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Sammanfattning 
 

Titel: Tjänsten Internetbank på svenska marknaden 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Jimmy Nguyen Ho 

 

Handledare: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

 

Datum: oktober 2015.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för hur svenska 

banker kan förbättra kundtillfredsställelsen med tjänsten Internetbank genom 

användbarhet, användarvänlighet och förtroende. 

 

 

Min uppsats är uppbyggd på en deduktiv ansats. Det vill säga att jag började med att få 

fram en teori genom vetenskapliga källor för att vidare jämföra den med empirin som 

samlades in genom intervjuer. Genom att jämföra teorin och empirin med varandra 

kunde jag skapa en analys där jag bland annat diskutera om både likheter och 

skillnader. 

 

Problemet som svenska banker måste lösa är att det fortfarande finns bankkunder som 

inte använder sig av Internetbank. Detta problem är stort och måste lösas eftersom det 

leder till att bankerna har svårt att få tillbaka pengar som har investerats. Anledningen 

till att bankerna möter detta problem är för att bankkunderna inte känner sig 

tillfredsställda med Internetbanken. För att kunna lösa problemet, att övertala 

bankkunderna att använda Internetbanken, så måste bankerna förbättra kundernas 

tillfredsställelse med Internetbank så att deras kunder blir Internetbankanvändare. 

 

Det jag har kommit fram till är att bankerna, med hjälp av användbarhet, kan förbättra 

kundernas tillfredsställelse med Internetbanken genom att erbjuda tjänster som 

förbättrar snabbhet, bekvämlighet, engagemang och upplevelse. Bankerna utgår från 

användarvänlighet för att skapa en enkel och lättbegriplig design på Internetbanken. 

Med hjälp av bra kundförtroende kan bankerna förbättra kundernas tillfredsställelse 

med Internetbanken genom att reducera säkerhetsrisken, visa integritet och välvilja. 

 

 

Nyckelord: Internetbank, tillfredsställelse, tjänster, accepterande av Internetbank, 

användbarhet, användarvänlighet, förtroende 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Thaichon, Lobo, Prentice and Quach (2014) skriver att det är viktigt för företagen att 

erbjuda IT-stöd för sina tjänster och på så sätt behålla och tillfredsställa befintliga 

kunder. Internet är ett viktigt verktyg för företagen, då de med hjälp av Internet kan 

förbättra servicekvaliteten för att konkurrera med andra företag (Zhao & Di 

Benedetto, 2013). Därför anses Internet som nyckeln till framgång i många 

tjänstebranscher, inklusive bankbranschen (Bonfield, 1996). Enligt Sabiote och 

Román (2009), är det viktigt att förbättra servicekvaliteten eftersom det påverkar 

kundernas förtroende. Det vill säga att när servicekvaliteten uppfyller kundernas 

behov, är sannolikheten att kunderna återvänder till företaget större. Däremot betonar 

Lai, Griffin och Babin (2009) att förbättrad servicekvalitet också skapar mervärde för 

kunderna, vilket betyder att kunderna känner sig mer tillfredsställda.  

 

Ett av de optimala sätten att öka kundernas tillfredsställelse är att erbjuda IT-tjänster 

(Zhu, Wymer, & Chen, 2002). Eftersom det skapar nya möjligheter för företag att 

tillfredsställa kundernas behov genom snabbare, smidigare, mer tillgängliga och 

självständiga tjänster (Martins, Oliveira, & Popovič, 2014). Det vill säga att IT-

baserade tjänster ökar kundernas bekvämlighet, genom att erbjuda flera tjänster 

(Furey, 1991). Ett exempel på en Internettjänst som kan tillfredsställa kunder är så 

kallad Internetbank (Calabrese & Remshard, 2006).  Internetbank är också känd som 

"Online banking". Denna Internettjänst möjliggör att kunderna kan hantera sina 

bankärenden på egen hand. Internetbankanvändarna kan enkelt kontrollera sitt saldo, 

betala räkningar eller överföra pengar till ett annat konto via sin dator eller 

mobiltelefon. Många banker fokuserar mycket på att utveckla Internetbanken för att 

möjliggöra för kunderna att snabbare och enklare hantera sina bankärenden. Tanken 

bakom det hela är att kunna tillfredsställa användarna utav Internetbanken samt 

konkurrera med andra banker. (Harridge‐ March, Grabner‐ Kräuter, & Faullant, 

2008). 

1.2 Problematisering 
Den snabba utvecklingen av tekniken och Internet har förändrat hur banker bedriver 

sin verksamhet och hur kunderna hanterar sina bankärenden (M. Wu, Jayawardhena, 

& Hamilton, 2014). Det vill säga när Internetbanken infördes år 1997 har mycket i 

bankindustrin förändrats (Lang, Nolle, & Furst, 2003). Bankkontoret var den 

uppenbara mötesplatsen för alla bankkunder att ta del av personliga tjänster. Men 

antalet bankkontor har reducerats på grund av införandet utav Internetbank. Det har 

alltså skett en reducering av bankkontor eftersom Internetbank har gjort att 

bankkunder idag inte behöver besöka bankkontoret för att utföra sina bankärenden, 

utan allt sker via dator eller mobiltelefon. Detta har lett till att bankkunderna idag har 

bättre förståelse om självbetjäning (Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto, & Pahnila, 

2004). Självbetjäning innebär att kunderna kan utföra sina tjänster på egen hand 

(Kim, Seo, Kim, & Chang, 2014). Enligt Polatoglu och Ekin (2001), är anledningen 

till att bankerna införde Internetbank att kostnaden av att tillhandahålla tjänster via 

Internet är billigare än att tillhandahålla samma tjänst på bankkontoret. 
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Accepterandet av Internetbanken varierar med stora procenttal beroende på vilket 

land undersökningen sker i. Det vill säga att antalet av Internetbankanvändare kan 

variera i respektive länder (White & Nteli, 2004). Gerrard, Cunningham och Delvin 

(2006) menar att det finns två scenarier med nya tjänster. Antingen ökar efterfrågan 

på tjänsten märkvärdigt, eller att den ökar sakta men säkert. När efterfrågan ökar 

kommer accepterandet också att öka. Det vill säga att när bankkunderna accepterar 

den nya tjänsten, Internetbank, kommer de att vara villiga att använda den vilket 

påverkar efterfrågan positivt. En underökning som gjordes av en tysk bank (2006) 

visar tydligt att frekvensen av accepterandet av Internetbank varierar i olika länder. 

Undersökningen visar att det var från 70 till 80 procent av befolkningen i Norge och 

Finland som accepterade Internetbank. Men på andra sidan var det från 10 till 20 

procent av befolkningen i Polen och Tjeckien som använde Internetbank. Medan det 

var endast 10 procent i Grekland och Rumänien. Enligt Gerrard, Cunningham och 

Delvin (2006), så var situationen i Asien likadan, att frekvensen av godkännandet av 

Internetbanken också varierade. Det vill säga att inte alla länder i Asien hade stor 

efterfrågan på Internetbank. Till exempel, Singapore. Det var ungefär 30 procent av 

befolkningen som använde tjänsten. Även om antalet av Internetbankanvändare 

ökade, så ville majoriteten av befolkningen inte använda det.  

 

Enligt den tyska bankens undersökning (2006), så använder alla i Sverige sig inte av 

Internetbank. Det var ett stort procenttal av svenskarna som inte accepterade 

Internetbank. Undersökningen visar att det var från 60 - 70 procent av befolkningen i 

Sverige som accepterade Internetbank. Detta innebär att det var från 30 - 40 procent 

som inte använde sig av Internetbanken under 2006. Enligt en ny undersökning i 

Sverige (“Svenska Bankföreningen,” 2012), så har procenttalet ändrats. 

Undersökningen visar att nästan 90 procent av svenskarna som använder Internet 

också använder sig av Internetbank. Men det finns fortfarande svenskar som inte 

använder Internetbank, ungefär 10 procent, även antalet av Internetbankanvändare har 

ökat. Kotler (2014) menar att kunderna alltid har en eller flera anledningar till varför 

de inte köper en produkt eller tjänst. Ett exempel kan vara att behovet inte finns eller 

att produkten eller tjänsten inte uppfyller kundernas förväntan. Gerrard, Cunningham 

och Delvin (2006) säger att många tycker att det är meningslöst att använda 

Internetbank eftersom de inte har behovet av det. Orihuela och Orihuela (2014) och 

Kotler (2014) säger att kunderna endast köper produkter eller tjänster som kan 

tillfredsställa deras behov och uppfylla deras förväntan. Det vill säga när 

bankkunderna upplever att de inte har behovet av Internetbanken eller att tjänsten inte 

uppfyller deras förväntan, då vill bankkunderna inte använda sig av tjänsten.  

 

Risk är enligt Gerrard, Cunninghamn och Devlin (2006) och Lee (2009) en annan 

anledning till varför bankkunderna inte vill använda sig av tjänsten Internetbank. 

Bankkunderna känner sig otrygga med användandet av Internetbank eftersom många 

tror att tjänsten är riskabel. Det vill säga att de upplever att det finns många risker vid 

användning av tjänsten, till exempel en säkerhetsrisk. Bankkunderna är rädda att 

någon ska kunna komma åt deras konton och ta alla pengar, eller att de förlorar 

pengar när de utför transaktioner eller överföringar av pengar via Internet. De flesta 

som har mycket kunskap om Internetbanken är oftast de yngre. De äldre brukar oftast 

ha sämre kunskap om elektroniska produkter, så som datorer och mobiltelefoner. På 

grund av bristen på kunskap, är det svårt för de äldre att hantera Internetbanken 

eftersom det krävs grundläggande kunskap inom teknologin (Mansingh, Rao, Osei-

Bryson, & Mills, 2015). Därför är bristen på kunskap också en anledning till varför 
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bankkunderna inte använder sig av Internetbanken (Gerrard et al., 2006). Många 

bankkunder påstår att tjänster som levereras via Internet saknar den personliga 

kontakten, det vill säga att kunderna inte får personlig service vid användning av 

Internetbanken (Gerrard et al., 2006). Många av kunderna föredrar personlig service 

eftersom de känner sig tryggare att få hjälp av en bankman. Därför är bristen på 

personlig service också en anledning till varför bankkunderna inte använder sig av 

tjänsten Internetbank (Wong, Rexha, & Phau, 2008). Anledning till att många 

personer föredrar personlig service är för att många spenderar mycket tid framför 

datorn på jobbet för att läsa, skriva och skicka meddelanden. Dessa personer vill helst 

undvika datorer efter jobbet. Därför föredrar dessa att besöka en bank för att utföra 

sina bankärenden. Anledningen till detta är för att de vill kunna växla omgivning i 

vardagen (Gerrard et al., 2006).  

 

Utifrån diskussionen ovan finner jag att bankerna möter ett stort problem med att det 

finns bankkunder som inte vill använda sig av tjänsten Internetbank. Detta problem är 

stort och måste lösas eftersom det leder till att bankerna har svårt att få tillbaka pengar 

som har investerats. Gerrard, Cunningham och Delvin (2006) framhäver att det är dyrt 

för bankerna att både införa och utveckla Internetbanken. Om banken har många 

Internetbankanvändare är det möjligt för de att få tillbaka pengarna som har 

investerats. Men om det är få Internetbankanvändare kan det bli problematiskt för 

bankerna. Anledning till att bankerna möter detta problem är för att bankkunderna 

inte känner sig tillfredsställda med Internetbanken. De nämnda anledningarna ovan är 

ett tecken på att Internetbanken inte tillfredsställer bankkunderna. Till exempel, 

kunderna känner sig osäkra med att använda tjänsten eller så har de inte behov av den 

(Gerrard et al., 2006). Detta är något som måste ändras för bankernas lönsamhet. 

Harridge‐ March, Grabner‐ Kräuter och Faullan (2008) betonar att det är viktigt att 

bankerna tillfredsställer bankkunderna med Internetbanken. Anledningen till detta är 

att få dem att bli till tillgivna Internetbankanvändare, vilket leder till bättre lönsamhet 

för bankerna. Det innebär att om problemet inte blir löst kommer lönsamheten för 

bankerna att sjunka. För att kunna lösa problemet med att övertala bankkunderna att 

använda Internetbank, säger Methlie och Nysveen (1999) att bankerna måste förbättra 

kundernas tillfredsställelse med Internetbanken så att deras kunder blir 

Internetbankanvändare. Ökat antal av Internetbankanvändare motsvarar förbättrad 

lönsamhet för bankerna. Författarna säger också att bankerna måste anstränga sig att 

ta reda på vilka anledningar kunder har att inte använda Internetbank för att kunna 

göra positiva förändringar. Detta innebär att bankerna måste utgå ifrån anledningarna 

till varför kunderna inte använder Internetbanken för att kunna utveckla tjänsten för 

att, på så sätt, kunna förbättra kundernas tillfredsställelse. Genom att förstå vilka 

anledningar bankkunderna har att inte använda Internetbanken kan de, på så sätt, få 

klarare förståelse för vilka faktorer som påverkar kundernas tillfredsställelse med 

Internetbanken.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för hur svenska banker kan 

förbättra kundtillfredsställelsen med tjänsten Internetbank genom användbarhet, 

användarvänlighet och förtroende. 
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1.4 Avgränsning  
Internetbanken har expanderat starkt och kraftigt i världen, och accepterandet av 

Internetbanken varierar i alla länder, enligt Gerrard, Cunningham och Delvin (2006). I 

denna uppsats kommer jag inte att fokusera på alla banker i världen, utan jag kommer 

endast att studera de banker som finns på svenska marknaden. För att inte skapa ett 

för brett vetenskapligt spektrum, har jag därför bestämt att i denna uppsats endast 

fokusera på privatkunder och utelämna företagskunder.  

 

1.5 Definitionslista  
Internetbank - Internetbank är en tjänst som bankerna erbjuder för att underlätta för 

kunderna att hantera banktransaktioner via dator eller telefon. Banktransaktioner är, 

till exempel, att kontrollera balansen, betala räkningar och överföra pengar. 

 

Traditionellt sättet - I detta sammanhang betyder det att bankkunder besöker banken 

för att få ärandet utfört istället för att använda sig av internetbanken, där allt kan ske 

utanför banken.  

 

Självbetjäning - Det innebär att kunderna utföra sina tjänster på egen hand. Det vill 

säga att de genomför sina bankärenden via datorn eller telefon. 

 

Tillfredsställelse – Detta är en term som är relaterad till både tjänster och produkter. 

Det är en positiv upplevelse som kunderna upplever när de blir tillfredsställda vid 

användning av produkten eller tjänsten.  

 

Användbarhet - Det innebär att kunderna upplever att produkten eller tjänsten är 

användbar. Det vill säga att produkten eller tjänsten underlättar för kunderna, i detta 

sammanhang, att genomföra olika bankärenden.  

 

Användarvänlighet - Det innebär att kunderna upplever att produkten eller tjänsten 

är enkel att hantera. Det vill säga att kunderna inte ska behöva anstränga sig för att 

begripa hur produkten eller tjänsten fungerar. 

 

Förtroende - Det innebär att kunderna har tillit för företaget och att produkten eller 

tjänsten som erbjuds från företaget alltid är bra och möter deras förväntan.  
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Saunders (2009) och Kothari (2004) förklarar att det finns två olika arbetssätt som 

författare kan använda sig av inom forskning. Dessa två är deduktion och induktion. 

