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har tvingats att anpassa sig till. Den största förändringen är att online banking erbjuder banktjänster 

som kan utföras oberoende av tid och plats vilket lett till att bankkontor avvecklats och den 

minskade fysiska kontakten mellan bank och kund blir uppenbar. En stor utmaning blir att skapa 

kundlojalitet, eftersom den personliga interaktionen via fysisk närvaro tidigare setts som en 

grundpelare för att knyta åt sig kunder. Tidigare forskning menar nu att servicekvalitet via 

onlinemöten, företagsimage samt teknikmognaden påverkan faktorn förtroende, som beskrivs som 

avgörande för kundlojalitet inom online banking. Studien har vidareutvecklat kunskapen inom 
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faktisk data baserad på upplevd erfarenhet gällande användningen av avancerade tjänster inom 

online banking.   

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur kundlojalitet skapas inom online banking. Studiens 

har tillämpat en positivistisk forskningsfilosofi och deduktiv forskningsansats, där en kvantitativ 

datainsamlingsmetod i form av en internetenkät användes. Resultaten i studien baseras på 71 
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1. Inledning 
I studiens inledande kapitel presenteras bakgrundsinformation till det valda ämnet. 

En problematisering introduceras därefter följt av ett forskningssyfte och en 

forskningsfråga. Slutligen presenteras studiens bidrag samt dess avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  
En banks grundläggande roll har sedan dess upprättande varit att fungera som en 

mellanhand till att transferera kapital mellan individer med ett kapitalöverskott 

respektive underskott via insättningar samt utlån av pengar (Björgell, 2013). Utöver 

denna roll har traditionella bankers verksamheter spridit sig till flera olika plan där 

de står inför en ny utvecklingsmöjlighet: digitalisering. Sedan millenniumskiftet har 

den teknologiska framfarten blivit alltmer uppenbar. Digitaliseringen ger upphov till 

flera effekter bankerna ständigt tvingas anpassa sig till. Ett stort hot är främst den 

ökade konkurrensen som tillkommit, där nya produkter och aktörer tvingar bankerna 

att förändra sina affärsstrategier (Framtidens Bank & Försäkring , 2017).  

Online banking är den mest framträdande faktorn till följd av digitaliseringen inom 

den finansiella världen. Systemet erbjuder motsvarande tjänster som den traditionella 

banken, men den avgörande skillnaden är att de kan genomföras av kunderna 

självständigt och online (Ndubisi, 2007). Detta har skapat en möjlighet för nya 

produkter och nischade företag i form av online banker. Exempel på framstående 

svenska online banker är Nordnet och Avanza Bank (Aktiekunskap, 2015). Nya 

generationer sköter idag vardagliga ärenden genom teknologiska hjälpmedel i allt 

större utsträckning. Detta har för den äldre generationen blivit en komplex 

övergångsfas. Ett praktiskt exempel som visar teknologins framfart inom den 

finansiella sektorn är att 90 procent av befolkningen i åldrarna 20-40 år har det 

elektroniska underskriftssystemet BankID. Det förutspås att med dagens 

etableringsgrad av BankID-användare i Sverige kommer transaktionerna år 2017 att 

uppgå till cirka 2,5 miljarder. Digitaliseringen är inte något som bara har påverkat 
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individer, utan även institutioner (Privata Affärer, 2008; Framtidens Bank & 

Försäkring , 2017; BankID, 2017).  

Till följd av fler aktörer och produkter som ständigt tillkommer på marknaden, har 

en avgörande faktor varit att hela tiden erbjuda nya och innovativa tjänster (Strålfors, 

2015). Detta har dock inte varit det enda problemet för bankerna, då homogena 

produkter bidragit till nya utmaningar om hur man skapar kundlojalitet. EU-direktivet 

PSD2 är en bidragande faktor till detta som förväntas träda i kraft år 2018. Bankerna 

blir inte längre ensamma om sina kunders kontoinformation och betaltjänster. 

Resultatet blir således att banken även kommer att konkurrera med aktörer som 

erbjuder specifika tjänster (Nordea, 2016). Transaktioner kommer inte att vara inom 

bankens ägo enbart, utan banker måste anpassa sig till en tredje part som kan erbjuda 

liknande betalningstjänster. Detta har medfört sänkta bytesbarriärer då kunderna får 

ett större urval och därmed lättare kan byta bank eller kombinera sina digitala tjänster 

(Schultz & Bailey, 2000; Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Grönroos, 2002; 

Boyd, Leonard, & White , 1994). 

Den personliga relationen mellan kunden och banken har länge setts som en 

grundpelare i skapandet av lojala kunder (Patton, 2002). Den ökade digitaliseringen, 

som bidragit till att onlinetjänster kan utföras av kunder oberoende av tid och rum, 

har ökat avståndet mellan bank och kund (Wendlandt & Schrader , 2007). Den 

pågående digitaliseringen har inte bara bidragit till lättillgänglighet och smidighet i 

utförandet av finansiella tjänster, utan har även inneburit avvecklade bankkontor 

(Ndubisi, 2007). Bankerna ställs på grund av detta inför nya hot där den traditionella 

synen på kundlojalitet försvinner (Schultz & Bailey, 2000). Nischade företag och 

tjänster har därför haft en negativ effekt på bankerna som inte lika lätt kan knyta åt 

sig kunder genom helpaket av onlineprodukter. Förhållandet till kunderna har alltså 

blivit mer komplext och svårhanterat för bankerna, där kunderna får en starkare 

maktposition (Dagens Industri, 2016). 
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1.2 Problematisering 
Bankerna har arbetat med att skapa lojalitet hos den befintliga kundkretsen genom att 

försöka bemöta enskilda behov eftersom metoden är mer kostnadseffektiv än vid 

skapande av nya kundrelationer (Wendlandt & Schrader , 2007). På grund av den 

snabba digitala utvecklingen, som förändrat marknaden och gjort kundrelationer 

svårhanterliga, belyser litteraturen inte väsentligheten i vilka element som påverkar 

kundlojalitet inom online banking. Detta har lett till ett gap mellan forskningen och 

det digitala bankkonceptet då det finns teoretiska brister med tidigare litteratur som 

utgångspunkt. Vi är på väg att träda in i ett nytt paradigm inom bankväsendet. En 

ökad förståelse är därmed viktig med tanke på att digitaliseringen kommer att 

förändra hur bankernas framtida verksamheter bedrivs (Patton, 2002; Veloutsou, 

Daskou, & Daskou, 2004). Man kan nu fråga sig vilka faktorer som är avgörande 

inom skapandet av kundlojalitet i online banking?  

Det finns en hel del tidigare forskning på vilka faktorer som kan antas skapa 

kundlojalitet inom online banking, men en stor brist är att stora delar av forskningen 

baserar sig på den traditionella bankverksamheten. Det finns forskning som visar att 

kundlojalitet är branschstyrt, vilket gör kundlojalitetsteori inom den traditionella 

banken irrelevant inom forskningen för den digitala banken. Anledningen är att 

förmedling utav tjänster och efterfrågan går genom helt andra kanaler (Mittal & 

Lassar, 1998). Veloutsou et.al. (2004) för detta argument ännu ett steg då de påstår 

att lojalitetsgrundande element även kan skilja sig åt mellan banker inom samma 

område. Trots dessa påstådda skilda attribut som skapar lojalitet inom online- 

respektive traditionella banker, appliceras delvis än idag allmänna lojalitetsmodeller 

inom e-lojalitetsforskning vilket skulle kunna ifrågasättas (Valvi & Fragkos, 2012). 

Storbankerna introducerade heltäckande digitala banktjänster under 2015, vilket lett 

till att forskningen inom detta område endast varit hypotetisk och inte bekräftande. 

Genom att bankerna etablerat de nya tjänsterna och har heltäckande onlinepaket, ges 

nu möjligheten att identifiera vilka faktorer som är avgörande för lojaliteten inom den 

digitala banksektorn vilket är syftet med denna rapport (Nordea 1, 2016; Swedbank, 

2016; Nordea, 2016). 
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Baserat på tidigare forskning dras en allmän slutsats som indikerar att kundlojalitet 

är en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. Den slutsatsen blir av allt större 

vikt i samband med mindre visuell kundkontakt och mer automatiserade banktjänster. 

Detta har resulterat i att bankerna blivit tvungna att hitta nya metoder för att skapa en 

lojal kundkrets. (Suh & Han, 2002). Samtidigt förblir trots det bankverksamheternas 

tjänsteinriktade natur och även relationsfaktorn mellan bank och kund som ofta 

benämnts som relationship quality inom lojalitetsforskning (Asunción, Josefa , & 

Augustin, 2004; Ndubisi, 2007; Schultz & Bailey, 2000; Wu, Jayawardhena, & 

Hamiltin, 2014). Reichheld (2003) instämmer i påståendet och menar att en mer 

abstrakt metod borde användas för att estimera lojaliteten hos kunder. Reichheld 

menar fortsättningsvis att kundlojalitet därmed borde ses ur ett attitydmässigt 

perspektiv och mätas utifrån konceptet word-of-mouth. Detta koncept innebär ett 

incitament hos kunden att rekommendera varumärket samt tala väl om det inom sin 

umgängeskrets.  

Den centrala faktorn i utformandet av kundlojalitet anges i föregående studier som 

förtroende (Lii, 2009; Valvi & Fragkos, 2012). Grunden för förtroende blir i samband 

med detta en upplevd säkerhet genom att banken har goda intentioner mot sin kund 

och även är kapabel att ta bättre finansiella beslut än kunden själv. De bakomliggande 

orsakerna till förtroendets betydelse i skapandet av kundlojalitet är en ökad osäkerhet 

och tveksamhet som associeras med online banking (Yu, Balaji, & Khong , 2015). 

Förutom en minskad personlig kontakt har den ökade osäkerheten främst uppstått 

genom att kunderna blivit tvungna att utge känslig data gällande exempelvis deras 

privatekonomi på nätet. En annan orsak är att online tjänsterna medför nya funktioner 

som bidrar till minskad förståelse bland kunder vilket negativt påverkar den upplevda 

risken i användandet av tjänsterna. 

Den stärkta maktpositionen för kunderna gentemot bankerna samt den minskade 

betydelsen av personlig kontakt på grund av nya alternativa förmedlingskanaler, har 

inneburit att ett företags varumärke ökat i betydelse. Ett så kallat företagsimage som 

förmedlas till kunden kan spela en ännu större roll i kundens uppfattning om banken 

och dess värderingar samt vara betydelsefull i skapandet av förtroende och därmed 

kundlojalitet (Lewis & Soureli, 2006; Veloutsou, Daskou, & Daskou, 2004; 

Leelakulthanit & Hongcharu, 2017). Företagsimage är det mest användbara verktyget 
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för serviceföretag såsom banker då kundernas perception av banken påverkar deras 

uppskattning av bankernas tjänster (Grönroos, 1984). Image omfattar främst attribut 

som identitet och rykte (Nguyen & Leblanc , 2001). Båda attributen påverkar kundens 

allmänna uppfattning av banken där ett högt förtroende och en upplevd association 

till verksamheten skapar konkurrensfördelar (Kay, 2006; Yoon , Guffey, & 

Kijewsky, 1993). 

Teknikmognad är fortsättningsvis nästa aspekt som är väsentlig i skapandet av lojala 

kunder inom det digitaliserade bankväsendet. Tidigare forskning belyser vikten av 

webbplatskvalitet samt upplevd säkerhet av onlinetjänster som underliggande attribut 

till teknikmognad, som i sin tur ligger till grund för förtroende hos kunder. 

Teknikmognaden har blivit särskilt viktig eftersom kunderna i större utsträckning 

interagerar med digitala hjälpmedel (Lii, 2009). Trots att bankerna erbjuder 

homogena produkter finns det fortfarande attribut i tjänsterna som kan optimeras 

(Guinalíu, Flavián, & Torres, 2004; Flavián , Guinalíu, & Torres, 2005). En hög 

webbplatskvalitet samt upplevd säkerhet är därför viktiga attribut som skapar ett 

mervärde hos kunden i form av låg upplevd risknivå. En god webbplatskvalitet 

uppnås genom tydlig informationsgivning gällande bland annat onlinetjänsterna 

vilket skapar enkelhet och smidighet i användningen. Anledningen är att detta leder 

till förtroende då en välgjord informationsutgivning skapar ett förtroende då 

tjänsterna upplevs som välplanerade samt naturliga i sin användning (Streukens, 

Liljander, & Allard , 2004; Jeon & Jeong, 2017). En upplevd säkerhet ses i detta 

sammanhang ur ett tekniskt perspektiv där frågan är huruvida banken besitter teknisk 

kapacitet för att skydda en kunds delgivna känsliga information på nätet.  

Den sista förtroendeskapande variabeln är servicekvaliteten som i denna kontext 

definieras som den personliga kontakten och interaktionen bank och kund emellan 

(Grönroos, 1984). Anledningen till denna definition är att den autonoma egenskapen 

online banking erbjuder kunderna leder till att bankerna måste ta tillvara på de 

möjligheter som ges att genom personlig interaktion skapa förtroende då den är en 

starkt erkänd förtroendeskapande variabel (Kheng , Mahamad, Ramayah, & 

Mosahab, 2010; Minh & Huu, 2016; Nilsson, 2007; Reichheld & Sasser, 1990; 

Patterson, 2016; Ndubisi, 2007). Kunder vill känna sig betydelsefulla, personliga 
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interaktioner ger banker möjligheten att uppfylla detta genom att skapa ett mervärde 

(Reichheld & Sasser, 1990; Patterson, 2016).  

En stor tidigare begränsning har varit att online banking varit ett så pass nytt koncept 

som gjort lojalitetsforskningen inte haft tillräckligt med bekräftande material för att 

fastställa vilka faktorer som anspelar sig på lojaliteten. Idag finns förhoppning om att 

avancerade onlinetjänster är tillräckligt etablerade för att få tillgång till ett sådant 

material och komplettera tidigare lojalitetsforskning som på grund av förändrade 

marknads- och kundförhållanden måste uppdateras. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utforska och förklara hur kundlojalitet skapas inom online 

banking genom att testa de hypoteser och faktorer som varit mest framhävda i tidigare 

forskning.  

 

1.4 Forskningsfråga  
Hur påverkar företagsimage, servicekvalitet och teknikmognad kundlojaliteten inom 

online banking, medierad av faktorn förtroende? 

 

1.5 Studiens bidrag 

Studien förväntas bidra till ett relativt nytt forskningsområde där man testar vilka 

variabler som är betydelsefulla för skapandet av lojala kunder inom online banking. 

Studien kommer samtidigt att komplettera tidigare kundlojalitetsforskning som inte 

är lika relevant och måste uppdateras på grund av förändrade marknadsförhållanden 

och kundrelationer i samband med digitaliseringen. En stor tidigare begränsning har 

varit att online banking har varit ett relativt nytt koncept där lojalitetsforskning inte 

kunnat fastställa vilka faktorer som skapar kundlojalitet. För att fylla det 

forskningsgap som existerar är ambitionen att tillämpa variabler som varit mest 

återkommande i tidigare studier relaterade till kundlojalitet och förtroende inom 
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online banking. Dessa sätts i förhållande till insamlad empiri från kunder som faktiskt 

använder sig av avancerade online banking tjänster.  

 

1.6 Avgränsningar 
Studien inriktar sig mot bankkunder som använder sig av avancerade banktjänster 

som definieras under kapitel 1.7. Populationen avgränsas ytterligare då ett kriterium 

är att majoriteten av genomförda banktjänster ska vara genomförda online via 

rådgivning. Det innebär att studiens utfall endast kan appliceras för populationen i 

fråga. För att uppnå hög validitet gjordes denna avgränsning då detta urval ansågs 

uppfylla kriterierna för en lojal onlinekund och därmed studiens syfte.  

 

1.7 Definitioner 
• Online banking: Online banking definieras i denna studie som mer 

avancerade banktjänster som genomförs online via onlinemöte. Dessa tjänster 

omfattar finansiell rådgivning, försäkringsteckning, låneförhandlingar, 

besparingar samt finansiella investeringar/placeringar.  

• Kundlojalitet inom online banking: Kundlojalitet inom online banking 

definieras i denna studie som en kund som innehar majoriteten av sina  

banktjänster online.  
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1.8 Disposition 
Kap 1 - Inledning 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund följt av en problematisering. 

Därefter presenteras studiens syfte, forskningsfråga, studiens bidrag samt 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med begreppsdefinitioner följt av denna disposition. 

 

Kap 2 - Metod 

I det andra kapitlet presenteras valet av vetenskaplig metod. Först presenteras 

studiens forskningssyfte, följt av forskningsfilosofi, forskningsstrategi, 

forskningsmetod samt teoretiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med källkritik för 

studiens val av litteratur.  

 

Kap 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

metateorin institutionell teori. Vidare presenteras teorin gällande varje enskild 

variabel i studiens forskningsmodell och studiens hypoteser. Slutligen illustreras 

studiens forskningsmodell.  

 

Kap 4 - Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiriska metod gällande litteratursökning, 

datainsamlingsmetod, pilotstudie, begräsningar samt urvalsram. Avslutningsvis 

presenteras studiens operationalisering samt validitet och reliabilitet.  

