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commitment, n. [kəˈmɪtm(ə)nt] 
 

1) An act or course of action to which a person is bound or obligated; 
an obligation, responsibility; a liability; an engagement. 

 
2) The state or condition of being committed to a partner in a long-

term [...] relationship; the action or an act of committing to such a 
relationship. 

 
 
(Oxford	English	Dictionary,	2016)	
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1 Inledning 
I	 det	 inledande	 avsnittet	 presenteras	 först	 uppsatsens	 bakgrund,	 som	 bland	 annat	 inkluderar	
vikten	av	commitment,	den	så	kallade	bankdöden	till	följd	av	digitaliseringen	samt	den	minskade	
möjligheten	 till	 personliga	möten.	 Detta	 leder	 vidare	 till	 uppsatsens	 problemformulering	 som	
behandlar	svårigheten	att	skapa	commitment	i	relationen	mellan	kund	och	bank,	som	resultat	av	
färre	personliga	möten.	Därefter	presenteras	studiens	forskningsfrågor,	syfte	samt	teoretiska	och	
praktiska	bidrag.	
	
Den	 engelska	 benämningen	 commitment	 har	 valts	 att	 användas	 genomgående	 i	 studien,	 då	
bedömningen	 gjorts	 att	 inget	 svenskt	 ord	 täcker	 begreppets	 fulla	 betydelse.	 Den	 valda	
definitionen	av	begreppet	beskrivs	i	kapitel	2.	Dock	används	även	orden	åtagande,	engagemang	
och	hängivenhet	i	vissa	fall	för	att	förklara	olika	aspekter	av	begreppet.		

1.1  Bakgrund 
För	 att	 en	 person	 ska	 vilja	 fortskrida	 en	 relation	 till	 en	 annan	 part	 och	 anstränga	 sig	 för	 att	
relationen	ska	fungera	är	det	av	betydelse	att	motparten	visar	att	den	är	villig	att	anpassa	sig	och	
ge	lite	extra	för	att	visa	att	personen	i	fråga	är	viktig.	I	relationen	mellan	bank	och	privatperson	är	
det	 lätt	 att	kunden	känner	 sig	oviktig	eller	 rent	av	glömd,	eftersom	banken	har	väldigt	många	
kunder.	 För	 att	 skapa	 commitment	 krävs	 interaktion,	 vilket	 bland	 annat	 kan	 ske	 på	 ett	
framgångsrikt	 sätt	 genom	 personliga	 möten	 (Shih-Ming,	 Hsiu-Li	 &	 Hui-Min,	 2012).	
Digitaliseringen	 som	 Internetbankens	 inträde	 på	 marknaden	 inneburit	 ger	 visserligen	 många	
mervärden,	men	är	standardiserade	lösningar	som	inte	levereras	genom	personlig	kontakt.	Detta	
innebär	att	situationen	kring	hur	kunden	uppfattar	bankens	commitment	förändrats	och	därmed	
måste	bankerna	hitta	nya	sätt	att	 tänka	kring	det	 för	att	behålla	sina	kunder.	På	så	sätt	spelar	
commitment	en	viktig	roll	i	relationsbyggande	och	är	avgörande	för	styrkan	och	långvarigheten	i	
en	 relation	 (Morgan	&	Hunt,	1994).	Detta	gäller	 för	alla	 slags	 relationer,	både	mellan	enskilda	
individer	och	mellan	företag	och	dess	kunder.		
	
Under	det	senaste	decenniet	har	Sveriges	tre	största	banker,	Swedbank,	Nordea	och	SEB,	stängt	
ned	cirka	250	av	sina	bankkontor	runt	om	i	landet	(Strömberg,	2016,	29	februari).	Dessutom	säger	
Anna	 Sundblad,	 presschef	 på	 Swedbank,	 till	 Expressen	 att	 det	 bara	 är	 en	 tidsfråga	 innan	 fler	
kontor	stängs.	Dessa	nedskärningar	sker	med	anledning	av	att	färre	kunder	besöker	de	fysiska	
bankkontoren	 och	 att	 fler	 numera	 använder	 Internet	 för	 att	 uträtta	 sina	 bankärenden.	 Även	
Magnus	Nelin,	presschef	på	Nordea	Sverige,	säger	till	Expressen	att	banken	anpassar	sig	efter	ett	
förändrat	kundbeteende	där	fler	och	fler	vill	sköta	sin	relation	till	banken	via	nätet.	Behovet	av	
experthjälp	 har	 minskat	 då	 kunden	 har	 större	 möjligheter	 att	 självständigt	 hantera	 sina	
bankärenden.	Bankerna	har	dragit	nytta	av	detta	genom	att	minska	sin	kontorsverksamhet	och	
aktivt	marknadsföra	sina	webb-baserade	tjänster.	Resultatet	av	denna	så	kallade	bankdöd	är	att	
den	personliga	kontakten	och	möjligheten	till	personliga	möten	minskar.	Nelin	menar	däremot	
att	banken,	trots	nedskärningar,	nu	är	närmre	kunden	än	någonsin	tidigare	eftersom	de	kan	finnas	
med	i	kundens	väska	eller	ficka	dygnet	runt	via	mobiltelefonen.	(Berntsson	&	Wikström,	2015,	23	
september)	Det	ligger	även	i	bankens	intresse	att	uppmuntra	användandet	av	Internetbanken	då	
det	medför	lägre	kostnader	för	banken	och	ger	möjlighet	att	effektivisera	verksamheten	(Smith,	
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2006).	 Trots	 denna	 bankdöd	 väljer	 Sveriges	 fjärde	 största	 bank,	 Handelsbanken,	 att	 gå	 emot	
strömmen.	Handelsbanken	har	 i	 dagsläget	 flest	 bankkontor	 runt	 om	 i	 landet	 i	 jämförelse	med	
konkurrenterna.	De	är	övertygade	om	att	den	lokala	närvaron	är	viktig	och	har	därmed	valt	att	
inte	 stänga	 sina	 bankkontor.	 (Strömberg,	 2016,	 29	 februari)	 Frågan	 är	 vilken	 strategi	 som	
uppskattas	mest	av	kunderna	och	kommer	att	vara	mest	framgångsrik	framöver.		
	
Det	finns	få	innovationer	som	har	haft	så	stor	och	snabb	spridning	som	Internet	och	idag	har	93	
procent	 av	 Sveriges	 befolkning	 över	 12	 år	 tillgång	 till	 Internet.	 Internetanvändandet	 har	 ökat	
explosionsartat	 bland	 alla	 grupper	 i	 samhället	 och	 Internet	 används	 exempelvis	 till	 att	
kommunicera,	shoppa	samt	hantera	känslig	information	som	bankärenden.	(Findahl	&	Davidsson,	
2015)	Den	första	Internetbanken	som	öppnades	på	den	svenska	marknaden	var	Östgöta	Enskilda	
Bank	år	1996	(Sandén,	2006).	År	2015,	nästan	20	år	senare,	är	80	procent	av	Internetanvändarna	
i	Sverige	även	användare	av	 Internetbanken	och	nyttjar	 tjänsten	åtminstone	var	 tredje	månad	
(Eurostat,	2015).	Teknisk	utveckling	har	ökat	både	säkerheten	och	användarvänligheten	vilket	
har	lett	till	att	allt	fler	väljer	att	hantera	sina	pengar,	lån,	aktier	med	mera	från	bekvämligheten	av	
persondatorn	eller	mobilen.	 Internetbanken	har	möjliggjort	 för	 fler	att	personligen	 ta	kontroll	
över	 finansiella	 tjänster	och	bankärenden	och	minskat	den	upplevda	komplexiteten.	 (Grabner-
Kräuter	&	Faullant,	2008)	
	
Bankmarknaden	befinner	sig	i	en	pågående	utveckling	och	digitaliseringen	innebär	att	bankerna	
dels	 ställs	 mot	 större	 konkurrens	 och	 osäkerhet	 men	 även	 en	 mängd	 möjligheter.	 Zineldins	
undersökning	 av	 den	 svenska	 bankmarknaden	 från	 1996	 visar	 på	 att	 traditionella	
marknadsföringsaktiviteter	 har	 liten	 inverkan	 på	 kundens	 val	 av	 bank.	 Istället	 är	 det	 vänlig,	
noggrann	och	hjälpsam	personal	samt	att	misstag	på	ett	effektivt	sätt	rättas	till	som	värderas	högt.	
Utöver	detta	visar	undersökningen	på	att	tekniskt	baserade	tjänster	kan	kompensera	för	mindre	
lyckade	försök	med	det	personliga	mötet.	(Zineldin,	1996)	Då	denna	undersökning	gjordes	för	två	
decennier	sedan	finns	anledning	att	tro	att	bankmarknaden	har	förändrats	ytterligare	och	att	de	
teknologiska	lösningarna,	exempelvis	i	form	av	Internetbanker	och	appar,	har	fått	en	allt	större	
plats.	Dock	kan	kundernas	behov	och	beteende	kvarstå	även	om	interaktionen	sker	genom	nya	
verktyg.	

1.2  Problemformulering 
Digitaliseringen	av	bankvärlden	har	lett	till	att	interaktionen	och	samspelet	förändrats	och	bytt	
spelplan,	vilket	har	påverkat	relationen	mellan	kund	och	bank.	För	att	skapa	en	varaktig	relation	
krävs	 det	 ett	 ömsesidigt	 engagemang	 och	 att	 parterna	 investerar	 i	 relationen.	 Då	 kunderna	
använder	Internet	 i	allt	större	utsträckning	minskas	den	personliga	 interaktionen	mellan	kund	
och	 företag.	 Vidare	 byts	 personliga	 lösningar	 ut	 mot	 standardiserade	 alternativ,	 vilket	 kan	
påverka	relationen	och	det	ömsesidiga	engagemanget	negativt.	Utan	personliga	möten	finns	det	
en	risk	att	kunderna	väljer	att	inte	engagera	sig	i	relationen	med	sin	bank.	(Shih-Ming	et	al.,	2012)	
Bankerna	har	svårt	att	visa	kunden	uppskattning	via	Internetbanken	och	har	även	svårt	att	skapa	
personlig	kontakt	och	erbjuda	lösningar	som	gör	att	kunden	upplever	att	banken	är	engagerad	
och	 hängiven	 kunden.	 Förtroende	 är	 en	 viktig	 del	 av	 commitment	 och	 uppbyggandet	 av	
tillståndet,	vilket	kan	vara	ett	problem	då	förtroende	är	svårt	att	bygga	utan	en	fysisk	produkt	
eller	fysisk	interaktion	mellan	parterna.	Förtroende	och	den	upplevda	säkerheten	går	ofta	hand	i	
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hand.	 Enligt	 en	 studie	 av	 La	 Monica	 (2000,	 juli)	 är	 säkerhet	 särskilt	 viktigt	 men	 även	 den	
personliga	integriteten	lyfts	fram	som	en	viktig	faktor	för	att	bygga	commitment.	
	
Då	Internetbanken	används	av	80	procent	av	Sveriges	befolkning	(Eurostat,	2015)	är	det	viktigt	
att	banken	lyckas	skapa	engagemang	hos	kunden	utan	att	ha	möjligheten	till	personliga	möten.	
Engagemang	från	kundens	sida	fungerar	som	en	föregångare	till	lojalitet,	och	det	är	därför	viktigt	
för	 företag	 att	 lyckas	 skapa	 detta	 hos	 kunden.	 Engagemanget	 kan	 beskrivas	 som	 en	 attityd	
gällande	 tillgivenhet	 från	 kunden	 gentemot	 företaget	 eller	 en	 känslomässig	 och	 psykologisk	
koppling	 till	 företaget.	 (Pritchard,	Havitz	&	Howard,	1999)	Vad	 som	gäller	 i	 relationen	mellan	
kund	och	företag	fungerar	även	åt	andra	hållet.	Både	företaget	och	kunden	investerar	i	relationen,	
och	 förväntar	 sig	 då	 att	 få	 ut	 någonting	 från	den.	Vid	 en	 långvarig	 relation	kan	 alltså	 fördelar	
uppkomma	i	och	med	att	de	båda	parterna	lär	känna	varandra	och	steg	för	steg	väljer	att	anpassa	
sina	ageranden	efter	den	andra	parten.	(Jansson	&	Letmark,	2005)	

Forskningen	kring	begreppet	visar	tydligt	att	det	är	fråga	om	ett	ömsesidigt	utbyte	som	kopplas	
till	commitment.	Commitment	är	således	en	företeelse	som	bygger	på	aktivitet	och	uppoffringar	
från	 både	 kundens	 och	 bankens	 sida,	 samt	 ett	 starkt	 förtroende	 mellan	 parterna.	 Studien	
fokuserar	på	hur	kunderna	upplever	detta	commitment.	

1.3  Frågeställning 
• Hur	upplever	kunden	commitment	i	relationen	till	banken	och	Internetbanken?	
• Hur	kan	banken	agera	för	att	påverka	kundens	commitment?	

1.4 Syfte 
Studien	 syftar	 till	 att	 undersöka	 commitment	 i	 relationen	 mellan	 kund	 och	 bank	 för	 att	 dra	
slutsatser	 kring	 vikten	 av	 kundens	 commitment.	 Vidare	 är	 syftet	 att	 undersöka	
påverkansfaktorerna	 förtroende	 och	misstro	 samt	 bankens	 och	 Internetbankens	 påverkan	 på	
commitment.	

1.5  Studiens bidrag 
Studien	bidrar	till	teorin	genom	att	undersöka	commitment	i	ett	sammanhang	som	skiljer	sig	från	
majoriteten	av	forskningen	inom	området.	De	flesta	studier	berör	commitment	i	relationen	mellan	
en	 organisation	 och	 en	 anställd	 (Meyer	 &	 Allen,	 1991;	 Meyer,	 Allen	 &	 Smith,	 1993;	 Meyer	 &	
Herscovitch,	 2001)	 eller	 i	 en	 kärleksrelation	 såsom	 äktenskapet	 (Marston,	 Hecht,	 Manke,	
McDaniel	&	Reeder,	1998;	Weigel,	2003;	Sibley,	Springer,	Vennum	&	Holst,	2015).	I	några	fall	har	
det	även	 forskats	om	ett	 företags	commitment	 i	en	kundrelation	(Garbarino	&	Johnson,	1999),	
men	 lite	 forskning	 fokuserar	på	 kundens	upplevelse	 av	 commitment	 till	 företag,	 särskilt	 inom	
bankväsendet.	

Studiens	praktiska	bidrag	är	att	 resultatet	kan	användas	av	banker	 för	att	 skapa	 förståelse	 för	
problematiken	kring	att	skapa	commitment	utan	personliga	möten.	Studien	kan	således	användas	
i	deras	arbete	för	att	stärka	kundernas	commitment	till	banken	och	Internetbanken.	
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2 Teoretisk referensram 
I	 följande	 avsnitt	 kommer	 studiens	 modell	 att	 presenteras	 och	 begreppet	 commitment	 att	
definieras.	 Vidare	 kommer	 andra	 teorier	 kopplade	 till	 begreppet	 att	 lyftas	 fram	och	 förklaras.	
Teorierna	ligger	framförallt	till	grund	för	den	kommande	analysen,	där	de	kopplas	samman	med	
resultatet.	

2.1  Forskningsmodell 
I	 forskningsmodellen	 nedan	 beskrivs	 studiens	 angreppssätt	 på	 begreppet	 commitment	 på	 ett	
översiktligt	sätt.	I	kärnan	av	modellen	finns	commitment	tillika	studiens	fokus.	För	att	förstärka	
detta	 har	 den	 cirkeln	 fått	 en	 mörkare	 nyans.	 Med	 anledning	 av	 den	 givna	 inriktningen	 är	
majoriteten	av	teorierna	i	studien	kopplade	till	begreppet	för	att	ge	en	så	omfattande	bild	som	
möjligt.	Cirklarna	med	kund	och	bank	belyser	att	studien	behandlar	relationen	mellan	just	kund	
och	 bank,	 och	 att	 commitment	 är	 det	 önskvärda	 tillståndet	 mellan	 dessa	 parter.	 Då	
Internetbanken	har	kommit	att	bli	en	viktig	kanal,	genom	vilken	interaktionen	mellan	kund	och	
bank	sker,	inkluderas	även	denna	i	modellen.	De	olika	teorierna	och	aspekterna	av	commitment	
som	presenteras	 i	 följande	 avsnitt	 är	 således	menade	 att	 på	 ett	 eller	 annat	 sätt	 appliceras	 på	
relationen	mellan	banken	och	dess	kunder.	Med	anledning	av	att	commitment	fungerar	åt	båda	
hållen,	dels	från	kunden	till	banken	och	dels	från	banken	till	kunden,	går	en	heldragen	linje	mellan	
dessa	 och	 genom	 commitment.	 Internetbanken	 beskrivs	 som	 en	 förlängning	 av	 den	 fysiska	
banken,	 därav	 är	 linjen	mellan	bank	och	 Internetbank	heldragen	medan	den	mellan	kund	och	
Internetbank	är	streckad.	Begreppen	förtroende	och	misstro	även	tas	upp	 i	modellen	då	dessa	
undersöks	som	påverkande	faktorer	på	commitment.	Men	då	fokus	inte	ligger	på	dessa	begrepp	
har	 de	 fått	 mindre	 utrymme	 i	 studien	 och	 därmed	 också	 mindre	 cirklar	 i	 modellen.	 Pilarna	
beskriver	att	faktorerna	påverkar	det	önskvärda	tillståndet,	aningen	positivt	eller	negativt. 	

	
Figur	1	-	Forskningsmodell.	Egen	bearbetning	baserad	på	den	teoretiska	referensramen.	

COMMITMENTKUND BANK

INTERNET-
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2.2 Definition av commitment 
Commitment	har	definierats	och	beskrivit	på	en	mängd	olika	sätt	beroende	på	inom	vilket	område	
och	 sammanhang	 som	 det	 använts.	 Det	 finns	 enligt	 vissa	 läror	 även	 olika	 varianter	 och	
dimensioner	 av	 begreppet.	 Kärnan	 av	 begreppet	 består	 av	 ett	 samspel	 mellan	 stabilitet	 och	
uppoffringar.	Commitment	i	en	relation	baseras	på	en	bedömning	av	de	nuvarande	fördelarna	och	
kostnaderna	 som	 förknippas	 med	 den	 existerande	 relationen.	 Det	 medför	 en	 acceptans	 av	
kortsiktiga	uppoffringar	för	att	 förverkliga	 långsiktiga	fördelar	med	relationen.	Den	långsiktiga	
dimensionen	bygger	på	ett	antagande	om	att	förhållandet	är	stabilt	och	kommer	att	fortlöpa	under	
en	 längre	 tid,	 tillräcklig	 för	 att	 parterna	 ska	 kunna	 förverkliga	 de	 långsiktiga	 fördelarna.	
(Anderson	 &	Weitz,	 1992).	 Definitionen	 stöds	 även	 av	 citatet	 från	 Moorman,	 Deshpande	 och	
Zaltman	(1992,	s.	316)	“Commitment	to	relationship	is	defined	as	an	enduring	desire	to	maintain	
a	valued	relationship”.	Även	Morgan	et	al.	(1994)	har	definierat	begreppet	på	ett	liknande	sätt.	