Grunden för denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur de svenska bankerna 

kan förbättra kundtillfredsställelsen med Internetbank genom användbarhet, 

användarvänlighet och förtroende. Därför vill jag att min uppsats skall vara uppbyggd 

på en deduktiv ansats. Anledningen till att jag valde deduktiv ansats är för att detta 

sätt följer de bevisandes väg (Patel och Davidson, 2011). Därför har jag valt 

deduktion som arbetssätt för att jag vill redovisa en trovärdig slutsats som är baserad 

på diskussioner i analyskapitlet. Deduktion ansats innebär att jag började med att ta 

fram en teori genom vetenskapliga källor för att vidare jämföra den med empirin som 

samlades in genom intervjuer. Genom att jämföra teorin och empirin med varandra 

kunde jag skapa en analys där jag bland annat diskuterade om både likheter och 

skillnader. Därmed kunde jag redovisa en trovärdig slutsats som är baserad på 

analysen.  

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärkälla 
Saunders (2009) och Kothari (2004) förklarar att sekundärkälla är information som 

har samlats in för forskningsprojekts ändamål och har viss relevans och nytta för 

andra forskningar. Saunders (2009) betonar också att sekundärkällor är ett måste för 

undersökningar som är baserade på deduktion. Anledningen till att det är ett måste är 

för att deduktion innehåller teorier som skapas genom olika källor och information. 

Därför spelar sekundärkällor en stor roll i undersökningen. Som jag tidigare skrev är 

min uppsats uppbyggd på en deduktiv ansats. Därför är det viktigt för mig att samla in 

många olika källor för att skapa en övertygande teori. Kothari (2004) säger att det är 

viktigt att också välja pålitliga källor för att få fram en trovärdig teori. Då uppsatsen 

ska vara trovärdig och vetenskapligt skriven har jag valt att använda trovärdiga samt 

vetenskapliga artiklar som är publicerade i olika tidskrifter. Ett exempel på tidskrift är 

International Journal of Bank Marketing. Sökord som jag främst har använt mig av på 

databaserna är Internet banking och customer satisfication. 

 

2.2.1.1 Databaser 
De två viktigaste databaser som jag kommer att använda för denna forskning, för att 

hitta vetenskapliga artiklar, är Google Scholar och Discovery.  

 

2.2.1.2 Google Scholar 
"Google Scholar gör det enkelt för dig att söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. 

Från ett och samma ställe kan du söka efter flera ämnen och källor: vetenskapligt 

granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, 

yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. 
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Google Scholar hjälper dig att hitta den mest relevanta akademiska forskningen 

världen över" (“About Google Scholar,” 2015) "Google Scholar ordnar sökresultaten 

efter relevans. De mest användbara referenserna visas högst upp på sidan, precis som 

vid Googles webbsökning. Googles rankningsteknik tar hänsyn till hela texten i varje 

artikel, författaren, publikationen som artikeln fanns i och hur ofta den har blivit 

citerad i övrig vetenskaplig litteratur." (“About Google Scholar,” 2015) 

 

2.2.1.3 Discovery 
"Discovery är vår sökportal för samlad sökning i de flesta av bibliotekets kataloger 

och databaser. Här finns tryckta böcker, rapporter och avhandlingar, e-böcker, 

tidskriftsartiklar och konferensbidrag m.m..." (Jansson & Ericsson, 2011) "Discovery 

ersätter inte de enskilda databasernas specialiserade sökfunktioner utan är ett verktyg 

för samlad sökning i många databaser." (Jansson & Ericsson, 2011) 

 

2.2.2 Primärkälla 
För att skapa en empiri har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Det vill 

säga att jag har gjort en längre och djupare intervju med respondenter. Anledningen 

till att jag valde kvalitativa intervjuer är för att Patel och Davidson (2011) menar att 

kvalitativa intervjuer används för att få djupare kunskap inom det berörda området. 

Enligt Saunders (2009) så är kvalitativa intervjuer det bästa sättet att få kontakt med 

människor och ställa frågor för att få svar till undersökningen. Det underlättar även 

för författarna att jämföra och analysera alla svaren från de olika respondenterna. 

Kothari (2004) säger dessutom att det finns många fördelar med kvalitativa intervjuer, 

till exempel, det är billigt, respondenter har tid på sig att ge välutvecklade svar under 

intervjun och att de kan ge sina egna åsikter. Jag anser att kvalitativa intervjuer är bra 

för att jag därmed får få en bättre och personligare konversation med respondenterna. 

Detta skulle med stor sannolikhet leda till att de blir mer avslappnade och kan därför 

ge mer detaljrika svar. Med kvalitativa intervjuer kan jag även anpassa frågor efter 

den aktuella situationen och förklara frågor som är otydliga för respondenterna. En 

viktig fördel med intervjuer är att jag också kan ställa följdfrågor om jag anser att 

respondenten inte ger mig ett tydligt svar, då kan jag ställa extra frågor för att få ett 

mer utvecklat svar. Jag ställde också följdfrågor då respondenterna gav mig ny 

information och jag ville gå djupare i det området. En annan anledning till att jag 

valde kvalitativa intervjuer är för att jag enklare kan skapa relationer med 

respondenterna som resulterar i en bättre och djupare diskussion. Djupare 

diskussioner är till en stor fördel för min uppsats eftersom desto bättre diskussionen 

är, desto mer information har jag för att skapa en bra empiri.  

 

2.3 Urval 
Jag har på denna uppsats valt att intervjua anställda från olika banker för att få en 

tydligare jämförelse om hur olika banker jobbar med Internetbank. Anledning till att 

jag har intervjuat flera banker och flera anställda med olika roller på respektive bank 

är för att jag vill ha svar ur olika perspektiv. Eftersom Kothari (2004) säger att desto 

flera intervjuer som genomförs, desto bättre och mer övertygande blir jämförelsen och 

diskussionen. Det vill säga att jag vill skapa en analys baserad på olika svar ur olika 

vinklar för att forskningen ska bli mer trovärdig. Jag har valt att intervjua 

Handelsbanken, Sparbanken 1826 och Danske bank då dessa banker är belägna i 



 12 

Kristianstad och har en välfungerande Internetbank. Anledning till att det bara blev 

dessa tre banker är för att de visade intresse av att delta i undersökningen, medan 

Nordea och SEB avstod från att delta på grund av tidsbrist.  

 

2.3.1 Handelsbanken 
Jag har valt att intervjua Handelsbanken eftersom de har mycket erfarenheter inom 

bankbranschen då de grundades 1871, och idag har de cirka 12 000 anställda och 

verksamhet i sammanlagt 25 länder. Till exempel, i Sverige, Nederländerna, 

Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. Dessa länder anser Handelsbanken som 

sina hemmamarknader. De har även två utmärkelser som säger mig att de vet vad de 

håller på med samt att deras svar är pålitliga till min undersökning. År 2015 blev det 

fjärde året i rad som Handelsbanken tagit emot första pris för "Bästa Service" bland 

alla banker i Sverige. År 2014 hade Handelsbanken Sveriges mest nöjda privat- och 

företagskunder i hela branschen. Med tanke på att min undersökning och dess syfte 

handlar om kundernas tillfredsställelse, anser jag att Handelsbanken är en lämplig 

bank att intervjua då de har tagit emot pris för "Bästa Service" samt har Sveriges mest 

nöjda bankkunder. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för 

sina konkurrenter på hemmamarknaderna.  För att uppnå målet måste de främst ha 

nöjdare kunder och lägre kostnader än jämförda banker.  

 

2.3.2 Danske Bank 
Danske bank har cirka 50 bankkontor, finanscenter med gemensam 

spjutspetskompetens och administration i Sverige. Totalt har de ungefär 1300 

anställda på Danske bank i Sverige. Danske bank arbetar mycket med tillgänglighet. 

För de handlar det om både lokal handlingskraft och global utsträckning. Jag ville 

intervjua Danske bank eftersom jag anser att de är lämpliga med tanke på att de har 

funnits på bankmarknaden sen 1871. Det vill säga att de har arbetat med bankkunder 

lika många år som Handelsbanken. Deras vision är att vara den mest pålitliga 

finansiella partnern, vilket innebär att de arbetar mycket med förtroende. Därför vill 

jag intervjua de med tanke på att mitt syfte är att förstå hur bankerna bland annat 

utgår från förtroende för att förbättra kundernas tillfredsställelse med Internetbank. 

Jag anser att Danske Bank är lämpliga att delta i min undersökning för de har bland 

annat tagit priset för "Best Trade Finans". Motiveringen till att de fick priset är att de 

har hög kompetens och lång erfarenhet i både Sverige och inom hela koncernen.  

 

2.3.3 Sparbanken 1826 
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på cirka 60 miljarder och 20 kontor i Skåne samt 

Blekinge har 275 anställda. Sparbanken 1826 är en av de största sparbankerna inom 

Sparbankernas Riksförbund, och även den äldsta i Sverige. Deras filosofi är att vara 

en tillgänglig bank för människor, näringslivet och samhället där deras kunder 

befinner sig. Därför utgår banken från personliga möten och helhetssynen för att 

utveckla kundernas ekonomi. Anledningen till att jag har valt att intervjua Sparbanken 

1826 är för att de är den äldsta banken i Sverige. Det vill säga att de till och med har 

mer erfarenheter än Handelsbanken och Danske bank. Dessutom har de två 

utmärkelser som gör att jag litar på deras svar till min undersökning. Första 

utmärkelsen är att de utsågs till "Banken för Alla".  Förklaringen till varför de fick 

priset är för att banken är en fullservicebank med en tydlig ambition att leverera 
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samma service till alla. Andra utmärkelsen de är belönade med är årets bästa 

prestationer för tjänster och produkter inom mobilbranschen. Med tanke på att min 

uppsats handlar om Internetbank som bland annat används i mobilen anser jag att 

Sparbanken är en lämplig bank att intervjua och att de kan besvara mina frågor då de 

har bra prestationer för tjänster och produkter inom mobilbranschen.  

 

2.4 Personlig och telefonintervju 
Som jag tidigare skrev valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer för att de har 

många fördelar som kan bidra till bra resultat på min uppsats. Till exempel så kan jag 

få djupare kunskap inom det berörda området och möjligheten att ställa följdfrågor 

finns om jag vill att respondenten ska utveckla sina svar. Jag utförde mina intervjuer 

på två olika sätt, personligt och via telefonintervju. Telefonintervjuerna använde jag 

på grund av att vissa respondenter inte befann sig i Kristianstad, utan de jobbade i 

andra städer. Jag hade också möjlighet att skicka enkäter till respondenter som befann 

sig långt ifrån mig, men jag ville inte det. Anledningen till att jag föredrar personlig- 

och telefonintervju är för att jag kan få personlig kontakt med respondenter, vilket jag 

inte kan få om jag väljer att skicka enkäter. Saunders (2009) säger att det är billigt och 

att forskarna kan nå flera deltagare i undersökningen genom att skicka ut enkäter. 

Men största nackdelen med att skicka enkäter är att forskarna inte har möjlighet att ha 

en diskussion med respondenterna för att få mer detaljrika svar. Det vill säga att det 

inte är möjlig att ställa följdfrågor. Kothari (2004) betonar också att forskarna inte 

heller kan få lika utvecklade svar om respondenterna besvarar frågorna på enkäter 

eftersom svaren då kommer att bli begränsade. Därför valde jag att ha 

telefonintervjuer istället för att skicka ut enkäter. Jag fann inga större skillnader 

mellan att ha telefonintervjuer och att ha intervjuer på bankkontoret. Den enda 

skillnaden är att jag inte har personlig kontakt med respondenterna men det påverkar 

inte själva intervjuerna. Jag upplevde att telefonintervjuerna var minst lika bra 

eftersom att jag fortfarande hade möjlighet att ställa följdfrågor och skapa 

diskussioner för att få utvecklade svar. 

 

2.5 Intervjufrågor 
För att underlätta utförandet av intervjuerna, använde jag mig av semistrukturerade 

intervjumetoder, där jag hade en lista med korrekta frågor som dyker upp under 

intervjun. Listan med korrekta frågor kallas för intervjuguide, det vill säga att listan är 

guiden till en bra intervju. Listan redovisas i bilaga A. Enligt Patel och Davidson 

(2011), så karaktäriseras en semistrukturerad intervju av intervjuer som påbörjas med 

generella frågor som stegvist blir mer detaljerade och mer avsmalnande. Författarna 

säger att det är ett vanligt sätt att inleda en intervju på. Anledningen till att det är bra 

att inleda med öppna frågor är för att det kan påverka respondenterna att känna sig 

minder utsatta och mer komfortabla, vilket medför en mer naturlig och avslappnad 

konversation. Frågorna som finns på listan har jag tagit fram genom att utgå ifrån hur 

frågorna skulle bidra till svaren på min problemställning och syfte. Det vill säga att 

jag utgick ifrån vårt syfte och teori för att formulerade frågorna.  Dock kan frågorna 

modifieras och utvecklas under intervjuns gång för att kunna anpassas efter 

respondenten, miljön och situation. Att modifiera och utveckla frågorna bidrar till att 

intervjuerna som genomförts inte blir likadana, utan alla intervjuer är olika beroende 

på respondenterna och situationen. Anledningen till att jag också har utgått ifrån 

teorin är för att min uppsats är uppbyggd på en deduktiv ansats. Det innebär att jag 
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först tar fram teorin för att jämföra den med empirin. Därför är det ett måste att mina 

intervjufrågor är baserade på teori för att jag ska kunna skapa en analys där jag bland 

annat diskutera om likheter och skillnader. Jag har också valt att låta respondenterna 

uttrycka sig fritt i sina svar. Därför gav jag aldrig dem några svarsalternativ, utan 

respondenterna fick uttrycka sig och besvara frågorna hur de än ville.  

 

2.6 Bortfall  
Nordea skulle egentligen också delta i min undersökning. Men av någon anledning sa 

chefen på Nordea i Kristianstad att de inte hade tid att delta när jag redan hade bokat 

tid med dem.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (1991) säger att validitet innebär att forskare ska undersöka det 

som forskaren planerar att undersöka, och reliabilitet är hur tillförlitlig 

undersökningen är. Jag har använt mig av intervjuer för att skapa empiri där mina 

frågor är kopplade till både syftet och teorin som jag har byggt upp genom att samla 

in fakta och information genom pålitliga artiklar.  Anledningen till att mina frågor är 

kopplade till mitt syfte och teori är för att jag vill skapa en analys där jag jämför teori 

med empiri för att besvara mitt syfte. Patel och Davidson (1991) betonar att forskare 

kan öka reliabiliteten genom att spela in intervjuerna för att sedan spela upp dem flera 

gånger för att säkerställa att forskaren har hört och noterat rätt. Därför anser jag att 

tillförlitligheten är hög eftersom jag spelade in alla intervjuer och granskade dem 

genom att jämföra anteckningarna med inspelningarna. Dessutom frågade jag de 

anställda från respektive bank om de ville delta i en undersökning och jag var tydlig 

med vad undersökningen handlade om. Jag frågade dessutom de anställda om vad 

deras roll på banken är, eftersom jag ville intervjua lämpliga personer med kunskap 

om Internetbanken. Anledningen till detta var för att jag inte ville få felaktiga svar till 

undersökningen. Det var enstaka anställda som tackade nej till att delta i 

undersökningen för att de ansåg sig själva som icke lämpliga. De var dock väldigt 

hjälpsamma och hänvisade mig vidare till några av deras kollegor som kunde hjälpa 

mig. 
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2.8 Uppsatsens uppbyggd 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver hur min uppsats är uppbyggd. Först började jag med 

sekundärkällor. Det vill säga att samla in allt material (vetenskapliga artiklar) från 

Google Scholar och Discovery för att skapa en teori utifrån de material jag hittade. 