 

Kap 5 - Empirisk Analys 

I det femte kapitlet framkommer studiens resultat som analyseras och kopplas till 

studiens teori samt hypoteser.  

 
Kap 6 - Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras inledningsvis studiens slutsatser som löpande 

diskuteras. Slutligen förs en diskussion kring implikationer, självkritik samt förslag 

till framtida forskning.   
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2. Metod 
Det andra kapitlet presenterar studiens vetenskapliga metod. Den inleder med att 

redovisa forskningssyftet följt av forskningsfilosofi, forskningsstrategi och 

forskningsmetod. Fortsättningsvis i kapitlet diskuteras det teoretiska perspektivet och 

en avrundning sker genom en källkritisk diskussion.   

 

2.1 Forskningssyfte 
Forskningssyftet definieras generellt utifrån tre metoder: utforskande, förklarande 

och beskrivande. Det utforskande används för att identifiera förhållanden mellan 

olika fenomen. Den beskrivande forskningen syftar till att visa ett samband eller 

korrelation mellan två variabler. Vidare undersöker den förklarande studien varför 

dessa faktorer påverkar varandra (Denscombe, 2016). 

Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan påverka kundlojalitet inom 

online banking. Tidigare studier om kundlojalitet är inte längre lika fullständiga och 

måste utvecklas då förhållandena på marknaden och relationen till kunden förändrats. 

Nyare studier går nu in i ett nytt område av kundlojalitetsforskning där man försöker 

belysa vilka faktorer som påverkar kundlojalitet. Med hänvisning till studiens syfte 

och problematisering är den utforskande och beskrivande forskningen mest relevant 

i denna studie. Ambitionen är att identifiera förhållanden mellan nya variabler 

relaterade till kundlojalitet inom online banking och även vill presentera sambandet 

mellan dessa.  

 

2.2 Forskningsfilosofi 
Denscombe (2004) och Bryman (1997) konstaterar att forskningsfilosofierna 

positivism och interpretivism har varit de mest framträdande och använda 

forskningsfilosofierna bland samhällsforskare. De två olika forskningsfilosofierna 

står till stora delar för olika förhållningssätt inom samhällsforskningen. Positivismen 

avser att applicera naturvetenskapliga forskningsmodeller för att kunna undersöka 

sociala fenomen. Den anser att den sociala världen fungerar likt den 
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naturvetenskapliga och borde därmed undersökas och förklaras utifrån liknande 

grundläggande synsätt: orsak och verkan. En händelse leder till något annat. Filosofin 

grundar sig på att använda nuvarande teori för att sedan formulera hypoteser som i 

sin tur mäts via statistiska metoder för att kunna mäta och komma fram till konkreta 

resultat (operationalisering). Här uppstår en stor skiljaktighet positivismen och 

interpretivismen emellan. Interpretivismen kritiserar positivismens utgångspunkt då 

den menar att sociala forskningsämnen inte går att se från ett objektivt perspektiv. 

Anledningen är att den sociala verkligheten anses vara konstruerad och tolkad av 

individer och är därmed i ständig förändring. En konsekvens är att generaliserande 

forskningsresultat kommer att vara komplicerade att uppnå med tanke på konceptet 

gällande att tolkningar och illusioner av den sociala världen bland människor är i 

ständig förändring (Denscombe, 2004; Bryman, 1997). 

Positivismen är i enlighet med studiens kontext då forskningsområdet inte är okänt 

utan det existerar befintlig forskning som försökt identifiera de faktorer som utformar 

en hög kundlojalitet inom online banking. Positivismen ger en möjlighet att försöka 

hitta ett upprepande mönster från tidigare studier gällande vilka faktorer som är 

avgörande kundlojaliteten inom online banking. Dessa formulerade hypoteser 

kommer i sin tur att statistiskt beprövas. Hypoteserna är formulerade enligt den 

forskningsmodell skapad i kapitel tre (se figur 3.1). En kvantitativ metod kommer 

därav att användas då metoden är lämpligast för att kunna uttrycka ett enkelt och 

effektivt forskningsresultat via begrepp som är mätbara samt allmänt applicerbara. 

Interpretivismens ansats är däremot inte lämpad för studiens kontext då den är 

relevant i samband med outforskade forskningsområden som oftast inte har 

tillräckligt med material och empiri. Det innebär att den saknar lämpliga verktyg att 

kunna analysera den data som finns tillgänglig inom mer utforskade områden såsom 

den i studiens kontext (Bryman, 1997; Denscombe, 2016).  

 

2.3 Forskningsstrategi  
Valet av positivism som forskningsfilosofi har medfört att forskningsstrategin 

följaktligen blir i form av en deduktiv ansats. Som nämnt i föregående kapitel medför 

positivismen ett kvantitativt tillvägagångssätt i denna studie, där samband och 
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relationer mellan olika variabler kopplade till kundlojaliteten igenkänns med hjälp av 

teorier som i sin tur testas via hypoteser. Dessa hypoteser framhävs i jämförelse med 

insamlat empiriskt material vilket är ett lämpligt tillvägagångssätt inom empiririka 

forskningsområden såsom det område studien undersöker. Tillämpningen av en 

deduktiv ansats kräver ett stort antal respondenter för att resultatet i denna studie ska 

kunna generaliseras. En bibehållen objektivitet i förhållande till det som studeras är 

också avgörande för utformandet av resultaten i studien vilket kan vara svårt att 

uppnå på grund av de anledningar nämnda i föregående kapitel (Denscombe, 2004; 

Bryman, 1997).   

Induktiv ansats är motsvarigheten till den deduktiva ansatsen. Att tillämpa en 

induktiv forskningsstrategi medför större handlingsfrihet med hänseende till 

teorianvändning. Anledningen är att forskaren inte grundar slutsatserna i det 

empiriska materialet på teorier då avsikten med denna forskningsstrategi är att 

framställa teorier och modeller med hjälp av insamlad empiri. Denna ansats ger med 

andra ord möjligheten till att utföra en mer mångsidig forskning där upplägget av 

forskningen kan anpassas och förändras under tidens gång (Denscombe, 2004; 

Bryman, 1997; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Ett problem med appliceringen 

av denna ansats i studien är att forskningsområdet redan är relativt utforskat med 

befintliga teorier vilket medför att det finns en viss förväntan på forskningsresultatet. 

En deduktiv ansats är mer lämplig att genomföra under denna omständighet (Bryman, 

1997). 

 

2.4 Forskningsmetod 
Den positivistiska forskningsfilosofin samt den deduktiva ansatsen leder till som sagt 

till en kvantitativ forskningsmetod. Denna metod går ut på att skapa hypoteser utifrån 

befintliga relevanta teorier. Metoden grundar sig på empiriska insamlingsmetoder 

som bland annat enkätundersökningar. Dessa typer av undersökningar är lämpliga 

vid insamling av en stor mängd data. Det är relevant i detta fall då en kvantitativ 

metod kräver en ansenlig mängd data för att kunna skapa en trovärdighet och styrka 

i forskningsresultaten samt möjliggöra generaliserbarhet. Kvantitativ data presenterar 

resultat i form av mätbara variabler vilket ger möjligheten för andra att enklare kunna 
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kontrollera dess tillförlitlighet (Denscombe, Forskningshandboken - För småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2016; Bryman, 1997; Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009).  

Motsatsen till en kvantitativ metod är en kvalitativ som baserar sig på empiriska 

insamlingsmetoder såsom intervjuer och observationer. En tillämpning av en 

kvalitativ ansats för denna studie är också ett alternativ, men studien ger sig in på ett 

delvis nytt område med en stark empirisk bas att utgå ifrån. Det innebär att studien 

resulterar bäst genom att ha en stark förankrad empiri i form av stor mängd mätbar 

data för att fastställa ett upprepande mönster kring vilka faktorer som skapar 

kundlojalitet inom online banking. En kvalitativ ansats ger en mer djupgående 

förståelse kring ämnet baserat på en mindre mängd empiri då forskningsområdena i 

dessa sammanhang är mer outforskade och omätbara. En kvantitativ ansats ger en 

större mängd empiri som är mer ytlig, men den stora mängden empiri är mer 

kontrollerbar och bekräftande (Bryman, 1997; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Tidigare studier beskriver att förtroende främst antas skapa kundlojalitet inom online 

banking. Förtroende skapas i sin tur av företagsimage, servicekvalitet och 

teknikmognad i form av säkerhet och webbplatskvalitet (Asgari, Ahmadi, Shamlou, 

Farokhi, & Farzin, 2014; Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Berraies, Chtioui, & 

Yahia, 2015; Clifford & Lang, 2012; Jeon & Jeong, 2017; Lii, 2009; Raitani & Vyas, 

2014; Morgan & Hunt, 1994). En stor begränsning är att tidigare forskning endast 

gör antaganden om vad som skapar lojala kunder inom online banking. För att 

komplettera detta forskningsgap är ambitionen att testa de hypoteser som är mest 

återkommande inom forskningen för detta delområde. 

Institutionell teori användes för att få förståelse för hur banker agerar som en 

organisation, samt vilka faktorer som tvingar dem till särskilda val av affärsstrategier 

och metoder på sin marknad. Teorin kopplades till bankernas nuvarande 

marknadssituation där online banking lett till en stor förändring för hur 

verksamheterna bedrivs.  Bankerna har nu tvingats anpassa sig till externa faktorer 
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som digitaliseringen där online banking ökat i betydelse för en fortsatt fortlevnad. 

Förutom detta har även den institutionella teorin kopplats till studiens 

lojalitetsmodell, då det presenteras nya institutionella krav om kundlojalitet. Studien 

belyser alltså de mest framhävda faktorerna kopplade till kundlojalitet inom online 

banking. 

   

2.6 Källkritik   
Att se på sitt insamlade data och information ur ett källkritiskt perspektiv är av stor 

vikt då kunskapen kring ämnet behandlat i studien ökar samtidigt som trovärdigheten 

hos läsaren gentemot studien stärks (Denscombe, 2016). Primärdata i form av 

internetenkäter är den empiri som huvudsakligen utgör denna studie. Anledningen är 

framförallt att studien behandlar en ny infallsvinkel inom området online banking 

vilket medför en ny forskningsmodell som behöver ny och bekräftande empiri.  

Fortsättningsvis har kompletterande sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar 

och böcker använts för att kunna sätta primärdatat i förhållande till befintlig teori. 

Sekundärdata har även samlats in för att korrekt kunna presentera den vetenskapliga 

metoden tillämpad i studien. De vetenskapliga artiklarna är främst framtagna och 

sökta via databaserna Summon tillhörande Högskolan Kristianstad samt Google 

Scholar. Journalerna artiklarna i denna studie är publicerade i är även kontrollerade 

via journalguiden JournalGuide som presenterar de främsta journalerna inom olika 

forskningsområden man söker inom. Journalguiden är skapad av erfarna 

webbplatsutvecklare och forskare från olika institut (JournalGuide, 2017). Genom att 

på detta vis kontrollera de vetenskapliga artiklarna ger det en försäkran gällande 

reliabiliteten och värdet av källorna. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

metateorin institutionell teori. Vidare redovisas variablerna i forskningsmodellen 

där det inleds med kundlojalitet inom online banking följt av faktorn förtroende samt 

dess underliggande faktorer företagsimage, servicekvalitet och teknikmognad.   

 

3.1 Institutionell teori  
Traditionell organisationslära grundar sig på uppfattningen om att institutioner såsom 

banker styrs av rationalitet. Institutionell teori ser ämnet från en annan infallsvinkel 

då den menar att organisationer är irrationella och ofta styrs utifrån temporära trender 

som formas av organisationers externa miljö (Eriksson-Zetterquist, 2009). Företag 

och andra organisationer anses påverkas av samhällsenliga normer, krav och 

värderingar. Detta beteende fungerar som en skyddsmekanism från att bli ifrågasatt 

(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009). Den institutionella teorin är i denna kontext 

intressant att applicera då online banking kan ses som en ny samhällsenlig norm. 

Bankerna har tvingats att anpassa sig till nya tekniska krav och använder sina resurser 

för att bemöta utvecklingen som pågår. 

Med hänvisning till Mintzberg et al. (2009) identifieras två varianter av institutionella 

krafter som gör sitt avtryck i samband med online banking. Den första är den så 

kallade mimetiska institutionella imitationen. Den går ut på att organisationer 

försöker applicera strukturer och processer utefter den normerade institutionella 

omgivningen (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009; Baixauli-Soler & Sanchez-

Marin, 2011). Ett praktiskt exempel är EU-direktivet PSD2 som träder i kraft år 2018. 

Bankerna blir inte längre ensamma om sina kunders kontoinformation och 

betaltjänster (Nordea, 2016). Detta visar hur utomstående krafter såsom politiska 

påtryckningar styr branscher och företag mot specifika normer och koncept. Det ger 

ett incitament till att öka användandet av digitala banktjänster (Eriksson-Zetterquist, 

2009; Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009).  

Den andra varianten är den tvingande imitationen som menar att organisationer 

känner tvånget från intressenter att anpassa sig till externa faktorers förändringar som 
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skapar olika spelplan. I denna kontext kan det relateras till digitaliseringens upphov 

till online banking då det har medfört att lojalitetsgrundande faktorer förändrats i sin 

natur (Asgari, Ahmadi, Shamlou, Farokhi, & Farzin, 2014; Asunción, Josefa , & 

Augustin, 2004; Clifford & Lang, 2012; Flavián & Cuinalíu, 2006; Leelakulthanit & 

Hongcharu, 2017; Lii, 2009; Raitani & Vyas, 2014).  

 

3.2 Kundlojalitet inom online banking 
Bankväsendet upplever idag en transformation där online banking har skapat nya 

förutsättningar och spelplan vilket är märkbart i de interna och externa 

omgivningarna för bankerna. Digitaliseringen har bidragit till ett nytt paradigm med 

mindre personlig kontakt kund och bank emellan, ett mer homogent produktutbud 

samt stärkt konkurrens (Schultz & Bailey, 2000; Asunción, Josefa  & Augustin, 2004; 

Wendlandt & Schrader, 2007). Till följd av mer homogena produkter samt en 

intensifierad konkurrenssituation för aktörerna bevittnas idag en sänkt bytesbarriär 

av banker för kunderna. Kunder får även möjligheten att kunna diversifiera sina 

produkter och tjänster enligt individuella preferenser bland olika banker (Schultz & 

Bailey, 2000; Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Grönroos, 2002; Wu, 

Jayawardhena, & Hamiltin, 2014; Ndubisi, 2007). 

Situationen beskriven ovan medför en ökad risk för att banker inte kommer att kunna 

tillämpa tidigare etablerade strategier som personlig kontakt för att kunna skapa en 

långsiktig relation till kunderna och därmed skapa kundlojalitet. Kundlojalitetens 

inflytande kommer att bli allt mer avgörande med tanke på att kundomsättningen 

inom branschen ökar i kombination med en intensifierad konkurrens som ger 

kunderna fler valmöjligheter. Kundlojaliteten i sig är ett väl utforskat 

forskningsområde med studier ur oändligt många infallsvinklar vilket innebär att det 

idag existerar ett flertal definitioner och teorier som försöker beskriva sambandet 

mellan fenomenet kundlojalitet samt de eventuella faktorer som kan tänkas inverka 

(Ndubisi, 2007; Oliver, 1999; Patton, 2002; Veloutsou, Daskou, & Daskou, 2004; 

Suh & Han, 2002; Reichheld, 2003; Mittal & Lassar, 1998; Lii, 2009; Valvi & 

Fragkos, 2012).  
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Reichheld (2003) anser att just word-of-mouth, baserat på tidigare forskningsresultat, 

har påvisat ett positiv samband med tillväxt och därmed är det främsta 

mätinstrumentet för lojalitet. Word-of-mouth är ett incitament hos kunden att 

rekommendera varumärket samt tala väl om det inom sin umgängeskrets. Reichheld 

ifrågasätter validiteten hos tidigare lojalitetsforskning, exempelvis Olivers (1999) 

ansats som säger att det beteendemässiga perspektivet på lojalitet i form av 

återupprepade köp är avgörande. En kund kan fortfarande vara lojal gentemot ett 

företag även om köpfrekvensen av produkter och tjänster inte är sig lik på grund av 

diverse faktorer som exempelvis försämrad finansiell förutsättning. Reichheld 

understryker därför att det attitydmässiga perspektivet är en mer pålitlig indikator i 

definitionen av lojalitet. Den attitydmässiga lojaliteten identifierar en positiv attityd 

från kundens sida gentemot de tjänster som banken erbjuder (Baumann, Elliot, & 

Hamin, 2011; Reichheld, 2003).  

Med hänvisning till stycket ovan kan man påvisa att kundens perception av 

kundlojalitet är på företagsnivå då det är kundens uppfattning och rekommendation 

av bankens varumärke samt dess tjänster som definierar kundens lojalitet gentemot 

banken.  