2.3  Commitment i andra sammanhang 
Den	bristande	enigheten	gällande	definitionen	av	begreppet	har	till	stor	del	bidragit	till	att	skapa	
det	flerdimensionella	konstruktet	commitment.	Begreppet	har	sina	rötter	inom	socialpsykologin	
som	i	första	hand	har	diskuterat	utvecklingen	av	mellanmänskliga	relationer	eller	band	och	hur	
de	 influerar	den	 sociala	kraften	 i	 ett	 specifikt	 förhållande	 (Marks,	1977).	Genom	att	 se	på	hur	
commitment	har	diskuterats	i	andra	sammanhang	kan	en	djupare	förståelse	för	begreppet	fås,	och	
således	kan	även	diskussionen	i	denna	undersökning	fördjupas.	
	
Marks	(1977)	beskriver	commitment	tillsammans	med	termer	som	tid	och	energi.	Han	menar	att	
vissa	 individer	nöjer	 sig	med	vad	som	av	dem	uppfattas	 som	ett	nödvändigt	engagemang	 från	
motparten	i	en	relation,	medan	andra	individer	kräver	mer	tid	och	energi,	vilket	i	själva	verket	är	
ett	klagomål	på	graden	av	commitment	från	motparten.	Vidare	nämns	att	små,	sporadiska	insatser	
av	tid	och	energi,	speciellt	om	det	sker	på	ett	dramatiskt	sätt,	kan	uppfattas	som	ett	tillräckligt	
tecken	på	högt	commitment	för	vissa	individer.	Det	finns	alltså	markanta	skillnader	på	individnivå	
i	hur	commitment	uppfattas	och	vad	som	krävs	för	att	det	ska	uppstå.		

2.3.1  Commitment i kundrelationer 
Begreppet	commitment	har	i	vissa	fall	studerats	i	sammanhanget	av	kundrelationer.	I	en	studie	
skriven	av	Garbarino	et	al.	(1999)	diskuteras	de	olika	rollerna	av	tillfredsställelse,	förtroende	och	
commitment	 i	 kundrelationen.	 Studien	 använder	 till	 stor	 del	 The	 Commitment-Trust	 Theory	
utvecklad	av	Morgan	et	al.	(1994)	som	utgångspunkt.	Morgan	et	al.	(1994)	menar	att	kunder	med	
en	stark	relation	till	en	organisation	inte	bara	har	högre	nivåer	av	förtroende	och	commitment,	
utan	dessa	känslotillstånd	är	också	av	betydelse	för	kundernas	attityd	och	tilltro.		
	
Studien	av	Garbarino	et	al.	(1999)	bygger	på	en	analys	av	kunderna	till	en	teater	i	New	York,	där	
kunderna	delas	 upp	 i	 “low	 relational”	 och	 “high	 relational”.	 Studien	 lyfter	 vikten	 av	 att	 kunna	
förutspå	kunders	framtida	avsikter	för	beteende,	i	syfte	att	bedöma	deras	potential	till	att	stanna	
eller	lämna	organisationen.	Resultatet	av	deras	forskning	visar	att	en	generell	tillfredsställelse	är	
den	 förmedlande	 variabeln	 mellan	 attityd	 och	 framtida	 avsikter	 för	 kunder	 med	 en	 svagare	
relation	 till	 organisationen,	 medan	 förtroende	 och	 commitment	 är	 den	 förmedlande	
sammansättningen	för	kunder	med	en	starkare	relation	till	organisationen.		
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2.3.2  Commitment i relationer 
En	 kvantitativ	 studie	 berörande	 commitment	 i	 äktenskap	 av	 Sibley	 et	 al.	 (2015)	 påvisade	 att	
commitment	kan	beskrivas	som	ett	aktivt	tillstånd	snarare	än	som	ett	statiskt	tillstånd,	samt	att	
det	 krävs	 ansträngningar	 för	 att	 underhålla,	 vårda	 och	 få	 commitment	 att	 växa.	 Även	Weigel	
(2003)	diskuterar	commitment	i	relationer	och	menar	att	par	skapar	kärnvärden	för	commitment	
i	just	deras	relation,	men	att	dessa	kärnvärden	kan	förändras	och	formas	genom	samverkan	för	
att	 passa	 den	 aktuella	 situationen	 och	 hur	 just	 deras	 förhållande	 ser	 ut.	 Upplevelsen	 av	
commitment	 i	mellanmänskliga	 relationer	 är	 något	 som	 beskrivs	 som	 erfarenhetsbaserat	 och	
upplevelsen	är	individuell	(Marston	et	al.,	1998).	Hur	individer	bygger	commitment	i	relationer	i	
privatlivet	är	sammankopplat	med	hur	commitment	skapas	i	professionella	och	kundrelaterade	
sammanhang	(Morgan	et	al.,	1994).	

2.3.3  Commitment i organisationer 
Commitment	 inom	 organisationer	 beskrivs	 i	 många	 studier	 som	 ett	 fenomen	 som	 inbegriper	
attityd	 och	 beteende	 och	 utifrån	 detta	 har	 olika	modeller	 och	 teorier	 utvecklats.	 Meyer	 et	 al.	
(2001)	menar	att	området	i	de	allra	flesta	fall	beskrivs	med	en	känslomässig	dimension	men	att	
benämningen	på	 denna	 kan	 variera.	 Exempel	 på	 benämningar	 är	 affective	 commitment,	 value	
commitment	och	moral	commitment.	Gemensamt	för	de	olika	uppfattningarna	eller	modellerna	
är	 att	 de	 alla	 har	 ett	 synsätt	 som	 kännetecknas	 av	 en	 önskan	 att	 leva	 upp	 till	 ett	 visst	
tillvägagångssätt,	 exempelvis	 i	 form	av	att	utöva	ansträngningar	 för	 att	uppnå	organisatoriska	
mål.	Många	modeller	innehåller	även	en	dimension	som	tar	hänsyn	till	kostnader.	Även	här	finns	
olika	benämningar,	exempelvis	continuance	commitment,	alienative	commitment	och	calculative	
commitment.	Gemensamt	här	är	att	individer	blir	engagerade	i	organisationen	på	grund	av	den	
upplevda	 kostnaden	 förenat	 med	 att	 inte	 vara	 det.	 Slutligen	 har	 den	 sista	 delen,	 normative	
commitment,	 diskuterats	 på	 olika	 sätt	 och	 utgörs	 i	 vissa	 sammanhang	 av	 en	 separat	 del	 av	
commitment.	Denna	dimension	beskrivs	som	en	upplevd	skyldighet	att	utföra	handlingar	på	ett	
visst	sätt.	

2.4  Three Component Model of Commitment 
Modellen	“Three	Component	Model	of	Commitment”	är	utvecklad	av	Meyer	et	al.	(1991)	och	syftar	
till	 att	 konceptualisera	 commitment	 i	 organisationer.	 Modellen	 beskriver	 en	 anställds	
commitment	 till	 en	 organisation	 och	 består	 av	 tre	 olika	 komponenter,	 affective	 commitment,	
continuance	commitment	och	normative	commitment.	Gemensamt	 för	de	 tre	delarna	är	att	de	
beskriver	 commitment	 som	 ett	 psykologiskt	 tillstånd	 som	 kännetecknas	 av	 den	 anställdes	
relation	till	organisationen,	vilket	har	konsekvenser	för	beslutet	att	stanna	inom	organisationen	
eller	att	 lämna	den.	Däremot	är	skillnaden	mellan	begreppen	ganska	markant	i	och	med	att	de	
bottnar	i	helt	olika	psykologiska	tillstånd.	Meyer	et	al.	(1991)	menar	att	det	går	att	nå	en	större	
förståelse	 för	 en	 anställds	 relation	 till	 en	 organisation	 genom	 att	 ta	 alla	 tre	 komponenter	 i	
beaktning	samtidigt.	Enligt	modellen	utvecklas	de	olika	komponenterna	genom	erfarenheter	och	
det	är	möjligt	att	en	person	kan	uppleva	olika	nivåer	av	de	olika	dimensionerna.	Detta	stöds	även	
av	forskning	som	beskriver	dimensionerna	av	commitment	som	nivån	av	samhörighet,	längden	
av	samhörighet	och	känslan	av	tillhörighet.	(Moorman	et	al.,	1993;	Morgan	et	al.,	1994)		
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Meyer	et	al.	(1993)	testade	generaliserbarheten	av	denna	tre-komponentmodell	och	fann	bland	
annat	bevis	på	att	organizational	commitment	oberoende	bidrar	till	förmågan	att	förutsäga	viktiga	
utfall	 för	 organisationen,	 exempelvis	 omsättning	 och	prestation.	Även	Meyer	 et	 al.	 (2001)	 har	
utvecklat	 en	 variant	 av	 denna	 modell,	 med	 samma	 tre	 komponenter.	 Centralt	 i	 modellen	 är	
beteende,	som	exempelvis	kan	innebära	att	den	anställde	stannar	inom	organisationen.	Kopplat	
till	 detta	 är	 också	 den	 anställdes	 nivå	 av	 engagemang	 på	 arbetsplatsen.	 Även	 om	 samtliga	
anställda	har	åtagit	sig	att	stanna	inom	organisation	kan	det	skilja	sig	avsevärt	i	hur	regelbundet	
de	 går	 till	 arbetet	 och	 hur	mycket	 de	 utför	medan	 de	 är	 där,	 vilket	 innebär	 att	 deras	 nivå	 av	
commitment	kan	variera.	Exempelvis	menar	författarna	att	commitment	som	är	baserat	på	lust	
troligtvis	är	starkare	och	har	en	större	påverkan	på	det	övergripande	beteendet,	i	jämförelse	med	
om	åtagandet	är	baserat	på	en	känsla	av	skyldighet	eller	behov.	Följaktligen	menar	de	att	det	finns	
en	stark	korrelation	mellan	commitment	och	ett	särskilt	beteende.	

2.4.1  Affective commitment 
Den	 dimension	 som	 kallas	 “affective	 commitment”	 innebär	 ett	 känslomässigt	 engagemang	 i	
relationen	till	en	annan	part,	exempelvis	en	organisation	eller	ett	företag.	Detta	innefattar	också	
personens	 nivå	 av	 identifiering	 med	 organisationen	 eller	 involvering	 i	 den.	 En	 anställd	 som	
känner	 ett	 starkt	 affective	 commitment	 stannar	 således	 inom	 organisationen	 baserat	 på	 vilja.	
Enligt	 Meyer	 et	 al.	 (1991)	 utvecklas	 denna	 variant	 av	 commitment	 baserat	 på	 personliga	
egenskaper,	 jobbrelaterade	egenskaper	och	arbetserfarenheter.	En	anställd	som	får	sina	behov	
tillgodosedda	 samt	 vars	 förväntningar	 på	 organisationen	 stämmer	 överens	 med	 verkligheten	
tenderar	att	uppleva	ett	starkare	affective	commitment	gentemot	organisationen.	(Meyer	et	al.,	
1991;	Meyer	et	al.,	1993)	

2.4.2  Continuance commitment 
Den	 andra	 komponenten	 är	 “continuance	 commitment”	 som	 berör	 ett	 beteendemässigt	
engagemang	där	det	 instrumentella	värdet	av	relationen	är	av	betydelse.	Här	ingår	de	fördelar	
som	 en	 aktiv	 relation	 medför	 samt	 de	 kostnader	 som	 kan	 bli	 aktuella	 om	 relationen	 bryts,	
exempelvis	 om	 den	 anställde	 lämnar	 organisationen.	 En	 anställd	 som	 känner	 ett	 starkt	
commitment	av	detta	slag	stannar	således	inom	organisationen	på	grund	av	att	den	känner	att	
den	måste	göra	det.	Denna	variant	av	commitment	verkar	utvecklas	då	den	anställde	inser	att	det	
finns	ackumulerade	investeringar	som	skulle	gå	förlorade	om	denne	skulle	lämna	organisationen.	
(Meyer	et	al.,	1991;	Meyer	et	al.,	1993)	

2.4.3  Normative commitment 
Den	sista	dimensionen	kallas	“normative	commitment”	och	handlar	om	en	känsla	av	skyldighet	
gentemot	 en	 organisation	 eller	 annan	 part.	 Normative	 commitment	 är	 ofta	 kopplat	 till	 att	
organisationen	i	förväg	erbjudit	förmåner	eller	på	något	sätt	investerat	i	en	person,	vilket	skapar	
en	 obalans	 i	 relationen	 där	 personen	 i	 fråga	 kan	 känna	 sig	 skyldig	 att	 stanna	 kvar	 inom	
organisationen	 tills	det	att	 skulden	är	återbetald.	En	anställd	 som	känner	ett	 starkt	normative	
commitment	stannar	således	inom	organisationen	på	grund	av	att	denne	känner	en	skyldighet	att	
göra	det.	Denna	variant	av	commitment	utvecklas	genom	erfarenheter	som	betonar	lämpligheten	
i	 att	 vara	 fortsatt	 lojal	 mot	 organisationen,	 vilket	 exempelvis	 kan	 ske	 genom	mottagandet	 av	
förmåner	 såsom	 utbildning,	 som	 gör	 att	 den	 anställde	 känner	 en	 förpliktelse	 att	 återgälda	
organisationen.	(Meyer	et	al.,	1991;	Meyer	et	al.,	1993).		
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2.5  Koppling till tillfredsställelse och förtroende 
Det	 finns	ett	 flertal	 sinnestillstånd	som	är	kopplade	 till	begreppet	commitment.	Exempelvis	är	
begreppet	 lojalitet	 nära	besläktat	med	 commitment	 och	kan	 tolkas	 som	en	djupare	 variant	 av	
begreppet	 eller	nästa	 steg	efter	 tillståndet	 commitment.	 För	att	 en	 individ	 ska	kunna	utveckla	
lojalitet	till	en	annan	part	krävs	känslor	i	form	av	tillfredsställelse	och	förtroende.	Detta	menar	
Ladhari	och	Leclerc	(2013)	i	sin	studie	som	undersöker	lojalitet	i	sammanhanget	av	finansiella	
tjänster	på	Internet.	Studien	visar	att	det	finns	ett	starkt	positivt	samband	mellan	tillfredsställelse	
och	förtroende	på	Internet,	och	effektivitet	och	kvalitet	på	den	information	som	ges	på	hemsidan.	
Vidare	beskrivs	att	tillfredsställelse	med	finansiella	webbtjänster	leder	till	en	ökad	användning	av	
webbplatsen	samt	en	stärkt	relation	mellan	kunden	och	banken.	(Ladhari	et	al.,	2013)	

2.5.1  Tillfredsställelse 

Det	har	gjorts	en	mängd	försök	att	förklara	begreppet	tillfredsställelse	och	det	är	således	svårt	att	
ge	det	en	exakt	definition.	I	en	studie	av	Giese	och	Cote	(2000)	beskrivs	de	vanligaste	aspekterna	
av	begreppet.	De	menar	inledningsvis	att	tillfredsställelse	handlar	om	en	slags	respons,	antingen	
emotionell	 eller	 kognitiv.	 Vidare	 beskrivs	 att	 responsen	 berör	 ett	 särskilt	 fokus,	 exempelvis	
förväntningar	eller	erfarenhet	av	en	produkt.	Slutligen	handlar	det	om	att	responsen	uppstår	vid	
en	särskild	tidpunkt,	exempelvis	efter	konsumtion	eller	efter	att	ett	beslut	har	tagits	och	är	baserat	
på	ackumulerade	erfarenheter.	

2.5.2  Förtroende och misstro 
I	 en	 studie	 av	 Kini	 och	 Choobineh	 (1998)	 beskrivs	 begreppet	 förtroende	 baserat	 på	 tre	 olika	
definitioner	 från	 Websters	 uppslagsverk.	 Dels	 beskrivs	 att	 begreppet	 kan	 beröra	 ett	 slags	
beroende	eller	anförtroende	i	en	arbetsrelation.	Detta	kan	förekomma	när	en	person	förlitar	sig	
på	en	annan	person	 för	något,	exempelvis	den	andre	personens	 förmåga	att	utföra	en	särskild	
uppgift.	Den	andra	definitionen	kan	användas	 för	att	beskriva	 förtroende	mellan	personer	 i	en	
kärleksrelation,	exempelvis	i	äktenskapet.	Vidare	beskrivs	en	förenklad	definition	där	aspekter	av	
pålitlighet	och	tillförlitlighet	inte	beaktas.	Förtroendet	för	en	annan	person	är	då	baserat	på	en	
tillit	till	personens	förmåga	att	fatta	rätt	beslut.	Det	är	däremot	underförstått	att	personen	i	fråga	
inte	har	någon	direkt	påverkan	på	beslutets	utfall.	Suh	och	Han	(2002)	menar	att	 förtroende	 i	
huvudsak	innebär	att	förväntningar	och	löften	uppfylls.	För	banker	och	Internetbanker	kan	detta	
innebära	 att	 kunden	 upplever	 att	 organisationen	 erbjuder	 kompetens	 i	 form	 av	 att	 behov	
tillgodoses,	godhet	i	den	betydelse	att	kunden	litar	på	att	banken	har	goda	avsikter,	samt	integritet	
i	form	av	ett	korrekt	etiskt	agerande	och	att	banken	talar	sanning.	
	