Därefter genomförde jag 10 intervjuer med tre olika banker, Handelsbanken, Danske 

bank och Sparbanken 1826 för att få fram empirin. Efter att jag hade både teorin och 

empirin gick jag vidare till analys sektionen där jag utgick ifrån teoriramen och 

diskuterade varje huvudfaktor (användbarhet, användarvänlighet och förtroende) 

genom att jämföra teorin med empirin och de olika svaren från respektive bank. 

Utifrån analysen kunde jag dra slutsatser som besvarade mitt syfte. 
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3 Teori 
 

3.1 Vad är Internetbank? 
Denna uppsats fokuserar först och främst på Internetbanken. Därför är det nödvändigt 

att förstå innebörden av Internetbanken och dess roll i bankindustrin för att förstå 

denna uppsats. Numera har många banker genomfört det nya sättet att behandla 

bankärenden, Internetbank, i sin verksamhet för att tillfredsställa kunder. Internetbank 

innebär att kunderna kan hantera sina pengar utan fysisk kontakt. Muniruddeen 

(2007) menar att kunderna kan utföra olika banktransaktioner på Internet. 

Banktransaktioner är, till exempel, att kontrollera balansen, betala räkningar och 

överföra pengar. Enligt PayYourWay (“What is Internet Banking | How to Pay Online 

or by Phone |,” 2015), som är en webbplats som hjälper kunderna att skicka och ta 

emot pengar runt om i världen, så underlättar Internetbanken för kunderna att hantera 

banktransaktioner via dator eller telefon, så länge de kan ansluta till Internet. 

Dessutom, enligt Muniruddeen (2007), så skapar Internetbanken nya möjligheter för 

kunderna att hantera sina pengar på ett enklare och smidigare sätt.  

 

Chavan (2013) säger att elektroniska banktjänster, även känd som "e-banking", har 

funnits under en lång tid i form av ATM som innebär uttagsautomat. Enligt Al-

Baghdadi, Rizvi och S. Rizvi (2009), är "E-banking" en automatiserad 

leveransbankprodukt och tjänst direkt till kunderna via elektroniska 

kommunikationskanaler. "E-banking" inkluderar system, såsom ATM, som gör att 

kunderna eller företagen enklare och smidigare kan få tillgång till sina konton. Men 

nyligen, enligt Chavan (2013), har "E-banking" utvecklats med hjälp av Internet som 

har gjort att bankärenden för både bankerna och kunderna blir smidigare och enklare 

att hantera. Enligt figuren nedan, så består E-banking av olika elektroniska 

distributionskanaler, och en av dem är Internetbank som har utvecklats för att 

tillfredsställa kunderna. Med andra ord, Internetbanken är en viktig del av "E-

banking" som erbjuder olika bankprodukter och tjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang, Nolle och Furst (2003) säger att Internetbanken infördes år 1997. Anledningen 

till att den infördes är, enligt Polatoglu och Ekin (2001), för att kostnaden av att 
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tillhandahålla tjänster via Internet är billigare än att tillhandahålla samma tjänst på 

bankkontoret. Sefeena, Date och Kammani (2011) säger att bankerna genomförde E-

banking eftersom det hjälper bankerna att öppna upp nya möjligheter att locka till sig 

flera kunder samt att öka marknaden.  

 

3.2 Tillfredsställelse 
Tillfredsställelse kan definieras på olika sätt. Hussien och Aziz (2013) menar att 

tillfredsställelse är en term som är relaterad till både tjänster och produkter. Däremot 

förklarar Hansemark och Albinsson (2004) att tillfredsställelse är ett faktum som 

kunderna bedömer efter att ha använt produkten eller sett resultatet av tjänsten. 

Hussien och Aziz (2013) menar att bedömningen påverkas av hur nöjda kunderna är 

vid användning av tjänsten eller produkten. Det vill säga när kunderna är nöjda med 

tjänsten eller produkten kommer de att bedöma den positivt. Som tidigare skrivit, 

tillfredsställelse har många olika definitioner, därför ska jag i denna uppsats utgå från 

Kotlers (2014) definition att tillfredställelse är när kunderna känner sig nöjda av att 

använda tjänsten, eller produkten, eftersom den uppfyller deras förväntan och behov. 

 

3.2.1 Varför är tillfredställelse viktig för banker? 
För alla organisationer, oavsett om det är tjänsteindustri, tillverkningsindustrin, 

bankindustrin etc. så har tillfredställelse vuxit fram som ett grundläggande mål för 

alla företag att eftersträva (Hill & Alexander, 2006).  Tillfredsställelse är en viktig 

framgångsfaktor för företagen (Hussien & Aziz, 2013). Med andra ord, 

tillfredsställelse är en viktig faktor för företagets lönsamhet eftersom när kunderna är 

tillfredsställda kommer de att återvända till företaget (Kotler, 2014), och engagera sig 

i att upprepa köp eller användning av tjänsten (East, 1997). Därför anses 

tillfredsställelse som framgången i dagens starka konkurrensmarknad (Kohli & 

Jaworski, 1990). En annan betydelsefull anledning till varför det är viktig att ha 

tillfredsställda kunder är att de kan sprida bra rykten om företaget. Därför är det 

viktigt för bankerna att tillfredsställa sina kunder, annars kan de sprida dåliga rykten 

om banken. Det är en negativ påverkan på företag eftersom det medför att företaget 

förlorar kunder samt marknadsandelar (K.M. File & R.A. Prince, 1992). 

Otillfredsställda kunder sprider inte bara dåliga rykten om banken, utan det är med 

stor sannolikhet även så att de byter till en annan bank. Detta påverkar bankens 

lönsamhet negativt eftersom de förlora en kund som genererar dem pengar 

(Dabholkar, 1996).  Som tidigare sagt, om det är få Internetbankanvändare som inte 

känner sig tillfredsställda, kan det bli problematiskt för banken att få tillbaka pengarna 

som inventerats i Internetbanken (Gerrard et al., 2006). Därför måste bankerna förstå 

vilka faktorer som påverkar Internetbankanvändares tillfredsställelse för att kunna 

förbättra tjänsten (Zavareh et al., 2012; Nath, Schrick, & Parzinger, 2001). 

 

3.3 Faktorer som påverkar kundernas tillfredsställelse inom 
Internetbank 
Det har funnits många forskare som har behandlat detta ämne, och de har alla kommit 

fram till slutsatser om att det finns många faktorer som påverkar kundernas 

tillfredsställelse. Exempelvis tar Jun och Kai (2001) upp många olika faktorer som 

påverkar kundernas tillfredsställelse. De tar upp sex faktorer, design, tillgång, 
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lyhördhet, förtroende, användarvänlighet och information som de viktigaste faktorer. 

Sohn och Tadisina (2008) och Yoon (2002) håller med om de sex nämnda faktorer 

som påverkar kundernas tillfredställelse men de betonar även att snabbhet och 

säkerhet också är viktiga faktorer som kan påverka kundernas tillfredsställelse 

positivt. Samtidigt säger Pine och Gilmore (2011) och Pikkaraine, Pikkariainen, 

Karjaluoto och Pahnila (2004) att upplevelse också är en viktig faktor som påverkar 

kundernas tillfredsställelse. Anledningen till detta är att kunderna ofta upplever en 

positiv känsla när produkten eller tjänsten tillfredsställer dem och att den är rolig att 

använda sig av. En till viktig faktor som Liao och Cheung (2002) nämner är 

engagemang eftersom kunderna tycker om att kontrollera sina bankärenden.  

 

Utifrån teorin från dessa olika forskare, så innebär det att det finns många faktorer 

som bankerna kan utgå ifrån för att förbättra kundernas förtroende för Internetbanken. 

Men samtidigt nämner Suh och Han (2002) och Zhou (2011) bara tre faktorer som 

positivt påverkar Internetbankanvändarnas tillfredsställelse. De tre faktorerna är 

användbarhet, användarvänlighet och förtroende. Jag kommer att använda dessa tre 

faktorer som huvudfaktorer i min uppsats, och delar sedan upp alla ovanstående 

faktorer i respektive huvudfaktor. Anledningen till att jag använder användbarhet, 

användarvänlighet och förtroende är för att dessa tre huvudfaktorer omfattar alla 

ovanstående faktorer som forskarna nämnde. Genom att fortsätta läsa kommer du att 

förstå hur de faktorerna har en koppling till de tre huvudfaktorerna.  

 

3.4 Användbarhet 
Det är inte bara en, utan flertal forskare (Davis, 1989; Cheng, Sheen, & Lou, 2006; I.-

L. Wu, 2013; Zhou, 2011) som säger att användbarhet har en stor påverkan på 

kundernas tillfredsställelse. Enligt Davis (1989), så upplever en kund att produkten 

eller tjänsten är användbar när den underlättar för kunden att utföra bankärenden. Det 

vill säga att kunderna upplever att det finns fördelar med Internetbank som 

tillfredsställer dem, vilket leder till att kunden är villig att använda tjänsten (Agarwal 

& Prasad, 1999). Enligt en undersökning där många Internetbankanvändare 

intervjuades, anser många Internetbanken som användbar. Därför har de positiva 

åsikter om Internetbank. Nedan är Internetbankanvändarnas kommentarer om tjänsten 

(Yousafzai, 2012): 

 

 Internetbank har förmågan att utföra banktransaktioner snabbt 

 Internetbank ger kunder möjligheten att spara tid 

 Internetbank underlättar kunder att mer effektivt hantera sin ekonomi 

 Internetbank levererar många och viktiga fördelar 

 
En av anledningar till varför kunder inte vill använda tjänsten Internetbank är för att 

de inte har behovet av det. De tycker att de kan besöka kontoret och få hjälp. Därför 

säger många kunder att det är meningslöst att använda tjänsten eftersom de är nöjda 

med det traditionella sättet (Gerrard et al., 2006). Därför säger Wu (2013) att det är 

viktigt för bankerna att betonar och bevisar för sina kunder att tjänsten Internetbank är 

användbar. På det viset kan bankerna locka kunderna att antigen börja eller fortsätta 

använda Internetbank.  
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3.4.1 Varför är Internetbank användbar? 

3.4.1.1 Snabbhet 
Vi lever nu i ett avancerat samhälle, vilket betyder att vi är upptagna och har mycket 

att göra i vardagen. Många jobbar från 08:00 till 16:00, eller till och med 18:00. 

Därför tenderar kunderna att vara känslig för hastigheten på leveransen av tjänsterna 

(Bateson, 1985; Roboff & Charles, 1998). Många individer vill spara tid och väljer 

därför hellre självbetjäning för att just kunna spara tid (Lovelock & Young, 1979).  

Internetbankanvändare kan spara tid eftersom de via Internetbanken kan överföra 

pengar snabbt, titta på saldo och betala räkningar via datorn eller telefonen. Det vill 

säga de behöver inte besöka banken för att utföra sina bankärenden. Allt sker, på egen 

hand, via datorn eller telefonen (Harridge‐March et al., 2008). Chavan (2013) säger 

att en av de viktigaste fördelar med Internetbanken är att tjänsten är snabb. Kunder 

kan snabbt föra över eller ta emot pengar på sitt konto. Det är snabbare än det 

traditionella sättet eftersom via det traditionella sättet så måste kunderna besöka 

banken för att få ärendet utfört. Kunder får inte heller hjälp på direkten, utan de måste 

stå i kö och väntetiden kan vara lång. Därför menar Liao och Cheung (2002) att 

snabbheten med tjänsten Internetbank är ett betydande kvalitetsattribut som 

tillfredsställer bankkunder.  

 

3.4.1.2 Upplevelse 
Enligt Pine och Gilmore (2011), köper inte kunderna en produkt eller tjänst för själva 

produkten eller tjänsten, utan de köper produkten eftersom en upplevelse ingår i 

priset. Det vill säga de betalar inte bara för produkten eller tjänsten, utan de betalar 

också för upplevelsen vid användningen. Ett exempel är när en kund köper en ny 

iPhone från Elgiganten. Kunden får inte bara mobiltelefonen, kunden får också 

upplevelsen av att kunna hålla i en bekväm och dyr mobiltelefon med bra funktioner. 

Ett annat exempel är restauranger. Kunder betalar inte bara för maten, utan kunden 

betalar också för upplevelsen att kunna vara i en fin omgivning med trevlig utsikt. 

Därför säger Loureiro (2014) att företag inte bara ska leverera en tjänst. Företag ska 

också skapa en minnesvärd och unik händelse för kunderna att uppleva. Därför menar 

Liao och Cheung (2002) att banker inte bara ska leverera IT-tjänster, utan de ska 

också skapa en upplevelse för Internetbankanvändare. De ska kunna njuta av att 

använda tjänsten. Gerrard, Cunningham och Devlin (2006) berättar att vissa kunder är 

trötta på att använda datorer och/eller telefon, detta eftersom dessa personer jobbar 

med det dagligen. Därför är det viktigt att kunderna ska uppleva att Internetbanken är 

roligt att använda så att de inte tröttnar på tjänsten. Chaven (2013) menar att kunderna 

också ska uppleva smidigheten, att enkelt få tillgång till information utan att stressa. 

Till exempel att kunna kontrollera flera konton genom att klicka på en knapp. Ellis 

och Rossman (2008) och Stamboulis och Skvannis (2003) menar att upplevelsen för 

många branscher är nyckeln till framgång, innovation och konkurrenskraft. Det vill 

säga att Internetbankanvändare blir mer tillfredsställda när de njuter av tjänsten. 

 

3.4.1.3 Bekvämlighet 
Kotler (2014) betonar att kunder alltid eftersträvar bekvämlighet. Det vill säga att de 

efterfrågar produkter eller tjänster som underlättar deras vardagsliv. Enligt Chavan 

(2013) och Liao och Cheung (2002) är Internetbank en tjänst som underlättar för 

bankkunder att hantera sina banktransaktioner. Internetbanken är alltid tillgänglig, 
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vilket betyder att kunderna kan göra sina bankärenden när som helst. Fördelen med 

detta är att de inte behöver anpassa sig efter bankens öppettider. Forskarna betonar 

också att Internetbankanvändarna kan göra sina bankärenden oavsett var de befinner 

sig, så länge de kan ansluta till Internet. Detta underlättar för bankkunderna eftersom 

de inte behöver besöka bankerna. Internetbank underlättar också för resenärer 

eftersom de kan vara utomlands och ändå hantera sina bankärenden via datorn eller 

mobiltelefon.  