Med hänvisning till bankverksamheternas tjänsteinriktade natur har relationsfaktorn 

mellan bank och kund ofta benämnts som relationship quality inom 

lojalitetsforskning (Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Ndubisi, 2007; Schultz & 

Bailey, 2000; Wu, Jayawardhena, & Hamiltin, 2014). Denna utveckling är i linje med 

Reichhelds (2003) ståndpunkt där en mer abstrakt metod används för estimera 

lojaliteten hos kunder. En mer konsumentdriven marknad med kundrelationsfokus 

blir allt mer uppenbar.  

Kundens attityder har i samband med mer digitaliserade banktjänster ökat i betydelse. 

Anledningen är att den lojalitetsgrundande faktorn förtroende är en form av 

sinnestillstånd som i sin tur påverkas av mer abstrakta faktorer. Återkommande 

variabler som företagsimage, servicekvalitet och teknikmognad är samtliga 

förtroendeskapande faktorer som anspelar sig på kundernas perceptioner och 

emotionella tillstånd. Detta har spelat en allt större roll inom online banking då 

kunden och banken inte har samma relation och tjänsterna mer främmande 
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(Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Lii, 2009; Lewis & Soureli, 2006; Yu, Balaji 

& Khong, 2015; Flavián & Cuinalíu, 2006; Jeon & Jeong, 2017; Clifford & Lang, 

2012).  

 

3.3 Förtroende inom online banking 
Förtroendet för nya digitala tjänster har inom online banking blivit direkt avgörande 

för kundlojaliteten och en framgångsrik verksamhet. Flertalet studier visar ett positivt 

samband mellan förtroende och kundlojalitet (Valvi & Fragkos, 2012; Lii, 2009). 

Anledningen är att förtroende förklarats som en viktig faktor för en nära relation 

(Ndubisi, 2007). Tidigare definitioner av förtroende handlar delvis om att man håller 

vad som lovas och får en kund att återkomma (Flavián & Cuinalíu, 2006). Förtroende 

har även beskrivits som en förväntan eller en tro på motparten, där principalen 

exempelvis vågar ta finansiella risker och ta finansiell rådgivning av en agent. 

Grunden för förtroende blir i samband med detta en upplevd säkerhet genom att 

banken har goda intentioner mot sin kund och även är kapabel att ta bättre finansiella 

beslut än principalen själv. Detta är baserat på konceptet Principal Agent Theory, 

som innebär att principalen, genom att hyra en agent, har en förväntan på att skapa 

bättre resultat (Lewis & Soureli, 2006; Laffont & Martimort, 2002). Baserat på denna 

teori kan man konstatera att faktorn förtroende likt faktorn kundlojalitet är på 

företagsnivå ur kundens perception då en kund förlitar sig på en motpart eller en 

agent, i detta fall banken, för att ta sig an finansiella risker. Dessutom blir intentionen 

i detta sammanhang, som även den uppfattas som bankens intention, avgörande för 

skapandet av förtroende.   

Kundernas ökade osäkerhet och tveksamhet som associeras med online banking har 

bidragit till att förtroendet ökat i betydelse för skapandet av kundlojalitet (Yu, Balaji, 

& Khong , 2015). Bortsett från en minskad personlig kontakt har den ökade 

osäkerheten främst uppstått inom online banking genom att kunderna blivit tvungna 

att delge känslig data som exempelvis deras privatekonomiska situation på nätet. Den 

andra faktorn är att online tjänsterna medför nya funktioner som bidrar till okunskap 

bland kunder vilket negativt anspelar sig på den upplevda risken i användandet. 

Litteraturen har därför vid upprepande tillfällen belyst företagsimage, teknikmognad 
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i from av webbplatskvalitet och säkerhet samt servicekvalitet som 

förtroendeskapande variabler då de dämpar denna osäkerhet. Ökat förtroende leder 

till en tro på motparten, dess kompetens samt de tjänster som erbjuds. Detta 

förtroendeskapande anses som tidigare nämnt ha en stark inverkan på kundlojaliteten 

(Flavián & Cuinalíu, 2006; Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; Baumann, Elliot, 

& Hamin, 2011; Berraies, Chtioui, & Yahia, 2015; Clifford & Lang, 2012; Flavián , 

Guinalíu, & Torres, 2005; Jeon & Jeong, 2017; Lii, 2009; Mukherjee & Nath, 2003; 

Raitani & Vyas, 2014).     

H1: Hög grad av förtroende leder till hög grad av kundlojalitet. 

  

3.4 Företagsimage och förtroende  
Mukherjee & Nath (2003) menar att företagsimage har störst inflytande på förtroende 

både inom den traditionella och den digitala banken. Roche (2014) för detta argument 

vidare genom att poängtera betydelsen av företagsimage vid skapande av 

kundförtroende inom den finansiella sektorn.  Enligt Nguyen et al. (2001) fungerar 

företagsimage som en övergripande utvärdering av banken då tidigare erfarenheter 

påverkar kundens förtroende.  

Företagsimage har studerats flitigt inom tidigare litteratur och setts som en stark 

faktor i sin differentiering på marknaden och skapandet av förtroende (Nguyen & 

Leblanc, 2001; Grönroos, 1988). Detta har varit särskilt viktigt inom banksektorn då 

produkter är homogena som gjort det svårare för bankerna att differentiera sig på 

marknaden (Van Heerden & Puth, 1995; Zameer , Tara, Kausar, & Mohsin, 2015). 

Grönroos (1984) menar dessutom att företagsimage är det främsta verktyget för 

serviceföretag såsom banker då kundernas perception av banken påverkar deras 

uppskattning av bankernas tjänster. Vidare beskrivs företagsimage som det främsta 

verktyget för att styra kunders köpbeteende och påverka deras uppfattning om 

bankens intentioner (Flavián , Guinalíu, & Torres, 2005; Nguyen & Leblanc , 2001).  

Image relateras främst till attribut som identitet och rykte (Nguyen & Leblanc , 2001). 

Båda attributen påverkar kundens övergripande uppfattning av banken där ett högt 

förtroende och en upplevd association till verksamheten skapar konkurrensfördelar 
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på marknaden (Kay, 2006; Yoon , Guffey, & Kijewsky, 1993). Kunder tenderar att 

vid en analys av företagets image jämföra olika attribut samt vända sig till den banken 

med bäst associationer och rykte (Van Heerden & Puth, 1995; Fombrun & Shanley, 

1990). 

Grundat på informationen i detta kapitel är faktorn företagsimage på företagsnivå då 

det relateras till ryktet och identiteten hos banken som organisation. Det är i sin tur 

avgörande för kundens perception av banken och därmed dess tjänster.  

H2: Hög grad av företagsimage leder till hög grad av förtroende. 

3.5 Teknikmognad och förtroende 
Teknikmognaden har genom online banking blivit ett aktuellt begrepp, där man nu 

beaktar teknikens påverkan på förtroende. Vidare är teknikmognaden ständigt 

återkommande i den moderna forskningen och benämns som webbplatskvalitet och 

säkerhet (Flavián & Cuinalíu, 2006; Raitani & Vyas, 2014; Jeon & Jeong, 2017; Lin 

& Sun, 2009; Yap, Wong, Loh, & Bak, 2010). Webbplatskvaliteten faller under 

teknikmognad då den avser en kvalitativ informationsutgivning samt utformning av 

webbplatsen och därigenom e-tjänsterna som används i anslutning till webbplatsen. 

Det leder till en god webbdesign, enkelhet och smidighet i användningen av de 

digitala tjänsterna. Variabeln faller alltså inom termen teknikmognad då den berör 

tekniska attribut som förväntas skapa förtroende för kunden inom online banking. 

Motiveringen till varför säkerheten faller under teknikmognad är för att den i studiens 

kontext avser den tekniska kapaciteten hos banken att skydda kundens känsliga 

privatinformation vid finansiella transaktioner och därmed bibehålla sekretess och 

integritetsskydd.  

Bankerna har genom online banking inte samma möjligheter att interagera med 

kunderna genom fysisk kontakt, utan måste istället skapa lojalitet via kanaler som till 

större utsträckning inte sker interaktivt mellan enskilda individer. De tekniska 

attributen såsom webbdesign samt skyddandet av kundens känsliga information blir 

därmed av större vikt. Dessa attribut tillförs av större enheter i form av olika 

bankavdelningar där olika kompetenser hos anställda dra nytta av. Faktorn 

teknikmognad är därigenom på företagsnivå.  
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3.5.1 Webbplatskvalitet 

Teknikmognadens betydelse för förtroende har i samband med digitaliseringen ökat 

kraftigt då tjänster och kundrelationer främst formas genom online banking (Lin & 

Sun, 2009). Webbplatskvalitet är en av de aspekter som teknikmognaden beskriver. 

En god webbplatskvalitet är viktig då den ger banken möjligheten att kunna bemöta 

kundernas efterfrågan samt påverka deras attityder gentemot onlinetjänsterna. Den 

avser främst enkelhet och smidighet i användningen av onlinetjänsterna samt god 

webbdesign (Flavián & Cuinalíu, 2006; Raitani & Vyas, 2014; Jeon & Jeong, 2017; 

Lin & Sun, 2009). Webbplatsens funktion har i samband med den fortsatta 

etableringen av den digitala relationen börjat uppfattas som ett viktigt verktyg i 

skapande av förtroende (Berraies, Chtioui, & Yahia, 2015).  

En förutsättning för att skapa enkelhet och smidighet i användningen av de digitala 

tjänsterna är en tydlig och kvalitativ informationsutgivning. En välutformad 

beskrivning av tjänstens funktioner skapar ett förtroende genom att kunderna 

upplever tjänsten som väl genomtänkt och naturlig att använda (Streukens, Liljander, 

& Allard ,2004; Jeon & Jeong, 2017).   

Webbplatsens utformande har ökat i betydelse då digitaliseringen bidragit till att 

internet blivit bankens främsta informations- och marknadsföringskanal av sina 

tjänster och produkter. En god teknikmognad kan alltså minska risken för möjliga 

hinder och tveksamheter kopplade till de digitala tjänsterna. Detta har blivit allt 

viktigare inom den digitala banken där distansen till kunden har ökat (Jeon & Jeong, 

2017).  

 

3.5.2 Säkerhet 

Säkerheten av de digitala tjänsterna har i tidigare forskning beskrivits som viktig i 

skapandet av ett stark kundförtroende inom online banking (Flavián & Cuinalíu, 

2006; Yap, Wong, Loh, & Bak, 2010). Digitaliseringen har bidragit till att kunderna 

mer självständigt kan sköta sina bankärenden. Säkerheten i form av sekretess och 

integritetsskydd har därmed blivit viktiga faktorer i skapandet av förtroende i digital 

bankkontext (Ghazizadeh, o.a., 2014).  
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En brist på upplevd säkerhet kan för banken vara den största barriären i skapandet av 

förtroendet och utvecklingen av de digitala tjänsterna (Raitani & Vyas, 2014).  

Flavián et al. (2006) definierar främst säkerheten utifrån de tekniska aspekterna, där 

sekretess och integritetsskydd skyddar kunderna vid finansiella transaktioner. En 

sådan säkerhet skulle exempelvis kunna vara att kunden skyddas från finansiella 

risker vid en digital betalning (Raitani & Vyas, 2014). Eid (2011) vidareutvecklar 

begreppet genom att se säkerheten utifrån kundens uppfattningar om att banken har 

en tillräcklig teknisk kapacitet för att skydda känslig information. 

Den största anledningen till att säkerheten blivit mer betydelsefull är den ökade 

frånvaron till kunderna som framkommit genom digitaliserade tjänster. Bankerna har 

genom mindre fysisk kontakt introducerat innovativa tjänster som kunderna inte helt 

kunnat förstå. God informationsutgivning av en digital tjänst har därför ett starkt 

samband med kundens upplevda säkerhet i användningen.  Säkerhet har blivit en 

viktig del av affärsstrategin då kunder genom vissa tvivel lätt kan avstå från 

användandet av tjänsten (Berraies, Chtioui, & Yahia, 2015; Jeon & Jeong, 2017). Yap 

et al (2010) beskriver vidare att en känsla av säkerhet skapas genom att informera 

och övertyga kunden om att banktjänsterna är säkra. Att öka vetskapen bland 

kunderna är därför viktigt för förtroende inom online banking då en svag 

informationsutgivning exempelvis kan uppfattas som att banken försöker dölja 

eventuella brister i sin tjänst (Mpinganjira, 2006; Berraies, Chtioui, & Yahia, 2015). 

H3: Hög grad av teknikmognad leder till hög grad av förtroende. 

  

3.6 Servicekvalitet och förtroende  
Grönroos (1984) identifierar servicekvalitet utifrån stödfunktioner som avser att 

underlätta för kunden och uppfylla dennes behov. Vidare anses även den personliga 

kontakten och interaktionen kund och bank emellan vara avgörande för att uppnå god 

servicekvalitet.  

I enlighet med kontexten denna studie infinner sig i är Grönroos (1984) definition 

högst relevant då dagens digitaliserade bankmarknad har satt en autonom prägel i hur 

kunderna sköter sina bankärenden (Kheng , Mahamad, Ramayah, & Mosahab, 2010; 
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Minh & Huu, 2016; Nilsson, 2007). En viktig aspekt att ta hänsyn till är kunders 

önskan att känna sig betydelsefulla vilket gjort den direkta kommunikationen 

avgörande då det ger en möjlighet till att skapa mervärde hos kunden (Reichheld & 

Sasser, 1990; Patterson, 2016). En investering i kundintimitet och relationsbyggande 

- servicekvalitet med andra ord - är avgörande för ett starkt förtroende på sikt  

(Ndubisi, 2007). 

Med tanke på att digitaliseringen satt en autonom prägel i hur kunder sköter sina 

bankärenden har kunderna inte samma behov av att besöka banken och vara fysiskt 

närvarande, utan kommunicerar med banken via digitala medel i större utsträckning. 

Dessa förhållanden innebär att banken måste utnyttja möjligheten till personlig 

interaktion som ges via onlinemöten ytterligare. Servicekvalitetens betydelse som ett 

förtroendeskapande attribut är därmed minst lika viktig inom online banking såsom i 

den traditionella. (Guenzi, 2010; Asgari, Ahmadi, Shamlou, Farokhi & Farzin, 2014; 

Boyd, Leonard, & White , 1994; Kheng , Mahamad, Ramayah, & Mosahab, 2010; 

Reichheld & Sasser, 1990). Med tanke på att faktorn servicekvalitet skapas interaktivt 

mellan en onlinerådgivare och en kund är graden av upplevd kundintimitet samt nivån 

på relationen upplevd gentemot en enskild individ. Det innebär således att 

servicekvalitet är på individnivå.   

H4: Hög grad av servicekvalitet leder till hög grad av förtroende.  

 

3.7 Forskningsmodell 
Modellen nedan är grundad på de fyra hypoteser som är formulerade ovan i detta 

kapitel. Elementen ”företagsimage”, ”teknikmognad” och ”servicekvalitet” (H2-H4) 

påverkar ”förtroende”. Förtroende i sin tur anses påverka huvudämnet i modellen, det 

vill säga kundlojaliteten inom online banking.  
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Figur 3.1: Forskningsmodell 

 

 

 

4. Empirisk metod 
Följande kapitel redogör för studiens empiriska metod genom att presentera studiens 

tillvägagångssätt vid litteratursökning samt datainsamling. Detta följs av en 

redovisning gällande en utförd pilotstudie, studiens begränsningar samt urvalsram 

och bortfall. Avslutningsvis presenteras studiens operationalisering samt 

diskussioner kring dess validitet och reliabilitet.   

 

4.1 Litteratursökning 
Studiens litteratur består främst av vetenskapliga artiklar, journaler samt böcker. 

Samtlig litteratur är vetenskapligt granskad, eftersom ambitionen har varit att 

upprätthålla en hög akademisk standard som ger forskningsområdet relevans och ett 

trovärdigt resultat. Med detta menas att artiklarna varit publicerade i vetenskapliga 
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tidskrifter eller blivit granskade av forskare inom samma ämne, så kallat peer review 

(Business Dictionary, u.å.). Litteraturen hämtades huvudsakligen från två databaser. 

Dessa databaser var ”Google scholar” samt Summon tillhörande Högskolan 

Kristianstad. Sökorden efter litteraturen har främst varit kopplade till ”Online 

banking”, ”customer loyalty/trust in online banking” samt ”digitalization”. Efter att 

ha skapat en förståelse för ämnet skapades en forskningsmodell där de mest 

återkommande variablerna relaterade till kundlojalitet och förtroende skulle utgöra 

studiens teoretiska referensram. För att göra litteratursökningen mer relevant och 

djupgående kopplad till forskningsområdet inkluderades sökningar efter särskilda 

faktorer i den utformade modellen. Några exempel är trust And customer loyalty samt 

corporate image And consumer trust in online banking.  
För att få en förståelse kring hur långt bankväsendet har kommit i utvecklingen av 

online banking samt vilka typer av avancerade tjänster som erbjuds via onlinemöten 

användes bankernas hemsidor. Denna förståelse låg till grund för hur en lojal kund 

definieras i denna studie.  

  

4.2 Datainsamling  
Som tidigare presenterats i kapitel 2.5 kommer datainsamlingen att utföras via en 

kvantitativ ansats där studiens resultat mäts genom kvantifierbara element. 