Förtroende	kan	beskrivas	som	en	vilja	att	låta	sig	utsättas	för	andra	medan	misstro	istället	kan	
beskrivas	 som	 en	 ovilja	 till	 detta.	 Misstro	 härstammar	 i	 grunden	 från	 andra	 attityder	 än	 vad	
förtroende	gör	och	begreppen	kan	därför	beskrivas	som	två	samverkande	variabler	där	ett	högt	
förtroende	inte	per	automatik	behöver	innebära	en	låg	misstro.	(Benamati,	Serva	&	Fuller,	2010;	
McNeish,	2015;	Riquelme	&	Román,	2014)	Om	misstro	uppstått	menar	Ganguli	och	Roy	(2011)	
att	 det	 i	 relationen	mellan	 kund	 och	 företag	 varken	 existerar	 kundnöjdhet	 eller	 kundlojalitet.	
Vidare	menar	de	att	undvika	misstro	i	situationer	där	kunden	tar	del	av	tjänster	via	Internet	är	av	
stor	vikt	för	företag	då	konsumenternas	beteende	förändrats	i	och	med	den	ökade	tillgängligheten	
av	tjänster.	
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2.6  Låg- och högengagemangstjänster 
Det	 engagemang	 en	 kund	 känner	 för	 en	 produkt	 eller	 tjänst	 kan	 variera,	 vilket	 kan	 påverka	
förhållningssättet	 och	 beslutsprocessen	 när	 det	 kommer	 till	 att	 köpa	 varan	 eller	 tjänsten	
alternativt	inleda	ett	samarbete.	Om	kunden	känner	högt	engagemang	till	tjänsten	fattas	besluten	
kring	 transaktionen	 eller	 samarbetet	 med	 omsorg	 och	 information	 analyseras	 noggrant.	
(Grønhaug,	1977)	Kunden	kan	ha	ett	stort	intresse	av	produkten	eller	tjänsten	vilket	gör	att	den	
vill	lära	sig	mer	och	engagera	sig	i	relationen.	Nivån	av	engagemang	kan	också	vara	relaterat	till	
risk.	 Kunden	 upplever	 ofta	 att	 det	 finns	 större	 risker	 med	 högengagemangstjänster	 vilket	
motiverar	 kunden	 till	 att	 söka	 information	 samt	 att	 sträva	 efter	 att	 bygga	 en	 relation	 med	
tillhandahållaren	 för	 att	känna	 sig	 tryggare.	Då	det	 rör	 sig	om	högengagemangstjänster	är	det	
därför	viktigt	med	tillit	och	att	använda	sig	av	relationsbyggande	kommunikation	för	att	stärka	
kundens	engagemang.	Ofta	är	den	upplevda	risken	relaterad	till	priset	men	det	kan	även	röra	sig	
om	andra	variabler.	(Patterson,	1993)	
	
På	andra	sidan	av	skalan	finns	lågengagemangsprodukter	och	tjänster.	Kunden	upplever	inte	att	
det	finns	några	direkta	risker	med	relationen	eller	köpet,	vilket	gör	att	beslut	fattas	utan	större	
eftertanke.	Kunden	söker	inte	information	om	produkten	och	investerar	inte	i	relationen,	utan	går	
mer	på	känsla.	Vid	lågengagemangsprodukter	och	tjänster	är	det	större	risk	att	kunden	byter	och	
provar	 nya	 utan	 att	 först	 format	 sig	 en	 god	 bild	 av	 produkten,	 tjänsten	 eller	 samarbetet.	
(Patterson,	1993)	

2.7  The Commitment-Trust Theory 
The	 Commitment-Trust	 Theory	 bygger	 på	 sambandet	 mellan	 commitment	 och	 förtroende	 i	
relationsbyggande	marknadskommunikation.	Morgan	et	al.	 (1994)	menar	att	 commitment	och	
förtroende	mellan	parter	är	nödvändigt	för	att	bygga	ett	varaktigt	partnerskap.	Wang,	Wang	och	
Liu	 (2016)	menar	 att	 teorin	 fokuserar	 på	 att	 förklara	 utvecklingen	 av	 två	 parters	 långsiktiga	
relation	genom	ömsesidiga	utbyten.	Den	centrala	punkten	är	den	synkroniserade	integrationen	
av	 commitment	 och	 förtroende	 i	 relationen,	 vilka	 i	 detta	 fall	 agerar	 oskiljaktiga	 faktorer	 för	
formning	och	underhåll	av	relationen	parterna	emellan.	Det	krävs	ett	utbyte	av	uppoffringar	och	
engagemang	från	samtliga	involverade	för	att	forma	en	relation.	Varaktiga	relationer	mellan	två	
parter	 är	 målet	 med	 engagemang	 och	 åtagande	 mellan	 parterna.	 Teorin	 bygger	 på	 både	
commitment	 och	 förtroende	 men	 då	 fokus	 för	 denna	 studie	 är	 commitment	 har	 även	 denna	
beskrivning	fokuserat	på	detta	område.	(Morgan	et	al.,	1994)	Morgan	et	al.	(1994)	beskriver	hur	
kundens	 commitment	 kan	 styras	 av	 fem	 nyckelattribut:	 (1)	 avvecklingskostnader,	 (2)	
relationsfördelar,	(3)	delade	värderingar,	(4)	kommunikation	samt	(5)	opportunistiskt	beteende,	
vilka	presenteras	nedan.		

2.7.1  Avvecklingskostnader 
En	av	anledningarna	till	engagemang	och	varaktiga	relationer	mellan	två	parter	är	enligt	Morgan	
et	al.	(1994)	de	eventuella	kostnader	som	följs	av	att	relationen	avslutas.	Även	om	relationen	eller	
villkoren	inte	är	optimala	är	nackdelarna	med	att	bryta	partnerskapet	större	än	nackdelarna	att	
fortsätta	 samarbetet.	 Nackdelarna	 kan	 vara	 ekonomiska	 kostnader	 eller	 kostnader	 i	 form	 av	
övning	och	utbildning.	Exempelvis	kan	det	 ta	 tid	att	 lära	sig	ett	nytt	banksystem	vilket	gör	att	
kunder	drar	sig	för	att	byta	då	det	helt	enkelt	är	för	krångligt.	Wang	et	al.	(2016)	har	undersökt	
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detta	och	menar	att	kunder	som	har	en	positiv	relation	med	ett	företag	på	Internet	tenderar	att	
utveckla	uppfattningar	om	att	det	medför	höga	kostnader	att	byta	leverantör	av	produkten	eller	
tjänsten	 i	 fråga.	 Även	 i	 fallet	 med	 företag	 som	 agerar	 på	 Internet	 återfinns	 ett	 långsiktigt	
commitment	på	grund	av	avvecklingskostnaderna,	vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	lojalitet	(ibid).	Enligt	
The	 Commitment-Trust	 Theory	 är	 risken	 att	 kunden	 väljer	 att	 byta	 företag	 lägre	 om	 kunden	
riskerar	att	förlora	tid,	pengar	eller	energi	på	bytet.	Dessa	eventuella	kostnader	kan	dock	hindra	
kunden	från	att	engagera	sig	ytterligare	i	relationen	med	företaget	då	det	kan	upplevas	som	ett	
låst	commitment	som	skapar	en	otrygg	och	negativ	relation	mellan	parterna.	(Morgan	et	al.	1994).	
MacMillan,	Money,	Money	och	Downing	(2005)	lyfter	även	fram	att	kostnaderna	inte	behöver	vara	
finansiella	eller	i	form	av	uppoffring	av	tid,	även	förlorat	rykte	eller	andra	personliga	problem	kan	
ses	som	avvecklingskostnader.		

2.7.2  Relationsfördelar 
Relationsfördelar	innebär	i	detta	sammanhang	att	motivera	kundens	engagemang	genom	att	visa	
på	fördelar	med	commitment.	För	att	relationen	och	båda	parters	engagemang	ska	äga	rum	krävs	
det	att	det	finns	fördelar	med	att	ha	en	relation.	Båda	parter	ser	över	de	fördelar	som	relationen	
medför	innan	de	väljer	att	engagera	sig.	Det	rör	sig	om	långsiktiga	fördelar,	framtida	fördelar	samt	
fördelar	som	är	direkt	synliga	(MacMillan	et	al.,	2005).	Det	kan	röra	sig	om	fördelar	kunden	har	
tillgång	 till	 direkt	 vid	 inledande	 av	 relationen	 exempelvis	 täckningsränta	 eller	 extra	 service.	
(Morgan	et	al.,	1994)	

2.7.3  Delade värderingar 
För	att	relationen	mellan	parter	ska	vara	långsiktig	med	högt	engagemang	från	parterna	är	det	
viktigt	att	de	båda	delar	någon	form	av	värderingar.	Det	är	viktigt	att	engagemanget	är	grundat	i	
en	förståelse	av	värderingar,	vilket	kan	röra	sig	om	företags	ställning	till	socialt	ansvar	eller	helt	
enkelt	 hur	 parterna	 kommunicerar.	 Det	 är	 viktigt	 att	 båda	 parter	 förstår	 hur	 de	 kan	 mötas,	
exempelvis	vad	ett	handslag	innebär.	Det	är	även	av	betydelse	att	båda	parter	delar	uppfattningar	
kring	vad	som	är	etiskt	och	moraliskt	rätt	och	kan	stå	för	den	aktivitet	som	bedrivs	av	parterna	
inom	 och	 utanför	 relationen.	 Det	 krävs	 att	 kärnvärdena	 är	 förstådda	 och	 delade	 för	 att	
commitment	 i	 detta	 fall	 ska	 vara	 framgångsrikt.	 (Morgan	 et	 al.,	 1994)	Delade	 värderingar	 har	
visats	 ha	 positiv	 påverkan	 på	 kundens	 commitment	mot	 företaget	 (Mukherjee	 &	 Nath,	 2003;	
Mukherjee	&	Nath,	2007).	

2.7.4  Kommunikation 
Kommunikation	 är	 ett	 sätt	 att	 både	 visa	 och	 skapa	 engagemang.	 Kommunikationen	 bör	 vara	
pågående	 under	 hela	 samarbetet,	 vara	 personligt	 anpassad	 efter	 kunden	 och	 informationen	
anpassad	efter	den	specifika	kundens	upplevelse	av	commitment.	Opersonlig	kommunikation	kan	
upplevas	som	att	företaget	har	ett	lågt	åtagande	vilket	skadar	relationen.	För	att	visa	engagemang	
bör	 kommunikationen	 ske	 ofta,	 men	 enligt	 Morgan	 et	 al.	 (1994)	 är	 det	 även	 viktigt	 att	 inte	
överbelasta	mottagaren	med	 information.	 Kommunikationen	 ska	 ske	 vid	 behov	 och	 kan	 även	
fungera	som	måttstock	för	parternas	olika	nivå	av	commitment.	Morgan	et	al.	(1994)	menar	att	
för	 att	 uppnå	 ett	 långvarigt	 commitment	 är	 det	 framförallt	 viktigt	 att	 det	 sker	 ett	 utbyte	 av	
information	 mellan	 båda	 parter,	 vilket	 är	 nödvändigt	 för	 att	 nå	 en	 djupare	 och	 ömsesidigt	
fördelaktig	relation.	Kunderna	förväntar	sig	snabb	interaktion,	återkoppling	i	form	av	information	
samt	 öppenhet	 i	 realtid.	 Effektiv	 hantering	 av	 kritik	 och	 klagomål	 är	 också	 en	 central	 del	 av	



  11 
   
	

kommunikationen.	Tvåsidig	kommunikation	som	är	personlig,	begriplig	och	relevant	är	särskilt	
viktigt	om	kommunikationen	sker	online	utan	fysisk	interaktion	(Mukherjee	et	al.,	2007).	

2.7.5  Opportunistiskt beteende 
För	att	skapa	commitment	och	på	sikt	bygga	en	långvarig	relation	mellan	kund	och	företag	krävs	
det	 att	 det	 finns	 en	 vilja	 hos	 båda	 parter	 att	 göra	 det.	 Vidare	 måste	 båda	 parter	 investera	 i	
relationen	genom	att	visa	engagemang	och	hängivenhet	för	att	relationen	ska	blomstra.	En	positiv	
framtidstro	och	ett	öppet	sinne	är	därför	en	viktig	del	av	The	Commitment-Trust	Theory.	Parterna	
måste	dela	detta	positiva	tankesätt	för	att	motivera	det	commitment	de	investerar	i	relationen.	
Långsiktiga	fördelar	i	form	av	ekonomisk	utdelning	eller	liknade	är	därför	viktigt	att	trycka	på	i	
början	 av	 relationen.	Om	en	 av	parterna	 är	 negativt	 inställd	 till	 relationen	 eller	 väljer	 att	 inte	
investera	tillräckligt	med	engagemang	riskerar	samarbetet	att	avslutas.	Opportunistiskt	beteende	
är	alltså	inte	eftersträvansvärt	då	det	innebär	att	kunden	inte	formar	ett	långvarigt	commitment	
utan	kan	med	enkelhet	byta	om	ett	bättre	erbjudande	från	annan	bank	erbjuds.	Även	banken	kan	
uppvisa	opportunistiskt	beteende	och	det	är	viktigt	att	båda	parterna	strävar	efter	varaktighet	
framför	den	bästa	dealen.	(Morgan	et	al.,	1994)	
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3  Metod 
I	 kapitlet	 beskrivs	 det	 kvantitativa	 tillvägagångssätt,	 i	 form	 av	 en	 enkätundersökning,	 som	
tillämpats	i	studien.	Undersökningen	har	gjorts	tillsammans	med	en	projektgrupp	bestående	av	
sex	 mindre	 grupper	 samt	 en	 gemensam	 handledare	 vid	 Mälardalens	 Högskola.	 Avsnittet	
inkluderar	 metod	 för	 datainsamling	 och	 diskussion	 kring	 val	 av	 denna	 samt	 den	 teoretiska	
referensramen.	Dessutom	innefattar	kapitlet	operationalisering,	där	enkätfrågorna	kopplas	till	de	
valda	teorierna,	samt	metod-	och	källkritik.	

3.1  Val av teoretisk referensram 
Avsnittet	commitment	i	andra	sammanhang	har	inkluderats	i	den	teoretiska	referensramen	för	
att	ge	en	bredare	bild	av	begreppet	samt	för	att	visa	hur	begreppet	har	använts	i	majoriteten	av	
tidigare	studier.	Organizational	commitment	verkar	vara	det	område	där	begreppet	har	används	
i	störst	omfattning	och	ansågs	således	vara	relevant.	Det	ansågs	dessutom	vara	användbart	för	att	
kunna	dra	paralleller	i	studiens	analys.	Vidare	har	förtroende	och	misstro	inkluderats	då	dessa	
begrepp	 är	 starkt	 kopplade	 till	 commitment	 och	 påverkar	 uppkomsten	 och	 styrkan	 av	
commitment	i	en	relation.	
	
Modellen	Three	Component	Model	of	Commitment	är	en	variant	av	organizational	commitment	
och	valdes	då	den	ofta	förekommer	i	tidigare	studier	och	har	haft	en	stor	inverkan	på	forskningen	
inom	ämnet.	Den	beskriver	dessutom	begreppet	ur	 tre	olika	perspektiv	vilket	 gör	den	 relativt	
omfattande.	Modellen	förklarar	att	det	finns	olika	syften	och	typer	av	commitment	i	relationer.	
Den	kan	förklara	vilken	typ	av	commitment	som	kunden	upplever	sig	ha	till	banken	och	kan	därför	
användas	 för	 att	 förstå	 hur	 banken	 bör	 agera.	 Följaktligen	 ansågs	modellens	 olika	 delar	 vara	
användbara	för	att	tolka	och	analysera	de	olika	frågorna	i	studiens	enkät.	
	
Teorin	om	låg-	kontra	högengagemangstjänster	har	valts	som	teoretisk	referensram	då	typen	av	
produkt	eller	tjänst	är	avgörande	för	nivån	av	engagemang	i	relationen,	vilket	i	sin	tur	är	starkt	
kopplat	 till	 commitment.	 Om	 en	 person	 känner	 starkt	 engagemang	 till	 en	 vara	 eller	 tjänst	 är	
sannolikheten	större	att	denne	investerar	mer	i	relationen,	vilket	i	sin	tur	vanligtvis	leder	till	att	
båda	parter	känner	större	commitment.	Teorin	förklarar	vad	som	gör	att	kunder	blir	engagerade	
och	kan	hjälpa	till	att	förklara	hur	banken	bör	jobba	för	att	skapa	högre	engagemang.	Teorin	kan	
även	 förklara	 kundens	 uppfattning	 av	 tjänsten,	 alltså	 om	 det	 upplevs	 som	 en	 låg-	 eller	
högengagemangsprodukt.	
	
The	Commitment-Trust	Theory	har	 inkluderats	 i	 studien	då	den	berör	begreppet	commitment	
men	även	förtroende	samt	diskuterar	kopplingen	mellan	dessa.	Teorin	belyser	de	olika	delar	av	
vad	som	bygger	och	stärker	commitment	och	förtroende	mellan	parterna	samt	hur	dessa	hänger	
ihop.	Detta	skapar	möjligheten	att	få	en	överskådlig	bild	av	de	båda	parternas	commitment	samt	
möjligheten	 att	 undersöka	 de	 olika	 aspekternas	 styrka	 i	 relationen.	 The	 Commitment-Trust	
Theory	utvecklades	år	1994	och	har	visats	varaktig	även	i	mer	aktuella	studier,	den	har	dessutom	
uppdaterats	för	att	vara	applicerbar	på	commitment	som	sker	utan	fysisk	kontakt.	Teorin	är	även	
en	av	de	mest	citerade	när	det	kommer	till	relationsfrämjande	marknadsföring	och	kundkontakt	
(Abosag,	 Tynan	 &	 Lewis	 2006),	 vilket	 gjorde	 att	 den	 bedömdes	 ha	 hög	 trovärdighet.	 Teorin	
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användes	 för	 att	 öka	 förståelsen	 kring	 relationen	 mellan	 de	 båda	 parterna	 och	 som	 stöd	 för	
enkätfrågor.		

3.2  Projektgrupp 
Studien	 genomfördes	 tillsammans	 med	 en	 projektgrupp	 bestående	 av	 totalt	 16	 studenter	
fördelade	 på	 sex	 mindre	 uppsatsgrupper.	 Projektgruppen	 har	 gemensamt	 arbetat	 fram	 samt	
distribuerat	 den	 enkät	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 de	 enskilda	 gruppernas	 olika	undersökningar.	
Samtliga	studier	berör	relationen	mellan	kund	och	bank	men	varje	grupp	har	sedan	fokuserat	på	
ett	mindre	område	att	undersöka	djupare,	exempelvis	förtroende,	misstro	eller	som	i	detta	fall	
commitment.	 Då	 enkäten	 skapades	 tillsammans	 hade	 varje	 grupp	 endast	 ett	 begränsat	 antal	
frågor	till	sitt	förfogande	för	att	enkäten	inte	skulle	bli	för	lång	och	därmed	svår	att	besvara	(jfr.	
Bryman	&	Bell,	2013).	Detta	har	till	viss	del	begränsat	djupet	på	de	enskilda	undersökningarna.	
Att	 vara	 en	 del	 av	 ett	 projekt	 har	 dock	 även	medfört	 fördelar	 som	väger	 upp	detta,	 i	 form	 av	
diskussioner	 och	 hjälp	 då	 samtliga	 gruppmedlemmar	 varit	 väl	 insatta	 i	 ämnet.	 Dessutom	 har	
enkäten	 kunnat	 distribueras	 till	 ett	 stort	 antal	 respondenter	 då	 samtliga	 varit	 involverade	 i	
insamlingsprocessen.	

