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11  IINNLLEEDDNNIINNGG
Tanken med detta inledande kapitel är att ge läsaren grundläggande
förståelse kring det problemområde som skall undersökas, förklara
uppsatsens syfte samt påvisa vilka avgränsningar som gjorts.

11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD
Handel har i alla tider baserats på tilltro1 mellan handlande parter (Feurst,
1999). Även vid tiden för den första transaktionen eller affären, vilken
torde ha inneburit byte av djur eller mat, krävdes att de inblandade parterna
kände förtroende för varandra. Det fanns då inga orderbevis, fakturor eller
kvitton som försäkring för att levererat material skulle bli betalt. Handeln
var således tydligt baserad på tilltro till den andra parten. Tilltro har idag
kommit att utvecklas och kompletteras ytterligare, exempelvis har
betalningsvalutan fått ökad betydelse liksom tilltro till transaktionsformen,
vilken används för att genomföra köpet (Keen et al, 2000).

Då konsumenten skall införskaffa varor eller köpa tjänster har uttryck som
att ”gå-och-handla” eller ”jag-måste-bara-hinna-ner-till-stan-innan-banken-
stänger”, tidigare ofta kommit på tal. Idag är de mer intetsägande.
Konsumenter världen över kan idag handla 24 timmar om dygnet, sju dagar
i veckan under 365 dagar om året (Bellman et al, 1999). Handeln har via
postorderförsäljning som försäljningskanal utvecklats till att idag även
inbegripa Internetförsäljning för såväl konsument- som företagsmarknaden.
Samtliga personer med tillgång till Internetuppkoppling kan oavsett tid och
rum ansluta sig till Internet2 och utföra de transaktioner som de önskar
(Lenander, 1998). Tid och tillgänglighet till försäljnings- och tjänstekanaler
har således kommit att få ny innebörd genom den elektroniska handeln via
Internet, dagligdags kallad e-handel3. Internet utvecklades ursprungligen
för ett effektivt och säkert utbyte av information inom det amerikanska
försvaret, men har idag utvecklats till en attraktiv marknadsplats. Allt fler

                                          
1 Tilltro kommer från engelskans ”trust” vilket betyder att ha förtroende/tillit/tilltro till
någon eller något. För en mer exakt begreppsutredning se kapitel 2 på sidan 8ff.
2 Internet kan definieras som ett världsomspännande öppet eller allmänt nät, vilket
förbinder hela världen utan gränshinder (Lenander, 1998) och tillträds via modem,
speciella kommunikationslinjer eller via satellit (Reedy et al, 1999).
3 E-handel är handel baserad på elektroniska medier (Feurst, 1999) och är ett sätt att
kommunicera och köpslå med hjälp av datornätverk. E-handel kan inkludera handel via
Internet, smart cards, digital cash osv. (Reedy et al, 1999)
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handels- och tjänsteföretag använder sig av detta medium för att nå kunder
via ytterligare en distributionskanal. Sifo Interactive Media förutspår att 60
procent av samtliga svenskar inom kort kommer att vara användare av
Internet (Datateknik 3.0, 2000), vilket kan leda till en stor förändring
gällande handelsföretagens relation till sina kunder.

”The further that the commerce departs from a simple cash and carry
transaction, however, the greater the need for trust [vår markering] (between
merchant and customer) and the higher the risk that trust may be misplaced. - - -
Thus, when commerce is conducted between parties at a distance who have had
no prior business relations with each other, assumptions must be bolstered by
mechanisms that offer protection to both the buyer and the seller” (Reedy et al,
1999:305)

Den traditionella handeln där kunden personligen möter handlaren ansikte
mot ansikte har således utvecklats och kompletterats genom en ny
interaktionsform via Internet. Handelsrelationen mellan konsumenten och
säljaren har även förändrats i och med att konsumentens makt anses öka då
denne blir en mer aktiv part som snabbt kan utvärdera och välja hur, när
och från vem köpen skall ske. (Harvard Business Review, 2000).