Insamlingsmetoden är anknuten till den deduktiva forskningsstrategin och den 

positivistiska forskningsfilosofin. För att kunna dra en allmän slutsats för den berörda 

populationen behövs en stor mängd data (stort urval) för att kunna säkerställa 

reliabiliteten i resultatet vilket gör den deduktiva forskningsstrategin relevant 

(Bryman, 1997). Den statistiska naturen i studiens tillvägagångssätt, framförallt den 

vetenskapliga metoden, visar användningen av statistiska härledningar i analysen av 

data och presentationen av resultat (Körner & Wahlgren , 2005).  

Det är viktigt att tänka på att respondenternas svar i studien ska vara påverkade till 

en så låg grad som möjligt för att uppnå hög trovärdighet i resultaten. För att uppnå 

detta ställdes därför neutrala frågor som inte leder in respondenterna mot ett särskilt 

svarsalternativ. Svaren måste för övrigt även vara absoluta och entydiga vilket 
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innebär att de ska vara fullständiga och uppenbara för att effektivisera insamlingen, 

sammanställningen och analysen av data (Denscombe, 2016). Därmed har valet av 

datainsamlingsmetod blivit en webbaserad internetenkät. Svarsalternativen i enkäten 

mättes på en sjugradig likertskala där respondenterna svarade utifrån egna attityder 

och erfarenheter. Samtliga svarsalternativ var kodade i grader för att undvika att 

respondenterna avleds från att besvara enkäten. Med en sjugradig likertskala 

försvinner risken för tvetydiga svar då respondenterna antingen ”klickar” på ett 

standardiserat svarsalternativ eller inte. Dessutom ger likertskalan en stor spridning 

bland svarsalternativen vilket ger möjligheten att identifiera mer precisa attityder och 

åsikter. Likertskalan har byggts upp symmetriskt då den är sjugradig med ambitionen 

att uppnå högsta möjliga objektivitet då respondenter ges möjligheten att ställa sig 

neutrala till en viss fråga. Det innebär att risken för att respondenterna härleds till ett 

svar som är positivt eller negativt laddat försvinner (Denscombe, 2016).  

Internetverktyget survey monkey användes för att utforma internetenkäten. En fördel 

med användningen av denna hemsida är att den tillhandahåller funktioner som bidrar 

till en effektiv och användarvänlig utformning. En annan fördel är att respondenternas 

svar omedelbart förs in i en form av sammanställningsprogram vilket underlättar 

sammanställningen av data ytterligare. En risk med internetverktyget som 

datainsamlingsmetod är att den kräver uppkoppling till internet samt att det 

förutsätter att respondenterna innehar teknisk kunskap till en viss utsträckning för att 

rent praktiskt kunna besvara enkäten. En annan brist med denna datainsamlingsmetod 

är att den ger upphov till olösta misstolkningar hos respondenterna gällande 

begreppsdefinitioner då ingen möjlighet ges till att förklara mer än det som eventuellt 

inkluderats vid utformningen av enkäten (Denscombe, 2016). 

 

4.3 Pilotstudie 
I studien genomfördes en pilotstudie av internetenkäten innan den skickades ut. Syftet 

med pilotstudien var att öka validiteten då risken för missförstånd eller brister i 

frågeställningarna och formuleringarna reduceras. Pilotstudien gjordes på 10 

respondenter där ingen deltagare upplevde några missförstånd i internetenkätens 

formuleringar och frågeställningar. Ambitionen var att upprätthålla en neutral 
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ställning genom att i samtliga frågor inte leda respondenterna mot ett särskilt 

svarsalternativ. Eftersom det inte uppkom några anmärkningar testades enkäten inte 

ytterligare. Detta kunde främst identifieras genom att fanns en tydlig variation i 

respondenternas svar. Man därför kan anta att det inte finns någon typ av laddning i 

frågorna. Den ökade validiteten innebär således att mätinstrumenten mätte det som 

avsågs att mätas.  

 

4.4 Begränsningar 
En uppenbar begränsning för denna studie är att konceptet online banking inte har 

etablerats fullt ut med sina mer avancerade digitala banktjänster genom onlinemöten 

bland samtliga kunder (Lii, 2009; Mpinganjira, 2006). Detta ökar risken för allt för 

få respondenter då det enbart är bankkunder med avancerade digitala tjänster som är 

relevanta för studien. För få respondenter innebär lägre reliabilitet i studien då 

resultatet för urvalet inte är tillräckligt fullständig för att spegla sig över populationen 

(Bryman, 1997).  

4.5 Urvalsram och bortfall 
Urvalsramen valdes att avgränsas till att studera de respondenter som utför 

majoriteten av sina avancerade tjänster genom onlinemöte i en och samma bank. 

Anledningen är att erbjudandet av avancerade banktjänster först då visar på ett 

incitament från bankens sida att knyta åt sig kunden. Användningen av avancerade 

tjänster påvisar en lojalitet där relationer blir mer långsiktiga och förtroendet för 

banken allt viktigare. Tidigare studier visar på att bytesbarriären hos kunder med 

enklare onlinetjänster såsom ”mobilt BankID” är lägre och anses därför inte vara 

lojala som kunder med avancerade onlinetjänster (Schultz & Bailey, 2000; Asunción, 

Josefa , & Augustin, 2004; Grönroos, 2002; Boyd, Leonard, & White , 1994). De 

respondenter som inte uppfyllde kontrollvariablerna ovan nämnda anses därför inte 

matcha den profil och de attribut som krävs för att vara aktuella för studien.  

Det finns enligt Christensen et. al (2001) två huvudsakliga inriktningar vid val av 

urvalsmetod. Dessa är sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett val av båda 

urvalsmetoderna innebär således en stor spridning där vem som helst kan delta i 
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studien genom att besvara enkäten. Studien tillämpade ett icke sannolikhetsurval som 

innebär att samtliga individer inte har en chans att komma med i urvalet (Denscombe, 

2016). Anledningen är att endast en viss del av populationen genomför majoriteten 

av sina avancerade onlinetjänster via onlinemöten i samma bank och därmed 

uppfyller kravet för kundlojalitet. En annan motivering till valet av urvalsmetoden är 

att man på förhand hade relativt dålig kunskap om populationen som studeras och 

haft svårt att komma i kontakt med urvalet. Med hänsyn till kravet på respondenternas 

unika attribut var det relativt svårt att komma åt rätt urval. Valet blev därmed att 

tillämpa ett snöbollsurval som innebär att man tar kontakt med relevanta respondenter 

som i sin tur tar kontakt med ytterligare lämpliga respondenter som de känner till. En 

begränsning är att generalisering vid användning av denna metod vanligtvis är svår 

att uppnå då stickprovet inte är representativt för hela populationen (Denscombe, 

2016). Metoden anses emellertid vara relevant för studien då online banking är ett 

nytt koncept där användningen av avancerade banktjänster via onlinemöten inte är 

fullt etablerat likt de klassiska rådgivningstjänsterna (Leelakulthanit & Hongcharu, 

2017). Det innebär att respondenterna delvis innehar unika attribut vilket gör det svårt 

att av egen förmåga komma i kontakt med dessa samtidigt som det är svårt att på 

förhand kunna avgöra vems attribut som lämpar sig till forskningssyftet. Det är 

därmed enklare att med hjälp av andras vetskap kunna nå ut till rätt respondenter.  

Övriga alternativa icke sannolikhetsurval är kvoturval, ändamålsenligt urval, 

bekvämlighetsurval samt teoretiskt urval. Genom ett kvoturval delar man in 

målgruppen i olika delgrupper för att sedan selektivt välja ut en delgrupp beroende 

på egenskaper som lämpar sig till studiens syfte. Denna metod är inte relevant i denna 

studies kontext eftersom att information gällande respondenternas egenskaper är svår 

att tillgå på förhand för att man ska kunna göra en gruppindlening. Dessutom innebär 

respondenternas delvis unika karaktär att det blir svårt att av egen förmåga få åtkomst 

till dessa. Ett ändamålsenligt urval är huvudsakligen identiskt med kvoturvalet då det 

går ut på att få ut bästa möjliga urval baserat på dess attribut. Man väljer respondenter 

baserat på deras överensstämmighet med forskningssyftet. Även denna metod är 

svåruppnådd på grund av samma anledningar som för kvoturvalet. 

Bekvämlighetsurvalet utgår från vad som är passande för forskaren och grundar sig 

på enkelhet. Det innebär att forskaren väljer de respondenter som är närmast 
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tillhanda. Det sparar tid och pengar framförallt, dock innebär det samtidigt att risken 

för att respondenternas attribut inte överensstämmer med forskningssyftet ökar, därav 

valet av snöbollsurvalsmetoden. En teoretisk urvalsmetod används för att skapa en 

teori man vill undersöka. För varje fas i urvalspriocessen används nya upptäckter för 

att analysera teorin i fråga och används sedan för att stödja nästa val av 

respondetnerna i kommande fas av undersökningen. Denna metod stämmer inte alls 

överrens med studiens forskningsfilosofi som innebär att befintlig teori används för 

att testa formulerade hypoteser. Ny teori utvecklas således inte (Denscombe, 2016). 

Vidare uppgick bortfallet av de respondenter som skickade in enkäten till 9. 

Anledningen till detta är att dessa respondenter inte uppfyllde kravet för vad som 

anses vara en lojal onlinekund i studien. Trots att instruktioner var utsatta klart och 

tydligt valde respondenterna av någon anledningen att skicka in fullständiga svar. En  

misstanke blir därmed, på grund av snöbollsurvalsmetoden, att internetenkäten spreds 

till ännu fler respondenter som inte matchade kravet för att vara aktuella för studien 

(se avsnitt 1.7). Storleken av detta bortfall är emellertid bortom författarnas vetskap.      

4.5.1 Etisk hänsyn 

Den genomförda studien tog hänsyn till respondenternas integritet där man enbart 

beaktade de demografiska faktorerna ålder och kön hos respondenterna. Dessutom 

har samtliga svar i internetenkäten behandlats konfidentiellt och anonymt eftersom 

relationen mellan bank och kund är sekretessbelagd. Detta är relevant för studien 

eftersom banksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 

Sekretessen behöver inte enbart avse ekonomiska förhållanden utan även mer 

personliga förhållanden vilket möjligtvis kan identifieras i enkätsvaren (SFS, 2004). 

Vid utformandet av frågorna i internetenkäten tilltogs ytterligare etiska beaktanden, 

där frågor som formuleras på ett sätt som inte passar den svenska etiska 

forskningskontexten valdes att formuleras om. Ett praktiskt exempel var frågor som 

indirekt var subjektivt formulerade vilket på förhand sätter respondenter i ett liknande 

ställningstagande. Dessa frågor redigerades och ställdes neutralt där respondenten 

fritt fick reflektera. 
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4.6 Operationalisering 
Körner och Wahlgren (2015) menar att man genom operationalisering översätter 

konceptet som introducerades i hypoteserna till mätbara variabler i det som studeras. 

Detta görs för att faktorerna som tillämpades i arbetet är abstrakta och omätbara. För 

att få de teoretiska faktorerna att bli mätbara tillämpades därför en internetenkät med 

konkreta frågor gällande de olika variablerna som identifierats i den teoretiska 

referensramen (Saunders et al., 2009; Körner och Wahlgren, 2015).  

 

4.6.1 Kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler är ”antal banker” och ”ålder”. Dessa kontrollvariabler 

inkluderades då det finns förutfattade antaganden om att dessa aspekter kan förstärka 

forskningskontexten. Ambitionen är att identifiera ifall dessa faktorer kan ha en 

signifikant påverkan på skapandet av kundlojalitet inom online banking. Antalet 

banker kan antas vara signifikant i förhållande till kundlojaliteten då det är intressant 

att testa ifall en kund med flertal banker tenderar att ha en lägre lojalitet. Ålder 

används för att kunna identifiera hur lojaliteten varierar mellan olika ålderskategorier.  

 

4.6.2 Beroende variabel 

Körner och Wahlgren (2015) menar att en förändring i en oberoende variabel genom 

den medierade variabeln påverkar den beroende. En förändring i beroende variabler 

har däremot inte en påverkan på de oberoende variablerna. Studiens beroende 

variabel är kundlojalitet inom online banking som studeras via tre konkreta frågor en 

internetenkät. Frågorna behandlar graden av kundlojalitet som i denna studie 

definieras som en positiv attityd från kundens sida gentemot de tjänster som banken 

erbjuder och kan rekommendera banken till sin umgängeskrets.  

Frågorna som formulerades i internetenkäten är inspirerade av Streukens, Liljander, 

& Allards ( 2004) studie som genomförde en liknande undersökning. Frågorna ansågs 

vara relevanta för studiens undersökning då representerade de definitioner av 

kundlojalitet som har återfunnits i befintlig litteratur. Dessutom har liknande frågor 
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återkommit i ett flertal studier vilket påvisar en hög validitet (se kapitel 4.6). Den 

första frågan behandlar i vilken grad respondenten kan rekommendera banken där 

onlinemöten genomförs. Den andra frågan undersöker hur stor intention 

respondenten har av att fortsätta användningen av bankens onlinetjänster där denne 

genomför onlinemöten. Den sista frågan studerade hur väl respondenten talar om sin 

bank där denne genomför onlinemöten till sin umgängeskrets. Den första och tredje 

frågan är baserade på Reichhelds (2003) definition av attitydmässig kundlojalitet som 

är ett incitament hos kunden att rekommendera varumärket samt tala väl om det inom 

sin umgängeskrets. Detta incitament är enligt författaren ett starkt tecken på 

kundlojalitet. Den andra frågan grundar sig på Baumann et al. (2011) samt Reichhelds 

(2003) påståenden då de menar att den attitydmässiga lojaliteten är en positiv attityd 

från kundens sida gentemot de tjänster som banken erbjuder. 

 

4.6.3 Medierad variabel 

Studiens medierade variabel var faktorn förtroende som undersökte dess signifikans 

i skapandet av kundlojaliteten genom tre frågor i internetenkäten. Frågorna inspireras 

av (Jun & Cai (2001), Kim, Jin, & Swinney (2009) samt  Streukens, Liljander, & 

Allard (2004). Frågorna som valdes  ansågs vara relevanta för undersökningen då de 

varit återkommande i ett flertal studier och motsvarade de definitioner av förtroende 

som studiens litteratur tillämpat (se kapitel 4.6). Den första frågan undersökte i vilken 

utsträckning banken där kunden genomför onlinemöten håller villkoren i avtalen 

rörande e-tjänsterna. Denna fråga är baserad på Flaviáns et al. (2006) påstående då 

de menar att förtroende handlar om att man håller vad som lovas och får en kund att 

återkomma. Den andra frågan studerade respondentens uppfattning om intentionerna 

mot denne som kund hos den bank där onlinemöten genomfördes. Den sista frågan 

undersökte slutligen i vilken grad respondenten litar på kompetensen hos de anställda 

i sin bank där onlinemöten genomförs. Den andra respektive tredje frågan är 

framtagna i enlighet med den så kallade ”Principal Agent Theory” som innebär att 

principalen, genom att hyra en agent, har en förväntan och tro på att skapa bättre 

resultat. Grunden för förtroende beskrivs därmed som bankens goda intentioner mot 
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sin kund och kapacitet att ta bättre finansiella beslut än principalen själv (Lewis & 

Soureli, 2006; Laffont & Martimort, 2002).   

 

4.6.4 Oberoende variabler 

Studien undersökte hur de oberoende variablerna företagsimage, teknikmognad samt 

servicekvalitet påverkar den medierade faktorn förtroende i lojalitetsmodellen.  

 

4.6.4.1 Företagsimage 

Företagsimage definieras i denna studie som kundens helhetsuppfattning av banken 

och avspeglar sig på kundens utvärdering av den digitala tjänsten som erbjuds. 

Mätinstrumenten är hämtade från Flaviáns et al. (2005) studie genomförde en 

liknande undersökning. Frågorna ansågs vara relevanta för studiens undersökning då 

de varit återkommande i ett flertal studier och därmed påvisade en hög validitet (se 

kapitel 4.6) Dessutom motsvarade frågorna i internetenkäten litteraturens definition 

av företagsimage som studien baserar sig på. Den första frågan studerade i vilken 

uträckning respondenten kan associera sig med den bank där denne utför sina 

onlinemöten. Den andra frågan undersöker hur respondenten upplever ryktet hos den 

bank där denne utför sina onlinemöten. Den första och andra frågan är kopplade till 

Nguyens och Leblancs (2001) definition av företagsimage som främst relateras till 

rykte och identitet. Dessa attribut påverkar kundens övergripande uppfattning av 

banken där en upplevd association till banken skapar konkurrensfördelar på 

marknaden (Kay, 2006; Yoon , Guffey, & Kijewsky, 1993).  Den tredje frågan 

undersöker hur respondenten upplever sin banks rykte där onlinemöten genomförs i 

jämförelse med dess konkurrenter. Frågan är relaterad till Van Heerdens och Puths 

(1995) samt Fombruns och Shanleys (1990) uppfattningar om att kunder tenderar att 

jämföra olika attribut samt vända sig till den bank med bäst rykte. Detta understryker 

betydelsen av företagsimage då variabeln delvis definieras utifrån bankens rykte. 
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4.6.4.2 Teknikmognad 

Teknikmognaden beaktades utifrån den upplevda säkerheten och 

webbplatskvaliteten. Samtliga frågor gällande teknikmognaden är inspirerade av 

Kims et al. (2009), Streukensets et al.  (2004) Collier & Bienstocks (2006) studier. 