 

3.4.1.4 Engagemang 
I detta sammanhang betyder engagemang att individen har möjligheten att kontrollera 

pågående processer och sina banktransaktioner, det vill säga att de vill och kan ha en 

kontroll över sin ekonomi. Det har föreslagits att engagemang, eller kontroll, är ett 

viktigt kvalitetsattribut i leverans av tjänster, särskilt när det gäller självbetjäning 

(Liao & Cheung, 2002; Sharma, Tam, & Kim, 2015). Kunderna vill kunna välja 

tjänster som de kan ha kontroll över så de kan kontrollera vad som pågår i processen 

(Bowen, 2006; Langer, 1975). Liao och Cheung (2002) menar att Internetbanken 

tillfredsställer kunder genom att låta de kontrollera sina transaktioner när som helst 

innan bekräftelse. Forskarna säger också att Internetbanken gör det möjligt för 

Internetbankanvändarna att hantera sina transaktioner i sin egen hastighet. Detta är 

något som kunderna gillar eftersom de inte vill uppleva den stressiga stunden.  

 

3.5 Användarvänlighet 
Användarvänlighet är också en faktor som påverkar Internetbankanvändarnas 

tillfredsställelse (Liao & Cheung, 2002; McHaney & Cronan, 2007). Denna faktor 

innebär att kunderna tror att de, med hjälp av en tjänst, kan vara fria från ansträngning 

(Davis, 1989). Collier och Bienstock (2006) menar att användarvänlighet innebär att 

en kund inte ska behöva anstränga sig för att hitta information på webbplatsen eller 

applikationen. Med andra ord, användarvänlighet innebär att tjänster ska vara lätta att 

hantera (Taylor & Todd, 1995). Enligt de befintliga studierna (1996), sedda ur ett 

kundperspektiv, så anses användarvänlighet vara en viktig egenskap hos IT-baserade 

tjänster. Dabholkar (1996) säger att kunder är oroliga över den ansträngningen som 

krävs för att använda tekniken i form av självbetjäning. Därför menar Cooper (1997) 

att företagen ska förenkla IT-tjänsten och på så sätt kunna reducera kundernas oro. 

Huizingh (2000) rekommenderar företagen att skapa och leverera IT-baserade tjänster 

som är enkla och roliga att använda. Anledningen till detta är att kunder inte är villiga 

att anstränga sig för att kunna använda avancerade IT-tjänster.  

 

När Internetbankanvändarna upplever att tjänsten är enkel att använda kommer 

kundernas förtroende för tjänsten att öka. När kunden upplever att transaktionerna är 

enkel att utföra och att det är lätt att förstå hemsidan, eller applikationen kommer 

behovet att kontrollera transaktionerna att reduceras. Detta leder till att 

Internetbankanvändarna litar mer på tjänsten eftersom problem inte uppstår (Muñoz-

Leiva, Sánchez-Fernández, & Hernández-Méndez, 2012). Många forskare hävdar att 

användarvänlighet avgör kundernas förtroende för Internetbanken (Flavián, Guinalíu, 

& Gurrea, 2006). Många forskare menar också att användarvänlighet har en direkt 

och positiv påverkan på tillfredsställelsen hos kunden (Abdinnour-Helm, Chaparro, & 

Farmer, 2005). Enligt en undersökning där många Internetbankanvändare 

intervjuades, anser många att Internetbank är användarvänligt och har därför positiva 
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åsikter om Internetbank. Nedan är Internetbankanvändarnas kommentarer om tjänsten 

(Yousafzai, 2012): 

 

 Internetbank kräver inte mycket mental ansträngning 

 Lätt att lära sig att utföra transaktioner via datorn eller mobiltelefonen 

 Webbsidan har tydliga och begripliga tillvägagångssätt  

 

3.5.1 Hur blir Internetbank användarvänlig? 
En vanlig faktor som gör Internetbanken otillfredsställande är att webbplatsen eller 

applikationen är förvirrande, något som skapar svårigheter för kunderna att hitta de 

tjänster de söker (Forsythe & Shi, 2003). Till exempel är att kunderna har svårt att 

navigera på hemsidan eller applikationen, eller att de har svårt med in -och utloggning 

(Meuter, Ostrom, Roundtree, & Bitner, 2000). Lee (2009) betonar att bankkunderna 

vill att webbplatsen eller applikationen ska vara enkel att hantera. Därför är bra design 

på webbsidan eller applikationen bästa sättet att få Internetbanken att bli 

användarvänlig (Palmer, 2002). Anledningen till detta är att bra design på webbsidan 

eller applikation minskar svårighetsgraden för Internetbankanvändarna att använda 

tjänsten. Webbsidan eller applikationen ska vara tydlig och enkel, vilket ökar 

användbarheten eftersom det underlättar för kunderna att förstå användningen 

(Benbunan-Fich, 2001). Liao and Cheung (2002) säger att det ska vara lätt att följa 

instruktionerna på webbsidan eller applikationen, eftersom det annars blir svårt för 

kunder att utföra bankärenden. Många studier har verifierat att strukturen på 

webbsidan eller applikationen påverkar användarnas tillfredsställelse (Zviran, Glezer, 

& Avni, 2006; Xia Liu, 2008). Därför spelar designen på webbsidan eller 

applikationen en viktig roll för att locka och behålla kundernas intresse för 

Internetbank (Ranganathan & Ganapathy, 2002).  

 

Pennington, Wilcox och Grover (2003) menar att kunderna uppfattar om banken har 

teknisk kompetens när hemsidan eller applikationen är begriplig. När hemsidan eller 

applikationen innehåller bra och enkel design, så bedömer bankkunderna att 

Internetbank har möjligheten och förmågan att tillhandahålla lämpliga 

transaktionstjänster. Detta leder till en ökning av bankkundernas tillfredställelse som i 

sin tur leder till att kunder fortsätter att använda Internetbank. Yoo och Donthu (2015) 

rekommenderar att bankerna ska tänka på grafiken, färgerna, bilderna och animerade 

sekvenser vid skapandet av webbplatsen och applikationen. Författarna menar att 

dessa faktorer påverkar hemsidans utseende, känsla och atmosfär. Till exempel ska 

webbplatsen eller applikationen inte innehålla för många färger eller bilder eftersom 

det kan bidra till att kunder har svårt att navigera för att hitta information. Bressolles, 

Durrieu och Senecal (2014) gjorde en undersökning och det visade sig att kunderna 

har positiva kommenterar när hemsidan har en bra design. Nedan är de olika positiva 

kommentarerna, dessa kommentarer är ett bevis på att kunderna blir tillfredsställda 

när designen på hemsidan är bra.  

 Hemsidan är lätt att använda 

 Lätt att hitta information på hemsidan 

 Hemsidan ger detaljerad information om servicen 

 Enkelt att flytta runt på hemsidan 

 Hemsidan är anlagd på ett tydligt sätt 

 Hemsidan ser bra ut 
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 Hemsidan är kreativ 

 Hemsidan är visuellt tilltalande  

3.6 Förtroende 
Kotler (2014) säger att kundernas förtroende för produkten eller tjänsten är viktigt för 

företagen. När förtroendet är tillräckligt starkt, är sannolikheten att kunden 

återkommer till företaget mycket större (Harridge‐ March et al., 2008; Sabiote & 

Román, 2009). Berry (2000) menar att när kunderna har starkt förtroende för 

produkten eller tjänsten kommer de att bli mer tillfredsställda. Suh och Han (2002) 

säger att förtroende är en av de faktorerna som påverkar Internetbankanvändarnas 

tillfredsställelse, samtidigt som Singh och Sirdeshmukh (2000) betonar att förtroende 

har en direkt påverkan på tillfredsställelse. Yoon (2002) menar att det finns ett 

samband mellan förtroende och tillfredställelse eftersom desto bättre förtroende 

kunden har för produkten eller tjänsten, desto bättre tillfredsställelse. Suh och Han 

(2002) betonar att starkt förtroende uppstår när kunderna upplever att produkten eller 

tjänsten har funktioner som tillfredsställer dem.  

 

Internetsutveckling har under de senaste åren påverkat vardagen och förmåga att 

förbättra affärsindustrier, exempelvis bankindustrin (Subsorn & Limwiriyakul, 2012). 

Som tidigare sagt har E-banking utvecklats med hjälp av Internet som har gjort att 

bankärenden, för både bankerna och kunderna, har blivit smidigare och enklare att 

hantera (Chavan, 2013). Dessutom har riskerna också utvecklats och blivit vanligare 

under de senaste åren (Subsorn & Limwiriyakul, 2012), det vill säga att det finns flera 

möjligheter till bedrägerier på grund av svårigheten att vara anonym vid användning 

av Internetbank (Aldridge, White, & Forcht, 1997). Därför finns det anledningar till 

att vissa bankkunder inte har bra förtroende för Internetbanken. De anser tjänsten som 

riskabel, det vill säga att de uppfattar att det finns många risker vid användning av 

tjänsten, till exempel en säkerhetsrisk. Med andra ord, bankkunderna är rädda att 

någon kan komma åt deras konto och ta alla pengar (Gerrard et al., 2006). Det finns 

olika typer av risker som är relaterade till Internetbanken (Lee, 2009). Nedan är två 

typer av risker: 

 

1) Säkerhetsrisk - en av de mest utmanande problem som kunderna bemöter i 

Internetvärlden. När en kund använder Internet, kan vem som helst på nätet komma åt 

den information som skickas av kunden. Anledningen till detta är att kunderna inte 

kan vara anonyma när de använder Internetbanken. Därför kan risken för stöld av 

information och stöld av korruption av data förekomma (Aldridge et al., 1997). Det 

finns många skickliga hackare som kan få tag på bankkundernas personliga 

information, så som användarnamn, lösenord och kreditkortsuppgifter för att sedan 

kunna använda deras pengar (Reavley, 2005). Därför tror många att de kan bli utsatta 

för identitetsstöld om de använder sig av Internetbanken (Littler & Melanthiou, 2006). 

 

2) Finansiell risk - problem som uppstår vid transaktion eller överföring av pengar till 

andra konton (Lee, 2009). Kuisma, Laukkanen och Hiltunen (2007) menar att många 

bankkunder är rädda att förlora pengar när de utför transaktioner eller överföringar av 

pengar via Internet. Exempel på problem som kan uppstå är att Internet blir 

frånkopplad under den tid som transaktionen pågår.  
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3.6.1 Hur kan förtroende förbättras? 
Flertalet forskare har behandlat ämnet om hur företag kan bygga upp kundernas 

förtroende. Exempel på forskare är Brun, Rajaobelina och Ricard (2014) och Yu, 

Balaji och Khong (2015). Dessa forskare har enats om att det finns tre huvudfaktorer 

som kan förbättra kundernas förtroende, kompetens, integritet och välvilja. Alla dessa 

tre faktorer har en stor påverkan på förtroendet. Därför betonar forskarna att bankerna 

ska utgå ifrån dessa faktorer för att förbättra kundernas förtroende för Internetbanken. 

Brun, Rajaobelina, och Ricard (2014) och Yu, Balaji och Khong (2015) har dock inte 

nämnt säkerhet som en viktig faktor som också påverkar kundernas tillfredsställelse. 

Medan Datta (2010) och Liao och Cheung (2002) säger att säkerhet är en viktig faktor 

för Internetbanken och för att förbättra kunderna tillfredställelse. Anledning till varför 

det är viktigt är för att bankkunderna känner sig tryggare av att använda 

Internetbanken när säkerheten är bra, vilket leder till en ökning av tillfredsställelsen. 

Enligt forskarna (Datta, 2010; Isabelle Brun et al., 2014; 2002; Yu et al., 2015) ovan 

finns det alltså sammanlagt fyra olika faktorer som bankerna ska fokusera på vid 

förbättring av kundernas förtroende för Internetbank, kompetens, integritet, välvilja 

(Isabelle Brun et al., 2014; Yu et al., 2015) och säkerhet (Datta, 2010; Liao & 

Cheung, 2002).  

 

Yu, Balaji och Khong (2015) och Mcknight och Chervany (2002) förklarar att 

kompetens innebär att bankerna kan upprätthålla lämpliga tekniska skyddsåtgärder på 

hemsidan eller applikationen för att reducera säkerhetsrisken och den finansiella 

risken. Därför anser jag att kompetens är en del av säkerhet, istället för att vara en 

egen faktor. Anledning till varför jag säger så är för att säkerhet inom bankindustrin 

handlar om att skydda bankkunderna mot risken för bedrägeri (Parasuraman, 

Zeithaml, & Malhotra, 2005). Kompetens är en nyckeln till att förbättra säkerheten 

(Mcknight & Chervany, 2002; Yu et al., 2015). Därför anser jag att det endast finns 

tre huvudfaktorer då kompentens igår i en av de tre huvudfaktorerna, alltså säkerhet. 

Det blir alltså säkerhet, integritet och välvilja som är de viktigaste faktorerna som 

bankerna främst bör fokusera på för att förbättra kundernas tillfredsställelse. 

 

3.6.1.1 Säkerhet 
Enligt Datta (2010), är säkerheten relaterad till förtroendet. Parasuraman Zeithaml 

och Malhotra (2005) förklarar att säkerheten har som uppgift att skydda användarna 

mot risken för bedrägeri och ekonomiska förluster. Detta innebär att bankerna med 

hjälp av säkerheten kan reducera säkerhetsriskerna samt de finansiella riskerna, vilket 

gör att kunderna kan känna sig tryggare. Eftersom Internetbanken är baserad på 

Internet, som är ett öppet nätverk, så är säkerheten den viktigaste faktorn för att 

förbättra kundernas förtroende. Trots att det har skett framsteg inom Internetsäkerhet, 

exempelvis, kryptering, digitala signaturer och certifikat, så är bankkunderna 

fortfarande oroade vid hantering av transaktioner via Internet (Ranganathan & 

Ganapathy, 2002). Anledningen till detta är att de är rädda för bli utsatta för 

identitetsstöld när de använder Internetbanken (Gerrard et al., 2006; Littler & 

Melanthiou, 2006). Liao och Cheung (2002) menar att reducering av 

säkerhetsproblemen med Internetbanken medför ökning av tillfredsställelse. Jun och 

Cai (2001) säger att när säkerhetsrisken minskar kommer Internetbankanvändarna inte 

vara lika oroliga, vilket leder till en förbättring av förtroendet för Internetbanken, som 

i sin tur ökar kundernas tillfredsställelse.  
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För att förbättra säkerheten krävs kompetens (Lifen Zhao, Koenig‐Lewis, Hanmer‐

Lloyd, & Ward, 2010). Kompetens betyder att bankerna har förmågan och kunskapen 

att uppfylla kundernas behov (Lin, 2011). I Internetbank sammanhang innebär 

kompetens att bankerna kan upprätthålla lämpliga tekniska skyddsåtgärder på 

hemsidan eller applikationen för att reducera säkerhetsrisken och den finansiella 

risken. Eftersom bankkunderna upplever att riskerna förekommer vid användning av 

Internetbanken är det viktigt att bankerna är kapabla att skydda användarna mot 

risken för bedrägeri och ekonomiska förluster (Yu et al., 2015; Mcknight & 

Chervany, 2002). Det vill säga att säkerhetskontroller för sekretess, tillförlitlighet och 

skydd av information är viktigt för en fungerande Internetbank (Kolletzki, 1996; Suh 

& Han, 2003). Bankerna kan förbättra säkerhetskontrollen genom att, till exempel, 

förbättra krypteringen eller införa digitala signaturer och certifikat (Ranganathan & 

Ganapathy, 2002). Som tidigare nämns är att av Bressolles, Durrieu och Senecals 

undersökning så visade det sig att kunderna har positiva kommenterar när hemsidan 

har bra design. Undersökningen visade också att de även har positiva kommentarer 

när hemsidans säkerhet är bra. Nedan är de olika positiva kommentarerna, dessa 

kommentaren är ett bevis på att kunderna blir mer tillfredsställda och känner sig 

tryggare.  

