundernas förtroende för 

internetbanken som de andra begreppen har.  

 

5.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna undersökning har syftat till att undersöka huruvida begreppen säkerhet, 

tillfredsställelse, kompetens och rykte kan användas för att belysa kunders förtroende för 

internetbanken. Även om undersökningen är av begränsad omfattning kan resultatet av 

studien bidra till ökad förståelse för vad som påverkar kundernas förtroende för 

internetbanken i rådande krissituationer för en del banker.  
 

Vår bedömning är att fortsatta undersökningar med en kvalitativ ansats skulle bidra med en 

djupare förståelse för vilka centrala faktorer och förhållanden kunder ser som de mest 

avgörande för val av bank på kort och lång sikt. Är det övergripande faktorer, policys hos 

banker och liknande, eller är det mer konkreta frågor som berör den specifika kunden som 

påverkar kundens preferenser vid val av bank. I vår studie har vi inte gjort sambandsanalyser 

mellan bakgrundsvariablerna kön, ålder och övrig demografisk data. Det kan även vara 

relevant att ta hänsyn till boendeort, boende i glesbygd, storstad eller andra faktorer som är 

kopplat till kunden. Fortsatta studier behöver ta hänsyn till sådana bakgrundsdata för att 

resultaten ska kunna tas tillvara. Sådan kunskap kan möjliggöra att bankerna i högre 

utsträckning kan målgruppsanpassa sina tjänster som en del i att stärka förtroendet för deras 

internetbank.  

 

Vi tror även att den rådande turbulensen på bankmarknaden och dess påverkan på kunders 

förtroende till internetbanken skulle vara intressant att undersöka vidare. En sådan 

undersökning skulle kunna frambringa en djupare förståelse om och på vilket sätt sådana 

förtroendekriser även påverkar förtroendet för internetbanken på kort och lång sikt och om 

detta i sin tur faktiskt leder till ett aktivt val från kunden att välja en annan bank.
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BILAGA 1  
ENKÄTFRÅGOR 
*Obligatoriskt 
 

1. Är du* 

! Man 

! Kvinna 

! Annat, vill ej ange 

 

2. Ålder* 

! - 20  

! 21 - 26  

! 27 - 35  

! 36 - 46  

! 47 - 56  

! 57 - 65  

! 66 -  

! Vill ej ange  

 

3. Jag känner starkt förtroende för min internetbank* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

4. Jag anser att det är säkert att använda internetbanken* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

5. Jag litar på att tekniken fungerar när jag använder internetbanken* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

6. Jag tycker att det känns pålitligt att göra mina bankaffärer via Internet* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

7. Jag är mycket nöjd med min internetbank* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

 



 

8. Jag tycker om att använda internetbanken* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

9. Jag gör gärna alla bankärenden på Internet* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

10. Personalen på min bank är mycket kunnig* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

11. Personalen på min bank ger bra service* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 

12. Jag rekommenderar gärna min internetbank till vänner och familj* 

 1. Tar avstånd  2.  3.  4.  5. Instämmer helt Vet ej 

 