3.3  Primärdata 
Studiens	primärdata	har	insamlats	genom	ett	kvantitativt	tillvägagångssätt.	Då	undersökningens	
frågeställningar	 ämnar	 undersöka	 kundens	 generella	 uppfattningar	 gällande	 commitment	 till	
bank	 och	 Internetbank	 ansågs	 metoden	 lämplig	 då	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 menar	 att	 en	
kvantitativ	 studie	 kan	 användas	 för	 att	 nå	 ett	 generaliserbart	 resultat	 för	 den	 aktuella	
populationen.	Metodvalet	ansågs	även	lämpligt	då	ingen	specifik	målgrupp	eller	bank	var	i	fokus	
för	undersökningen.	Vidare	ansågs	en	omfattande	undersökning	av	detta	slag	passande	då	de	allra	
flesta	individer	inom	alla	grupper	i	samhället	har	någon	form	av	relation	till	en	eller	flera	banker.	
	
Materialet	 som	 studien	 baseras	 på	 har	 inhämtats	 genom	 en	 enkät,	 genomförd	 i	 Sverige	 med	
svensktalande	 respondenter,	 som	 distribuerats	 digitalt	 via	 enkätverktyget	 Artologik	 Survey	&	
Report.	Nedan	beskrivs	enkäten	som	metod	för	insamling	av	primärdata	samt	det	urval	som	ligger	
till	grund	för	undersökningen.	

3.3.1  Enkät 
Att	 använda	 enkäter	 för	 insamling	 av	 primärdata	 medför	 en	 mängd	 fördelar	 jämfört	 med	
intervjuer.	Dels	 är	 administrationen	 av	 enkäter	 lättare	 att	 hantera.	Det	 tar	 ofta	mindre	 tid	 att	
distribuera	enkäten	och	det	går	även	snabbare	att	hantera	materialet	i	efterhand	då	en	enkät	som	
sprids	via	Internet	kan	nå	en	stor	mängd	respondenter	på	samma	gång	samt	att	svaren	returneras	
vart	efter	respondenterna	fyller	i	den.	Enkäter	medför	heller	ingen	intervjuareffekt,	det	vill	säga	
då	intervjuaren	på	ett	eller	annat	sätt	påverkar	respondenten	och	de	svar	som	denne	anger.	Ofta	
resulterar	intervjuareffekten	i	att	respondenten	försöker	förmedla	en	positiv	bild	av	sig	själv,	eller	
att	de	drar	sig	för	att	svara	på	sådant	som	kan	väcka	ängslan	eller	skapar	någon	form	av	obehag,	
vilket	alltså	i	detta	fall	har	kunnat	undvikas.	Vidare	ger	även	enkäter	fördelen	att	respondenten	
fritt	kan	välja	när	denne	vill	besvara	enkäten,	vilket	kan	bidra	till	en	högre	svarsfrekvens.	(Bryman	
&	Bell,	2013)	
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Trots	att	en	undersökning	som	baseras	på	enkäter	medför	en	mängd	fördelar	finns	även	ett	antal	
nackdelar	att	ta	hänsyn	till.	Många	av	nackdelarna	kan	undvikas	genom	att	skapa	en	enkät	som	
upplevs	som	enkel	att	fylla	i	och	förstå.	I	en	enkätundersökning	är	det	exempelvis	inte	möjligt	att	
hjälpa	 respondenten	med	 att	 tolka	 eller	 förstå	 frågorna	 samt	 att	 ställa	 följdfrågor.	Är	 enkäten	
korrekt	 utformad,	 med	 frågor	 anpassade	 till	 respondenternas	 förståelse	 för	 ämnet	 samt	med	
undvikande	av	öppna	frågor,	kan	dessa	problem	i	många	fall	undvikas.	(Bryman	&	Bell,	2013)	I	
detta	fall	har	enkäten	utformats	med	utgångspunkt	i	ett	lättförståeligt	språk,	vilket	förenklar	att	
frågorna	uppfattas	korrekt	av	samtliga	respondenter.	Enkäten	innehåller	endast	ett	fåtal	öppna	
frågor,	 vilka	 ger	 respondenten	 möjligheten	 att	 förtydliga	 sitt	 svar,	 och	 på	 så	 sätt	 undviks	
problemet	med	eventuella	otydliga	svar.		

3.3.1.1  Urval 
Studiens	 urval	 utgörs	 av	 ett	 snöbollsurval,	 vilket	 i	 viss	 mening	 kan	 beskrivas	 som	 ett	
bekvämlighetsurval,	det	vill	säga	de	respondenter	som	för	tillfället	varit	tillgängliga	(jfr.	Bryman	
&	Bell,	2013).	Ett	snöbollsurval	innebär	att	ett	antal	respondenter	som	anses	vara	av	intresse	för	
undersökningen	 i	 ett	 inledande	 skede	 av	 insamlingsprocessen	 kontaktas.	 Dessa	 respondenter	
används	sedan	för	att	sprida	enkäten	ytterligare.	(ibid.)	I	den	aktuella	studien	har	detta	skett	på	
arbetsplatser,	till	släkt	och	vänner	samt	i	övriga	umgängeskretsar.	Då	enkäten	har	distribuerats	
via	de	olika	mindre	grupperna	inom	projektgruppen	finns	inte	full	 insyn	i	hur	spridningen	har	
skett,	 vilket	 är	 något	 som	 kan	 påverka	 studiens	 replikerbarhet.	 Det	 valda	 tillvägagångssättet	
ansågs	ändå	vara	försvarbart	då	det	ökar	möjligheten	att	insamla	en	större	mängd	data	och	på	så	
vis	bidra	till	ett	mer	representativt	urval.	
	
Ett	 snöbollsurval	utgörs	 av	ett	 icke-sannolikhetsurval,	 vilket	 innebär	att	de	olika	 individerna	 i	
populationen	 har	 olika	 stor	 chans	 att	 representera	 urvalet	 och	 kan	 därmed	 inte	 heller	 på	 ett	
adekvat	sätt	återge	hur	populationens	åsikter	gällande	 frågeställningen	ser	ut	 (Bryman	&	Bell,	
2013).	För	att	kringgå	detta	har	frågor	som	rör	respondentens	demografi	inkluderats	i	enkäten	
vilket	 gjort	 att	 spridningen	 kan	 uppmärksammas	 vartefter	 svaren	 registrerats.	 På	 så	 sätt	 har	
ytterligare	respondenter	kunnat	kontaktas	i	avseende	att	skapa	ett	mer	representativt	urval.	Då	
populationen	i	detta	fall	utgörs	av	Sveriges	befolkning	betraktas	det	som	homogent,	vilket	Bryman	
och	Bell	(2013)	menar	är	en	fördel	vid	insamlandet	av	data,	då	urvalsstorleken	inte	behöver	vara	
lika	stor	för	att	anses	som	representativ	och	därmed	även	generaliserbar.	
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Det	insamlade	materialet	utgjordes	totalt	av	1	265	svar.	Av	dessa	var	491	män,	764	kvinnor	och	
10	valde	 svarsalternativet	 “Annat,	 eller	 vill	 ej	 ange”.	 Fördelningen	mellan	könen	visas	nedan	 i	
Diagram	1.		

  
Diagram	1	-	Urvalets	fördelning	mellan	könen.	

I	Diagram	2	nedan	visas	urvalets	åldersfördelning.	Den	största	åldersgruppen	utgörs	av	de	mellan	
21	 och	 26	 år,	 vilken	 bestod	 av	 471	 respondenter.	 Åldersgruppen	 under	 20	 år	 bestod	 av	 40	
respondenter.	Gruppen	mellan	27	år	och	35	år	utgjordes	av	202	respondenter.	Åldersgruppen	
mellan	36	år	och	46	år	utgjordes	av	183	stycken	medan	gruppen	bestående	av	individer	mellan	
47	 år	 och	 56	 år	 utgjordes	 av	 181	 personer.	 Gruppen	mellan	 57	 år	 och	 65	 år	 utgjordes	 av	 90	
individer	och	de	över	66	år	bestod	av	95	personer.	Tre	individer	valde	att	inte	ange	sin	ålder.	
	

	
Diagram	2	-	Urvalets	åldersfördelning.	
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3.3.1.2 Svarsfrekvens 
Undersökningens	svarsfrekvens	är	den	andel	av	det	totala	antalet	tillfrågade	respondenter	som	
deltagit	i	enkätundersökningen.	Enkäten	skickades	totalt	ut	till	2	036	respondenter	varav	1	265	
besvarade	den.	Detta	ger	ett	bortfall	på	771	individer,	undersökningens	bortfall	ligger	således	på	
38	 procent	 och	 svarsfrekvensen	 är	 därmed	 62	 procent.	 Mangione	 (1995)	 menar	 att	 en	
svarsfrekvens	mellan	60	och	70	procent	kan	betraktas	som	acceptabel.	

3.4  Operationalisering 
I	följande	avsnitt	förklaras	de	frågor	i	enkäten	som	utgör	fokus	för	undersökningen.	Frågorna	är	
baserade	på	tidigare	ställda	frågor	från	vetenskapliga	artiklar,	vilka	redovisas	i	tabellerna	nedan.	
De	 flesta	 frågor	 har	 använts	 i	 flera	 tidigare	 undersökningar	 och	 har	 därmed	 testats	 i	 olika	
sammanhang	 och	 kan	 betraktas	 som	 validerade	 konstrukt.	 Frågorna	 är	 formulerade	 för	 att	
besvaras	med	hjälp	av	en	femgradig	ordinalskala	som	går	från	“1.	Tar	avstånd”,	till	“5.	Instämmer	
helt”.	 Svarsalternativet	 “Vet	 ej”	 inkluderades	 för	 att	 fånga	 upp	 de	 respondenter	 som	 inte	 var	
tillräckligt	insatta	i	frågan.	
	
I	enkätens	inledande	del	berörs	dessutom	frågor	som	behandlar	respondentens	demografi,	i	syfte	
att	 fungera	 som	 en	 introduktion	 och	 mjukstart	 inför	 de	 mer	 djupgående	 frågorna.	 De	
demografiska	uppgifterna	möjliggör	även	att	se	vilken	spridning	enkäten	har.  
 

	
Figur	2	-	Operationalisering.	Egen	bearbetning.	

Fråga	1	till	11	berör	commitment	i	något	avseende,	antingen	från	kundens	sida	gentemot	banken	
eller	vice	versa,	medan	fråga	12	till	17	istället	berör	andra	aspekter,	förtroende	och	misstro,	vilka	
kan	 påverka	 de	 berörda	 parternas	 upplevelse	 av	 commitment.	 Se	 Figur	 2	 ovan	 för	 en	 mer	
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detaljerad	beskrivning	av	hur	frågorna	utgår	från	kund	alternativt	bank,	samt	hur	förtroende	och	
misstro	tas	i	beaktning.	I	tabellerna	nedan	redovisas	frågorna	översiktligt	och	en	mer	ingående	
operationalisering	följer	därefter.	
 

Fråga Teori/Begrepp Författare 

Fråga 1 
Jag tycker om att använda Internetbanken 

Affective commitment Meyer et al., (1993) 
Strantzalis & Mannertun (2005) 
Jansson et al., (2005) 
Brun, Rajaobelina & Line (2014) 

Fråga 2 
Jag känner stark tillhörighet till min bank 

Affective commitment 
 
The Commitment-Trust 
Theory: Värderingar 

Meyer et al., (1993) 
Strantzalis et al., (2005) 
Jansson et al., (2005) 
Brun et al., (2014) 

Fråga 3 
Min bank anstränger sig för att behålla 
mig som kund 

Normative commitment Ndubisi (2007) 

Fråga 4 
Om jag får ett bättre erbjudande från en 
annan bank byter jag direkt bank 

Calculative commitment 
 
The Commitment-Trust 
Theory: Relationsfördelar 

Meyer et al., (1993) 
Jansson et al., (2005) 
 

Fråga 5 
Jag upplever att min bank bryr sig om mig 
som kund 

Affective commitment Strantzalis et al., (2005) 
Jansson et al., (2005) 
Brun et al., (2014) 

Fråga 6 
Jag har lagt ner mycket tid/arbete på att 
bli bra på att använda Internetbanken 

Calculative commitment 
 
Låg- kontra 
högengagemangstjänst 

Meyer et al., (1993) 
Beerli & Quintana (2004) 
Strantzalis et al., (2005) 
Eriksson & Schuster (2008) 
Brun et al., (2014) 

Fråga 7 
Även om jag skulle vilja byta Internetbank 
anser jag att det skulle innebära för stora 
uppoffringar, t.ex. i form av tid eller 
pengar 

Calculative commitment 
 
The Commitment-Trust 
Theory: Avvecklingskostnader 

Meyer et al., (1993) 
Meyer et al., (2001) 
Beerli et al., (2004) 
Strantzalis et al., (2005) 
Eriksson et al., (2008) 
Brun et al., (2014) 

Fråga 8 
Jag känner skyldighet som kund att göra 
ärenden via Internetbanken 

Normative commitment Meyer et al. (1993) 
Meyer et al. (2001) 
Strantzalis et al., (2005) 
Brun et al. (2014) 

Fråga 9 
Min Internetbank upplevs vara anpassad 
efter mina personliga behov och intressen 

Affective commitment 
 
The Commitment-Trust 
Theory: Kommunikation 

Jansson et al.,(2005) 
Ndubisi (2007) 
Eriksson et al. (2008) 

Fråga 10 
Jag rekommenderar gärna min 
Internetbank till vänner och familj 

Affective commitment Rexha, N. (2005) 
Eriksson et al. (2008) 
 

Fråga 11 
Relationen med min bank är opersonlig 

Affective commitment 
 
The Commitment-Trust 
Theory: Kommunikation 

Barnes (2003) 
Ndubisi (2007) 

 
Tabell	1	-	Operationalisering,	frågor	rörande	commitment.	
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Fråga Teori/Begrepp Författare 

Fråga 12 
Jag anser att det är säkert att använda 
Internetbanken (t.ex. att mina personliga 
uppgifter inte läcker ut) 

Förtroende 
 

Yang, Jun & Peterson (2004) 
Kim & Lim (2001) 
Parasuraman, Zeithaml & 
Malhotra (2005) 

Fråga 13 
Jag litar på att tekniken fungerar när jag 
använder Internetbanken 

Förtroende 
 

Doll & Torkzadeh (1988) 
Joseph, McClure & Joseph 
(1999) 
Van Riel, Liljander & Jurriens 
(2001) 
Yang et al., (2004) 

Fråga 14 
Jag känner starkt förtroende för min 
Internetbank 

Förtroende Yousafzai, Pallister, Foxall, 2005 

Fråga 15 
Jag känner misstro till min bank 

Misstro (Förtroende) Ganguli et al., (2011) 

Fråga 16 
Jag känner misstro till att utföra ärenden 
på min Internetbank  

Misstro (Förtroende) Johnson (2007) 
Mukherjee et al. (2003) 

Fråga 17 
Jag känner generell misstro till banker 

Misstro (Förtroende) Ganguli et al. (2011) 
Benamati et al. (2010) 

 
Tabell	2	-	Operationalisering,	frågor	rörande	förtroende	och	misstro.	

Fråga	1.	Jag	tycker	om	att	använda	Internetbanken	
Frågan	ställs	i	syfte	att	undersöka	hur	stark	kundens	känslomässiga	kontakt	till	Internetbanken	
är.	Om	kunden	gillar	Internetbanken	och	tycker	om	att	använda	tjänsten	kan	detta	tolkas	som	att	
kunden	upplever	ett	starkt	affective	commitment	gentemot	banken.	
	
Fråga	2.	Jag	känner	stark	tillhörighet	till	min	bank	
Denna	fråga	ställs	i	syfte	att	undersöka	hur	stark	den	känslomässiga	kontakten	till	banken	är	och	
om	kunden	upplever	sig	vara	en	del	av	organisationen.	Detta	kan	tolkas	som	att	ju	starkare	känsla	
av	tillhörighet	till	banken	desto	starkare	affective	commitment.	Frågan	är	även	kopplad	till	The	
Commitment-Trust	 Theory	 och	 specifikt	 till	 aspekten	 delade	 värderingar,	 vilket	 bidrar	 till	 det	
långsiktiga	perspektivet	på	commitment.	
	
Fråga	3.	Min	bank	anstränger	sig	för	att	behålla	mig	som	kund	
Frågan	avser	mäta	hur	kunden	upplever	bankens	commitment.	Om	banken	anstränger	sig	för	att	
behålla	 kunden	 signalerar	 detta	 att	 banken	 har	 ett	 starkt	 normative	 commitment	 gentemot	
kunden.		
	
Fråga	4.	Om	jag	får	ett	bättre	erbjudande	från	en	annan	bank	byter	jag	direkt	bank	
Frågan	undersöker	om	kunden	upplever	att	uppoffringarna	vid	byte	av	bank	är	små	eller	stora.	
Om	kunden	påstår	sig	byta	bank	om	ett	bättre	erbjudande	från	en	annan	bank	uppkommer	kan	
detta	 vara	 ett	 tecken	 på	 att	 uppoffringarna	 upplevs	 små	 eller	 till	 och	 med	 obefintliga.	 Detta	
betyder	i	sin	tur	att	kunden	upplever	ett	svagt	calculative	commitment.	Frågan	är	även	kopplad	
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till	 aspekten	 relationsfördelar	 inom	 The	 Commitment-Trust	 Theory,	 då	 den	 handlar	 om	 de	
fördelar	som	en	relation	kan	medföra.		
	
Fråga	5.	Jag	upplever	att	min	bank	bryr	sig	om	mig	som	kund	
Denna	fråga	syftar	till	att	undersöka	om	kunden	upplever	att	banken	är	känslomässigt	engagerad	
i	 relationen	 till	 kunden.	 Om	 kunden	 upplever	 att	 banken	 bryr	 sig	 kan	 detta	 tolkas	 som	 att	
relationen	är	stark	och	att	banken	har	ett	starkt	affective	commitment	gentemot	kunden.	
	