De valda frågorna ansågs relevanta då de varit återkomande i ett flertal tidigare 

studier och därmed påvisade en hög validitet (se kapitel 4.6).  

 

Tre frågor behandlade den upplevda säkerheten i enkäten. I studien definieras 

säkerheten som bankens tekniska kapacitet för att säkerställa att känslig information 

inte tillhandahålls av en tredje part och därmed högt bibehållen sekretess och 

integritetsskydd. Den första frågan handlade om hur säker kunden känner sig vid 

utgivning av känslig information till den bank som erbjuder de befintliga 

onlinetjänsterna respondenten använder sig av. Den andra undersökte hur stor 

säkerhet kunden upplever vid genomförande av de onlinetjänster som används. Den 

tredje frågan undersökte hur stor risk kunden upplever för läckage av känslig 

information vid användning av e-tjänster. Samtliga frågor stödjer sig på Flavián et al. 

(2006), Eid (2011) samt Ghazizadeh et al., (2014) definition av säkerhet där man 

utifrån de tekniska aspekterna tar hänsyn till sekretess och integritetsskydd vid 

finansiella transaktioner. Den upplevda säkerheten identifieras genom att utgå från 

kundens uppfattning gällande huruvida banken har en tillräcklig teknisk kapacitet för 

att skydda känslig information.   

 

Webbplatskvalitet definieras som enkelhet och smidighet i användningen samt god 

webbdesignen, som främst uppnås genom en god informationsutgivning gällande e-

tjänsterna och hemsidan. Den första frågan studerade hur enkel användningen var av 

de tjänster som kunden använder sig av genom onlinemöte. Den andra frågan 

undersökte hur respondenten såg på strukturen och utformningen av sin banks e-

tjänster som används genom onlinemöten. Den första och andra frågan är främst 

relaterade till tidigare definitioner av webbplatskvalitet som avser enkelhet och 

smidighet i användningen av onlinetjänsterna samt god webbdesign (Flavián & 

Cuinalíu, 2006; Raitani & Vyas, 2014; Jeon & Jeong, 2017; Lin & Sun, 2009). Den 

tredje frågan granskade i vilken utsträckning banken där respondenten genomför 
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onlinemöten möter dennes informationsbehov gällande e-tjänster. Den tredje frågan 

är relaterad till Streukens et al. (2004) samt Jeons och Jeongs (2017) påståenden om 

att enkelhet och smidighet i användningen av de digitala tjänsterna uppnås genom en 

tydlig och kvalitativ informationsutgivning gällande dess funktioner. 

 

4.6.4.3 Servicekvalitet 

Servicekvaliteten undersöktes i internetenkäten genom tre frågor som studerade den 

service banken ger genom personlig interaktion. Servicekvaliteten avser i denna 

studie den stödfunktion banken erbjuder genom direkt kommunikation via digitala 

hjälpmedel. Den viktigaste länken för att erbjuda denna stödfunktion i studiens 

sammanhang är onlinemöten. Frågorna är inspirerade av Henning-Thurau, Gwinner, 

& Gremlers (2002), Wong & Sohals (2002) samt Streukens, Liljander, & Allards 

(2004) studier. Frågorna ansågs relevanta för studien då de varit återkommande i 

tidigare studier och därmed påvisade en hög validitet. Dessutom motsvarade frågorna 

de definitioner av servicekvalitet som denna studie tillämpat (se kapitel 4.6). Den 

första frågan undersökte till vilken grad respondenten upplever att banken där 

onlinemöten genomförs uppfyller dennes behov i ärendena. Frågan är i enlighet med 

Grönroos (1984) som identifierar servicekvalitet utifrån stödfunktioner som avser att 

underlätta för kunden och uppfylla dennes behov.  Den andra frågan undersökte i 

vilken utsträckning kundens anser sig känna sin kontaktperson i onlinemötena. Den 

tredje frågan studerade hur kunden upplever relationen till sin kontaktperson i 

onlinemötena. Den andra och tredje frågan är relaterade till Ndubisis (2007) 

påstående som påpekar att en investering i kundintimitet och relationsbyggande är 

avgörande för en god service.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet  
Definitionen av validitet innebär processen där en forskare undersöker och mäter om 

resultatet av en empirisk datainsamlingsmetod verkligen mäter det som avses att 

mätas. Reliabilitet definieras som pålitlighet och innebär i vetenskapsmetodiska 

sammanhang att en studies resultat ska vara tillförlitlig i en sådan utsträckning att den 

ska kunna upprepas och presentera ett liknande resultat. Reliabiliteten kan variera 
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beroende på olika slumpartade händelser som kan inverka i studiens utfall. 

Reliabiliteten är grunden för att kunna uppnå hög validitet. Genom att påvisa ett 

resultat med hög reliabilitet är det naturligt att flertalet andra studier med samma 

forskningssyfte applicerar samma mätinstrument och kombinationer av 

frågeformulär då de uppvisar liknande resultat. Det indikerar i sin tur att de valda 

frågorna mäter det som avses att mätas (Alvehus, 2013).  

Just denna princip är valet av frågorna till internetenkäten baserad på. För att 

uppskatta en hög validitet i de frågor som har valts togs det hänsyn till ifall dessa 

frågor har varit återkommande i andra studier med liknande forskningssyfte. Detta 

påvisar en hög validitet då sannolikheten att dessa frågeställningar mäter det som 

avses att mätas ökar (Alvehus, 2013). Det har sedan tidigare presenterats vilka artiklar 

inspiration har dragits från vid formuleringen av enkätfrågorna i denna studie (se 

kapitel 4.5). Därmed riktas uppmärksamheten här åt vilka andra artiklar som också 

har applicerat dessa frågeformuleringar.  

Frågorna som är avsedda att mäta företagsimage har även applicerats av Nguyen och 

Leblanc (2001) som även dem har bidragit med betydelsefull forskning inom detta 

område. Frågorna som är avsedda att mäta teknikmognad har även använts av 

Parasuraman et al. (2005), Gummerus et al. (2004), Jarvenpaa och Todd (1997) samt 

Szymanski och Hise (2000). Frågor avsedda att mäta servicekvalitet har även 

tillämpats av Crosby et al. (1990) samt Santos (2003). Frågor som är ämnade att mäta 

variabeln förtroende var också tillämpade av Gabarino och Johnson (1999) samt 

Zeithaml et al. (2000). Slutligen har frågor som ämnar att mäta kundlojalitet även 

tillämpats av Zeithaml et al. (2000) samt Srinivasan et al. (2002).  I dessa studier har 

de oberoende och den medierade variabeln påvisats vara signifikanta för skapandet 

av kundlojalitet inom online banking. Detta visar på en samstämmighet mellan 

utfallen i de olika studierna som undersöker samma fenomen och vilket indikerar på 

en hög reliabilitet. En hög validitet förutsätter därmed en hög reliabilitet. För att 

stärka reliabiliteten ytterligare har dessutom varje fråga som varit värdeladdad 

formulerats om genom mer öppna frågeställningar som inte leder in respondenten 

mot ett särskilt svarsalternativ vilket ökar graden av objektivitet.  
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5. Empirisk Analys 
I följande kapitel kommer insamlad empiri att analyseras och presenteras i syfte att 

testa studiens hypoteser. Först diskuteras den beskrivande statistiken, följt av 

Cronbachs alpha, normalfördelningen, korrelationerna, regressionerna samt 

heteroskedasticiteten. Slutligen presenteras analysens betydelse för hypoteserna.  

 

5.1 Beskrivande statistik 
Internetenkäten besvarades totalt av 80 personer, varav 71 var aktuella för studiens 

analys. Anledningen är att bortfallet på totalt 9 respondenter inte uppfyllde enkätens 

tredje fråga som testade ifall respondenterna var aktuella för studien (se bilaga 1).  De 

respondenter som inte uppfyllde detta krav ansågs därför inte uppfylla kravet för en 

lojal onlinekund och uteslöts från vidare analys. För övrigt hade 5 frågor ett bortfall 

medan en fråga hade två bortfall (se tabell 5.1).  

Tabell 5.1, som återfinns i bilaga 2, visar svarsfrekvensen och en statistisk 

sammanställning av medelvärdet, standardavvikelsen samt minsta och högsta värde 

för respektive fråga i internetenkäten. Vidare illustrerar tabellen att majoriteten av 

frågorna har ett medelvärde omkring 5, då endast den andra frågan som mäter 

servicekvaliteten påvisade ett medelvärde på 4,2 (se tabell 5.1). Resultatet visar oss 

att respondenterna generellt ställde sig neutralt eller positivt till frågorna som ställdes. 

Av intresse har antalet banker respondenternas tjänster är spridda hos tagits i 

beaktande i studerandet av deras kundlojalitet till banken. Respondenterna hade i 

regel deras tjänster spridda mellan 1 till 2 banker då medelvärdet för antalet banker 

uppgår till 1,65. Medelåldern hos respondenterna uppgick till 35 år. 

Standardavvikelsen samt det högst och minsta värdet påvisar att det har varit en stor 

spridning i respondenternas åldrar. Det kan ge en indikation på att online banking är 

ett etablerat bankkoncept i samtliga ålderskategorier. Vidare kan man ur tabell 5.1 

avläsa att kontrollvariabeln ålder hade ett bortfall av 15 respondenter. Författarna 

anser att dess svarsfrekvens inte är tillräckligt stor för att kunna inkludera den i vidare 

analys då den riskerar att inte kunna påvisa tillräckligt signifikanta resultat.  
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I tabell 5.2 presenteras de statistiska måtten medelvärde, standardavvikelse, skevhet, 

kurtosis samt minsta och högsta värde för respektive variabel i studiens modell. 

Modellens statistiska mått sammanställer alltså samtliga mätinstrument för varje 

enskild variabel som studerats.  Även här presenteras samtliga medelvärde på 

omkring 5 med en standardavvikelse på omkring 1, vilket visar på att respondenterna 

generellt var positivt inställa till variablerna som studerats.  

 

5.2 Test av intern konsistens 
Cronbachs Alpha används för att testa den interna reliabiliteten som i studien handlar 

om internetenkätens frågor kan slås ihop i enlighet med de variabler som de avser att 

studera. En hög reliabilitet anses vara 0,7, medan ett lägre värde indikerar på att 

frågorna inte innehar en intern konsistens och därför mäter två eller fler fenomen 

vilket sänker validiteten (Pallant, 2013). 

Cronbachs alpha-värdet gällande kundlojaliteten har en hög intern konsistens och 

därför antas mäta det som avser att mätas. Faktorn förtroende påvisade emellertid ett 

värde på 0,611, vilket är något under det rekommenderade värdet (se tabell 5.3). Dock 

har samtliga mätinstrument tillhörande variabeln förtroende valts att behållas 

eftersom det finns teoretiker som menar på att ett Cronbachs alpha-värde runt 0,6 kan 

accepteras (Hair Jr, Black, Babin, & Anderson, 2010). Att utesluta en specifik fråga 

som mäter förtroendet var i detta fall inte aktuellt, eftersom det blir för få frågor som 

undersöker variabeln och inte når upp till standarden på 3 frågor som anses vara 

minimivärdet för att fånga in hela variabeln och få ett trovärdigt resultat (Trost & 

Hultåker, 2016). 

Vidare testades studiens oberoende variabler där företagsimage och 

teknikmognadens uppvisade Cronbachs alpha- värde högre än 0,7. Faktorerna ansågs 

likt de ovannämnda variablerna inneha en hög intern konsistens och mäta det som 

avses att mätas. Servicekvalitetens mätinstrument påvisade emellertid ett alpha-värde 

som indikerar på att frågorna mäter flera olika områden (se tabell 5.3). En lösning 

hade kunnat vara att kombinera frågorna från en annan lämplig variabel med 

servicekvalitet och därmed skapa en variabel med högre intern konsistens. Ett hinder 
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är däremot att övriga variabler i forskningsmodellen uppmäter en tillräckligt hög 

intern konsistens vilket innebär att denna typ av lösning inte är aktuell. 

Då en kombination av frågor inte var aktuellt för servicekvaliteten, vars 

mätinstrument inte uppnådde det kritiska värdet för Cronbachs alpha, bibehölls 

konstruktionen av frågorna. Eftersom att variabelns mätinstrument inte påvisade en 

hög intern reliabilitet valdes variabeln att exkluderas för vidare analys. Variabeln 

riskerar därmed att inte mäta det som avses att mätas och därför kan bidra till ett 

förvrängt resultat vid senare analys.  

 

Tabell 5.3: Cronbachs Alpha 

 Cronbachs Alpha N of Items 

Kundlojalitet 0,830 3 

Förtroende  0,611 3 

Företagsimage 0,798 6 

Teknikmognad 0,784 3 

Servicekvalitet 0,556 3 

   

 

5.3 Normalfördelningstest  
Kolmogorov-Smirnov testet samt Shapiro-Wilk testet användes för att kunna 

identifiera ifall studiens residualer var normalfördelade. Detta för att kunna dra en 

slutsats om hur materialets korrelation skulle beräknas. Vid normalfördelning av 

variabler beräknas korrelationen genom Pearson´s Productmoment correlation 

coefficient. Vidare används Spearman´s Rank Order Correlation ifall variablerna inte 

är normalfördelade.  (Pallant, 2013).  

Studien kan anta normalfördelning genom att tillämpa den centrala gränsvärdessatsen 

då den har ett urval som överstiger 30 respondenter. Trots det testades modellens 

residualer för normalfördelning. Faktorn förtroende testades separat med de 



 
 

38 

 

oberoende variablerna respektive den beroende variabeln. Resultatet blev att 

modellens residualer översteg signifikansnivån 5 procent, vilket innebär att 

residualerna är normalfördelade (se bilaga 2, tabell 5.5; 5.5.1; 5.6; 5.6.1). Shapiro-

Wilk testet anses enligt litteraturen vara betydligt känsligare än Kolmogorov-Smirnov 

testet för faktorer som definierar om data ska ses som normalfördelad eller inte, 

såsom urvalets storlek (Pallant, 2013). Det leder till att trovärdigheten i påståendet 

gällande normalfördelningen av studiens data stärks. Med hänsyn till resultaten 

kommer därför Pearsons Productmoment correlation coefficient att användas vid 

beräkning av variablernas korrelationskoefficienter.  

I studien testades fördelningen av residualerna för den uppdelade forskningmodellen 

på grund av en betydelsefull anledning. Eftersom att studien avser att förklara den 

beroende variabeln via flertalet variabler krävs en multipel regression, som i sin tur 

kräver en regressionsanalys. Vid en regressionsanalys kan man antingen utföra 

parametriska eller icke-parametriska tester. Om data tillåter föredras i regel 

parametriska tester, men för detta krävs att residualerna ska vara normalfördelade. 

Det innebär att grunden till ett trovärdigt och effektivt resultat samt analys av studiens 

data är att residualerna måste testas för normalfördelning. Det ger inblick hos en 

forskare huruvida den ska gå tillväga för att analysera sin data (Pallant, 2013). Med 

tanke på dessa aspekter valdes modellens residualer att testas för normalfördelning 

och inte rådata för varje enskild variabel. 

Andra normalfördelningstester som användes i studien är Normal P-P Plot of 

Regression, som är en normalfördelningsgraf. Grafen illustrerar observerade 

standardiserade värden för regressionen i förhållande till predikterade värden som 

visar på normalfördelning som är teoretiskt konstruerade. Eftersom de observerade 

värdena för båda modellerna ligger relativt nära de predikterade med undantag för 

vissa subtila avvikelser kan man anta normalfördelning (se bilaga 3, figur 5.1 och 

5.2).  
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5.4 Heteroskedasticitetstest 
Breusch Pagan testet användes för att beräkna graden heteroskedasticitet i de två 

multipla regressionerna. Syftet med testet är att statistiskt pröva studiens hypoteser 

genom att testa effekten av det predicerade värdet på den beroende variabeln på de 

kvadrerade residualerna. Homoskedasticitet innebär således en jämn spridning i 

residualerna medan heteroskedasticitet visar på att residualerna signifikant ökar eller 

minskar i takt med det predicerade värdet på den beroende variabeln.  