 

 Hemsidan garanterar säkerhet i navigeringen 

 Jag tror att mina personliga informationer är säkra på denna hemsida 

 Jag har bra förtroende för hemsidans säkerhet 

 

3.6.1.2 Integritet 
De närmaste synonymer till integritet är ärlighet och sanningsenlighet, och motsatsen 

är hyckleri.  Integritet handlar om att vara ärlig och ha starka moraliska principer. Det 

innebär att integritet vägleder människor att kunna besluta om vilka moraliska val de 

väljer att ta. Ett exempel på att bankerna inte är ärliga eller inte har starka moraliska 

principer är att de säger en sak och gör en annan (Killinger, 2010). Meyer (2007) 

förklara att integritet innebär att kunderna har en uppfattning om att bankerna följer 

moraliska principer som de anser vara acceptabla. Däremot visar en annan 

undersökning att integritet innebär att bankerna ska ge aktuell och korrekt information 

i rätt tid, agera etiskt (Yu et al., 2015), uppfyller löften (Mcknight & Chervany, 2002), 

underhålla kundens engagemang och upprätthålla sekretess för personuppgifter (Lin, 

2011). Lin (2011) menar att bankerna visar hög integritet när kunderna upplever att 

bankerna uppvisar stark rättvisa och ärlighet. Genom att visa hög integritet kan 

bankerna förbättra kundernas förtroende för Internetbanken (Suh & Han, 2002).  Att 

visa integritet är viktigt eftersom det förmedlar en bild av ärlighet och minskar 

osäkerheten samt potentiella risker. När banken ger ut korrekt information och 

upprätthålla sekretess för personuppgifter känner sig kunderna tryggare och litar mer 

på tjänsten Internetbank (Bhattacherjee, 2002). Yap och Khong (2006) menar att när 

kunderna litar på tjänsten kommer de att ha en positiv attityd mot Internetbanken och 

anser den som pålitlig. Detta leder till att bankkunderna blir villigare att fortsätta att 

använda Internetbanken (Bhattacherjee, 2002). 

 

3.6.1.3 Välvilja 
Välvilja är när kunderna upplever att bankerna visar omtanke för dem och är villiga 

att tillfredsställa andra utöver egocentriska vinstintressen (Robert Jr., Denis, & Hung, 
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2009). Bankerna visar omtanke genom att visa lyhördhet och empati för kundernas 

problem och behov (Yu et al., 2015). Bankerna ska lyssna på kundernas behov genom 

kommunikation, då har kunderna möjlighet att diskutera fram vad som ska ändras 

med gällande Internetbanken (Methlie & Nysveen, 1999). Doney, Cannon och Mullen 

(1998) menar att välvilja handlar om att inte engagera sig i opportunistiska beteende, 

trots de kortsiktiga fördelarna. Denna faktor är viktig eftersom bankkunderna känner 

sig tryggare och mer tillfredsställda när bankerna erbjuder extra service för att 

tillfredsställa sina kunder (Schoorman et al., 2007). Extra service innebär, enligt 

Bhattacherjee (2002), att bankerna hjälper sina kunder även då det inte behövs eller 

belönas för det. Detta genom att till exempel ge bankkunderna feed-back samt lösa 

deras problem och bekymmer (Mathew Joseph & George Stone, 2003).  Bhattacherjee 

och Ba och Pavlou (2002) menar att när kunderna upplever att bankerna är välvilliga 

kommer upplevelsen av osäkerhet och risk att minska. Detta eftersom bankerna är 

välvilliga att utför banktjänster som realiserar kundernas förhoppningar. Därför säger 

Bhattacherjee (2002) att bankkunderna är mer villiga att använda Internetbanken när 

bankerna visar mer omtanke vilket bidrar med en förbättring av tillfredsställelsen.  

 

3.7 Sammanfattning av teori 
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Figuren (modell 1) är en sammanfattning av min teori. Enligt teorin som jag har fått 

fram finns det tre faktorer som positivt kan påverka kundernas tillfredsställelse inom 

Internetbank, användbarhet, användarvänlighet och förtroende. Användbarhet innebär 

att kunden upplever att produkten eller tjänsten är användbar när den underlättar och 

förbättrar för kunden att utföra bankärenden (Davis 1989). Användbar innehåller 

snabbhet, upplevelse, engagemang och bekvämlighet som kan förbättra kundernas 

tillfredsställelse. Användarvänlighet är en annan faktor som positivt kan påverka 

kundernas tillfredsställelse inom tjänsten Internetbank. Collier och Bienstock (2006) 

menar att användarvänlighet innebär att en kund inte ska behöva anstränga sig mycket 

för att hitta information på webbplatsen eller applikationen. Därför handlar denna 

faktor endast om design.  Förtroende är också en faktor som positivt kan påverka 

kundernas tillfredsställelse med tjänsten Internetbank. Berry (2000) menar att när 

kunderna har starkt förtroende för produkten eller tjänsten kommer de att bli mer 

tillfredsställda. För att förbättra kundernas förtroende ska bankerna reducera 

säkerhetsrisken samt visa integritet och välvilja.  
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4 Empiri 

4.1 De intervjuade 

4.1.1 Handelsbanken 
Sammanlagt två personer från Handelsbanken, Tobias Larsson och Jonas Friman, 

ställde upp och blev intervjuade via telefon. Tobias jobbar som 

verksamhetsutvecklare och har åtta års erfarenhet av att jobba på banken, varav fyra 

år som verksamhetsutvecklare. Jonas är gruppchef på Handelsbanken i Malmö och 

har jobbat där i 15 år. Dessa två personer fick jag tag på genom Ingrid Fleron som är 

kontorschef i ett kontor i Malmö. Hon anser att dessa är kapabla och har tillräckligt 

med kunskap för att besvara mina intervjufrågor.  

 
Tobias Larsson - Tobias (HB) 

Jonas Friman - Jonas (HB) 

  

4.1.2 Danske Bank 
Det var sammanlagt fyra personer från Danske Bank som ställde upp på denna 

intervju. Två stycken, Josefin Hansson och Annika Malm, som blev intervjuade på 

kontoret i Kristianstad, och två andra, Carin Fryd och Ingelin Thornberg, som blev 

intervjuade via telefon eftersom de för tillfället befinner sig i Stockholm. Josefin 

jobbar med kundtjänst och har två och ett halvt år erfarenhet inom bankindustri. Både 

Annika och Carin jobbar som kundrådgivare. Annika har jobbat med detta i åtta år på 

Danske Bank och nio år på Sparbanken, medan Carin har jobbat med detta i ett år. 

Ingelin jobbar med både kundtjänst och kundservice online och har 4 år erfarenhet 

inom bankindustri.  

 

Josefin Hansson - Josefin (DB) 

Annika Malm - Annika (DB) 

Carin Fryd - Carin (DB) 

Ingelin Thornberg - Ingelin (DB) 

 

4.1.3 Sparbanken 1826 
Sammanlagt fyra personer från Sparbanken 1826 ställde upp på att bli intervjuade. 

Dessa fyra personer var Susanne Frantz, Philip Archehon och Emil Johansson samt en 

person som ville vara anonym som dock ställde upp på en telefonintervju.  

 

Susanne har jobbat med kundtjänst i 26 år. Philip blev rådgivare 2012 och jobbade 

inom kundtjänst två år tidigare. Emil jobbade med telefonkundtjänst 2014, och idag 

jobbar han med kassakundtjänst. Personen som ville vara anonym hade sina 

personliga skäl och därför vi döper denna person till "Anonym" i denna uppsats. 

Denna anonyma person jobbar främst med rådgivning, men har även en liten roll 

inom Internetbank.  
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Susanne Frantz - Susanne (S) 

Philip Archelon - Philip (S) 

Emil Johansson - Emil (S) 

Anonym - Anonym (S) 

 

4.2 Vad är Internetbank? 
Handelsbanken förklarar att Internetbank är en tjänst där kunderna själva kan sköta 

det mesta av sina bankärenden via datorn eller telefonen. Danske Bank förklarar 

däremot att Internetbanken är ett sätt att få en överblick över sin ekonomi. De säger 

också att Internetbanken gör det lättare för kunderna att sköta sin vardagsekonomi. 

Sparbanken 1826 säger däremot att Internet är mer än ett bankkontor. Kunder med 

Internetbank kan göra alla tänkbara bankärenden. Handelsbanken, Danske bank och 

Sparbanken 1826 ger exempel på bankärende som kunderna kan göra på egen hand - 

kunderna kan enkelt överföra pengar till andra konton, betala fakturor, sälja eller köpa 

fonder/värdepapper, öppna nya konton, titta på saldo och mycket mer. Jonas (HB) 

säger att Internetbanken är en plattform som Handelsbanken införde för ca 17år sen 

för att tillfredsställa kunderna via datorn. Tobias (HB) och Emil (S) menar att idag 

kan banken även tillfredsställa sina bankkunder genom applikationer som är en del av 

Internetbanken på telefon eller surfplattan. Jonas (HB), Susanne (S) och Philip (S) 

betonar att tjänsten Internetbank är ett måste för bankerna eftersom det är den mest 

optimala idén att erbjuda tjänster där kunderna själva kan utföra sina bankärenden på 

egen hand. Josefin (DB), Carin (DB) och Ingelin (DB) säger däremot att 

Internetbanken är en helhetslösning för privatpersoner att ha koll på sin ekonomi. 

Anonym (S) säger att Internetbanken är ett nytt sätt för bankerna att leverera tjänster. 

Både Jonas (HB) och Tobias (HB) har märkt att antalet av Handelsbankens kontor har 

reducerat märkvärdigt efter att tjänsten Internetbank infördes. Anledningen är att 

många av deras bankkunder insåg att de inte behöver besöka kontoret, utan de kan 

själva enkelt och snabbt genomföra sina banktransaktioner via datorn eller telefon.  

 

4.3 Speciella tjänster 
Handelsbankens Internetbank erbjuder nästan alla tjänster som erbjuds på kontoret. 

De vanligaste tjänster som Internetbankanvändare använder sig av på Internetbanken 

är överföring av pengar till andra konton, betalning både in-och utrikes och 

kontrollering av saldo. Dessa tjänster betraktas som vardagstjänster, enligt Jonas (HB) 

och Tobias (HB). Utöver dessa vardagstjänster erbjuder också Handelsbanken, 

Danske bank och Sparbanken 1826 tjänster så som ansökning av lån och försäljning 

eller inköp av fonder och värdepapper. En intressant tjänst som har blivit omtyckt 

bland kunderna som Handelsbanken och Sparbanken 1826 erbjuder är OCR-scanner. 

Den används vid till exempel betalning av räkningar då kunderna inte behöver slår in 

alla sifforna, utan kunderna kan istället scanna OCR-numret.  

 

Annika (DB) tillägger att Danske Bank också har speciella tjänster som erbjuds på 

Internetbanken, till exempel när kunderna loggar in på Internetbanken så kan de se ett 

diagram med olika staplar som representerar deras utgifter. Det vill säga de kan se var 

deras pengar har hamnat. Exempelvis så representerar den blåa stapeln pengar som 

har gått till mat, medan den gula stapeln redogör pengar som har gått till hyra. Annika 

säger att denna tjänst infördes 2015 och är uppskattad bland deras kunder. Deras 

kunder tycker att diagrammet underlättar för dem att ha koll på var pengar har 
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hamnat, vilket gör att de kan ha bättre koll på sin ekonomi.  Denna tjänst påminner 

om en tjänst som Sparbanken erbjuder som är väldigt omtyck bland sina kunder. 

Denna tjänst kallas ”utgiftskollen”. Tjänsten går ut på att kunderna direkt kan se var 

pengarna har hamnat. Kunderna kan alltså se hur mycket de har spenderat på, till 

exempel, shopping eller fakturor. Denna tjänst är populär och har fått positiva 

kommentarer eftersom kunderna alltid vill ha koll på sin ekonomi. De vill veta exakt 

hur mycket pengar de spenderat, och vad de har spenderat pengarna på. Med 

utgiftskollen kan de enkelt kontrollera sina betalningar och hur mycket pengar som 

har använts. 

 

Annika (DB) och Carin (DB) berättar att Danske Bank erbjuder den så kallade 

tjänsten ”OverCrossBoard.” Denna tjänst underlättar för de kunder som har sina andra 

Danske Bank konton i Norge eller Danmark. Tjänsten går ut på att de kan överföra 

pengar kostnadsfritt mellan sina konton även om kontot är i Danmark eller Norge. Det 

underlättar främst för privatpersoner som jobbar i Danmark eller Norge eftersom de 

enkelt kan överföra sina pengar från norska kontot till svenska kontot. Josefin (DB), 

Carin (DB) och Annika (DB) nämnde också en tjänst som infördes förra året, som nu 

också är uppskattad och eftertraktad, de så kallade E-mötena. Tjänsten går ut på att 

Danske Bank och kunden har ett möte genom att dela skärm på datorn. Anledningen 

till att de införde denna tjänst är för att Danske Bank inte har sina kontor överallt i 

Sverige. Till exempel, de har endast fyra kontor i Skåne. Därför är E-möten väldigt 

praktiskt eftersom det möjliggör för kunderna att kunna ha något slags personligt 

möte via datorn. Kunderna slipper nu ta sig till bankkontoret eftersom mötena kan ske 

via datorn istället. Med hjälp av E-möten kan Danske Bank också bygga och förbättra 

kundrelationer. Alla de intervjuade säger att personlig kontakt saknas på 

Internetbanken eftersom tjänsten är självbetjäning. Därför kan Danske Bank utnyttja 

E-möten för att bygga upp relationer med sina kunder, vilket kan förbättra kundernas 

tillfredsställelse. Josefin (DB) och Ingelin (DB) berättar också att Danske Bank nu har 

ett samarbete med Moderna försäkringar, vilket betyder att kunderna kan beställa 

försäkringar via Internetbanken. Kunderna kan även få en offert på försäkringen via 

Internetbanken.  Sparbanken 1826, å andra sidan har ett samarbete med Unimon 

vilket möjliggör att kunderna kan köpa resevaluta tryggt och smidigt genom 

Internetbanken. Tjänsten är uppskattad eftersom kunderna slipper besöka 

bankkontoret, utan köpet av resevaluta kan ske via datorn och telefonen istället.  