Fråga	6.	Jag	har	lagt	ner	mycket	tid/arbete	på	att	bli	bra	på	att	använda	Internetbanken	
Frågan	ställs	i	syfte	att	undersöka	om	kunden	har	investerat	tid	i	Internetbanken,	vilket	är	förenat	
med	en	viss	kostnad	för	kunden.	Om	kunden	har	investerat	mycket	i	Internetbanken	signalerar	
detta	att	kunden	upplever	ett	starkt	calculative	commitment	gentemot	banken.	Frågan	berör	även	
teorin	om	låg-	kontra	högengagemangstjänst,	då	den	mängd	tid	som	kunden	lägger	på	att	lära	sig	
använda	en	tjänst	ofta	är	beroende	av	vilken	typ	av	tjänst	det	är.	
	
Fråga	7.	Även	om	jag	skulle	vilja	byta	Internetbank	anser	jag	att	det	skulle	 innebära	för	
stora	uppoffringar,	t.ex.	i	form	av	tid	eller	pengar	
Frågan	 syftar	 till	 att	 undersöka	 om	 kunden	 upplever	 ett	 motstånd	 till	 att	 byta	 Internetbank.	
Motståndet	kan	bestå	av	uppoffringar	i	form	av	tid	och	kostnader	som	bytet	skulle	medföra.	Om	
kunden	upplever	att	uppoffringarna	är	för	stora	och	därför	låter	bli	att	byta	bank	kan	detta	ses	
som	ett	tecken	på	att	kunden	upplever	ett	starkt	calculative	commitment.	Frågan	är	även	kopplad	
till	The	Commitment-Trust	Theory	och	specifikt	 till	aspekten	avvecklingskostnader,	som	också	
handlar	om	de	kostnader	som	blir	aktuella	om	relationen	avslutas.	
	
Fråga	8.	Jag	känner	skyldighet	som	kund	att	göra	ärenden	via	Internetbanken	
Frågan	ställs	 i	syfte	att	undersöka	om	kunden	känner	skyldighet	gentemot	Internetbanken	och	
känner	en	pliktkänsla	att	använda	tjänsten	för	att	uträtta	sina	bankärenden.	Om	kunden	upplever	
en	skyldighet	att	använda	Internetbanken	istället	för	att	besöka	ett	bankkontor	kan	detta	vara	ett	
tecken	på	ett	starkt	normative	commitment	gentemot	Internetbanken.		
	
Fråga	 9.	 Min	 Internetbank	 upplevs	 vara	 anpassad	 efter	 mina	 personliga	 behov	 och	
intressen	
Frågan	 syftar	 till	 att	 undersöka	 hur	 personlig	 Internetbanken	 upplevs	 vara.	 Den	 undersöker	
således	 om	 kunden	 känner	 sig	 sedd	 samt	 om	 Internetbanken	 har	 ett	 personligt	 anpassat	
erbjudande	som	gör	att	kundens	unika	behov	uppfylls.	Om	Internetbanken	och	dess	funktioner	är	
anpassade	efter	kunden	signalerar	detta	att	banken	bryr	sig	om	kunden,	vilket	tyder	på	ett	starkt	
affective	commitment.	Frågan	berör	även	aspekten	kommunikation	inom	The	Commitment-Trust	
Theory,	då	det	handlar	om	att	kommunicera	på	ett	personligt	sätt	och	ge	anpassad	information,	
vilket	visar	engagemang	för	relationen.	
	
Fråga	10.	Jag	rekommenderar	gärna	min	Internetbank	till	vänner	och	familj	
Frågan	undersöker	om	kunden	skulle	rekommendera	tjänsten	till	sina	närstående.	Om	detta	är	
fallet	kan	det	ses	som	ett	tecken	på	att	kunden	är	nöjd	med	tjänsten	och	upplever	således	ett	starkt	
affective	commitment.	
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Fråga	11.	Relationen	med	min	bank	är	opersonlig	
Denna	fråga	undersöker	hur	kunden	upplever	relationen	med	banken.	Om	respondenten	anser	
att	 relationen	 är	 opersonlig	 kan	 detta	 ligga	 till	 grund	 för	 att	 denne	 även	 känner	 ett	 svagt	
commitment	gentemot	banken.	Frågan	kan	även	kopplas	till	The	Commitment-Trust	Theory	och	
aspekten	kommunikation,	då	det	handlar	om	att	skapa	en	relation	som	känns	personlig,	vilket	är	
nödvändigt	för	en	djup	och	ömsesidigt	fördelaktig	relation.		
	
Fråga	12.	Jag	anser	att	det	är	säkert	att	använda	Internetbanken	(t.ex.	att	mina	personliga	
uppgifter	inte	läcker	ut)	
Denna	fråga	syftar	till	att	undersöka	förtroendet	för	Internetbanken.	Om	kunden	känner	ett	stort	
förtroende	och	litar	på	Internetbankens	säkerhet	kan	detta	leda	till	ett	starkt	commitment.	
	
Fråga	13.	Jag	litar	på	att	tekniken	fungerar	när	jag	använder	Internetbanken	
Frågan	 ställs	 också	 i	 syfte	 att	 undersöka	 begreppet	 förtroende.	 Om	 kunden	 känner	 ett	 stort	
förtroende	 för	 tekniken	 i	 samband	 med	 användandet	 av	 bankens	 Internettjänster	 kan	 detta	
kopplas	till	ett	starkt	commitment	till	Internetbanken.		
	
Fråga	14.	Jag	känner	starkt	förtroende	för	min	Internetbank	 	
Även	fråga	14	syftar	till	att	undersöka	förtroende.	Om	kunden	känner	ett	starkt	förtroende	för	
Internetbanken	kan	även	detta	tyda	på	ett	starkt	commitment.	
	
Fråga	15.	Jag	känner	misstro	till	min	bank	
Denna	 fråga	ställs	 i	 syfte	att	 ta	reda	på	om	kunderna	känner	misstro	 till	 sin	bank.	Om	kunden	
känner	misstro	för	sin	bank	skulle	detta	även	kunna	innebära	att	känslan	av	commitment	är	svag.		
	
Fråga	16.	Jag	känner	misstro	till	att	utföra	ärenden	på	min	Internetbank	
Även	 denna	 fråga	 berör	 kundens	 upplevda	 misstro,	 men	 i	 detta	 fall	 till	 Internetbanken.	 Om	
kunden	känner	misstro	för	Internetbanken	kan	detta	tyda	på	ett	svagt	commitment.	
	
Fråga	17.	Jag	känner	generell	misstro	till	banker	
På	liknande	sätt	som	fråga	15	berör	denna	fråga	kundens	upplevda	misstro	för	banken.	Skillnaden	
är	att	denna	inte	handlar	om	kundens	huvudbank	eller	någon	specifik	bank,	utan	om	en	generell	
misstro	 för	 bankindustrin,	 vilket	 skulle	 kunna	 ha	 påverkats	 av	 den	 aktuella	 turbulensen	 på	
bankmarknaden.	
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3.5 Sekundärdata 
Den	 sekundära	 information	 som	har	 använts	 i	 denna	undersökning	har	 främst	 inhämtats	 från	
vetenskapliga	 tidskrifter,	 vilket	 förklaras	 mer	 ingående	 i	 avsnittet	 nedan,	 men	 även	 från	
kurslitteratur,	den	statliga	myndigheten	Statistiska	Centralbyrån,	Internetstiftelsen	i	Sverige,	en	
oberoende	organisation	som	verkar	för	en	positiv	svensk	Internetutveckling	(Internetstiftelsen	i	
Sverige,	u.å.)	samt	andra	typer	av	statistiska	databaser.	Enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	är	material	
från	 statliga	myndigheter	 ofta	 autentiskt	 och	meningsfullt	 i	 den	mening	 att	 det	 är	 begripligt.	
Däremot	 kan	 dokumentens	 trovärdighet	 och	 representativitet	 i	 vissa	 fall	 vara	 nödvändigt	 att	
ifrågasätta.	 Det	 vill	 säga	 om	 materialet	 är	 utan	 felaktigheter	 och	 förvrängningar	 samt	 kan	
betraktas	 som	 typiskt	 för	 den	 kategori	 det	 tillhör	 (ibid).	 Utöver	 de	 ovan	 nämnda	 sekundära	
källorna	har	även	viss	information	hämtats	från	kandidat-,	magister-	och	masteruppsatser	samt	
dagstidningar	för	att	beskriva	nuläget	gällande	bankmarknaden.	Data	inhämtad	från	massmedia	
kan	i	många	fall	utgöra	tänkbara	källor,	speciellt	vid	samhällsvetenskapliga	analyser.	Bryman	och	
Bell	(2013)	menar	dock	att	i	de	fall	denna	typ	av	källa	används	är	det	av	stor	vikt	att	den	granskas,	
då	det	kan	vara	svårt	att	veta	om	författaren	haft	tillräcklig	kunskap	inom	området.		

3.5.1  Litteraturgenomgång 
För	 att	 hitta	 relevant	 litteratur	 som	 passar	 undersökningens	 syfte	 har	 en	 genomgång	 av	
existerande	litteratur	gjorts.	Avsikten	var	att	redogöra	för	vad	som	sedan	tidigare	är	känt	inom	
området,	välja	ut	de	begrepp	och	teorier	som	är	intressanta	att	ta	upp	samt	för	att	se	om	det	finns	
några	motsägande	eller	inkonsekventa	resultat	eller	frågor	som	ännu	inte	har	besvarats.	
	
Ett	användbart	verktyg	för	att	få	tillgång	till	vetenskapliga	artiklar	och	tidskrifter	är	de	databaser	
som	tillhandahålls	av	Mälardalens	Högskolas	bibliotek.	De	databaser	som	främst	använts	i	denna	
underökning	 är	 ABI/Inform	 Global	 och	 Discovery,	 då	 dessa	 publicerar	 lättillgängliga	
fulltextversioner	av	artiklar	i	elektronisk	form	inom	det	aktuella	undersökningsområdet.		
	
Vid	 alla	 typer	 av	 vetenskapliga	 undersökningar	 krävs	 det	 välformulerade	 sökord	 för	 att	 hitta	
lämpliga	källor	att	hänvisa	till	(Bryman	&	Bell,	2013).	Det	är	även	viktigt	att	anpassa	språket	efter	
aktuellt	ämnesområde	då	olika	terminologi	kan	användas	inom	olika	områden.	Att	använda	sig	av	
alternativa	 termer	 samt	 synonymer	 kan	 även	 bidra	 till	 att	 hitta	 ytterligare	 användbara	 källor	
(ibid).	 För	 denna	 undersökning	 har	 sökorden	 Commitment,	 Internet	 Banking,	Online	 Banking,	
Trust,	Distrust,	Relationships,	Åtagande,	Engagemang	och	Online	Financial	Services	använts	dels	
ensamma	och	dels	i	olika	kombinationer.	

3.6  Genomförande och mätmetod 
Med	hjälp	av	det	insamlade	materialet	från	enkäten	har	dels	en	deskriptiv	del	tagits	fram	för	att	
beskriva	urvalet	och	de	olika	utfallen	för	enkätens	frågor,	vilket	har	gjorts	för	att	ge	en	informativ	
bild	 av	 undersökningens	 resultat.	 Det	 insamlade	 materialet	 har	 även	 sammanfattats	 med	
inferential	statistik,	som	använts	för	att	kunna	dra	slutsatser	om	populationen.	(jfr.	Lind,	Marchal	
&	Wathen,	2013)	
	
För	att	kunna	analysera	materialet	från	enkäten	har	vissa	frågor	slagits	samman	för	att	bilda	fyra	
konstrukt,	 commitment	 kund,	 commitment	 bank,	 förtroende	 samt	misstro.	 Vid	 skapandet	 av	 de	
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olika	 konstrukten	 har	 Cronbach’s	 Alpha	 beräknats,	 vilket	 är	 ett	 tal	mellan	 0,00	 och	 1,00	 som	
beskriver	i	vilken	utsträckning	de	olika	frågorna	mäter	samma	koncept.	Detta	kan	även	benämnas	
konstruktvaliditet	och	bör	utredas	innan	test	för	korrelationer	mellan	de	olika	konstrukten	kan	
genomföras.	 Ju	högre	korrelation	mellan	de	olika	delarna	 i	konstruktet,	desto	högre	värde	har	
Cronbach’s	 Alpha.	 Konstruktvaliditeten	 kan	 stärkas	 genom	 korrekt	 operationaliserade	 teorier	
samt	begrepp	(DeVon	et	al.,	2007).	Det	är	därav	viktigt	att	ta	hänsyn	till	de	olika	delfrågor	som	
används	 för	 konstruktet	 och	 säkerställa	 att	 dessa	 fungerar	 i	 sammanhanget.	 Det	 råder	 delvis	
delade	meningar	om	vad	som	betraktas	som	ett	rekommenderat	och	reliabelt	värde,	men	de	flesta	
nämner	ett	 värde	mellan	0,70	och	0,95	 (Tavakol	&	Dennick,	2011;	 Santos,	1999;	DeVon	et	 al.,	
2007)	men	i	vissa	fall	kan	även	lägre	värden	accepteras	(Santos,	1999).	George	och	Mallery	(2003)	
menar	till	och	med	att	värden	över	0,60	är	acceptabla.	Beräkningarna	av	Cronbach’s	Alpha	 för	
konstrukten	redovisas	nedan	i	Tabell	3,	kapitel	5.	
	
I	denna	studie	har	Spearmans	rangkorrelation	tillämpats,	vilken	beräknar	samband	mellan	två	
variabler	 som	 båda	 är	 mätta	 på	 ordinalskala.	 Korrelationskoefficienten	 beskriver	 styrkan	 i	
relationen	mellan	variablerna.	Denna	redovisas	som	ett	tal	mellan	-1,00	och	1,00,	där	negativa	tal	
betyder	att	sambandet	är	negativt	medan	positiva	tal	istället	betyder	att	sambandet	är	positivt.	
En	korrelation	med	ett	värde	lägre	än	-0,50	eller	högre	än	0,50	betraktas	som	att	sambandet	är	
starkt.	(Lind	et	al.,	2013)	Tabell	4,	5	och	6,	kapitel	5,	nedan	visar	de	korrelationer	som	beräknats.	

3.7 Metodkritik 
Metoden	som	användes	för	att	besvara	forskningsfrågorna	var	en	kvantitativ	enkätundersökning	
som	distribuerades	online	via	sociala	forum	och	personliga	meddelanden.	Distribueringsmetoden	
har	med	stor	sannolikhet	påverkat	spridningen	av	undersökningen,	vilket	är	något	som	bör	tas	i	
beaktning	 vid	 bedömningen	 av	 resultatets	 generaliserbarhet.	 Webb-baserade	 enkäter	 har	
generellt	ett	stort	bortfall	vilket	kräver	att	den	distribueras	brett	för	att	tillräckligt	med	data	ska	
samlas	in,	särskilt	då	urvalsgruppen	är	bred.	Webb-baserade	enkäter	är	dock	lättare	att	sprida	
mer	brett	då	det	finns	ett	stort	utbud	av	kanaler.	Denna	typ	av	enkät	tar	bort	möjligheten	att	göra	
observationer	av	exempelvis	 ansiktsuttryck	men	möjliggör	däremot	 för	 respondenten	att	 vara	
fullständigt	 anonym	 vilket	 kan	 leda	 till	 ärligare	 svar	 (Christensen,	 Engdahl,	 Grääs	 &	Haglund,	
2010).	 En	 begränsning	 gällande	 distribueringsmetoden	 var	 att	 enkäten	 endast	 var	 tillgänglig	
online	vilket	innebar	att	endast	respondenter	med	tillgång	och	viss	förståelse	för	Internet	hade	
möjlighet	att	delta	i	undersökningen.	Enkäten	distribuerades	via	sociala	medier	och	e-post	under	
en	 kortare	 tidsperiod	 vilket	 kräver	 att	 respondenterna	 är	 relativt	 frekventa	 användare	 av	
Internet.		

3.8 Källkritik 
För	 att	 minimera	 risken	 för	 ett	 oriktigt	 resultat	 är	 det	 viktigt	 att	 granska	 all	 sekundär-	 och	
primärdata	 kritiskt.	 Som	 nämnts	 ovan	 har	 främst	 vetenskapliga	 artiklar	 använts	 som	
sekundärdata,	dessa	är	kritiskt	granskade	 redan	 innan	publicering,	vilket	ökar	 informationens	
trovärdighet.	Information	insamlat	från	mer	vardagliga	källor	så	som	dags-	och	kvällstidningar	
har	 främst	använts	 för	att	 få	bredare	 förståelse	 för	det	aktuella	 läget	på	bankmarknaden	samt	
kundens	uppfattning.	Information	insamlat	från	denna	typ	av	källa	har	inte	använts	för	att	stödja	
resultat	 eller	 slutsatser	 i	 arbetet.	 Statistisk	 information	 har	 tillhandahållits	 av	 kända	
organisationer	så	som	Statistiska	Central	Byrån	(SCB)	och	endast	aktuell	 statistik	har	använts.	
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Avsikten	 med	 detta	 var	 att	 minimera	 risken	 för	 felaktiga	 uppgifter.	 All	 sekundärdata	 har	
betraktats	kritiskt	med	hänsyn	till	eventuella	vinklingar,	syften	eller	misstag	från	artiklarnas	och	
tidskrifternas	författare.	I	detta	arbete	har	endast	beprövade	teorier	och	modeller	använts	för	att	
stödja	 och	 analysera	 resultatet	 av	 studien.	Då	 beprövade	metoder	 använts	minskas	 risken	 för	
personliga	antaganden	eller	osäkra	analyser,	vilket	ökar	diskussionens	tillförlitlighet	och	nytta,	
vilket	leder	till	en	pålitligare	slutsats.		
	