Resultatet av testet påvisade ett värde på 6,98 för regressionen som undersökte 

förhållandet mellan faktorn förtroende och kundlojalitet.  Regressionen som 

undersökte förhållandet mellan faktorn förtroende och de oberoende variablerna 

påvisade ett värde på 2,572. Den beräknades genom att i slutfasen av Breusch Pagan 

testet dividera kvadratssumman av regressionsvärdet med två (se bilaga 2, tabell 5.7 

och 5.8). Dessa värden testades sedan mot en chi^2-tabell med 1 frihetsgrad som 

påvisade över 99 procent signifikant heteroskedasticitet för regressionen mellan 

faktorerna förtroende och kundlojalitet. Regressionen mellan faktorn förtroende och 

de oberoende variablerna uppvisade ett värde på 90 procent signifikant 

heteroskedasticitet (se bilaga 2, tabell 5.9). Ett annat analysverktyg som användes för 

att identifiera den befintliga heteroskedasticiteten var spridningsdiagrammen 

baserade på analysen för ”Modell 1” och ”Modell 2” som kommer att presenteras 

mer djupgående under avsnitt 5.6. Diagrammen påvisade en ojämn spridning av 

residualerna som även i detta fall påvisar ojämn varians och därmed 

heteroskedasticitet. Anledningen är att de observerade värdena i regressionerna inte 

bildade en så kallad ”rektangelform” vilket brukar vara kännetecknet för en jämn 

varians av residualerna (se bilaga 3, figur 5.3 och 5.4). Resultatet betyder generellt 

att variansen i residualerna inte är konstant samt att den oförklarade variationen i 

variabeln kundlojalitet riskerar att utvecklas oberoende av en ökning i den 

medierande variabeln förtroende (Pallant, 2013).  

Med en påvisad heteroskedasticiteten måste man tolka analysen och resultatet av 

studien med försiktighet. Anledningen är att marginalen mellan teoretiskt beräknade 

och observerade resultat varierar samt skapar tveksamheter kring fastställandet av 

resultatet. Heteroskedasticiteten visar att graden av förändring i en oberoende 
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variabel inte behöver spegla utvecklingen av den beroende variabeln för de två 

regressionerna (Djurfeldt, Larsson , & Stjärnhagen, 2010). En förklaring kan vara att 

studien utelämnat en variabel som anses viktig i skapandet av kundlojalitet respektive 

förtroende.  

 

5.5 Korrelationstest 
Som nämnt tidigare kan urvalet i studien anses vara normalfördelat av diverse 

anledningar, detta medför i sin tur att korrelationsvärdena kommer att beräknas 

utifrån Pearsons metod (Pallant, 2013).   

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 som är en perfekt negativ 

korrelation och 1 som är en perfekt positiv korrelation. En perfekt positiv korrelation 

innebär att en variabel samvarierar enligt identiska mönster med en annan, den är en 

perfekt monoton av den andra. En perfekt negativ korrelation är motsatsen till 

situationen som råder vid perfekt positiv korrelation. Intervallet för 

korrelationskoefficienten delas även i litteraturen upp i mindre intervaller där 

intervallet 0,10 till 0,29 visar ett svagt samband, 0,30 till 0,49 visar ett medelstarkt 

samband och 0,5 till 1 visar ett starkt samband (Pallant, 2013).  

Enligt matrisen som presenteras nedan existerar ett enligt litteraturen starkt 

signifikant positivt samband mellan samtliga variabler som fortfarande är 

inkluderade i studien. Samtliga koefficienter innehar en tvåstjärnig signifikansnivå. 

Detta ger ingen inblick i styrkan hos korrelationskoefficienten utan anger endast 

pålitligheten i matrisens resultat. Ett litet utropstecken blir därmed 

korrelationskoefficienten för sambandet mellan de oberoende variablerna 

företagsimage och teknikmognad som ligger på 0,661. Koefficienten kan möjligen 

indikera att den höga inbördes korrelationen innebär en risk för multikollinjäritet. 

Den når inte upp till Pallants (2013) påstådda gränsvärde på 0,7 vilket innebär att 

matrisen inte påvisar några tecken på risk för multikollinjäritet, men den ligger 

väldigt nära och detta måste tas i beaktande. Dessutom ska det tilläggas att 

multikollinjäritet även kan orsakas av slumpen. Korrelationen mellan de oberoende 

variablerna företagsimage samt teknikmognad och den medierade variabeln 



 
 

41 

 

förtroende ligger på 0,594 respektive 0,606 vilket påvisas vara ett starkt positivt 

samband. Korrelationskoefficienten mellan den medierade variabeln förtroende och 

den beroende variabeln kundlojalitet ligger på 0,658 vilket också påvisas vara ett 

starkt positivt samband (se tabell 5.10). Detta innebär att det i enlighet med studiens 

forskningsmodell (se figur 3.1) existerar ett positivt samband mellan de oberoende 

variablerna och den medierade variabeln samt den sistnämnda och den beroende 

variabeln.  

Matrisen gav även resultat för korrelationsberäkningar för de oberoende variablerna 

och den beroende variabeln i studien. Som nämnts tidigare påvisades även här ett 

signifikant positivt samband. Det ska tilläggas att den största 

korrelationskoefficienten på 0,691 påvisades för sambandet mellan den oberoende 

variabeln företagsimage och den beroende variabeln kundlojalitet (se tabell 5.10).  

Även kontrollvariabeln ”Antal banker” som visar antalet banker varje respondent har 

sina avancerade onlinetjänster via onlinemöten utspridda bland testades i 

korrelationsmatrisen (se tabell 5.10). Samtliga korrelationskoefficienter påvisar 

negativa värden, men det är enbart för variablerna förtroende och kundlojalitet som 

korrelationskoefficienterna är signifikanta. Dess negativa samband med variablerna 

förtroende och kundlojalitet indikerar att ju fler banker tjänsterna är spridda bland, 

desto lägre förtroende och kundlojalitet påvisas. Motsatt situation råder vid spridning 

av tjänster hos färre banker. Det ska poängteras att korrelationskoefficienterna är 

svaga enligt litteratur då korrelationen mellan kontrollvariabeln och förtroende samt 

kontrollvariabeln och kundlojalitet är -0,289 och -0,237 respektive.   
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Tabell 5.10: Pearson´s Productmoment correlation coefficient 

      
                              1                     2      3      4      5 

1 Företagsimage    1     

2 Teknikmognad 0,661*              1                                                     

3 Förtroende        0,594**        0,606**      1   

4 Kundlojalitet    0,691**        0,654**     0,658**       1 

5 Antal banker   -0,160*         -0,163*     -0,289   -0,237      1 

* Resultatet är signifikant på 5-procentsnivån 

** Resultatet är signifikant på 1-procentsnivån 

 

5.6 Regressionsanalys  
För att undersöka hela forskningsmodellen delas den upp i två regressionsanalyser. 

Anledningen är att studien tillämpar en medierad variabel i forskningsmodellen. För 

att undersöka den påverkan som de oberoende variablerna har på förtroende utförs en 

multipel regressionsanalys som namnges ”Modell 1”. Fortsättningsvis utfördes en 

bivariat regressionsanalys i syfte att undersöka förtroendets påverkan på 

kundlojaliteten som namnges ”Modell 2” (Pallant, 2013).  

Till att börja kan man ur tabell 5.11 avläsa VIF-värdena för de oberoende variablerna 

företagsimage och teknikmognad. VIF-värdet för både företagsimage och 

teknikmognad är 1,775 vilket även är det högsta för modellen. Det innebär att det inte 

uppstår en risk för multikollinjäritet då Djurfeldt (2010) menar att ett VIF-värde över 

2,5 indikerar på multikollinjäritet. De högsta VIF-värdena i den bivariata 

regressionsanalysen uppgår för förtroende och kontrollvariabeln till 1,091 (se tabell 

5.12). Även här identifieras inga tecken på multikollinjäritet.  

Ur tabell 5.11 och 5.12 kan man fortsättningsvis utläsa att båda regressionerna för är 

signifikanta då båda uppvisar en trestjärnig signifikansnivå. Hela forskningsmodellen 

påvisas därmed vara signifikant. Pallant (2013) menar att en regression anses vara 

signifikant då den uppvisar en signifikansnivå under 5 procent (enstjärnig 
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signifikansnivå). ”Modell 1” har en korrigerad förklaringsgrad på 0,440 vilket 

betyder att 44 procent av variansen i förtroende förklaras av modellen. 

Förklaringsgraden i ”Modell 2” är 0,419 vilket innebär att 41,9 procent av variansen 

i kundlojalitet förklaras av modellen. Resterande andel på 56 procent samt 58,1 

procent kan bland annat förklaras av andra påverkande variabler och slumpen 

(Djurfeldt, Larsson , & Stjärnhagen, 2010).  

Ur både tabell 5.11 och 5.12 kan man tydligt se att de oberoende variablerna i 

respektive regressionsmodell är signifikanta med två- respektive trestjärniga 

signifikansnivåer. Det innebär att variablerna signifikant bidrar till respektive modell 

(Pallant, 2013). Betakoefficienterna för variablerna företagsimage och teknikmognad 

är 0,326 respektive 0,362 vilket påvisar en signifikant positiv påverkan på variabeln 

förtroende (se tabell 5.11). Betakoefficienten för variabeln förtroende är 0,658 vilket 

påvisar en signifikant positiv påverkan på variabeln kundlojalitet (se tabell 5.12). 

Detta resultat implicerar att det finns en viss överrensstämmelse mellan studiens 

forskningsmodell med dess formade hypoteser och resultatet från 

regressionsanalyserna. Vidare påvisar de ovannämnda regressionsanalyserna att 

antalet banker inte har en signifikant påverkan på kundlojaliteten respektive 

förtroendet då signifikansnivån överstiger gränsvärdet på 5 procent.  

 

Tabell 5.11: Koefficienter Modell 1, förtroende beroende 

                         Unstandardized Coefficients      Standardized Coefficients 

                              Felmarginal               Std. Beta                  Signifikansnivå      VIF 

(Constant)           0,511                                   0,000***  

Företagsimage           0,094                       0,326                                0,006**              1,775 

Teknikmognad           0,110                       0,362                                0,003**              1,775 

Antal banker              0,110                   -0,177                            0,055                1,032 

Regression                           0,000***  

R square adj.=0,440  

*** Resultatet är signifikant på 0,1-procentsnivån 

** Resultatet är signifikant på 1-procentsnivån 
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Tabell 5.12: Koefficienter Modell 2, kundlojalitet beroende  

                         Unstandardized Coefficients      Standardized Coefficients 

                              Felmarginal               Std. Beta                  Signifikansnivå      VIF 

(Constant)           0,511                                     0,000***  

Förtroende           0,118  0,658                             0,000***          1,091 

Antal banker               0,143                         -0,051                            0,592                1,091 

Regression                            0,000***  

R square adj.=0,419      

*** Resultatet är signifikant på 0,1-procentsnivån 

 

I ”Modell 3” testades de oberoende variablernas påverkan på faktorn kundlojalitet. 

Detta gjordes efter att korrelationsmatrisen gav misstankar om att de oberoende 

variablerna inte endast påverkade förtroendet, utan även kundlojaliteten (se tabell 

5.10). Den medierade faktorns betydelse i forskningsmodellen blev av intresse att 

undersöka. Den medierade faktorn betraktades därför som en oberoende variabel. 

Resultatet blev att samtliga variabler påvisades ha en positiv påverkan kundlojaliteten 

där företagsimage hade högst betavärde och lägst signifikantnivå. Vid en jämförelse 

med den ursprungliga modellen antas alltså företagsimage ha en större betydelse för 

kundlojaliteten i jämförelse med förtroendet. Teknikmognaden påvisades emellertid 

ha en större påverkan på förtroendet i jämförelse med kundlojaliteten. Detta vid en 

jämförelse av faktorernas signifikansnivåer i ”Modell 1” respektive ”Modell 3” (Se 

tabell 5.11 och 5.13). Förtroendet uppfyller därför inte funktionen som en perfekt 

medierad variabel. Resultaten stödjer dock antagandet om att förtroende fungerar 

som en medierad variabel, varav den ursprungliga forskningsmodellen kvarstår för 

vidare analys i studien.  
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Tabell 5.13: Koefficienter Modell 3, kundlojalitet beroende  

                         Unstandardized Coefficients      Standardized Coefficients 

                              Felmarginal               Std. Beta                  Signifikansnivå      VIF 

(Constant)           0,669                                     0,337  

Förtroende           0,131  0,288                               0,008**              1,867 

Företagsimage           0,107                        0,356                          0,002**           1,982 

Teknikmognad  0,125          0,234     0,038*               2,030 

Antal banker               0,143                         -0,051                            0,592                1,091 

          Regression                            0,000  

 R square adj.= 0,419      

** Resultatet är signifikant på 0,1-procentsnivån 

* Resultatet är signifikant på 5-procentsnivån 

 

5.7 Konsekvenser av hypoteserna 
I studiens litteraturgenomgång formulerades 4 hypoteser som testades mot det 

empiriska materialet som samlades in genom internetenkäten. Samtliga variabler 

förutom servicekvalitet testades genom en multipel regression eftersom de uppvisade 

positiva betavärden och samtliga påvisade en positiv signifikant effekt variablerna 

emellan (Se modell 5.11 och 5.12). Hypoteserna var följande följande:   

• H1: Hög grad förtroende leder till hög grad av kundlojalitet- stödjs. 

• H2: Hög grad av företagsimage leder till hög grad av förtroende- stödjs. 

• H3: Hög grad av teknikmognad leder till hög grad av förtroende- stödjs. 

• H4: Hög grad av servicekvalitet leder till hög grad av förtroende – Faller bort. 

 

Eftersom samtliga hypoteser var signifikanta i regressionsanalysen stödjs samtliga. 

Ett högt förtroende för banken förväntas alltså skapa mer kundlojalitet. Förtroende i 

sin tur skapas genom att online banking kunder värderar bankens företagsimage samt 

teknikmognad i form av säkerhet och webbplatskvalitet högt.  
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Analysen av det empiriska materialet resulterade till en redigerad forskningmodell 

där variabeln servicekvalitet exkluderades. Detta trots att servicekvalitet förklarats 

som väldigt betydelsefull i skapandet av förtroende inom online banking (Guenzi, 

2010; Asgari, Ahmadi, Shamlou, Farokhi & Farzin, 2014; Boyd, Leonard, & White , 

1994; Kheng , Mahamad, Ramayah, & Mosahab, 2010; Reichheld & Sasser, 1990). 

Variabeln exkluderades från vidare analys på grund av ett lågt Cronbachs alpha värde 

som indikerar på en låg intern reliabilitet.  

Betavärdet för faktorn förtroende på 0.658 visar på att variabeln har en stark positiv 

påverkan på faktorn kundlojalitet. Signifikansnivån på 0,000 påvisar även att 

resultatet är signifikant och uppvisar därmed hög grad av pålitlighet. Hypotes 1 kan 

därför stödjas då förtroende påvisas ha en positiv effekt och en signifikant påverkan 

på kundlojaliteten. 

Betavärdet för företagsimage på 0.326 och teknikmognaden på 0.362 visar på att 

faktorerna har en positiv påverkan på faktorn förtroende. Teknikmognaden definierar 

alltså kundens upplevelse av säkerhet och webbplatskvalitet gällande bankens 

onlinetjänster. En högt värderad företagsimage och teknikmognad påvisas därför 

skapa ett högt förtroende för banken. Signifikansnivån för de oberoende variablerna 

var 0.006 respektive 0.003, vilket indikerar på variablerna är signifikanta för 

modellen och påvisar en positiv effekt på faktorn förtroende. Hypotes 2 och 3 kan 

därför stödjas.  

Studiens kontrollvariabel ”antal banker” testades även i regressionen av de oberoende 

variablerna mot förtroende i forskningmodellen. Den påvisade däremot inget 

signifikant samband med variabeln förtroende. Kontrollvariabeln testades även mot 

den beroende variabeln kundlojalitet men påvisade där inte heller något signifikant 

samband eller en positiv effekt. Ett intresseväckande resultat kunde dessvärre inte 

framställas.  
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Figur 5.5: Slutlig forskningsmodell 

 

 

6. Slutsats 
I det sista kapitlet kommer studiens slutsatser att framföras. Det kommer även föras 

en diskussion kring resultatet som studiens empiriska analys påvisat. Vidare kommer 

en diskussion föras kring hur studiens resultat är användbart för framtida forskning. 

Kapitlet avslutas med en självkritik och förslag på framtida forskning som kan 

utveckla forskningsområdet ytterligare. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 
För att i inledningen av studien kunna avgöra vilka variabler som skulle inkluderas i 

forskningsmodellen gällande utformandet av den beroende variabeln kundlojalitet 

drogs inspiration bland annat från befintlig teori.  
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Den befintliga teorin uppgav vid upprepade tillfällen att faktorn förtroende var 

signifikant vid utformandet av kundlojalitet (Asunción, Josefa , & Augustin, 2004; 

Baumann, Elliot, & Hamin, 2011; Eid, 2011; Flavián & Cuinalíu, 2006; Flavián , 

Guinalíu, & Torres, 2005). Förtroendet tillämpades därmed som en direkt relaterad 

variabel till kundlojalitet. Ur tabell 5.12 kan man klart avläsa att förtroende, likt 

beskrivningen i litteraturen, anses ha en betydande roll i utformningen av 

kundlojalitet. Yu, Balaji, och Khong (2015) anser att online bankin har medfört en 

generellt större osäkerhet bland kunder på grund av bland annat den minksade 

personliga kontakten. Lewis och Soureli (2006) bygger vidare på detta påstående då 

de menar att förtroendet till rådgivare hos bankerna blir viktigare i samband med 

utförandet av de olika avancerade tjänsterna via onlinemöten. Anledningen till detta 

är att den intima relationsbyggande möjligheten via fysiska möten i  kontor minskar 

i allt större utsträckning. Man hänvisar då till teorin Principal Agent Theory då man 

menar att det är ännu viktigare för bankerna att kunna övertyga kunderna om att lita 

på de anställdas kunskap och därmed förlita sig på att de kan åta sig finansiella risker 

på ens bekostnad för att sedan skapa ett bättre resultat än en själv.  