 

4.4 Tjänster som inte finns på Internetbank 
Jonas (HB) säger att det finns enstaka tjänster som endast erbjuds på bankkontoret 

eftersom det inte finns någon möjlighet att ha det på Internetbanken. Jonas ger 

rådgivning som ett exempel. Han förklarar att det inte är möjligt för bankerna att ge 

konkret och detaljrik rådgivning via Internetbanken, eftersom tjänsten saknar 

personlig kontakt. Susanne (S), Anonym (S) och Ingelin (DB) håller med. De säger 

att det är bättre att ge kunderna råd och tips via personliga möten, där de har möjlighet 

att skapa bättre relationer med sina kunder. Anledningen till detta är att bra relationer 

positivt kan påverka deras förtroende för Internetbanken. När kunderna har bra 

förtroende för Internetbanken kommer de att känna sig tryggare med att använda 

tjänsten. Tobias (HB) säger att Internetbanken är en självbetjäningstjänst, vilket 

innebär att kunderna inte har kontakt med dem personligen, utan alla bankärenden 

sker via datorn eller telefonen på egen hand. Därför säger Handelsbanken, Danske 

bank och Sparbanken 1826 att signering av avtal och kontanthantering inte kan 
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erbjudas på Internetbanken. Anledning är för att vissa avtal kräver fysisk legitimering, 

vilket betyder att kunderna måste vara på plats för att skriva under avtalet. 

Sparbanken 1826 tillägger andra tjänster som inte går att hantera via Internetbanken, 

så som att flytta fonder från en bank till en annan. Om kunden vill flytta fonder från 

en bank till en annan så måste kunden vara på kontoret och fysiskt skriver under 

papperna.  

 

 

4.5 Varför använder inte bankkunder Internetbank? 
Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 säger att den vanligaste 

anledningen till att kunderna inte använder Internetbanken är på grund av brist på 

kunskap. Det vill säga den äldre generationen, alltså de äldre människorna, har svårt 

att lära sig att använda Internetbanken. Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 

1826 menar att de äldre är vana vid det traditionella sättet att hantera sina 

bankärenden, med tanke på att många är uppväxta med det traditionella sättet. 

Traditionella sättet, enligt Philip (S), innebär att bankkunderna utför sina bankärenden 

på bankkontoret, till exempel att fylla i blanketter och ge de vidare till en bankman. 

För att ändra på att de äldre men även de unga personerna inte har kunskap om 

Internetbanken, säger Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 att de 

måste ställa upp och hjälpa kunderna genom att utbilda dem. Det vill säga lära dem 

hur Internetbanken fungerar, hur man går tillväga för att betala fakturor eller överföra 

pengar och så vidare. Både Annika (DB) och Anonym (S) säger att allt är lätt när man 

väl kan det. Därför säger alla tre bankerna att de är villiga att hjälpa dem och utbilda 

dem så att de kan bli kapabla till att hantera Internetbanken.  

 

4.6 Användbarhet 
Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 menar att Internetbanken är 

tillgänglig dygnet runt, vilket möjliggör för bankkunderna att genomföra sina 

banktransaktioner när de vill. Det spelar inte heller någon roll var kunderna befinner 

sig så länge de har tillgång till Internet då de kan hantera sina bankärenden på datorn 

eller telefonen. Därför betonar bankerna att Internetbankanvändarna kan både hantera 

sina banktransaktioner när de vill och var de än befinner sig. Jonas (HB) ger ett 

exempel om att en bankkund sitter fast i en långbilkö och spontant har funderingar om 

sin ekonomi, då kan bankkunden smidigt och lätt ta fram mobilen eller surfplattan för 

att kontrollera sin ekonomi, eller till och med genomföra bankärenden. Emil (S) ger 

ett annat exempel att resenärer som befinner sig i ett annat land också kan hantera sina 

bankärenden i Sverige genom Internetbanken. Annika (DB) säger att många har 

oregelbundna jobb, och vissa på dagtid och därmed inte kan besöka bankkontoret. 

Därför uppskattas det att Internetbanken är tillgängligt dygnet runt, även när 

bankkontoret är stängt kan Internetbankanvändare hantera sina bankärenden på 

kvällen.  

 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 vill också betona att 

Internetbanken är en tjänst som förenklar för kunderna att både snabbt och enkelt 

hantera sina banktransaktioner. Enligt Handelsbankens undersökning, som Tobias 

(HB) nämnde, så har majoriteten av Handelsbankens bankkunder positiva synpunkter 

på Internetbanken. Deras undersökning visade att många av deras bankkunder anser 

att Internetbanken är det både enkel och snabb att använda när det gäller att utföra 
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olika slags tjänster, så som betalning av fakturor och överföring av pengar till andra 

konton. Bankkunderna menar att de sparar mycket tid eftersom smidigheten och 

tillgängligheten gör att de inte behöver besöka kontoret, eller stå i kö och vänta. 

Anonym (S) säger att hon har märkt att antalet personer som inte besöker banken har 

ökat märkvärdigt. Därför har många bankkontor lagts ner på grund av brist på 

besökare. Emil (S) säger att alla de små bankkontoren kommer läggas ner och 

Sparbanken 1826 kommer att fokusera på stora kontor i stora städer istället. Annika 

(DB) säger att Danske Bank inte behöver fokusera på att öka antalet kontor eftersom 

många av deras kunder inte behöver besöka kontoret, utan deras kunder gör sina 

bankärenden via Internetbanken eller genom att ringa till kontoret för att få hjälp.  

 
Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 säger att en av de främsta 

anledningar till varför bankkunderna använder Internetbanken är för att de enkelt och 

snabbt kan kontrollera sin ekonomi och genomförda banktransaktioner. Därför 

fokuserar Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 mycket på att 

underlätta för kunderna att kontrollera sin ekonomi för att se hur mycket de har betalt 

under dagen eller månaden, och hur mycket pengar som har kommit in. 

Bankkunderna kan alltså se sin historik för att kontrollera sina betalningar och 

insättningar som har skett tidigare. Till exempel så kan de se hur mycket lön som har 

kommit in och vart pengarna har tagit vägen. På Internetbanken kan de kontrollera 

sina banktransaktioner som skett i flera månader tillbaka. Bankerna säger att kunderna 

också känner sig tryggare när de kan kontrollera processen vid hantering av 

banktransaktioner. Detta innebär att kunderna kan följa hela processen på egen hand 

från att slå in kontonummer till att trycka på knappen "skicka". Bankerna menar att de 

känner sig tryggare eftersom de kan ha koll på vad de har gjort och kan konstatera att 

pengarna kommer att hamna i rätt konto. Att bankkunderna ska få positiva 

upplevelser med Internetbanken är viktigt, enligt Handelsbanken, Danske Bank och 

Sparbanken 1826. De menar att kunderna ska uppleva att Internetbanken är säker och 

att det går att lita på tjänsten. Bankerna försöker få sina kunder att inte uppleva 

hemsidan eller applikationen som osäker. De försöker få kunderna att uppleva dem 

som säkra eftersom det då leder till att kunderna är villiga att använda tjänsten. 

 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 säger att det är viktigt att 

kunderna också upplever att allt är fungerande på hemsidan och applikation, det vill 

säga att de inte ska uppleva att driftstörningar kommer att uppstå vid användning av 

Internetbanken. Enda sättet för bankerna att minimera driftstörningar är att konstant 

utveckla tekniken så att Internetbanken inte drivs av äldre teknik som kan framkalla 

driftstörningar. Handelsbanken tillägger att kunderna också måste uppleva trygghet. 

Att uppleva trygghet, enligt Jonas (HB) och Tobias (HB) är att kunderna upplever att 

det alltid är enkelt och smidig att hantera bankärenden via Internetbanken. Kunderna 

känner tryggheten eftersom enkelhet och smidighet gör att kunderna upplever att 

tjänsten tillfredsställer dem samt förenklar deras vardag. Med andra ord, uttrycker 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 sig starkt att kunderna ska 

uppleva att de är tillfredsställda när de använder Internetbanken. Sparbanken 1826 vill 

också att kunderna ska uppleva att Internetbanken är rolig att använda. Därför säger 

Philip (S) och Susanne (S) med stolthet att Sparbanken 1826 var den första som kom 

ut med tjänsten att skaka på mobilen för att få fram saldot. De menar att det är en ny 

upplevelse med användning av Internetbanken.  Kunderna på Sparbanken 1826 tycker 

att det är en roligt och modern upplevelse eftersom det är annorlunda från att klicka 

på knappar för att få fram saldo.  
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Sparbanken 1826 och Danske Bank tillägger att pris också är en tillfredsställande 

faktor. Många bankkunder föredrar att använda Internetbank eftersom vissa tjänster är 

billigare att utföra genom Internetbanken. Annika (DB), Josefin (DB) och Anonym 

(S) nämner utomlandsbetalning som ett exempel. Utomlandsbetalning är enligt dem 

billigare att hantera via Internetbanken. Anledningen är att om kunderna besöker 

kontoret och får hjälp av en anställd på kontoret så måste banken ta högre avgift. Den 

högre avgiften ska alltså täcka arbetarens lön baserad på den tid som arbetaren hjälper 

kunden att utföra utomlandsbetalningen. Emil (S) ger ett annat exempel om att det är 

gratis att betala fakturor via Internetbanken, medan det kostar pengar att betala på 

kontoret. Anledningen är samma här, att avgiften som kunderna betalar vid betalning 

av fakturor på banken går till arbetarens lön som utför jobbet. Sparbanken 1826 och 

Danske Bank påstår också att pris är en tillfredsställande faktor.   

 

4.7 Användarvänlighet 
Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 säger att designen på 

Internetbanken är viktig. Handelsbanken anser att det är viktigt med rätt typsnitt och 

bra grafiskt utseende. De menar att det ska vara rätt typsnitt eftersom att det ska vara 

lätt för Internetbankanvändarna att läsa vad som står på hemsidan eller applikationen. 

Ett bra grafiskt utseende är också viktigt eftersom hemsidan eller applikationen ska 

vara lockande och trevligt att titta på när kunderna använder Internetbanken. Danske 

Bank tillägger att designen på hemsidan eller applikationen ska ha en koppling till 

varumärket, Danske Bank. Det vill säga att kunder ska känna igen sig att det är 

Danske Banks Internetbank. Därför menar både Josefin (DB) och Carin (DB) att det 

ska vara samma tema på varumärket och hemsidan. Till exempel så ska deras 

bankkunder, som är vana vid att se Danske Bank som blåvit, känna igen sig på 

hemsidan och applikationen då dessa ska ha samma blåvita tema. 

 

Tobias (HB) betonar att design är en pågående process. Det vill säga Handelsbanken 

försöker konstant att förbättra hemsidans och applikationens design. Tobias (HB) 

menar att Handelsbanken aldrig blir färdig med Internetbankens design eftersom den 

alltid kommer att utvecklas och förbättras. Handelsbanken, Danske Bank och 

Sparbanken 1826 säger att designen på hemsidan och applikationen förbättras genom 

att, till exempel, förtydliga hemsidan eller applikationer med ikoner med bilder för att 

underlätta för kunderna att navigera sig samt skapa genvägar så att det inte blir lika 

mycket klickande. Anledningen till att Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 

1826 kontinuerligt förbättrar och utvecklar Internetbankens hemsida och applikation 

är för att göra det enklare för kunderna att förstå tjänsterna samt funktionerna. Alla 

bankerna tar alltid del av kundernas synpunkter och kommentarer på hemsidans och 

applikations design. Det vill säga att bankerna utgår ifrån kundernas synpunkter och 

kommentarer för att designa en enkel och lättbegriplig hemsida och applikation. Jonas 

(HB) betonar att hemsidan inte bara ska vara enkel och lättbegriplig, utan hemsidan 

ska också vara tydlig. Till exempel, det ska vara tydligt om det är plusgiro eller 

autogiro på hemsidan och applikationen så att kunden inte trycker på fel giro. Han 

menar att designen ska minska på mänskliga misstag som kunder ofta begår. Ett 

exempel på ett misstag som Internetbankanvändare brukar begå är att trycka på 

plusgiro istället för autogiro, eller tvärtom.  
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4.8 Förtroende 
Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken säger att en vanlig faktor som negativt 

påverkar kundernas förtroende för Internetbanken är bedrägeri. Det innebär att någon 

lyckats komma åt en persons konto och använda alla deras pengar. Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken 1826 säger, med starkt förtroende, att ingen kan hacka 

sig in på någons konto om kontoinnehavaren inte själv har gett ut personliga 

uppgifter. Bankerna menar att det är omöjligt för hackare att komma åt en persons 

konto med bara kontonummer. Anledningen till att bankerna säger så är för att det 

alltid krävs lösenord för att logga in på ens Internetbank, till exempel, lösenord till 

Internetdosan. Utan att veta lösenordet till kontot är det omöjligt att logga in. 

Anledningen till att många tror att folk kan komma åt en persons konto är på grund av 

tidningarna. Nyheter har gjort att folk tror att hackare kan komma åt en persons konto 

enkelt. Men så är det inte eftersom Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 

1826 säger att det är kunderna som har råkat ge ut personliga uppgifter, inkluderat 

lösenord, som gör att kontot blivit hackat. Bankerna säger att kunderna ofta blir lurad 

av falska mejl eller hemsidor där de frågar efter personliga uppgifter som bankerna 

aldrig gör. Bankerna frågar aldrig efter kundernas personliga uppgifter så som 

kontonummer och lösenord. Det kan dock hända att falska hemsidor eller falska mejl 

fråga om det, och då säger Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 att 

man aldrig ska lämna ut personliga uppgifter på Hotmail eller hemsidor.  

 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 påstår, med starkt förtroende, att 

de har bra säkerhet, vilket gör att hackarna aldrig kan komma åt en persons konto utan 

fullständiga personliga information. Handelsbanken och Danske Bank säger att de har 

en egen säkerhetsavdelning där personerna kontinuerlig uppdaterar och förbättrar 

säkerheten med hjälp av utvecklad teknik. Susanne (S) säger att säkerhetsavdelning 

på Sparbanken 1826 dagligen testar nya tekniker och uppdateringar med säkerhet för 

att ha den bästa säkerheten för sina kunder. För att öka säkerheten vid inloggning på 

Internetbanken har Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 fattat beslutet 

att bankkunderna ska behöva Internetdosa för att kunna logga in. Främsta anledningen 

är att öka säkerheten eftersom personen som vill hacka en persons konto måste ha 

tillgång till Internetdosan. Det vill säga om kunden är rädd om sin Internetdosa och 

inte slarvar bort den och inte ger ut koder till andra, så är risken att kontot blir hackat 

lika med noll. På senaste tiden har bankerna utvecklat säkerheten genom att införa en 

ny teknik, Mobil BankID. Emil (S) menar att Mobil BankID är säkert eftersom det 

finns på din mobil, och du har alltid din mobil med dig oavsett vart du går. Han 

förklarar att Mobil BankID är ett nytt sätt att legitimera sig på Internetbanken. Den 

visar att du är just du. Om det nu händer att du tappar din mobil så kan du snabbt 

spärra din mobil vilket hindra tjuven att använda ditt Mobil BankID. Bankerna arbetar 

hårt för att reducera risken att kundernas konton blir hackad. Det bästa sättet är att 

konstant meddela kunderna genom Internetbanken att de alltid ska vara försiktiga med 

falska mejl samt hemsidor och inte lämna ut personliga uppgifter eller lösenord. 