Vid	undersökningstillfället	rådde	det	mycket	turbulens	på	bankmarknaden	vilket	kan	ha	påverkat	
resultatet	av	undersökningen.	Turbulensen	rörde	ett	flertal	av	de	svenska	storbankerna	och	kan	
således	 haft	 en	 negativ	 påverkan	 på	 kundernas	 förtroende	 för	 bankmarknaden	 samt	 kundens	
upplevda	commitment	till	och	från	sin	bank.	Bankmarknaden	är	generellt	en	blåsig	marknad	som	
kan	 vända	 snabbt	 även	 om	 bankerna	 gärna	 vill	 uppfattas	 som	 stabila.	 Händelserna	 vid	
undersökningstillfället	involverade	bland	annat	problem	som	minusränta	och	skattefusk,	vilket	
bedöms	som	så	pass	allvarligt	att	det	kan	ha	haft	signifikant	betydelse	för	resultatet.	Påverkan	av	
detta	är	dock	ingenting	som	har	kunnat	fastställas	eller	påverkas	genom	utförandet	av	studien.  
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4 Resultat 
I	följande	avsnitt	presenteras	undersökningens	resultat,	materialet	redovisas	i	diagram	där	frågor	
rörande	samma	kategori	har	slagits	samman	till	ett	diagram	för	att	skapa	en	tydlig	överblick.	De	
respondenter	som	angett	svaret	“Vet	ej”	har	i	denna	sammanställning	exkluderats	då	dessa	inte	
påverkar	undersökningens	resultat	nämnvärt,	och	därav	summeras	ej	procenten	för	varje	fråga	
till	 hundra.	 Se	 bilaga	 1	 för	 deskriptiv	 statistik	 med	 medelvärde,	 standardavvikelse	 samt	
variationskoefficient.		

4.1  Affective commitment 
I	 diagrammet	 nedan	 beskrivs	 utfallen	 för	 fråga	 1,	 fråga	 2	 samt	 fråga	 10,	 vilka	 berör	 kundens	
affective	 commitment,	 det	 känslomässiga	 engagemang,	 som	 finns	 gentemot	 banken	 samt	
Internetbanken.	En	majoritet	av	respondenterna	instämde	helt	eller	delvis	i	fråga	1	gällande	om	
de	 tycker	om	att	 använda	 Internetbanken.	För	 fråga	2	och	 fråga	10	 fanns	en	 större	 spridning.	
Fråga	 2	 gällande	 respondentens	 känsla	 av	 tillhörighet	 till	 banken	 kan	 betraktas	 som	 relativt	
normalfördelad	 medan	 fråga	 10	 gällande	 om	 respondenten	 gärna	 rekommenderar	
Internetbanken	hade	flest	svar	i	det	högre	segmentet	även	om	spridningen	var	något	större	än	för	
fråga	1.	

 
Diagram	3	-	Affective	Commitment.	
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Diagrammet	nedan	berör	även	det	 frågor	gällande	affective	commitment,	men	de	har	också	en	
koppling	 till	 relationen	mellan	kund	och	bank.	Fråga	5	som	behandlar	huruvida	respondenten	
upplever	 att	 banken	 bryr	 sig	 om	 denne	 som	 kund	 kan	 betraktas	 som	 förhållandevis	
normalfördelad	med	störst	andel	svar	på	alternativ	tre.	Detsamma	gäller	för	fråga	9	som	berör	
respondentens	uppfattning	om	Internetbankens	anpassning	efter	personliga	behov	och	intressen.	
Fråga	11	har	däremot	ett	mer	utspritt	resultat	mellan	de	olika	svarsalternativen,	där	inget	svar	
utmärker	sig	särskilt.	
	

 
Diagram	4	-	Affective	Commitment	&	Personlig	Relation.	
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4.2 Calculative commitment 
Nedan	 beskrivs	 utfallen	 för	 fråga	 4,	 6	 och	 7	 som	 samtliga	 berör	 kundens	 upplevda	 känsla	 av	
calculative	 commitment	 gentemot	 banken,	 det	 vill	 säga	 det	 beteendemässiga	 engagemang	där	
effekten	av	relationen	är	av	betydelse.	Samtliga	frågor	har	i	detta	fall	relativt	stor	spridning	där	
inget	 svarsalternativ	 utmärker	 sig	 nämnvärt.	 Frågar	 4	 visar	 ändå	 på	 att	 en	 liten	majoritet	 av	
respondenterna	väljer	att	ta	avstånd	från	påståendet	om	att	de	skulle	byta	bank	om	de	fick	ett	
bättre	 erbjudande	 från	denna.	 Fråga	6	 som	berör	huruvida	 respondenten	har	 lagt	ner	mycket	
tid/arbete	på	att	bli	bra	på	att	använda	Internetbanken	visar	på	att	de	flesta	respondenter	helt	
eller	delvis	tar	avstånd	alternativt	håller	sig	neutrala	till	påståendet.	Fråga	7	visar	att	en	knapp	
majoritet	fullt	instämmer	i	att	även	om	de	skulle	vilja	byta	Internetbank	anser	de	att	det	skulle	
innebära	för	stora	uppoffringar,	exempelvis	i	form	av	tid	eller	pengar.	
	

 
Diagram	5	-	Calculative	Commitment.	
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4.3 Normative commitment 
De	två	frågorna	som	berörs	i	diagrammet	nedan	beskriver	normative	commitment,	det	vill	säga	
känslan	av	skyldighet	gentemot	en	organisation	eller	en	annan	part.	Fråga	3	handlar	om	huruvida	
kunden	 upplever	 att	 banken	 anstränger	 sig	 för	 att	 behålla	 denne	 som	 kund.	 De	 flesta	
respondenter	ställde	sig	neutrala	till	påståendet	och	de	som	helt	eller	delvis	tog	avstånd	var	något	
fler	 än	de	 som	helt	 eller	delvis	 instämde.	 I	 fråga	8	ombads	 respondenterna	att	 ta	 ställning	 till	
huruvida	de	kände	sig	skyldiga	som	kund	att	utföra	ärenden	via	Internetbanken.	Drygt	30	procent	
av	 respondenterna	 tog	 avstånd	 till	 detta	 påstående	medan	 knappt	 10	 procent	 instämde	 helt.	
Svarsalternativ	 två	och	 tre	 fick	cirka	20	procent	vardera	och	svarsalternativ	 fyra	 fick	drygt	12	
procent.	
	

	
Diagram	6	-	Normative	Commitment.	
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4.4 Förtroende 
Följande	avsnitt	behandlar	kundens	förtroende	för	Internetbanken.	Diagrammet	nedan	beskriver	
att	majoriteten	av	respondenterna	till	stor	del	instämde	i	de	tre	påståendena	och	att	en	väldigt	
liten	andel	helt	eller	delvis	tog	avstånd	till	dem.	Fråga	12	och	fråga	13	antyder	att	de	allra	flesta	
känner	 sig	 säkra	 på	 att	 allt	 fungerar	 och	 att	 ingen	 känslig	 information	 sprids	 vidare	 när	 det	
kommer	till	att	använda	Internetbanken	och	den	teknik	som	ligger	till	grund	för	denna.	Fråga	14	
beskriver	det	 generella	 förtroendet	 för	 Internetbanken	och	av	diagrammet	kan	det	utläsas	 att	
majoriteten	känner	ett	starkt	sådant.	
	

 
Diagram	7	-	Förtroende.		
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4.5 Misstro 
Diagrammet	nedan	beskriver	respondentens	upplevda	misstro	mot	banken	och	Internetbanken.	
Fråga	15	visar	respondentens	upplevda	känsla	av	misstro	gentemot	banken,	där	en	majoritet	på	
nästan	50	procent	tog	avstånd	till	påståendet.	Fråga	16	som	behandlade	respondentens	upplevda	
känsla	 av	 misstro	 till	 att	 utföra	 ärenden	 på	 Internetbanken	 visar	 på	 ett	 ännu	 större	
avståndstagande,	 där	 drygt	 58	 procent	 angav	 att	 de	 tog	 avstånd.	 På	 fråga	 17	 var	 däremot	
spridningen	mellan	de	olika	svarsalternativen	större,	dock	tog	de	flesta	respondenterna	avstånd	
även	till	detta	påstående	om	att	de	känner	en	generell	misstro	till	banker.	
	

	
Diagram	8	-	Misstro.	
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5 Analys 
I	 följande	 kapitel	 presenteras	 korrelationerna	 mellan	 studiens	 enkätfrågor	 och	 de	 bildade	
konstrukten.	 Utifrån	 korrelationskoefficienternas	 styrka	 mellan	 variablerna	 ges	 kortfattade	
tolkningar	och	analyser	av	sambanden.	

5.1  Konstrukt 
Nedan	 presenteras	 de	 konstrukt	 som	 skapats	 för	 att	 genomföra	 kommande	 korrelationer	 och	
analyser.	 Konstrukten	 består	 av	 en	 kombination	 av	 två	 eller	 tre	 enkätfrågor	 som	 avser	mäta	
samma	 begrepp	 eller	 område.	 Konstruktet	 commitment	 kund	 består	 av	 tre	 frågor	 som	 berör	
affective	commitment	och	avser	mäta	kundens	commitment	gentemot	banken.	Commitment	bank	
omfattar	två	frågor	som	behandlar	hur	kunden	upplever	bankens	commitment	gentemot	denne.	
Konstruktet	 förtroende	 består	 av	 tre	 frågor	 som	 avser	 mäta	 kundens	 förtroende	 för	
Internetbanken.	Slutligen	består	misstro	av	tre	frågor	om	berör	kundens	eventuella	misstro	till	
både	bank	och	Internetbank.		
 

Konstrukt Frågor Cronbach’s 
Alpha (α) 

Commitment 
kund 

Fråga 1. Jag tycker om att använda Internetbanken 
Fråga 2. Jag känner stark tillhörighet till min bank 
Fråga 10. Jag rekommenderar gärna min Internetbank till vänner och 
familj 

0,662 

Commitment 
bank 

Fråga 3. Min bank anstränger sig för att behålla mig som kund 
Fråga 5. Jag upplever att min bank bryr sig om mig som kund 

0,916 

Förtroende Fråga 12. Jag anser att det är säkert att använda Internetbanken 
(t.ex. att mina personliga uppgifter inte läcker ut) 
Fråga 13. Jag litar på att tekniken fungerar när jag använder 
Internetbanken 
Fråga 14. Jag känner starkt förtroende för min Internetbank 

0,831 

Misstro Fråga 15. Jag känner misstro till min bank 
Fråga 16. Jag känner misstro till att utföra ärenden på min 
Internetbank 
Fråga 17. Jag känner misstro till banker generellt 

0,743 

 
Tabell	3	-	Konstrukt.	
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5.2 Korrelationer 
Nedan	 presenteras	 Spearmans	 rangkorrelation	 mellan	 de	 skapade	 konstrukten.	 Negativa	 tal	
betyder	att	sambandet	är	negativt	medan	positiva	tal	istället	betyder	att	sambandet	är	positivt.	
En	korrelation	med	ett	värde	lägre	än	-0,50	eller	högre	än	0,50	tolkas	som	att	sambandet	är	starkt.	
(jfr.	Lind	et	al.,	2013)	
 

  Commitment 
bank 

Commitment 
kund 

Misstro Förtroende 

Commitment bank Korrelations- 
koefficient 

1,000    

Commitment kund Korrelations- 
koefficient 

0,500** 
 

1,000 
 

  

Misstro Korrelations- 
koefficient 

-0,369** 
 

-0,511** 
 

1,000 
 

 

Förtroende Korrelations- 
koefficient 

0,239** 
 

0,563** 
 

-0,437** 
 

1,000 
 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (dubbelsidigt test). 
 
Tabell	4	-	Spearmans	rangkorrelation,	konstrukt. 

Genom	 att	 avläsa	 resultatet	 i	 tabellen	 kan	 det	 konstateras	 att	 korrelationen	 mellan	 bankens	
commitment	och	kundens	commitment	är	signifikant	och	starkt	positiv,	vilket	 tyder	på	att	det	
finns	ett	ömsesidigt	commitment	i	relationen	mellan	kund	och	bank.	I	de	fall	då	banken	uppvisar	
ett	 starkt	 commitment	 gentemot	 kunden,	 visar	 även	 kunden	 ett	 starkt	 commitment	 gentemot	
banken.	
	
Vidare	kan	det	noteras	att	 sambandet	mellan	bankens	commitment	och	misstro	är	 signifikant,	
dock	är	sambandet	negativt	och	relativt	svagt.	Detta	innebär	att	om	kunden	upplever	att	bankens	
commitment	 är	 svagt	 tenderar	 kunden	 även	 att	 känna	misstro	 för	 banken.	 På	motsatt	 sätt	 är	
sambandet	 mellan	 bankens	 commitment	 och	 förtroende	 signifikant	 och	 positivt,	 men	 endast	
relativt	 starkt,	 vilket	 betyder	 att	 om	 bankens	 commitment	 upplevs	 starkt	 är	 även	 kundens	
förtroende	för	banken	ofta	starkt.	
	
Ur	 Tabell	 4	 kan	 det	 även	 utläsas	 att	 sambandet	mellan	 kundens	 commitment	 och	misstro	 är	
signifikant	 och	 starkt	 negativt.	 Det	 betyder	 att	 om	 kunden	 upplever	 en	 känsla	 av	misstro	 för	
banken	är	även	kundens	commitment	till	banken	svagt.	På	motsatt	sätt	är	korrelationen	mellan	
kundens	commitment	och	 förtroende	både	signifikant	och	starkt	positiv,	vilket	 innebär	att	om	
kunden	känner	förtroende	för	banken	är	även	kundens	commitment	till	banken	starkt.	
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  Commitment 
bank 

Commitment 
kund 

Misstro Förtroende 

Fråga 4 
Om jag får ett bättre 
erbjudande från en 
annan bank byter 
jag direkt bank 

Korrelations- 
koefficient 
 

-0,334** 
 

-0,331** 
 

0,300** 
 

-0,138** 
 

Fråga 9 
Min Internetbank 
upplevs vara 
anpassad efter mina 
personliga behov 
och intressen 

Korrelations- 
koefficient 

0,337** 
 

0,530** 
 

-0,269** 
 

0,414** 
 

Fråga 11 
Relationen med min 
bank är opersonlig 

Korrelations- 
koefficient 

-0,535** 
 

-0,334** 
 

0,252** 
 

-0,107** 
 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (dubbelsidigt test). 
 
Tabell	5	-	Spearmans	rangkorrelation,	konstrukt	och	frågor. 

Sambandet	mellan	fråga	4	och	konstruktet	commitment	bank	är	signifikant	och	negativt,	dock	på	
en	relativt	svag	nivå.	Det	innebär	att	om	kunden	upplever	att	bankens	commitment	är	svagt	kan	
kunden	även	gärna	 tänka	 sig	 att	byta	bank	om	ett	bättre	 erbjudande	uppkommer.	 Sambandet	
mellan	denna	fråga	och	konstruktet	commitment	kund	är	också	både	signifikant	och	negativt	på	
en	 relativt	 svag	nivå.	Detta	betyder	 att	 då	 kundens	 commitment	 gentemot	banken	 är	 svagt	 är	
kunden	 även	 öppen	 för	 möjligheten	 att	 byta	 bank.	 Vidare	 är	 frågan	 signifikant	 och	 positivt	
korrelerad	med	misstro,	vilket	innebär	att	misstro	för	banken	även	innebär	att	kunden	kan	tänka	
sig	att	byta	bank.	Frågan	har	dessutom	ett	signifikant	negativt	samband	med	förtroende,	dock	på	
en	svag	nivå.	Detta	betyder	att	om	kunden	känner	förtroende	för	banken	är	denne	i	vissa	fall	inte	
villig	att	byta	bank,	även	om	ett	bättre	erbjudande	uppkommer.		
	
Korrelationen	mellan	fråga	9	och	konstruktet	commitment	bank	är	signifikant	och	positivt	men	
relativt	 svagt,	 vilket	 betyder	 att	 om	banken	uppvisar	 commitment	 gentemot	 kunden	upplever	
kunden	även	att	Internetbanken	är	anpassad	efter	dennes	personliga	behov	och	intressen.	Samma	
fråga	har	även	ett	signifikant	och	starkt	positivt	samband	med	konstruktet	commitment	kund.	
Tolkningen	av	detta	är	att	om	kunden	känner	commitment	gentemot	banken	anser	denne	även	
att	 Internetbanken	är	personligt	anpassad.	Vidare	har	 frågan	ett	 signifikant	men	relativt	 svagt	
negativt	samband	med	misstro.	Om	kunden	känner	misstro	för	banken	upplever	kunden	också	att	
Internetbanken	är	opersonlig.	På	motsatt	sätt	har	frågan	ett	signifikant	och	positivt	samband	med	
förtroende,	vilket	innebär	att	om	kunden	känner	förtroende	för	banken	upplever	denne	även	att	
Internetbanken	är	anpassad	efter	personliga	behov	och	intressen.	
	
Fråga	11	och	konstruktet	commitment	bank	är	starkt	negativt	korrelerade	och	signifikant,	vilket	
betyder	 att	 om	 kunden	 upplever	 att	 bankens	 commitment	 är	 svagt	 anser	 denne	 även	 att	
relationen	 till	 banken	 är	 opersonlig.	 Frågan	 har	 även	 ett	 signifikant	 negativt	 samband	 med	
commitment	kund,	dock	relativt	svagt.	Innebörden	av	detta	är	att	om	kunden	känner	commitment	
till	banken	upplever	kunden	i	många	fall	även	att	relationen	till	banken	är	personlig.	Vidare	är	
frågan	signifikant	och	positivt	korrelerad	med	misstro.	Om	kunden	känner	misstro	 för	banken	
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upplever	 denne	 också	 att	 relationen	 är	 opersonlig.	 På	 motsatt	 sätt	 är	 frågan	 negativt	 och	
signifikant	korrelerad	med	förtroende,	vilket	betyder	att	om	kunden	har	förtroende	för	banken	
anser	kunden	i	vissa	fall	även	att	relationen	till	banken	är	personlig.	
 

  Fråga 8 
Jag känner skyldighet som kund 
att göra mina ärenden via 
Internetbanken 

Fråga 6 
Jag har lagt ner mycket tid/arbete på att lära mig 
använda Internetbanken 

Korrelations- 
koefficient 

0,314** 
 

Fråga 7 
Även om jag skulle vilja byta Internetbank anser 
jag att det skulle innebära för stora uppoffringar, 
t.ex. i form av tid eller pengar 

Korrelations- 
koefficient 

0,148** 
 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (dubbelsidigt test). 
  
Tabell	6	-	Spearmans	rangkorrelation,	frågor.	