Fortsättningsvis nämner befintlig forskning bland annat att variablerna 

företagsimage, teknikmognad samt servicekvaliteten har en påverkande effekt på 

förtroende. Teknikmognaden består av faktorerna upplevd säkerhet samt 

webbplatskvalitet som tillsammans ska tänkas bidra till ett ökat förtroende. Resultatet 

blev att de tre sistnämnda tillämpades som oberoende variabler som har en positiv 

påverkande effekt på den medierade variabeln förtroende som i efterföljande slag har 

en positiv påverkande effekt på den beroende variabeln kundlojalitet (Asgari, 

Ahmadi, Shamlou, Farokhi, & Farzin, 2014; Ghazizadeh, o.a., 2014; Flavián , 

Guinalíu, & Torres, 2005; Fombrun & Shanley, 1990; Jeon & Jeong, 2017).  

Teknikmognaden bekräftades också som en signifikant positiv påverkande variabel 

gentemot förtroende vilket kan utläsas ur tabell 5.11. Teknikmognad har starkast 

påverkande effekt på förtroende av de två återstående oberoende variablerna i 

analysen. Webbplatskvaliteten är en av två komponenter under teknikmognad, den 

anses skapas genom högkvalitativ informationsutgivning samt utformning av 

webbplatsen vilket leder till kvalitativa utformningar av e-tjänsterna som används i 

anslutning till webbplatsen. Detta resulterar i en god webbdesign, enkelhet och 
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smidighet i användningen av de digitala tjänsterna. En god webbplatskvalitet leder 

till högt förtroende då kunder upplever strukturen och funktionerna hos 

onlinetjänsterna som genomtänkta och naturliga att använda vilket skapar ett 

förtroende (Streukens, Liljander, & Allard , 2004; Jeon & Jeong, 2017).  

Säkerheten innebär den upplevda säkerheten hos kunden gällande utgivning av 

känslig information samt hanteringen av denna från bankens sida i samband med 

utförande av onlinetjänsterna. Det handlar därmed för banken om att ha tillräcklig 

teknisk kapacitet för att bibehålla integritet- samt sekretesskydd vid bland annat olika 

finansiella transaktioner (Eid, 2011; Flavián & Cuinalíu, 2006; Raitani & Vyas, 

2014). Yap et al (2010) menar att en känsla av säkerhet skapas genom att informera 

samt övertyga kunden om att onlinetjänsterna är säkra. Betydelsen av dessa faktorer 

har ökat i samband med den mer självständiga naturen i utförandet av onlinetjänster 

och den minskade fysiska kontakten. Tjänsterna levereras numera via digitala kanaler 

vilket innebär att de tekniska aspekterna blir viktigare (Berraies, Chtioui, & Yahia, 

2015; Lin & Sun, 2009; Ghazizadeh, o.a., 2014; Jeon & Jeong, 2017).   

Företagsimage påvisades också ha en signifikant positiv påverkan på förtroende 

enligt tabell 5.11. Med tanke på den homogena naturen i produkt- samt tjänsteutbudet 

har bankerna det svårt att förmedla en positiv image. Det innebär att faktorn 

företagsimage blir ännu viktigare att lägga vikt på för att kunna differentiera sig på 

marknaden (Van Heerden & Puth, 1995; Zameer , Tara, Kausar, & Mohsin, 2015). 

Litteratur menar även att företagsimage är ett effektivt medel för tjänsteinriktade 

företag för att skapa en viss perception hos kunder vilket även påverkar hur kunderna 

upplever tjänsterna som erbjuds (Grönroos, 1984).  

Den oberoende variabeln servicekvalitet exkluderades tidigare från fortsatt analys då 

den inte lyckades uppnå en tillräcklig nivå av intern konsistens (se bilaga 5.3). Den 

hade möjligtvis kunnat bidra till modellen, men med tanke på att mätinstrumenten i 

enkäten inte mäter den variabel de är tänkta att göra riskerar resultatet att ändå bli 

missvisande.  
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6.2 Implikationer 
Forskning inom online banking och mer avancerade banktjänster som genomförs via 

onlinemöten är ett nytt bankkoncept som är relativt outforskat. Dels för att 

bankkonceptet först blivit etablerat under senare år och först nu börjat erbjuda mer 

avancerade online banking-tjänster som beskrivits tidigare i studien. En större 

förståelse för vad som skapar kundlojalitet inom online banking har till följd av 

utvecklingen av de digitala tjänsterna blivit aktuell. Man har först nu kunnat 

observera att banken knyter åt sig kunder genom mer avancerade tjänster och lojalitet 

blivit avgörande för bankens verksamheter. Online banking anses dessutom som en 

ny samhällsenlig norm där bankerna har tvingats att anpassa sig till nya tekniska krav 

och använder sina resurser för att bemöta utvecklingen som pågår. Andra empiriska 

bidrag är studiens mätinstrument som kan användas i framtida undersökningar inom 

samma forskningsområde. Mätinstrumenten omformulerades till mer öppna och 

objektiva som till en större utsträckning anpassar sig till den svenska 

forskningskontexten. Studiens resultat anses enligt författarnas vetskap även ha 

vidareutvecklat forskningsområdet i svensk kontext samt bidragit till ökad kunskapen 

som kan vara användbar för framtidens bankverksamheter. Anledningen är att studien 

har utvecklat kunskap inom forskningsområdet som har varit baserade på mer 

hypotetiskt inriktade mätinstrument. Samtidigt har urvalet för denna studie suttit på 

faktisk och upplevd erfarenhet gällande användningen av avancerade tjänster inom 

online banking medan urvalen i tidigare studier inte hade den profilen.   

De teoretiska bidragen studien erbjuder är en förståelse för hur kundlojalitet skapas 

inom online banking. I enlighet med tidigare litteratur som belyser vad som anses 

skapa kundlojalitet inom online banking, påvisas förtroende ha ett signifikant 

samband och en positiv påverkan på förtroendet. Faktorerna företagsimage och 

teknikmognad reglerar vidare kundens förtroende för banken och dess tjänster. 

Resultatet gällande förtroende som en lojalitetsskapande variabel stämde överens 

med tidigare forskning, likaså företagsimage och teknikmognaden för skapandet av 

ett förtroende för bankens och dess tjänster. För övrigt uppmärksammades det att 

förtroendet inte hade en lika betydelsefull medierad roll som litteraturen framhävt. 

Detta främst eftersom företagsimage och teknikmognad även hade en signifikant 

positiv påverkan på kundlojaliteten. Företagsimagen påvisades dessutom ha en större 
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påverkan på kundlojaliteten i jämförelse med förtroendet. Man kan därför ifrågasätta 

förtroendets funktion som en perfekt medierad faktor. Man kan emellertid inte 

utesluta hypotesen om att förtroende skapar kundlojalitet och påverkas av de både 

förtagsimage och teknikmognad.  

 

6.3 Självkritik 
Endast de mest framhävda faktorerna som har ansetts skapa kundlojalitet inom online 

banking har applicerats i studiens forskningsmodell. Forskningsmodellen har 

emellertid inte inkluderat samtliga variabler som befintlig teori belyst i skapandet av 

förtroende respektive kundlojalitet. Pearsons korrelationsmatris och 

regressionsanalyserna påvisar samtidigt ett högt signifikant samband samt påverkan 

mellan kundlojaliteten och de oberoende variablerna (Se tabell 5.10 och 5.13). En 

intressant fråga blir därför om variablerna endast påverkade förtroendet och om den 

medierade variabeln blir så viktig som studien beskriver. Konsekvensen blir att 

studiens forskningsmodell inte avspeglar hela forskningsområdet och därför 

utelämnat viktig information som kunnat bidra till en ökad förståelse för 

forskningsfenomenet. 

Eftersom faktorn servicekvalitet exkluderades för vidare analys på grund av för låg 

intern konsistens hade en annan variabel kunnat testas. Alternativt hade studien 

kunnat mäta variabeln med andra mätinstrument. Detta hade kunnat bidra till att 

variabeln blivit aktuell för vidare analys vars resultat hade varit användbar för 

framtida forskning och bankverksamheter. Dessutom kan man ifrågasätta tidigare 

studiers mätinstrument då formuleringarna av dessa inte lämpade sig för svensk 

forskningsetik. Frågor från formulerades om till mer öppna och objektiva frågor 

eftersom de ansågs leda respondenterna mot ett särskilt svarsalternativ. Detta väcker 

tankar kring ifall mätinstrumenten skiljer sig åt och därmed mäter samma sak.   
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6.4 Förslag till framtida forskning 
Online banking är ett så pass nyetablerat koncept där tidigare studier endast kunnat 

anta vilka faktorer som har kunnat tänkas skapa kundlojalitet inom online banking. 

Denna studie har undersökt de faktorer som ansetts vara mest avgörande i skapandet 

av en lojal kund. För vidare undersökning av dessa variabler hade en kvalitativ 

forskningsansats varit aktuell eftersom man för en djupare förståelse för 

forskningsområdet genom djupintervjuer. Detta främst eftersom tidigare forskning är 

begränsad i sin empiri om faktiska upplever inom online banking. Dessutom hade en 

kvalitativ forskningsmetod på kunnat bidra med en djupare förståelse till varför de 

olika variablerna påverkar kundlojaliteten på ett visst sätt. Däremot blir det genom 

en kvalitativ ansats mer komplicerat att dra generaliserande slutsatser på grund av 

mindre urval och mer djupgående analyser.  

En slutlig rekommendation är att utesluta tidigare studiers mätinstrument gällande 

servicekvaliteten eftersom de påvisade en låg intern konsistens och därför inte blev 

aktuella för studiens analys samt resultat. En anledning kan vara att mätinstrumenten 

inte fungerar vid faktisk erfarenhet utan lämpar sig bättre för studier som undersöker 

vad som antas skapa kundlojalitet.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

Referenser 
Aktiekunskap. (den 15 Oktober 2015). Jämför Courtage hos nätbankerna . Hämtat 

från Aktiekunskap: http://aktiekunskap.nu/jamfor-courtage-hos-

natbankerna/ 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod (1 uppl.). Stockholm: Liber 

AB. 

Asgari, N., Ahmadi, M. H., Shamlou, M., Farokhi, A. R., & Farzin, M. (2014). 

Studying the Impact of E-Service Quality on E-Loyalty of Customers in the 

Area of E-Banking Services. Journal of Management and Sustainability, 

4(2), 126-133. 

Asgari, N., Ahmadi, M. H., Shamlou, M., Farokhi, A. R., & Farzin, M. (2014). 

Studying the Impact of E-Service Quality on E-Loyalty of Customers in the 

Area of E-Banking Services. Journal of Management and Sustainability, 

126-133. 

Asunción, B., Josefa , M. D., & Augustin, Q. (2004). A model of customer loyalty 

in the retail banking market. European Journal of Marketing, 38(1/2), 253-

275. 

Asunción, B., Josefa , M. D., & Augustin, Q. (2004). A model of customer loyalty 

in the retail banking market. European Journal of Marketing, 253-275. 

Baixauli-Soler, J. S., & Sanchez-Marin, G. (2011). Organizational governance and 

TMT pay level adjustment. Journal of Business Research, 64(8), 862-870. 

BankID. (den 3 Mars 2017). Historia. Hämtat från BankID.com: 

https://www.bankid.com/om-oss/historia 

Baumann, C., Elliot, G., & Hamin, H. (2011). Modelling customer loyalty in 

financial services: A hybrid of formative and reflective constructs. 

International Journal of Bank Marketing, 29(3), 247-267. 



 
 

54 

 

Baumann, C., Elliot, G., & Hamin, H. (2011). Modelling customer loyalty in 

financial services: A hybrid of formative and reflective constructs. 

International Journal of Bank Marketing, 247-267. 

Berraies, S., Chtioui, R., & Yahia, K. B. (2015). Functional Characteristics of 

Banking Websites and Customer Loyalty: A mediating Role of Online 

Trust. The Journal of Applied Business Research, 31(3), 911-923. 

Björgell, M. (den 30 Januari 2013). Vad är en bank? Hämtat från Finansliv.se: 

http://www.finansliv.se/martinbjorgell/vad-ar-en-bank/ 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1:19 

uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Clifford, D., & Lang, M. (2012). What Determines E-loyalty? An Analysis of 

Factors Affecting Online Customer Retention. Galway: J.E. Cairnes School 

of Business & Economics, National University of Ireland. 

Collier , J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring Service Quality in E-Retailing. 

Journal of Service Research, 8(3), 260-275. 

Crosby , L. A., Evans, K. R., & Cowles, D. (1990). Relationship quality in services 

selling: an interpersonal influence perspective. Journal of Marketing, 

54(July), 68-81. 

Dagens Industri. (den 28 November 2016). Otroheten ökar bland svenska kunder. 

Hämtat från DI.se: http://www.di.se/nyheter/otroheten-okar-bland-svenska-

bankkunder/ 

Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler - Samhällsforskarens handbok i 

tio punkter (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Djurfeldt, G., Larsson , R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (2 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur AB. 



 
 

55 

 

Eid, M. (2011). Determinants of e-commerce customer satisfaction, trust, and 

loyalty in saudi arabia. Journal of Electronic Commerce Research, 12(1), 

78-93. 

Eid, M. (2011). Determinants of e-commerce customer satisfaction, trust, and 

loyalty in saudi arabia. Journal of Electronic Commerce Research, 12(1). 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori (1:1 uppl.). Malmö: Liber AB. 

Flavián , C., & Cuinalíu, M. (2006). Consumer trust, percieved security and privacy 

policy: Three basic elements of loyalty to a web site. Industrial 

Management and Data Systems, 106(5), 601-620. 

Flavián , C., & Cuinalíu, M. (2006). Consumer trust, percieved security and privacy 

policy: Three basic elements of loyalty to a web site. Industrial 

Management and Data Systems, 601-620. 

Flavián , C., Guinalíu, M., & Torres, E. (2005). The influence of corporate image 

on consumer trust: A comparative analysis in traditional versus internet 

banking. Internet Research, 15(4), 447-470. 

Flavián , C., Guinalíu, M., & Torres, E. (2005). The influence of corporate image 

on consumer trust: A comparative analysis in traditional versus internet 

banking. Internet Research, 447-470. 

Fombrun, C., & Shanley, M. (1990). Whats in a name? Reputation building and 

corporate strategy. The Academy of Management Journal, 33(2), 233-258. 

Fombrun, C., & Shanley, M. (1990). Whats in a name? Reputation building and 

corporate strategy. The Academy of Management Journal , 233-258. 

Framtidens Bank & Försäkring . (den 3 Mars 2017). Automatisering en 

förutsättning för digitalisering . Framtidens Bank & Försäkring . 

Gabarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust and 

commitment in consumer relationship. Journal of Marketing, 63(2), 70-87. 



 
 

56 

 

Ghazizadeh, E., Shams Dolatabadi, Z. S., Khaleghparast, R., Manaf, A. A., Zamani, 

M., & Abdullah, M. S. (2014). Secure OpenID Authentication Model by 

Using Trusted Computing. Hindawi Publishing Corporation, 2014, 1-15. 

Ghazizadeh, E., Shams Dolatabadi, Z. S., Khaleghparast, R., Manaf, A. A., Zamani, 

M., & Abdullah, M. S. (2014). Secure OpenID Authentication Model by 

Using Trusted Computing. Hindawi Publishing Corporation, 1-15. 

Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. 

European Journal of Marketing, 18(4), 36-44. 

Grönroos, C. (1988). Service quality: the six criteria of good perceived service 

quality. Review Business, 9(3), 3-10. 

Grönroos, C. (2002). Service Management och Marknadsföring (3 uppl.). Malmö: 

Liber. 

Guenzi, P. (2010). Interpersonal trust in commercial relationships: Antecedents and 

consequences of customer trust in the salesperson. European Journal of 

Marketing, 44(1/2), 114-138. 

Guinalíu, M., Flavián, C., & Torres, E. (2004). Corporate image measurement: A 

further problem for the tangibilization of Internet banking services. 

International Journal of Bank Marketing, 22(5), 366-384. 

Gummerus, J., Liljander , V., Pura, M., & van Riel, A. (2004). Customer loyalty to 

content-based websites: the case of an online health-care service. Journal of 

Service Marketing, 18(2/3), 175-186. 

Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate 

Data Analysis (7 uppl.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Henning-Thurau, T., Gwinner, K. P., & Gremler, D. D. (2002). Understanding 

Relationship Marketing Outcomes - An Integration of Relational Benefits 

and Relationship Quality. Journal of Service Research, 4(3), 230-247. 