Bankerna kan både varna kunderna att se upp för falska mejl och hemsidor på 

Internetbankens startsida, eller på sidan som kommer fram när kunderna har loggat in 

på Internetbanken. Anledningen till att bankerna konstant vill meddela och varna 

bankkunderna är för att förbättra deras förtroende. När kunderna ofta blir uppdaterade 

med ny information och varningar kommer de att känna sig säkrare, vilket ökar deras 

förtroende för Internetbanken.  
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Det som också påverkar kundernas förtroende för Internetbanken negativt är 

driftstörningar på hemsidan eller applikationer, säger Jonas och Tobias. 

Driftstörningar innebär att Internetbanken inte fungerar vilket leder till att 

Internetbankanvändare inte kan utföra sina bankärenden. Ett exempel på driftstörning 

är att hemsidan eller applikationen inte går att öppna. En annan faktor som påverkar 

kundernas förtroende negativt är sociala medier. Han menar att så fort hemsidan eller 

applikationen ligger nere eller att kunden inte är nöjd med Handelsbankens 

Internetbank så kommer de att berätta det vidare för sina vänner. Det vill säga att 

kunderna kan sprida negativa rykten om Handelsbanken, och det påverkar kundernas 

förtroende eftersom de kommer att få en sämre bild av banken. Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken säger att de har en avdelning där många personer 

ständigt jobbar med tekniken så att driftstörningar inte ska uppstå. På det viset kan 

Handelsbanken förbättra kundernas förtroende för Internetbanken eftersom kunderna 

alltid kan hantera sina bankärenden utan att problem ska uppstå. Det gör att de känner 

sig tryggare vilket leder till att de har bättre förtroende för Internetbanken.  
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5 Analys 
 

5.1 Användbarhet  
En anledning till att vissa kunder inte använder Internetbanken är för att många tycker 

det är meningslöst att använda Internetbanken eftersom de inte har behovet av det. 

Det vill säga att bankkunderna är nöjda med att göra sina bankärenden på det 

traditionella sättet (Gerrard et al., 2006). Därför säger Wu (2013) att det är viktigt för 

bankerna att betona och bevisa för sina kunder att Internetbanken är användbar. På det 

viset kan bankerna locka kunderna att antigen börja eller fortsätta använda 

Internetbanken. Användbarhet innehåller fyra faktorer, snabbhet Chavan (2013), 

upplevelse Cheung (2002), engagemang (Bowen, 2006; Langer, 1975) och 

bekvämlighet (Bowen, 2006; Langer, 1975).  

 

Snabbhet innebär att kunderna snabbt kan överföra pengar eller ta emot pengar. Det är 

snabbare än det traditionella sättet eftersom via det traditionella sättet måste kunderna 

besöka banken för att få ärendet utfört. Kunderna får inte heller hjälp på direkten, utan 

de måste stå i kö och väntetiden kan vara lång, enligt Chavan (2013). Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken 1826 har infört tjänsten Internetbank som betraktas 

som snabbt eftersom de flesta av deras kunder tycker att det är snabbt och enkelt att 

göra sina bankärenden via tjänsten. Varför jag säger så är för att enligt Handelsbanken 

undersökning, så säger många av Internetbankvändarna att det är både snabbt och 

smidigt att utföra bankärenden via Internetbanken. Bankkunderna menar att de sparar 

mycket tid genom att inte besöka bankkontoret. Medan Anonym (S) har märkt att det 

inte är lika många som besöker kontoret som förut. Emil (S) har fått information om 

att kontor i småstäder ska läggas ner eftersom de inte har många besökare, och 

Annika (DB) säger att Danske Bank inte behöver fokusera på att öka antalet av kontor 

eftersom det är så få som faktiskt besöker bankkontoren.  

 

Upplevelse innebär att bankerna inte bara ska leverera IT-tjänster, utan de ska också 

skapa en upplevelse för Internetbankanvändare. De ska kunna njuta av att använda 

tjänsten, enligt Cheung (2002). Ur min empiri upptäckte jag att bankernas två 

gemensamma upplevelser som de vill levererar, är säkerhet och tillfredställelse. 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 vill att kunderna ska uppleva att 

det är säkert på deras Internetbank, vilket innebär att risken att kontot blir hackat är 

noll så länge kunden inte ger ut personliga uppgifter till andra. Samtidigt vill 

bankerna också att kunderna ska uppleva tillfredställelse med Internetbanken. Det vill 

säga att kunderna ska uppleva att de är nöjda med att använda tjänsten. Däremot 

fokuserar Danske Bank och Sparbanken 1826 mycket på att kunderna ska uppleva att 

hemsidan och applikationen ska vara fungerande, det vill säga att de inte ska uppleva 

att driftstörningar kommer att uppstå vid användning av Internetbanken. Medan 

Handelsbanken fokuserar på tryggheten och att kunderna alltid upplever att det är 

enkelt och smidig att hantera bankärenden via Internetbanken. Sparbanken 1826 vill 

också att kunderna ska uppleva att det är roligt att använda Internetbanken. Det var 

därför de introducerade tjänsten att skaka fram saldot. Idag är de ensamma om det, det 

vill säga det är bara Sparbanken 1826 som försöker levererar en rolig upplevelse till 

kunderna genom en unik tjänst. Som tidigare nämns, så är en av anledningar till 
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varför kunderna inte använder Internetbanken att de har tröttnat på IT. De tycker att 

det är långtråkigt eftersom många jobbar med det dagligen. Därför är det en stark 

ökning av tillfredsställelse när Sparbanken 1826 introducerade en unik tjänst som är 

rolig att använda. Att skaka fram saldot är helt annorlunda än att sitta framför datorn. 

Tjänsten ger möjlighet att locka människor som jobbar med datorn dagligen eftersom 

att skaka fram saldot är en annorlunda upplevelse än att knappa på datorn. Det vill 

säga att Sparbanken 1826 kan tillfredsställa personer som är trötta på IT med sin 

unika och roliga tjänst.  

 

Bekvämlighet innebär att en produkt eller tjänst underlättar kundernas vardagsliv 

(Kotler, 2014). Enligt min teori är Internetbanken en tjänst som underlättar för 

bankkunderna att hantera sina banktransaktioner. Internetbanken är alltid tillgängligt, 

vilket betyder att kunderna kan göra sina bankärenden när som helst. Fördelen är att 

de inte behöver anpassa sig efter bankernas öppettider. Forskarna betonar också att 

Internetbankanvändarna kan göra sina bankärenden oavsett var de befinner sig, så 

länge de kan ansluta till Internet. Det underlättar för bankkunderna eftersom de inte 

behöver besöka banken. Internetbanken underlättar också för resenärer eftersom de 

kan vara utomlands och ändå hantera sina bankärenden via datorn eller mobiltelefon 

(Chavan, 2013; Liao & Cheung, 2002). Teorin stämmer överens med empirin. Enligt 

min empiri säger Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 att 

Internetbanken är tillgänglig dygnet runt vilket möjliggör för bankkunderna att 

genomföra sina banktransaktioner när de vill. Bankerna säger också att så länge 

kunden har tillgång till Internet, så spelar det ingen roll var kunden befinner sig. Det 

vill säga att kunderna kan hantera sina bankärenden när de vill och var de vill.  

 

Engagemang, i Internetbank sammanhang, betyder att individen har möjlighet att 

kontrollera pågående process och sin ekonomi (Liao & Cheung, 2002; Sharma et al., 

2015). Det är en faktor som tillfredsställer kunderna vid användning av 

Internetbanken. Därför vågar jag påstår att Handelsbanken, Danske Bank och 

Sparbanken 1826 har lyckats att tillfredsställa kunderna genom att låta de ha kontroll 

över sin ekonomi på ett smidigt och enkelt sätt. Med tanke på att det är en av de 

främsta anledningar till varför bankkunderna använder Internetbanken. 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 fokuserar mycket på att 

underlätta för kunderna att kunna kontrollera sin ekonomi för att se hur mycket de har 

betalt under dagen eller månaden, och hur mycket pengar som har kommit in. 

Bankkunderna kan alltså se sin historik för att kontrollera sina betalningar och 

insättningar som har skett tidigare. Danske Bank och Sparbanken 1826 har till och 

med utvecklat sin Internetbank med en tjänst, utgiftskollen, som gör att deras kunder 

enklare och snabbare kan se vart pengarna har hamnat. Det är ett tecken på att 

bankerna fokuserar mycket på denna tjänst, att kontrollera sin ekonomi, för att öka 

kundernas tillfredsställelse.  

 

5.2 Användarvänlighet  
Enligt min teori, så är en bra design på webbsidan eller applikationen bästa sättet att 

få Internetbanken att bli användarvänlig (Palmer, 2002). Anledningen är att en bra 

design på webbsidan eller applikation minskar svårighetsgraden för 

Internetbankanvändarna att använda tjänsten. Webbsidan eller applikationen ska vara 

tydlig och enkel, vilket ökar användbarheten eftersom det underlättar för kunderna att 

förstå användningen (Benbunan-Fich, 2001). Liao and Cheung (2002) säger att det 
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ska vara lätt att följa instruktionerna på webbsidan eller applikationen, annars blir det 

svårt för kunderna att utföra bankärenden. Detta stämmer överens med min empiri. 

Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 säger också att design är viktigt. 

Det ska vara lätt att förstå och navigera sig på hemsidan eller applikationen.  

 

Josefin (DB) och Carin (DB) nämnde att designen på hemsidan och applikationen ska 

ha en koppling till varumärket. Det innebär att det ska vara samma tema. Jag håller 

med fullständigt. Dock har jag inte tagit upp det i min teori, därför ville jag lyfta det i 

diskussionen, att det är viktigt. Kunderna ska kunna känna igen sig och koppla sig 

själva direkt till banken. Till exempel, så är vi vana vid att Sparbanken 1826 har temat 

orange och svart. Då förväntar vi oss att deras hemsida eller applikation också 

innehåller dessa färger. Därför kan vi bli förvirrade om temat på Sparbankens 

hemsida eller applikation är blåvit, för då kommer vi att koppla det till Danske Bank 

istället för Sparbanken 1826. 

 

5.3 Förtroende 
I början av arbetet inledde jag en problematisering där jag beskriver stort ett problem 

för bankerna som jag fann inom Internetbank. Problemet som jag fann är att det finns 

vissa bankkunder som inte vill använda tjänsten Internetbank. Det beror på att de inte 

känner sig tillfredsställda med Internetbanken på grund av några anledningar. Första 

anledningen är för att, enligt Gerrard, Cunninghamn och Devlin (2006), så upplever 

kunderna att Internetbanken är riskabel att använda. Det vill säga de är rädda att deras 

konto kommer att bli hackade. Reavley (2005) menar att det finns skickliga hackare 

som kan få tag i bankkundernas personliga information, så som användarnamn, 

lösenord och kreditkortsuppgifter för att använda deras pengar. Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparkbanken 1826 menar att dessa skickliga hackare försöker få 

reda på andras personliga uppgifter genom falska mejl samt hemsidor där de frågar 

efter personlig information. Yu, Balaji och Khong (2015) och Mcknight och 

Chervany (2002) menar att bankerna måste vara kompetenta för att kunna reducera 

säkerhetsrisken. Eftersom bankkunderna upplever att risker förekommer vid 

användning av Internetbanken är det viktigt att bankerna är kapabla till att skydda 

användarna mot risken för bedrägeri och ekonomiska förluster. Bankerna har lyckats 

med att minska säkerhetsrisken. Varje bank, Handelsbanken, Danske Bank och 

Sparbanken 1826, har en speciell säkerhetsavdelning där kompetenta personer 

ständigt jobbar med att utveckla och förbättra säkerheten. Deras säkerhet är så bra att 

hackarna inte kan komma åt någons konto utan fullständiga uppgifter. Enda sättet för 

någon att kan komma åt ditt konto är om du råkat ge ut dina personliga uppgifter utan 

att du visste om det.  

 

Bankerna utvecklar och förbättra sin säkerhet genom nya tekniker, till exempel via 

Mobil BankID, en ny teknik som infördes ganska nyligen för att öka säkerheten när 

du ska legitimera dig på Internetbanken. Det vill säga att Handelsbanken, Danske 

Bank och Sparbanken 1826 ständigt jobbar med säkerheten så att den blir bättre för 

att göra att kunderna känner sig tryggare. Det i sin tur leder till bättre tillfredställelse 

eftersom, enligt Kotler (2014) och Datta (2010), det är när kunderna känner sig trygga 

som det innebär att produkten eller tjänsten har tillfredsställt kunden.  Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken 1826 försöker att reducera på säkerhetsrisken genom 

att också informerar och varnar kunderna genom Internetbanken. Det vill säga att 

kunderna ofta blir informerade och varnade om att inte ska ge ut personliga uppgifter 



 38 

till opålitliga hemsidor och falska mejl. På det viset blir kunderna alltid påminda om 

att inte lämna ut sina personliga uppgifter. När Handelsbanken, Danske Bank och 

Sparbanken 1826 konstant informerar sina kunder om falska mejl och att falska 

hemsidor kan förekomma har bankerna omedvetet visat hög integritet för kunderna.  

Yu, Balaji och Khong (2015) förklarar att integritet innebär att bankerna ska ge 

aktuell och korrekt information i rätt tid. Det är exakt vad bankerna gör eftersom de 

konstant varnar kunderna om falska mejl och hemsidor innan kunderna blir lurade av 

dessa. Sun och Han (2002) menar att bankerna som visar hög integritet förbättrar 

kundernas förtroende eftersom kundernas känner sig trygga när de får den 

informationen de behöver i god tid. 

 

5.4 Att visa välvilja för kunderna 
Tredje anledningen till att kunder inte använder Internetbank är för att många 

fortfarande inte har kunskap om tjänsten. De äldre brukar oftast har sämre kunskap 

om elektroniska produkter, så som datorer och mobiltelefoner. På grund av den 

bristande kunskapen, är det därför svårt för de äldre att hantera Internetbank eftersom 

det krävs grundläggande kunskap inom teknologin (Mansingh et al., 2015). Alla tre 

banker som jag intervjuade är villiga att ställa upp för att hjälpa de äldre genom att 

lära dem hur Internetbank fungerar. Det vill säga att Handelsbanken, Danske Bank 

och Sparbanken 1826 vill utbilda de kunder som inte har kunskap inom Internetbank 

så att även de kan bli kapabla att hantera Internetbanken. Att bankerna vill ställa upp 

och hjälpa sina kunder att få mer kunskap inom Internetbank är ett sätt att visa välvilja 

för kunderna. Enligt Robert Jr, Denis och Hung (2009), så innebär välvilja att 

kunderna upplever att bankerna visar omtanke för dem och att de är villig att hjälpa 

dem för att lösa deras problem och behov. Det vill säga att när Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken 1826 visar välvilja så kan de lösa kundernas problem, 

som i denna situation är brist på kunskap. Detta är ett problem som drabbar kunderna, 

då de inte har kunskapen att hantera Internetbank, något som leder till att kunderna 

blir mindre tillfredsställda. Eftersom Kotler (2014) menar att när en produkt eller 

tjänst löser kundernas problem kommer de att känna sig lättade och mer tillfredsställt 

eftersom problem är löst.  