Korrelationen	mellan	fråga	6	och	fråga	8	är	signifikant	och	positiv	men	relativt	svag,	vilket	innebär	
att	om	kunden	har	lagt	ner	mycket	tid	på	att	lära	sig	använda	Internetbanken	känner	kunden	i	
vissa	 fall	 också	 skyldighet	 att	 använda	 Internetbanken	 för	 att	 utföra	 sina	 bankärenden.	 Även	
korrelationen	mellan	fråga	7	och	fråga	8	är	signifikant	och	har	ett	positivt	men	svagt	samband.	
Innebörden	av	detta	är	att	om	kunden	anser	att	ett	eventuellt	bankbyte	skulle	innebära	för	stora	
uppoffringar	upplever	kunden	i	vissa	fall	även	skyldighet	att	använda	Internetbanken.		
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6  Diskussion 
I	följande	kapitel	diskuteras	resultatet	från	enkätundersökningen	där	det	sätts	i	relation	till	den	
valda	 teoretiska	 referensramen	 och	 tidigare	 studier	 inom	 området.	 På	 så	 sätt	 ämnas	
undersökningens	 frågeställning	 gällande	 hur	 kunderna	 upplever	 commitment	 i	 relationen	 till	
banken	och	Internetbanken	samt	hur	banken	kan	agera	för	att	påverka	kundens	commitment	att	
besvaras.	 De	 fyra	 konstrukten	 commitment	 kund,	 commitment	 bank,	 förtroende	 samt	misstro	
diskuteras	nedan	var	för	sig	för	att	på	ett	ingående	sätt	skapa	förståelse	för	dem	och	den	betydelse	
de	har	gällande	commitment	i	relationen	mellan	bank	och	kund.	

6.1  Commitment kund 
Commitment	är	något	som	två	parter	delar	och	tillsammans	investerar	i,	vilket	resultatet	av	den	
aktuella	studien	liksom	tidigare	forskning	visat.	Commitment	är	en	nödvändig	del	av	skapandet	
av	en	varaktig	relation	och	kopplas	samman	bland	annat	av	Morgan	et	al.	(1994)	med	förtroende.	
Forskning	kring	hur	commitment	allmänt	 formats	har	 stöttat	existensen	av	 sambandet	mellan	
förtroende	 och	 commitment	 samt	 att	 det	 krävs	 tid	 och	 energi	 för	 att	 skapa	 och	 upprätthålla	
(Martson	 et	 al.,	 1998;	 Sibley	 et	 al.,	 2015;	 Marks	 1977).	 Detta	 gäller	 så	 väl	 i	 det	 sociala	 som	
affärsmässiga	rummet.		
	
Denna	studie	visar	att	bägge	parters	nivå	av	commitment	är	baserat	på	den	upplevda	nivån	hos	
motpartnern.	 Upplever	 kunden	 att	 banken	 har	 ett	 personligt	 bemötande	 samt	 att	 det	 finns	
upplevda	fördelar	med	att	bygga	en	relation,	tenderar	kunden	att	investera	tid	och	energi	på	att	
exempelvis	 bli	 bra	 på	 att	 använda	 bankens	 Internettjänster.	 Högengagemangsprodukter	 eller	
tjänster	kräver	ofta	mer	av	kunden	i	form	av	tid	och	intresse.	Att	investera	tid	och	energi	på	att	
lära	 sig	 tjänsten	 och	 interagera	 med	 banken	 tyder	 därmed	 på	 att	 bank	 ses	 som	 ett	
högengagemangstjänst.	Resultatet	visar	dessutom	att	vissa	kunder	som	investerat	mycket	 tid	 i	
Internetbanken	 även	känner	 skyldighet	 att	 använda	 tjänsten.	Vidare	 tenderar	 kunden	 att	 vilja	
bygga	ett	 förtroende	 till	den	som	 levererar	 tjänsten	eller	produkten	 (Patterson,	1993),	vilket	 i	
detta	fall	är	banken	och	Internetbanken.	Kunden	är	även	mer	villig	att	skapa	en	varaktig	relation	
till	banken	om	denne	anser	att	val	av	bank	bör	behandlas	som	en	högengagemangstjänst.	Denna	
uppfattning	 kan	 dock	 påverkas	 av	 det	 förenklande	 av	 bankärenden	 som	 Internetbanken	 har	
medfört	(Shih-Ming	et	al.,	2012).		
	
Då	 komplexiteten	minskar,	minskar	 även	 eventuella	 kostnader	 i	 form	 av	 tid	 och	 energi	 vilket	
påverkar	 nivån	 av	 commitment,	 som	 i	 sin	 tur	 ökar	 risken	 att	 kunden	 väljer	 att	 byta	 bank.	
Sambandet	mellan	lågt	engagemang	och	villigheten	att	byta	bank	går	att	avläsa	i	resultatet	för	den	
aktuella	undersökningen.	Enligt	The	Commitment-Trust	Theory	av	Morgan	et	al.	(1994)	kan	dessa	
eventuella	uppoffringar	vara	en	motivering	till	varför	kunder	väljer	att	befästa	engagemang	och	
åtagande	till	en	viss	organisation.	Som	nämnt	tidigare	krävs	det	i	många	fall	mycket	tid	och	energi	
att	 skapa	 commitment	 (Martson	 et	 al.,	 1998;	 Sibley	 et	 al.,	 2015;	 Marks	 1977).	 Kunder	 som	
upplever	 svagt	 commitment	 upplever	 även	 att	 det	 finns	mindre	 risker	 och	 kostnader	med	 att	
avsluta	relationen	(Morgan	et	al.,1994)	och	att	byta	bank.	Dessa	kunder	menar	att	de	gärna	byter	
bank	om	ett	bättre	erbjudande	erbjuds.		
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Undersökningen	visar	att	det	finns	ett	engagemang	som	formats	genom	Internetbanken	och	att	
det	 finns	 ett	 samband	mellan	engagemang	och	 tid	 investerad	 i	 Internetbanken,	 vilket	 visar	på	
möjligheten	 att	 skapa	 commitment	 även	 i	 den	 digitala	 världen.	 Påståendet	 finner	 även	 stöd	 i	
forskning	 av	Mukherjee	 et	 al.	 (2007).	 Det	 är	 viktigt	 att	 kunden	 upplever	 att	 det	 finns	 en	 god	
relation	till	banken	och	dess	Internettjänst	för	att	kunden	ska	känna	att	det	är	meningsfullt	att	
stanna	i	relationen,	även	om	ett	bättre	erbjudande	från	en	annan	bank	uppkommer.	Detta	stöds	
av	forskning	av	Wang	et	al.	(2016)	och	går	även	att	koppla	till	Morgan	et	al.	(1994)	som	lyfter	fram	
vikten	 av	 att	 kund	 och	 bank	 har	 delade	 värderingar,	 i	 syfte	 att	 underlätta	 samarbete	 och	 att	
banken	 kan	 uppfylla	 kundens	 förväntningar.	 Genom	 en	 god	 relation	 i	 vilken	 kundens	
förväntningar	 uppfylls	 kan	 affective	 commitment	 formas	 vilket	 innebär	 att	 kunden	 formar	 ett	
starkt	commitment	till	banken	och	ogärna	byter	(Meyer	et	al.,	1991;	Meyer	et	al.,	1993).	
	
Resultatet	av	undersökningen	visar	på	att	kundens	commitment	till	Internetbanken	påverkas	av	
dennes	commitment	och	relation	till	banken	i	helhet.	Vidare	visar	undersökningen	att	det	finns	
ett	 samband	mellan	kundens	 förtroende	 för	banken	och	 förtroendet	 för	 Internetbanken,	vilket	
stärker	 sambandet	 mellan	 den	 fysiska	 bankens	 betydelse	 för	 att	 kundens	 upplevelse	 av	
commitment	 till	 banken	 och	 Internetbanken.	Då	 kundens	 upplevelse	 av	 bankens	 commitment	
påverkar	kundens	eget	commitment	är	det	viktigt	att	banken	aktivt	visar	engagemang	i	relationen.	
Studien	visar	även	att	det	finns	ett	samband	mellan	hur	kunden	upplever	bankens	commitment	
och	nivån	av	personlig	kommunikation.	Vikten	av	att	interaktionen	som	sker	online	är	personlig	
och	relevant	är	något	som	lyfts	fram	som	något	av	det	viktigaste	enligt	forskning	av	Mukherjee	et	
al.	 (2007),	 vilket	 överensstämmer	 med	 resultatet	 av	 den	 aktuella	 studien.	 Kunden	 anser	 att	
banken	uppvisar	ett	svagt	commitment	då	kommunikationen	är	opersonlig	vilket	också	gör	att	
misstron	hos	kunden	ökar.	Detta	kan	tolkas	som	att	kunden	upplever	att	 interaktionen	 inte	är	
anpassad	efter	honom	eller	henne	och	att	banken	inte	visar	upp	ett	genuint	intresse	för	kunden	
som	individ.	Misstron	kan	grundas	i	att	kunden	kan	uppleva	att	denne	endast	blir	en	i	mängden	
med	standardiserade	lösningar	som	kanske	inte	förstås	eller	inte	löser	problemet.		
	
Trots	effektiva	system	för	att	hantera	kundinformation	kan	det	vara	svårt	att	lära	känna	och	förstå	
kundens	behov	utan	att	ha	direkt	interaktion.	Likaså	kan	det	vara	svårt	för	kunden	att	bedöma	
bankens	 nivå	 av	 engagemang	 genom	datoriserad	 kommunikation.	Observationen	 finner	 stöd	 i	
tidigare	 forskning	 och	 idéer	 kring	 personlig	 och	 anpassad	 interaktion	 och	 dess	 koppling	 till	
engagemang	av	bland	annat	Morgan	et	al.	(1994),	Mukherjee	et	al.	(2007)	samt	Garbarino	et	al.	
(1999).	Vidare	kan	detta	öka	problematiken	relaterat	till	att	begränsa	interaktionen	med	kunder	
till	Internetbanken.	Kunderna	kan	uppleva	att	bankens	engagemang	och	kundkännedom	minskar	
i	takt	med	att	den	fysiska	interaktionen	minskar	och	standardiseringen	ökar,	vilket	kan	förklara	
den	 ökade	 misstron	 vid	 opersonlig	 interaktion.	 Undersökningen	 visar	 att	 respondenterna	
upplever	att	Internetbanken	till	viss	del	är	anpassad	efter	deras	intressen.	Dock	var	det	en	fråga	
som	majoriteten	hade	svårt	att	ta	ställning	till,	vilket	antyder	att	det	kan	vara	svårt	för	kunden	att	
bedöma	Internetbankens	möjlighet	till	anpassning.	

6.2  Commitment bank 
I	den	aktuella	undersökningen	går	det	endast	att	bedöma	commitment	från	bankens	sida	utifrån	
kundens	 upplevelse,	 med	 anledning	 av	 studiens	 metodval.	 Resultatet	 visar	 att	 om	 kunden	
upplever	ett	 starkt	 commitment	 från	banken	är	kundens	commitment	gentemot	banken	också	



  36 
   
	

starkt.	 Det	 är	 således	 tydligt	 att	 det	 är	 en	 ömsesidig	 relation	 där	 det	 upplevda	 åtagandet	 och	
engagemanget	från	banken	kan	ha	en	positiv	påverkan	på	kundens	commitment.	Däremot	är	det	
av	 betydelse	 att	 bankens	 uppvisade	 commitment	 mot	 kunden	 inte	 påverkas	 av	 ett	 lågt	
commitment	från	kunden,	då	det	är	en	“företag	till	kund-relation”	där	företaget	bär	det	primära	
ansvaret	för	att	bygga	en	stark	relation.	Det	ligger	också	främst	i	bankens	intresse	att	göra	detta	
ur	ett	ekonomiskt	perspektiv,	där	kundens	lojalitet	är	viktig	för	att	främja	en	lukrativ	verksamhet.	
	
Resultatet	visar	på	en	stor	spridning	av	hur	kunden	upplever	bankens	commitment.	En	stor	del	
av	respondenterna	upplever	att	banken	varken	bryr	sig	om	kunden	eller	att	Internetbanken	är	
personligt	anpassad	efter	kundens	behov	och	intressen.	Resultatet	kan	bottna	i	en	mängd	olika	
orsaker	men	det	går	endast	att	spekulera	kring	den	verkliga	anledningen.	Det	skulle	möjligtvis	
kunna	 tyda	 på	 bankens	 okunskap	 om	 vikten	 av	 att	 visa	 åtagande	 och	 engagemang,	 eller	
svårigheten	 för	banken	att	visa	commitment	när	kommunikationen	 i	många	 fall	nästan	enbart	
sker	via	nätet.	 I	 forskning	av	Morgan	et	al.	(1994)	samt	Mukherjee	et	al.	(2007)	lyfts	personlig	
kommunikation	och	engagemang	som	viktiga	aspekter	för	att	skapa	commitment.	Vidare	anser	
flera	respondenter	att	relationen	till	banken	är	opersonlig,	vilket	även	har	ett	negativt	samband	
med	bankens	upplevda	commitment.	Bankens	nivå	av	commitment	kan	således	antas	påverkas	av	
eller	ha	en	påverkan	på	kundens	upplevelse	av	relationen,	vilket	i	sin	tur	har	en	effekt	på	kundens	
commitment	till	banken.		
	
Vidare	har	bankens	commitment	ett	positivt	samband	med	kundens	förtroende	för	banken	och	
ett	negativt	samband	med	kundens	misstro.	Att	banken	uppvisar	ett	starkt	commitment	är	således	
viktigt	för	att	skapa	förtroende	och	motarbeta	misstro.	Att	visa	commitment	och	bygga	en	relation	
utan	personliga	möten	kan	vara	en	utmaning	 för	banken.	Det	 finns	dock	ett	 antal	 sätt	 att	 visa	
engagemang	även	via	Internetbanken,	exempelvis	genom	att	anpassa	funktioner	och	tjänster	efter	
kundens	 personliga	 behov	 och	 intressen.	 Precis	 som	Morgan	 et	 al.	 (1995)	menar	 är	 det	 även	
viktigt	att	kommunikationen	är	personlig	och	sker	kontinuerligt	samt	vid	specifika	behov,	detta	
för	att	både	visa	och	skapa	engagemang	samt	stärka	relationen	till	kunden.	Sibley	et	al.	(2015)	
beskriver	 commitment	 som	 ett	 aktivt	 tillstånd	 vilket	 innebär	 att	 det	 krävs	 ansträngningar,	
exempelvis	 i	 form	 av	 kommunikation	 för	 att	 bygga	 upp	 och	 underhålla	 tillståndet.	 Även	
Mukherjee	et	al.	(2007)	lyfter	fram	vikten	av	kommunikation	och	menar	att	det	är	särskilt	viktigt	
att	kommunikationen	är	personlig,	relevant	och	förståelig	när	den	sker	online.	Då	kundens	nivå	
av	commitment	till	stor	del	bygger	på	förtroende	är	detta	viktigt	för	banken	att	ha	förståelse	för	
och	arbeta	aktivt	med.	

6.3  Förtroende 
Resultatet	från	enkätundersökningen	visar	att	kundens	upplevda	förtroende	för	banken	har	en	
påverkan	 på	 dennes	 commitment	 gentemot	 banken.	 Då	 sambandet	 mellan	 förtroende	 och	
kundens	commitment	är	starkt	positivt	kan	det	således	antas	att	ju	högre	förtroende,	desto	mer	
tid	och	energi	avsätter	kunden	 för	relationen	vilket	kan	 leda	 till	ett	 starkare	commitment	 från	
kundens	 sida.	 Detta	 stämmer	 överens	med	 en	 tidigare	 studie	 av	Marks	 (1977).	 Korrelationen	
mellan	bankens	commitment	och	kundens	upplevda	förtroende	är	positivt.	Förhållandet	mellan	
kundens	 förtroende	 för	 banken	 samt	 commitment	 från	 både	 bankens	 och	 kundens	 sida	 kan	
beskrivas	som	en	sluten	cirkel	där	det	kan	antas	att	det	ena	stärker	det	andra	och	kan	skapa	en	
stark	 relation	mellan	 kund	och	bank.	Då	 commitment	 är	 föregångaren	 till	 lojalitet	 är	 detta	 en	
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viktig	aspekt	för	banken	att	ta	hänsyn	till.	Ladhari	et	al.	(2013)	har	poängterat	att	förtroende	är	
en	viktig	byggsten	i	sammanhanget	finansiella	tjänster	på	Internet.	Denna	undersökning	visar	på	
att	 detta	 stämmer	 då	 kunden	 upplever	 att	 en	 Internetbank	 som	 är	 anpassad	 efter	 personliga	
behov	och	intressen	även	har	ett	positivt	samband	med	dennes	upplevda	förtroende	för	banken	
som	 helhet.	 Om	 det	 finns	 ett	 starkt	 förtroende	 för	 banken	 och	 dess	 Internettjänst	 visar	
undersökningen	på	att	ett	ömsesidigt	commitment	bör	existera,	vilket	i	sin	tur	leder	till	ett	lojalt	
kundbeteende.	Vidare	förklarar	undersökningen	detta	som	att	om	kunden	upplever	ett	förtroende	
för	banken	är	denne	heller	inte	villig	att	byta	till	en	annan	bank,	trots	att	denna	erbjuder	bättre	
villkor	 för	 kunden.	 Dessutom	 går	 det	 att	 göra	 tolkningen	 att	 kunden	 upplever	 ett	 affective	
commitment	 till	 banken,	 där	 kunden	 har	 utvecklat	 ett	 förtroende	 och	 litar	 på	 att	 banken	 är	
engagerad	och	har	ett	åtagande	till	kunden.	Då	kunden	upplever	att	banken	har	detta	commitment	
kommer	kundens	commitment	till	banken	att	stärkas,	vilket	även	samverkar	med	att	kunden	inte	
gärna	byter	bank	då	behoven	upplevs	vara	tillfredsställda	(Meyer	et	al.,	1991;	Meyer	et	al,	1993).	
Garbarino	et	al.	(1999)	instämmer	i	påståendet	och	menar	att	det	finns	ett	samband	mellan	en	
generell	tillfredsställelse	hos	kunden	och	en	vilja	att	förbli	kund.	Fortsättningsvis	menar	de	att	det	
finns	en	tydlig	koppling	mellan	förtroende	och	tillfredsställelse	och	att	båda	påverkar	kundens	
relation	till	banken.		
	
Stark	 förtroende	 är	 även	 viktigt	 för	 att	 det	 uppbyggda	 engagemanget	 och	 åtagandet	 ska	 vara	
varaktigt.	Då	bankärenden	tolkas	som	en	högengagemangstjänst	är	det	viktigt	att	bygga	just	ett	
förtroende	då	kunden	vill	kunna	lita	på	att	banken	verkar	för	kundens	bästa	intresse	(Patterson,	
1993).	 Detta	 kan	 förtydligas	 från	 bankens	 sida	 genom	 att	 anpassa	 språk	 och	 sträva	 efter	
personliga	 lösningar	 vid	 både	 fysisk	 och	webb-baserad	 kommunikation.	 Förtroende	 kan	 även	
stärkas	av	att	banken	och	kunden	delar	värderingar.	Kunder	som	upplever	att	banken	delar	dess	
etiska	och	moraliska	uppfattningar	har	ett	stärkt	förtroende	för	banken	(Morgan	et	al.,	1994).	När	
Weigel	 (2003)	 diskuterar	 commitment	 i	 relationer	 menar	 han	 att	 det	 finns	 kärnvärden	 i	
relationer,	 vilka	 kan	 tolkas	 som	 gemensamma	 värderingar	 som	 driver	 relationen.	 Kunden	 får	
genom	dessa	delade	värderingar	ett	ökat	förtroende	för	banken	vilket	leder	till	att	förtroendet	för	
Internetbanken	också	ökar,	som	i	sin	tur	leder	till	att	kunden	känner	ett	större	commitment	till	
banken	och	Internetbanken	(Morgan	et	al.,	1994).		