 
 

57 

 

Jarvenpaa, S. L., & Todd, P. A. (1997). Consumer reactions to electronic shopping 

on the World Wide Web. International Journal of Electronic Commerce, 

1(2), 59-88. 

Jeon, M. M., & Jeong, M. (2017). Customers´ perceived website service quality and 

its effects on e-loyalty. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 29(1), 438- 457. 

Jeon, M. M., & Jeong, M. (2017). Customers´ perceived website service quality and 

its effects on e-loyalty. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 438- 457. 

JournalGuide. (2017). About Us. Hämtat från https://www.journalguide.com/ den 

27 Mars 2017 

Jun, M., & Cai, S. (2001). The key determinants of Internet banking service quality: 

a content analysis. International Journal of Bank Marketing, 19(7), 276-291. 

Kay, M. J. (2006). Strong brands and corporate brands. European Journal of 

Marketing, 40(7/8), 742-760. 

Kheng , L. L., Mahamad, O., Ramayah, T., & Mosahab, R. (2010). The Impact of 

Service Quality on Customer Loyalty: A Study of Banks in Penang, 

Malaysia. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 57-66. 

Kim, J., Jin, B., & Swinney, J. L. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and 

e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 16(4), 239-247. 

Körner , S., & Wahlgren , L. (2005). Statistiska metoder (2 uppl.). Lund: 

Studentlittertur AB. 

Laffont, J.-J., & Martimort, D. (2002). The Theory of Incentives: The Principal-

Agent Model (2 uppl.). New Jersey: Princeton University Press. 

Leelakulthanit, O., & Hongcharu, B. (2017). The Determinants of Brand Loyalty in 

the Online and Offline Banking Sectors. Bangkok: National Institute of 

Development Administration. 



 
 

58 

 

Lewis, B. R., & Soureli, M. (2006). The antecedents of consumer loyalty in retail 

banking. Journal of Consumer Behaviour, 5, 15-31. 

Lii, Y.-s. (2009). A model of customer e-loyalty in the online banking. Economics 

Bulletin, 29(2), 891-902. 

Lin, G., & Sun, C.-C. (2009). Factors influencing satisfaction and loyalty in the 

online shopping: an integrated model. Online Information Review, 33(3), 

458-475. 

Minh, N. V., & Huu, N. H. (2016). The Relationship between Service Quality, 

Customer Satisfaction and Customer Loyalty: An Investigation in 

Vietnamese Retail Banking Sector. Journal of Competitiveness, 8(2), 103-

116. 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. (2009). Strategy Safari: Your 

Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management (2 uppl.). 

Harlow: Financial Times Prentice hall. 

Mittal, B., & Lassar, W. M. (1998). Why do customers switch? The dynamics of 

satisfaction versus loyalty. Journal of Services Marketing, 12(3), 177-194. 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitement- Trust Theory of 

Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38. 

Mpinganjira, M. (2006). Use of e-government services: the role of trust. 

International Journal of Emerging Markets, 10(4), 622-633. 

Mukherjee, A., & Nath, P. (2003). A model of trust in online relationship banking. 

International Journal of Bank Marketing, 21(1), 5-15. 

Ndubisi, N. O. (2007). Relationship Marketing and Customer Loyalty. Marketing 

Intelligence and Planning, 25(1), 98-106. 

Nguyen, N., & Leblanc , G. (2001). Corporate image and corporate reputation on 

customers retention decisions in services. Journal of Retaiing and Customer 

Services, 8(4), 221-236. 



 
 

59 

 

Nilsson, D. (2007). Transactions in Cyberspace: The Continued Use of Internet 

Banking (1 uppl.). Stockholm: Elanders Gotab. 

Nordea 1. (2016). Nordea Årsredovisning 2016. Stockholm: Nordea . 

Nordea. (den 22 December 2016). Företagspaket- med våra bästa tjänster för 

dagliga bankaffärer. Hämtat från Nordea.se: www.nordea.se/Images/39-

15805/foretagspaket-produktblad.pdf 

Nordea. (den 6 Juli 2016). Så förändras bankerna av digitaliseringen . Hämtat från 

Nordea.com: https://www.nordea.com/sv/press-och-nyheter/nyheter-och-

pressmeddelanden/news-sv/2016/2016-07-06-sa-forandras-bankerna-av-

digitaliseringen.html 

Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63(1999), 

33-44. 

Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual (5 uppl.). Berkshire: Mc Graw Hill. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra , A. (2005). E-S-QUAL - A 

Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. Journal of 

Service Research, 7(X), 1-21. 

Patterson, P. (2016). Retrospective: tracking the impact of communications 

effectiveness on client satisfaction, trust and loyalty in professional services. 

Journal of Services Marketing, 30(5), 485-489. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (4 uppl.). 

London: Sage Publications Inc. 

Privata Affärer. (den 2 Januari 2008). Framtidens är digital. Privata Affärer. Hämtat 

från Privata Affärer.se: http://www.privataaffarer.se/nyheter/framtidens-

bank-ar-digital-75644 

Raitani, S., & Vyas, V. (2014). An Exploratory Study of Factors Influencing the 

eLoyalty of Online Banking Consumers. Journal of Bank Management, 

13(3), 1543-1554. 



 
 

60 

 

Raitani, S., & Vyas, V. (2014). An Exploratory Study of Factors Influencing the 

eLoyalty of Online Banking Consumers. Journal of Bank Management , 

13(3). 

Reichheld, F. F. (2003). The one number you need to grow. Harvard Business 

Review(December 2003), 46-55. 

Reichheld, F. F., & Sasser, J. W. (1990). Zero defections: quality comes to services. 

Harvard Business Review, 68(5), 105-111. 

Roche, I. D. (2014). An Empirical Investigation of Internet Banking Service 

Quality,Corporate Image and the Impact on Customer Satisfaction; With 

Special Reference to Sri Lankan Banking Sector. Journal of Internet 

Banking and Commerce, 19(2), 1-14. 

Santos, J. (2003). E-service quality: a model of virtual service quality dimensions. 

Management Service Quality, 13(3), 233-246. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business 

students (5 uppl.). Edinburgh gate: Pearson education limited. 

Schultz, D. E., & Bailey, S. E. (2000). Customer/brand loyalty in an interactive 

marketplace. Journal of Advertising Research, 40(3), 41-52. 

SFS. (den 19 Maj 2004). Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Sverige. 

Srinivasan, S. S., Anderson, R., & Ponnavolu, K. (2002). Customer loyalty in e-

commerce: an exploration of its antecedents and consequences. Journal of 

Retailing, 78(1), 41-50. 

Streukens, S., Liljander, V., & Allard , v. C. (2004). Comfort your online customer: 

quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality: An 

International Journal, 14(6), 446-456. 

Streukens, S., Liljander, V., & Allard , v. C. (2004). Comfort your online customer: 

quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality: An 

International Journal, 446-456. 



 
 

61 

 

Strålfors. (den 4 Augusti 2015). Digitala aktörer tvingar bankerna att tänka nytt. 

Hämtat från Strålfors.se: http://www.stralfors.se/Om-

oss/Nyheter/2015/Digitala-aktorer-tvingar-bankerna-att-tanka-nytt/ 

Suh, B., & Han, I. (2002). Efect of trust on customer acceptance of Internet 

banking. Electronic Commerce Research and Applications, 1(3-4), 247-263. 

Swedbank. (2016). Årsredovisning 2016. Stockholm: Swedbank. 

Szymanski, D. M., & Hise , R. T. (2000). E-Satisfaction: An Initial Examination. 

Journal of Retailing, 76(3), 309-322. 

Trost, J., & Hultåker, O. (2016). Enkätboken (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Valvi , A. C., & Fragkos, K. C. (2012). Critical review of the e-loyalty literature: a 

purchase-centred. Electron Commer Res, 12(3), 331-378. 

Van Heerden, C. H., & Puth, G. (1995). Factors that determine the corporate image 

of Soth African banking institutions: an exploratory investigation. 

International Journal of Bank Marketing, 13(3), 12-17. 

Van Heerden, C. H., & Puth, G. (1995). Factors that determine the corporate image 

of Soth African banking institutions: an exploratory investigation . 

International Journal of Bank Marketing , 12-17. 

Veloutsou, C., Daskou, S., & Daskou, A. (2004). Are the Determinants of Bank 

Loyalty Brand Specific? Journal of Financial Services Marketing, 9(2), 

113-125. 

Wendlandt, M., & Schrader , U. (2007). Consumer reactance against loyalty 

programs. Journal of Consumer Marketing, 24(5), 293-304. 

Wong, A., & Sohal, A. (2002). An examination of the relationship between trust, 

commitment and relationship quality. International Journal of Retail & 

Distribution Management, 30(1), 34-50. 

Wu, M., Jayawardhena, C., & Hamiltin, R. (2014). A comprehensive examination 

of internet banking user behaviour: evidence from customers yet to adopt, 



 
 

62 

 

currently using and stopped using. Journal of Marketing Management, 30(9-

10), 1006-1038. 

Yap, K., Wong, D. H., Loh, C., & Bak, R. (2010). Offline and online banking –

where to draw the line when building trust in e-banking? International 

Journal of Bank Marketing, 28(1), 27-46. 

Yoon , E., Guffey, H., & Kijewsky, V. (1993). The effects of information and 

company reputation on intentions to buy a business service. Journal of 

Business Research, 27(3), 215-7. 

Yu, L., Balaji, M., & Khong , K. (2015). Building trust in internet banking: a 

trustworthiness perspective. Industrial Management and Data Systems, 

115(2), 235-252. 

Zameer , H., Tara, A., Kausar, U., & Mohsin, A. (2015). Impact of service quality, 

corporate image and customer satisfaction towards customers´ perceived 

value in the banking sector in Pakistan. International Journal of Bank 

Marketing, 33(4), 442-256. 

Zameer , H., Tara, A., Kausar, U., & Mohsin, A. (2015). Impact of service quality, 

corporate image and customer satisfaction towards customers´ perceived 

value in the banking sector in Pakistan. International Journal of Bank 

Marketing , 442-256. 

Zeithaml , V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2000). A conceptual framework 

for understanding e-service quality: Implications for future research and 

managerial practice. Marketing Science Institute(Report no. 00-115), 

Working paper. 

 

 

 

 



 
 

63 

 

Bilaga 1 – Internetenkät  

 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar på ekonomiprogrammet med inriktning bank och finans, Högskolan Kristianstad. 
Vi är i dagsläget i full gång med att avrunda våra studier med ett traditionsenligt examensarbete.  

Ambitionen är att studera hur kundlojalitet skapas inom online banking, ett koncept som etablerat sig bland 
bankerna i samband med digitaliseringens framfart. Detta nyintroducerade koncept ger oss möjligheten att utforska 
ett nytt område, då bankerna först under senare år börjat erbjuda helpaket av digitala tjänster. Detta väcker intresse 
med tanke på att en ny form av kundlojalitet är möjlig att skapa förståelse för.  

Online banking  är ett bankkoncept där kunderna kan genomföra sina bankärenden på valfri plats när som helst 
under dygnet. Det ökade avståndet mellan bank och kund har förändrat villkoren för vilka tillvägagångssätt banker 
måste använda sig av för att skapa kundlojalitet. Syftet är identifiera vilka faktorer som påverkar kundernas lojalitet 
i en alltmer digitaliserad bankmiljö. 

Svaren i enkäten kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och anonymt. Besvarandet av enkäten tar cirka 5 
minuter. Vi skulle verkligen uppskatta din medverkan då även du kan bidra till ökad kunskap som är värdefull för 
bankernas framtida utvecklingsmöjligheter. 

Vid frågor och funderingar, kontakta oss gärna via följande mejladresser: 

Ø  Christian.Kackarovski0050@stud.hkr.se 

Ø  Rikard.Ibrahim0001@stud.hkr.se 

1. 

Kundlojalitet Online Banking 

1 . Födelseår * 

2 . Kön * 
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Ingen Neutral Väldigt stor 
. Hur stor intention har du av att fortsätta användningen av bankens onlinetjänster där du genomför onlinemöte22 

Ingen alls Neutral Väldigt stor  
23 . I vilken utsträckning talar du väl om din bank där du genomför onlinemöten? 
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Bilaga 2 – Tabeller 
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik    

    

                Deltagande     Bortfall   Min             Max           Medelvärde     Std.avv  

Förimg1 71 0 3 7 4,93 1,1 

Förimg2 70 1 1 7 5,41 1,388 

Förimg3 71 0 1 7 4,82 1,397 

Tekmog1 71 0 1 7 5,46 1,361 

Tekmog2 70 1 1 7 5,06 1,214 

Tekmog3 71 0 2 7 5,11 1,337 

Tekmog4 70 1 2 7 5,56 1,358 

Tekmog5 71 0 2 7 4,87 1,319 

Tekmog6 71 0 1 7 4,76 1,66 

Servkval1 70 1 3 7 5,66 0,976 

Servkval2 71 0 1 7 4,2 1,555 

Servkval3 71 0 1 7 4,86 1,447 

Förtr1 70 1 1 7 5,63 1,287 

Förtr2 71 0 2 7 5,41 1,09 

Förtr3 71 0 2 7 5,7 1,113 

Kundloj1 69 2 2 7 5,68 1,219 

Kundloj2 71 0 2 7 5,89 1,115 

Kundloj3 71 0 1 7 5,24 1,409 

Ålder 71 15 19 70 34,9 11,754 

Antal banker 71 0 1 4 1,65 0,719 
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Tabell 5.2 Deskriptiv statistik för studiens variabler 

       

 Min Max Medelvärde Standardavvikelse Skevhet  Kurtosis 

Kundlojalitet 1,67 7 5,6056 1,07837 -1,099       1,746 

Förtroende 3 6,67 5,5798 0,87235 -0,902         0,066 

Företagsimage 2 7 5,0446 1,10481 -0,296       -0,551 

Teknikmognad 2,33 7 5,1352 0,9507 -0,555       0,536 

Servicekvalitet 3 7 4,9038 0,98104 -0,025       -0,505 

 

Tabell 5.4 Cronbachs Alpha vid redigering av mätinstrument  

  
Mätinstrument                                      Cronbachs Alpha när mätinstrument raderas 

Förimg1   0,853 

Förimg2   0,609 

Förimg3   0,648 

 

Tekmog1   0,71 

Tekmog2   0,733 

Tekmog3   0,753 

Tekmog4   0,729 

Tekmog5   0,756 

Tekmog6   0,822 

 

Servkval1   0,734 

Servkval2   0,161 

Servkval3   0,178 

 

Förtr1   0,648 

Förtr2   0,335 

Förtr3   0,543 
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Kundloj1   0,716 

Kundloj2   0,801 

Kundloj3   0,775 

 

 

Tabell 5.5 Test av normalfördelning, oberoende mot medierad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Statistik Df Signifikansnivå 

Residual 0,062 71         0,200* 

Standardiserad residual  0,062 71         0,200* 

*Resultatet signifikant 

 

 

Tabell 5.5.1 Test av normalfördelning, oberoende mot medierad 

 

Shapiro-Wilk 

 Statistik Df Signifikansnivå 

Residual 0,973 71         0,123* 

Standardiserad residual  0,973 71         0,123* 

*Resultatet signifikant  
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Tabell 5.6 Test av normalfördelning, medierad mot beroende 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Statistik Df Signifikansnivå 

Residual 0,071 71         0,200* 

Standardiserad residual  0,071 71         0,200* 

*Resultatet signifikant   

 

Tabell 5.6.1 Test av normalfördelning, medierad mot beroende 

 

Shapiro-Wilk 

 Statistik Df Signifikansnivå 

Residual 0,975 71         0,157* 

Standardiserad residual  0,975 71         0,157* 

*Resultatet signifikant   

 

 

Tabell 5.7 Test av heteroskedasticitet (Breusch-Pagantest), oberoende mot medierad  

 

ANOVA       

                                   Summa^2                   Df          Medelvärdet^2      F            Sig. 

 Regression           5,144                1          5,144             3,482       0,066 

Residual           101,944                69          1,477   

Total                           107,088           70  
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Tabell 5.8 Test av heteroskedasticitet (Breusch-Pagantest), medierad mot beroende 

 

ANOVA       

                                   Summa^2                   Df          Medelvärdet^2      F            Sig. 

 Regression          13,965               1         13,965            5,250       0,025 

Residual          183,550               69           2,660   

Total          197,515               70    

 

 

 

Tabell 5.9 Chi-två tabell 

 

                                  Percentage points of the Chi-square distribution  

 Degrees of freedom                            Probability of a larger value of X^2   

            0.99     0.95     0.90     0.75     0.50     0.25   0.10   0.05   0.01 

 1            0.000   0.004   0.016   0.102   0.455   1.32   2.71   3.84   6.63 
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Bilaga 3 – Figurer 
Figur 5.1 Normal P-P Plot of Regression, “Modell 1” 

 

 

Figur 5.2 Normal P-P Plot of Regression,” Modell 2” 
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Figur 5.3 Scatterplot, “Modell 1” 

 

 

Figur 5.4 Scatterplot, “Modell 2” 
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