 

Fjärde anledning till att kunder inte använder Interbank är att tjänsten saknar 

personlig kontakt. Många bankkunder påstår att tjänster som levereras via Internet 

saknar den personliga kontakten, det vill säga att kunderna inte får personlig service 

vid användning av Internetbank (Gerrard et al., 2006). Många kunder föredrar 

personlig service eftersom de känner sig tryggare att få hjälp av en bankman. Det 

innebär att kundernas förtroende ökar mer när de får personlig service (Wong et al., 

2008). Detta har Sparbanken 1826 och Handelsbanken glömt bort att ta hänsyn till. 

Dessa två banker har inte utvecklat någon tjänst som kan förbättra kontakten mellan 

kunder och banken via Internetbank. Däremot har Danske Bank tagit hänsyn till detta 

problem och därför har de utvecklat en tjänst om heter E-möten. Tjänsten går ut på att 

mötena sker via Internetbanken där kunden och banken delar skärm. Det är 

fortfarande inte personlig kontakt, men att få se varandra via skärmen vid möten är 

bättre än att endast prata via telefon. Robert Jr, Denis och Hung (2009) hävdar att 

bankerna ska ta hänsyn till kundernas problem och lösa dem. Detta kallas för välvilja, 

och det har Danske Bank visat eftersom de tog hänsyn till problemet att personlig 

kontakt saknades hos tjänsten Internetbank. Banken löste problemet genom att 

introducera en ny tjänst, E-möten, så att kunden och banken kan se varandra via 
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möten. Lovelock och Young (1979) säger att många individer vill spara tid och därför 

väljer de hellre självbetjäning för att kunna spara tid. Därför är fördelen med E-möten 

att kunderna slipper åka till bankkontoret, vilket innebär att kunden sparar tid och 

därmed ökar kundernas tillfredsställelse.  

 

5.5 Utvecklar Internetbank med speciella tjänster 
När jag analyserade de olika svaren från olika anställda från respektive bank, 

upptäckte jag en viktig likhet mellan alla tre banker, att de fokuserar mycket på att 

utveckla Internetbanken genom att addera speciella tjänster. Detta har jag inte tagit 

upp i teorin att bankerna ska arbeta med att erbjuda nya tjänster för att öka kundernas 

tillfredställelse. Jag tar Danske Bank som ett exempel. De utvecklar Internetbanken 

genom att erbjuda E-möten för att förbättra kontakten med sina kunder. De erbjuder 

också tjänsten som heter "Overcrossboard" för sina bankkunder som också har sina 

konton i ett annat land, såsom Danmark. Med denna tjänst kan bankkunderna enkelt 

och kostnadsfritt överföra pengar till ett annat konto i exempelvis Danmark.  

 

Sparbanken 1826 erbjuder däremot en rolig tjänst som går ut på att bankkunderna kan 

skaka fram sitt saldo. På deras Internetbank kan även bankkunderna titta vart deras 

pengar har tagit vägen, tjänsten kallas för utgiftskollen. Kunderna kan dessutom köpa 

med utländska valutor. Handelsbanken erbjuder tjänsten OCR-scanner som 

underlättar för kunder vid betalning av till exempel fakturor.  

 

Alla dessa tjänster från dessa tre banker är olika, men tanken bakom dessa tjänster är 

densamma. Bankerna vill tillfredsställa sina kunder genom att erbjuda olika tjänster 

som underlättar deras vardag samt löser deras problem. Till exempel, Danske Bank 

erbjuder E-möten för att de vet att deras kunder har svårt att komma till deras 

bankkontor med tanke på att de inte finns överallt i Sverige. Sparbanken 1826 är 

medveten om att många av sina bankkunder vill ha koll på vart pengarna har tagit 

vägen och därför erbjuder de tjänsten "utgiftskollen" för att underlätta för kunderna att 

ha koll på sin ekonomi. Handelsbanken känner till problematiken i att slå in OCR-

numret varje gång kunderna ska betala räkningar. Därför har de tjänsten OCR-scanner 

för att underlätta för dem att betala räkningarna. Kotler (2014) menar att kunderna 

upplever tillfredsställelse när tjänsten som erbjuds av företaget tillfredsställer dem. 

Därför jobbar Danske Bank, Sparbanken 1826 och Handelsbanken kontinuerligt på att 

förbättra samt utveckla sin Internetbank genom att erbjuda nya tjänster. Anledningen 

till detta är att de vill öka kundernas tillfredsställelse.  
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I början av arbetet förklarade jag att bankerna möter ett problem med att deras 

bankkunder inte använder Internetbanken. Detta problem är stort och måste lösas 

eftersom det leder till att bankerna har svårt att få tillbaka pengar som har investerats. 

Anledning till att bankerna möter detta problem är att bankkunderna inte känner sig 

tillfredsställda med Internetbanken. För att kunna lösa problemet, att övertala 

bankkunderna att använda Internetbanken, så måste bankerna förbättra kundernas 

tillfredsställelse inom Internetbanken så att deras kunder blir Internetbankanvändare 

(Gerrard, Cunningham & Delvin, 2006; Methlie & Nysveen, 1999). Därför blir mitt 

syfte med denna uppsats att bidra till ökad förståelse för hur de svenska bankerna kan 

förbättra tillfredsställelse med tjänsten Internetbank genom användbarhet, 

användarvänlighet och förtroende.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baserad på diskussioner där jag har jämfört och analyserat teorin med empirin, har jag 

bekräftat och kommit fram till att teorin som jag har forskat fram stämmer överens 

Modell 1 
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med empirin som jag har fått fram genom intervjuer. Utifrån teorin som jag har 

forskat fram, så är användbarhet en faktor som kan påverka kundernas 

tillfredsställelse med Internet positivt. En anledning till att vissa kunder inte använder 

Internetbanken är för att många tycker att det är meningslöst att använda 

Internetbanken eftersom de inte har behovet av det (Gerrard, Cunningham & Delvin, 

2006; Methlie & Nysveen, 1999). Det vill säga att bankkunderna är nöjda med att 

göra sina bankärenden på det traditionella sättet. Därför är det viktigt för bankerna att 

bevisa för sina kunder att Internetbanken är användbar och är bättre än det 

traditionella sättet i många sammanhang. Därför har Handelsbanken, Sparbanken 

1826 och Danske bank utgått från användbarhet genom att fokusera på snabbhet, 

upplevelse, bekvämlighet och engagemang för att uppnå kundernas behov av 

Internetbanken. Bankernas mål med tjänsten Internetbank är att den också ska vara 

snabb att hantera för att underlätta och spara mer tid för kunderna eftersom de inte 

behöver ta sig till banken och eventuellt vänta i kö. Kunderna ska uppleva att 

Internetbanken är säkert, vilket innebär att de inte ska behöva känna oron över att 

pengarna kommer att försvinna. Internetbanken ska också vara bekvämt, vilket 

innebär att det inte ska vara lika ansträngande som att besöka bankkontoret för att 

kunna utföra banktransaktioner. Internetbanken är bekväm eftersom den alltid är 

tillgänglig samt att banktransaktioner kan genomföras när som helst, direkt på datorn 

eller via telefon. Något bankkunderna inte kan via det traditionella sättet. 

Bankkunderna ska ha möjlighet att på egen hand kunna kontrollera sin egen ekonomi 

när som helst och var som helst, detta är då engagemang.  

 

Enligt teorin är användarvänlighet också en faktor som positivt kan påverka 

Internetbankanvändarnas tillfredsställelse (Liao & Cheung, 2002; McHaney & 

Cronan, 2007). Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 håller med. 

Denna faktor innebär att kunderna tror att med hjälp av en tjänst så kan de vara fria 

från ansträngning. Bankerna anser också att design är viktigt. Det ska vara lätt att 

förstå och navigera sig på hemsidan eller applikationen. Därför har bankerna utgått 

från denna faktor, användarvänlighet, och att ständigt jobba med designen för att den 

ska vara enkel och lättbegriplig för att kundernas tillfredställelse ska förbättras. 

Förtroende är också en faktor som positivt kan påverka kundernas tillfredsställelse 

med Internetbanken, enligt teorin jag har fått fram. En av anledningarna till varför 

kunderna inte använder sig av Internetbanken är för att de anser att tjänsten är riskabel 

(Gerrad, Cunninghamn och Devlin, 2006; Lee, 2009). Därför måste Handelsbanken, 

Danske Bank och Sparbanken 1826 ständigt jobba med att förbättra kundernas 

förtroende för Internetbanken för att förbättra deras tillfredsställelse. Bankerna har 

utvecklat och förbättrat sin säkerhet genom nya tekniker, till exempel Mobil BankID, 

som är en ny teknik som infördes för att öka säkerheten när du ska legitimera dig på 

Internetbanken. Bankerna visar även hög integritet genom att i god tid informera och 

varna sina kunder att inte ge ut personliga uppgifter till opålitliga hemsidor och falska 

mejl. Då förbättras kundernas förtroende eftersom kunderna känner sig trygga med att 

de får den information de behöver i god tid. En annan anledning till varför 

bankkunderna inte använder Internetbanken är för att de inte har kunskap inom den. 

Därför är det viktigt för Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 att visa 

välvilja för att förbättra kundernas förtroende. Det gör de genom att utbilda kunderna 

som inte har kunskapen om Internetbanken så att de blir kapabla att hantera 

Internetbanken. Att bankerna vill ställa upp och hjälpa sina kunder att få kunskap om 

Internetbanken är ett sätt att visa välvilja för kunderna. 
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6.2 Praktiskt bidrag 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Användarbarhet handlar om att en kund upplever att produkten eller tjänsten 

underlättar för kunden att utföra bankärenden (Davis,1989). Som tidigare nämns, så 

innehåller användbarhet fyra faktorer, snabbhet, upplevelse, engagemang och 

bekvämlighet som påverkar användbarhet. Utifrån empirin och diskussionen fick jag 

fram att Handelsbanken, Danske Bank och Sparbanken 1826 jobbar ständigt med att 

införa speciella tjänster på Internetbanken för att underlätta för sina bankkunder att 

utföra olika bankärenden. Det vill säga att bankerna konstant inför nya tjänster till 

Internetbanken för att förbättra användbarheten. Till exempel OCR-scanner, E-möten, 

utgiftkollen och skaka fram saldot. Handelsbanken och Sparbanken 1826 införde en 

tjänst, så kallad OCR-scanner som går ut på att kunderna scannar OCR-numret istället 

för att slå in det manuellt. Tjänsten ökar snabbheten, som i sin tur förbättrar 

användbarhet, eftersom OCR-scannern underlättar för kunderna att betala räkningar 

då de inte behöver slå in varje siffra, vilket tar längre tid. Däremot införde Danske 

bank och Sparbanken en eftertraktad tjänst, utgiftkollen, som ökar kundernas 

engagemang att ha koll på sin ekonomi. Ökat engagemang leder till bättre 

användbarhet då dessa två har en koppling till varandra. Danske bank har utgått från 

Modell 2 
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anledningen till att kunderna inte använder Internetbanken, alltså att de saknar 

personlig kontakt, och infört tjänsten "E-möten" för att underlätta för kunderna att ha 

kontakt med banken via Internetbanken. Det vill säga att bankkunderna inte behöver 

ta sig till bankkontoret för att ha ett möte med banken, utan mötet kan ske via 

Internetbanken istället.  Denna tjänst ökar därmed kundernas bekvämlighet, som i sin 

tur förbättrar användbarhet, eftersom tjänsten underlättar för bankkunderna att kunna 

ha ett möte med banken.  

 

Sparbanken 1826 införde också en omtyckt tjänst som går ut på att kunderna skakar 

fram saldot eftersom de ville leverera en roligare upplevelse. Som tidigare nämns, så 

är en av anledningar till varför kunderna inte använder Internetbanken att de har 

tröttnat på IT. De tycker att det är långtråkigt eftersom många jobbar med det 

dagligen. Därför har Sparbanken 1826 genom denna tjänst förbättrat kundernas 

upplevelse med Internetbank, som i sin tur leder till bättre användbarhet, eftersom 

dessa faktorer har en koppling till varandra.  

 

6.3 Sammanfattning av slutsats 
Mitt syfte med denna uppsats, är som tidigare nämnt, är att bidra till ökad förståelse 

för hur de svenska bankerna kan förbättra tillfredsställelse med tjänsten Internetbank 

genom användbarhet, användarvänlighet och förtroende. Det jag har kommit fram till 

är att bankerna, med hjälp av användbarhet, kan förbättra kundernas tillfredsställelse 

av Internetbanken genom att erbjuda tjänster som förbättrar snabbhet, bekvämlighet, 

engagemang och upplevelse. Bankerna utgår från användarvänlighet för att skapa en 

enkel och lättbegriplig design på Internetbanken. Med hjälp av bra kundförtroende 

kan bankerna förbättra kundernas tillfredsställelse med Internetbanken genom att 

reducera säkerhetsrisken, visa integritet och välvilja.  

 

6.4 Vidare forskning 
Denna uppsats har endast behandlat faktorer som positivt kan påverka privatkunds 

tillfredsställelse av Internetbanken. I dagsläget är det normalt att företag också 

använder sig av tjänsten Internetbank. Därför hade det varit intressant att veta om det 

är samma faktorer som påverkar företagskundstillfredsställelse inom tjänsten 

Internetbank, eller om det är andra faktorer som spelar in.  
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Bilaga A 
 

Arbetsplats:   Namn:    
Position på företaget: Antal anställnings år: 
 

Frågor 
 

1) Vad är Internetbank? 
 
2) Vilka tjänster erbjuder er Internetbank? 
 - Vilka är de viktigaste som ni fokusera mest på? 
 
3) Vilka tjänster använder kunderna sig av mest? 
  
4) Finns det tjänster som endast erbjuder på Internetbanken? 
 
5) Finns det tjänster som inte erbjuder på Internetbanken, utan kunden måste 
besöka kontoret? 
 - Varför? 
 
6) Varför använder bankkunder Internetbank? "Varför är den användbar?" 
 - Vilka anledningar? 
 - Fördelar? 
 
7) Varför använder inte bankkunder Internetbank?  
 - Vilka anledningar? 
 
8) Hur kan kunderna kontrollera sina banktransaktioner?  
 
9) Hur informerar ni till er kunder genom Internetbank? 
 
10) Vilka risker finns det vid användning av Internetbank? 
 
11) Vad gör ni för att minska på riskerna? 
 
12) Vilka faktorer kan påverka förtroende för Internetbank negativt och positivt? 
 - Hur kan ni förbättra kundernas förtroende för Internetbank? 
 
13) Hur definierar ni tillfredsställelse? 
 
14) Hur viktigt är det för företaget att ha tillfredsställda kunder? 
 - Vilka effekter kan du se? 
 - Lönsamhet och varumärke 
 
15) Hur tillfredsställer ni kunder genom Internetbank? 
 
16) Hur förbättra ni kundernas tillfredsställelse? 
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17) Vilka faktorer fokuserar ni mest på för att öka kundernas tillfredsställelse? 
 
 
18) Tycker du att design på er hemsida och app är viktig? 
 - Varför? 
 - Hur kan ni förbättra den? 
 
19) Hur kan ni förenkla för kunder att hantera sina banktransaktioner? 
 
20) Vad kan kunder uppleva genom att använda er Internetbank? 
 - T.ex. smidigheten 
 - Hur kan ni förbättra den? 
 