6.4  Misstro 
Undersökningen	visar	att	det	 inte	finns	en	högre	grad	misstro	för	Internetbanken	jämfört	med	
banken,	vilket	stämmer	överens	med	hur	nivån	för	commitment	för	Internetbanken	påverkas	av	
commitment	 till	 själva	banken.	Misstro	 är	 ett	 begrepp	 som	 likt	 förtroende	 är	nära	 kopplat	 till	
begreppet	och	har	därför	varit	viktigt	att	undersöka	för	att	förstå	kundens	upplevda	commitment.		
	
Enligt	La	Monica	 (2000,	 juli)	 är	 säkerhet	och	personlig	 integritet	 särskilt	 viktigt	när	det	gäller	
interaktion	 och	 i	 synnerhet	 vid	 skapandet	 av	 commitment	 online.	 Intressant	 nog	 motstrider	
resultatet	av	den	aktuella	undersökningen	detta	då	resultatet	visar	att	misstron	är	lägre	för	just	
Internetbanken	jämfört	med	banken	och	banker	i	allmänhet.	Resultatet	kan	ha	att	göra	med	att	
Internetbanken	 har	 minskat	 komplexiteten,	 vilket	 även	 Shih-Ming	 et	 al.	 (2012)	 påstår.	 Detta	
minskar	kundens	beroende	av	extern	assistans	från	banken	och	ökar	kundens	eget	inflytande	men	
också	ansvar.	Svenskar	använder	Internet	i	mycket	stor	utsträckning,	93	procent	över	12	år	har	
tillgång	 till	 Internet	 (Findahl	 et	 al.,	 2015)	 och	 80	 procent	 av	 dessa	 använder	 Internetbanken	
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(Eurostat,	2015).	Statistiken	visar	på	att	acceptansen	kring	användningen	är	hög	vilket	minskar	
kundens	anledning	för	misstro.	Kunder	som	känner	misstro	till	sin	bank	eller	banker	i	allmänhet	
bör	uppleva	 Internetbanken	som	befriande	då	kunden	har	 större	möjlighet	att	 själv	 styra	 sina	
bankärenden.	Detta	gör	att	relationsfördelarna	minskar	då	kunden	inte	upplever	sig	vara	i	behov	
av	banken	vilket	in	sin	tur	enligt	Morgan	et	al.	(1994)	leder	till	minskat	commitment.	
	
En	kund	som	känner	misstro	till	banken	men	mindre	misstro	till	Internetbanken	kan	uppvisa	en	
nivå	 av	 commitment,	 men	 denna	 typ	 av	 commitment	 kan	 tolkas	 som	 calculative	 då	 kunden	
antagligen	inte	har	en	positiv	känslomässig	koppling.	Dessa	kunder	upplever	att	det	finns	fördelar	
med	relationen	till	banken	i	form	av	att	kunden	har	större	kontroll	och	därför	inte	behöver	byta	
bank	trots	misstron	för	banken,	då	kunden	endast	interagerar	med	Internetbanken.	Inte	alltför	
häpnadsväckande	är	att	nivån	av	commitment	korrelerar	med	nivån	av	missnöje.	Högt	missnöje	
har	ett	samband	med	lågt	commitment,	vilket	in	sin	tur	kan	leda	till	att	kunden	är	mer	benägen	
att	byta	bank.	När	det	gäller	kunder	med	calculative	commitment	är	det	viktigt	att	det	finns	tydliga	
fördelar	med	relationen	men	också	upplevda	uppoffringar	eller	kostnader	om	relationen	avslutas.	
Kunder	som	tenderar	att	byta	bank	uppvisar	ofta	ett	opportunistiskt	beteende	och	formar	därför	
sällan	 affective	 commitment,	 då	 denna	 typ	 av	 kund	 ständigt	 söker	 efter	 de	 största	 fördelarna	
istället	 för	 att	 forma	varaktigt	 åtagande	 (Meyer	 et	 al.,	 1991;	Meyer	 et	 al.,	 1993;	Morgan	 et	 al.,	
1994).	Dessa	kan	vara	i	 form	av	att	kunden	anser	att	det	tar	för	mycket	tid	att	 lära	sig	ett	nytt	
system	 för	 Internetbanken	 och	 därför	 väljer	 att	 stanna	 kvar.	 Det	 är	 dock	 viktigt	 att	 bankerna	
strävar	 efter	 att	 stärka	 förtroendet	 i	 helhet	 även	 om	 misstron	 visade	 sig	 vara	 relativt	 låg	 i	
undersökningen,	 särskilt	 för	 Internetbanken.	 Att	 stärka	 förtroendet	 för	 banken	 och	 öka	
kundernas	 commitment	 för	 banken	 kommer	 att	 påverka	 nivån	 av	 commitment	 som	 kunden	
upplever	för	Internetbanken	positivt	då	dessa	två	är	starkt	korrelerade.		
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7  Slutsats 
Följande	 avsnitt	 ämnar	 uppfylla	 undersökningens	 syfte,	 som	 är	 att	 undersöka	 commitment	 i	
relationen	mellan	 kund	 och	 bank	 för	 att	 dra	 slutsatser	 kring	 vikten	 av	 kundens	 commitment.	
Vidare	 är	 syftet	 att	 undersöka	påverkansfaktorerna	 förtroende	och	misstro	 samt	bankens	och	
Internetbankens	påverkan	på	commitment.	Slutligen	tas	även	studiens	begränsningar	upp	samt	
förslag	på	vidare	studier.	

7.1  Commitment mellan kund och bank 
Commitment	 är	 en	 komplicerad	 företeelse	 som	 uppstår	 mellan	 två	 parter.	 Existensen	 av	
commitment	 mellan	 banken	 och	 kunden	 är	 en	 viktig	 del	 av	 vad	 som	 krävs	 för	 en	 varaktig	
kundrelation.	För	banken	är	det	fördelaktigt	att	skapa	och	stärka	kundens	commitment,	då	detta	
medför	att	kunderna	är	mindre	benägna	att	byta	bank	och	bidrar	till	ökad	lojalitet	till	banken.		
	
Kundens	commitment	påverkas	av	upplevelsen	av	bankens	commitment	gentemot	honom	eller	
henne,	vilket	innebär	att	banken	har	stor	möjlighet	att	påverka	kundens	commitment.	Ett	effektivt	
sätt	 för	banken	att	visa	engagemang	och	åtagande	är	enligt	den	aktuella	undersökningen	samt	
tidigare	 forskning	 av	Morgan	 et	 al.	 (1994)	 samt	Mukherjee	 et	 al.	 (2007)	 att	 anpassa	 sig	 efter	
kunden	och	att	kommunicera	på	ett	personligt	sätt,	detta	för	att	kunden	ska	uppleva	att	det	finns	
fördelar	med	relationen	eller	att	det	skulle	innebära	stora	uppoffringar	att	byta	bank.	Det	kan	vara	
svårt	att	skapa	affective	commitment	hos	kunden	utan	personlig	kontakt	som	interaktion	men	det	
är	viktigt	att	banken	visar	att	de	värdesätter	kunden	och	att	banken	har	kundens	specifika	behov	
och	intresse	som	främsta	prioritet.	
	
Det	finns	klara	fördelar	för	banken	med	att	sträva	efter	att	skapa	och	stärka	kundens	commitment,	
exempelvis	bidrar	detta	till	kundlojalitet	vilket	i	sin	tur	både	är	kostnadseffektivt	och	kan	bidra	
till	 en	 positiv	 ryktesspridning.	 Detta	 bör	 motivera	 banken	 att	 investera	 i	 denna	 typ	 av	
kundbemötande.	Banken	bör	interagera	med	kunden	för	att	få	förståelse	för	dennes	behov,	vilket	
möjliggör	högre	kundanpassning	och	mer	personlig	kommunikation.		

7.2  Internetbankens påverkan 
Bankkundernas	commitment	till	Internetbanken	är	nära	kopplat	till	det	commitment	de	upplever	
till	banken.	Stärkt	commitment	till	banken	bör	stärka	commitment	till	Internetbanken	och	vice	
versa.	Den	aktuella	studien	visar	att	de	flesta	föredrar	Internetbanken	och	att	det	finns	en	högre	
nivå	av	misstro	för	banker	och	bankverksamhet	i	stort	än	för	Internetbanken,	vilket	är	något	nytt	
som	denna	undersökning	visat	på.	Då	Internet	används	i	allt	större	utsträckning	har	acceptansen	
ökat	vilket	har	minskat	misstron.	Detta	kan	ha	att	göra	med	att	kunder	upplever	att	de	har	större	
inflytande	och	att	komplexiteten	har	minskat,	vilket	gör	dem	mindre	beroende	av	banken	och	dess	
bankkontor.	Detta	bör	ha	en	negativ	effekt	på	kundens	commitment	till	banken	och	bör	motverkas	
genom	 att	 göra	 Internetbanken	 mer	 personlig,	 lätthanterlig	 och	 lyfta	 fram	 de	 fördelar	 som	
relationen	innebär	för	att	förhindra	att	kunderna	väljer	att	byta	bank.	Forskning	av	bland	annat	
Mukherjee	et	al.	(2007)	menar	att	det	finns	möjlighet	att	skapa	commitment	genom	webb-baserad	
interaktion,	 något	 som	 denna	 studie	 även	 förespråkar,	 vilket	 ger	 hopp	 för	 framtiden	 för	
relationsbaserad	marknadsföring.	
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7.3 	Påverkan av förtroende och misstro 
Resultatet	av	den	aktuella	studien	och	tidigare	forskning	av	Morgan	et	al.	(1994)	samt	Mukherjee	
et	al.	 (2007)	visar	på	att	 commitment	är	starkt	korrelerat	med	 förtroende	och	misstro.	Vidare	
visar	 undersökningen	 att	 kundens	 commitment	 är	 beroende	 av	 förtroendet	 för	 banken.	
Förtroende	är	en	viktig	grundsten	i	relationen	mellan	bank	och	kund,	vilket	ligger	till	grund	för	
commitment	och	i	förlängningen	även	lojalitet.	För	att	bygga	förtroende	krävs	att	banken	visar	
engagemang	 för	 kunden,	 vilket	 kan	göras	 genom	personlig	och	 anpassad	kommunikation	 som	
sker	kontinuerligt	samt	extra	vid	behov.	Om	en	kund	känner	misstro	för	banken	är	benägenheten	
att	 byta	 bank	 större.	 Kundens	 commitment	 kan	 i	 sådana	 fall	 klassas	 som	 calculative	 då	 den	
grundar	sig	på	de	fördelar	som	relationen	medför	för	kunden.	Utan	ett	affective	commitment	är	
det	svårt	att	få	kunden	att	stanna	om	ett	bättre	erbjudande	erbjuds	från	en	annan	bank.	Det	bör	
därmed	 ligga	 i	 bankens	 intresse	 att	 arbeta	 aktivt	 för	 att	 försöka	 öka	 kundens	 förtroende	 och	
känslomässiga	band	till	banken.	
	
Studien	visar	på	att	det	krävs	att	båda	interagerande	parter	visar	commitment	till	relationen	för	
att	öka	varaktigheten.	Det	är	därför	viktigt	att	bankerna	tydligt	värdesätter	sina	kunder	och	visar	
engagemang	för	kundrelationen.	Bankerna	bör	sträva	mot	ökad	interaktion	med	sina	kunder	för	
att	kunna	förstå	och	uppfylla	de	förväntningar	som	kunderna	har	på	banken,	detta	för	att	stärka	
förtroendet	och	minska	misstron.	Denna	typ	av	agerande	kommer	leda	till	stärkt	commitment,	
nöjdare	kunder	och	en	lönsammare	bank.		

7.4  Begränsningar och förslag till vidare studier 

Då	urvalet	i	undersökningen	inte	utgörs	av	ett	slumpmässigt	urval	kan	resultatet	heller	inte	till	
fullo	 betraktas	 som	 generaliserbart	 för	 populationen.	 Om	 undersökningen	 genomförs	 på	 ett	
liknande	sätt	men	med	ett	slumpmässigt	urval	kan	resultatet	och	slutsatsen	på	så	sätt	styrkas	eller	
utvecklas	ytterligare.	En	mer	djupgående	studie	med	ett	kvalitativt	metodval	kan	bidra	till	att	få	
en	djupare	förståelse	och	ett	mer	utvecklat	resultat.	
	 	
Att	undersöka	hur	de	olika	konstrukten	och	variablerna	påverkar	varandra	kan	även	ge	en	större	
insikt	 i	 hur	 de	 olika	 delarna	 inverkar	 på	 commitment	 i	 relationen	mellan	 kund	 och	 bank.	 En	
regressionsanalys	kan	utreda	hur	denna	påverkan	ser	ut,	vilket	kan	stärka	bidraget	till	praktiker	
då	de	variabler	som	påverkar	commitment	utreds.	På	så	sätt	kan	en	större	förståelse	fås	för	de	
delar	 banken	bör	 jobba	med	 för	 att	 deras	 kunder	 ska	 känna	 commitment	 och	 i	 förlängningen	
lojalitet	 gentemot	 dem.	 Ett	 intressant	 ämne	 att	 forska	 vidare	 i	 är	 således	 även	 hur	 bankerna	
praktiskt	 och	 mest	 effektivt	 kan	 arbeta	 för	 att	 öka	 förtroendet,	 minska	 misstron	 och	 stärka	
kundens	commitment.	Vad	som	efterlyses	är	en	genomgående	undersökning	av	olika	strategier	
och	verktygs	påverkan	på	commitment.	Hur	kan	exempelvis	 interaktion	via	videochat	påverka	
kundens	 commitment,	 och	 är	 detta	 ett	 effektivt	 tillvägagångssätt?	 Syftet	med	 en	 sådan	 typ	 av	
undersökning	skulle	vara	att	presentera	konkreta	förslag	för	vilka	verktyg	och	strategier	banken	
bör	tillämpa	för	att	stärka	commitment.		
	
Begreppet	 commitment	 är	 fortfarande	 ett	 relativt	 outforskat	 område,	 särskilt	 när	 det	 gäller	
commitment	i	relationen	mellan	kund	och	bank,	vilket	innebär	att	det	finns	många	olika	aspekter	
av	 relationen	 att	 upptäcka	 och	 undersöka	 djupare.	 Vidare	 är	 ämnet	 aktuellt	 att	 undersöka	 då	
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bankverksamheten	är	under	stor	 förändring	 i	och	med	nedstängning	av	bankkontor.	Detta	har	
förändrat	interaktionen	mellan	kunden	och	banken	och	det	är	därför	av	betydelse	att	förstå	hur	
relationen	ser	ut.	Det	är	även	viktigt	att	forska	vidare	på	ämnet	för	att	få	en	djupare	förståelse	för	
kundens	commitment	till	banken.
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Bilaga 1 - Deskriptiv statistik 

I	 tabellen	 nedan	 beskrivs	 datan	 med	 vardera	 frågas	 medelvärde,	 standardavvikelse	 samt	
variationskoefficient.	Medelvärdet	är	ett	 lägesmått	som	beskriver	det	genomsnittliga	värdet	på	
den	 observerade	 urvalsdatan.	 Då	minimumvärdet	 är	 1	 och	maximumvärdet	 är	 5	 för	 samtliga	
frågor	 ligger	 medelvärdet	 någonstans	 där	 emellan.	 Standardavvikelsen	 beskriver	
observationernas	avvikelse	från	medelvärdet.	Även	variationskoefficienten	är	ett	spridningsmått,	
vilken	är	en	normaliserad	standardavvikelse	uttryckt	i	procentandelar	av	medelvärdet.	(Lind	et	
al.,	2013)	
 

Fråga Medel- 
värde 

Standard- 
avvikelse 

Variations- 
koefficient 

Fråga 1 
Jag tycker om att använda Internetbanken 

4,4 0,9 20,6 % 

Fråga 2 
Jag känner stark tillhörighet till min bank 

3,1 1,2 38,7 % 

Fråga 3 
Min bank anstränger sig för att behålla mig som kund 

2,7 1,3 48,0 % 

Fråga 4 
Om jag får ett bättre erbjudande från en annan bank byter jag direkt 
bank 

2,7 1,4 50,1 % 

Fråga 5 
Jag upplever att min bank bryr sig om mig som kund 

2,9 1,3 43,7 % 

Fråga 6 
Jag har lagt ner mycket tid/arbete på att bli bra på att använda 
Internetbanken 

2,2 1,1 45,3 % 

Fråga 7 
Även om jag skulle vilja byta Internetbank anser jag att det skulle 
innebära för stora uppoffringar, t.ex. i form av tid eller pengar 

3,5 1,3 37,5 % 

Fråga 8 
Jag känner skyldighet som kund att göra ärenden via Internetbanken 

2,5 1,3 54,6 % 

Fråga 9 
Min Internetbank upplevs vara anpassad efter mina personliga behov 
och intressen 

3,3 1,1 34,5 % 

Fråga 10 
Jag rekommenderar gärna min Internetbank till vänner och familj 

3,8 1,1 29,9 % 

Fråga 11 
Relationen med min bank är opersonlig 

3,2 1,4 44,3 % 

Fråga 12 
Jag anser att det är säkert att använda Internetbanken (t.ex. att mina 
personliga uppgifter inte läcker ut) 

4,3 0,8 19,2 % 

Fråga 13 
Jag litar på att tekniken fungerar när jag använder Internetbanken 

4,3 0,8 19,5 % 

Fråga 14 
Jag känner starkt förtroende för min Internetbank 

4,0 0,9 23,5 % 



	

Fråga 15 
Jag känner misstro till min bank 

1,9 1,1 57,3 % 

Fråga 16 
Jag känner misstro till att utföra ärenden på min Internetbank 

1,6 0,9 54,5 % 

Fråga 17 
Jag känner generell misstro till banker 

2,5 1,3 51,4 % 

 