Tilltro i e-handelns tidevarv innebär exempelvis tillit till att parterna är
vilka de utger sig för att vara samt att kommunikation och transaktion
förblir privat i den mening att personliga uppgifter och kontokortsnumret
inte kommer obehöriga personer tillhanda. Tilltro har, i samband med
handelns utveckling, ofta gått från att gälla personliga möten till en mer
anonym relation. (Keen, et al 2000) Då tilltro är viktigt för en fungerande
handelsrelation samt då Internet är en relativt ny kommunikations- och
försäljningskanal i kraftig tillväxt, borde konsumentens tilltro till Internet
och e-handel som alternativ handelskanal därför vara av betydelse för att
den skall nyttjas.

11..22  PPRROOBBLLEEMMDDIISSKKUUSSSSIIOONN
Uppfinningen av telegrafen, telefonen, radion, TV:n och datorn lade
grunden för den informationsteknologi, vilken idag har utvecklats till att
även inbegripa Internet. Internet utvecklades med tanke på öppenhet och
tillgänglighet, inte med tanke på säkerhet (Lenander, 1998).
Internetteknologin utvecklades inte heller i kommersiellt syfte, varför de
ursprungliga systemen inte beaktat vad handelsrelationer över Internet
skulle komma att innebära och kräva i form av säkerhet, logistik, avtalsrätt,
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penningtransaktioner samt säkerhet och tilltro. (Reedy et al, 1999) Åren
1996-97 anses vara Internets genombrottsår (Reedy et al, 1999) men enligt
flertalet undersökningar är det fortfarande få personer som litar på Internet
och de lämnar inte gärna ut sina kreditkortsnummer för att handla över
nätet (Keen et al, 1999). Vi har förstått av litteraturen att den gängse
uppfattningen inom forskningsdebatt och media är att det råder brist på
tilltro och säkerhet i det system som står till grund för Internet som
affärsrelation.

”It is no exaggeration to say that trust, more than technology, drives the growth
of e-commerce in all its forms” (Keen et al, 2000:2).

Trots många frågetecken rörande elektronisk handel och dess tillförlitlighet
är det tydligt att denna handelsform är under stark tillväxt. I en
undersökning av det finska företaget Market Visio Oy uppger en tredjedel
av Sveriges företag att de idag bedriver e-handel och 56 procent av de som
ännu inte utvecklat e-handelslösningar planerar att genomföra det inom de
närmaste två åren. Studien visade även att säkerhet och tillförlitlighet var
två faktorer som ansågs ha mycket stor betydelse för svenska storföretag
när de skall satsa på Internet som handelskanal. (Computer Sweden 1999-
11-29) Likaså menar Larsch (1998) att ett företags överlevnad på Internet
bygger på en tillfredsställande försäljning och att tilltro är ett avgörande
element för att sälja. Dessa uttalanden understryker således att tilltro är
viktigt för handel och att det även gäller handel via Internet. En fundering
är dock om tilltro är av lika stor betydelse för nyttjande av tjänster
oberoende av den distributionskanal genom vilken konsumenten erhåller
tjänsten.

Den positiva försäljningsutvecklingen av tjänster och varor över Internet är
inte lika påtaglig inom alla branscher. En bransch som var tidig att erbjuda
kunderna tjänster via Internet och som nu upplever en snabbt växande
försäljning via denna kommunikations- och försäljningskanal är bank- och
finansbranschen (Bellman et al, 1999). Vid årsskiftet 1997/98 var ca 200
000 svenskar anslutna till Internetbankerna och i oktober samma år uppgick
siffran till 500 000 (Sandén, 1998). Det finns inte någon undersökning som
visar på att denna trend är avtagande eller att de redan anslutna användarna
kommer att sluta använda sig av Internetbanktjänsterna. Snarare ser
utvecklingen positiv ut. Ny teknik har aldrig tidigare fått ett sådant
genomslag i bank-Sverige och att svenska Internetbankers
säkerhetslösningar är högt skattade internationellt. (Danielsson, 00-13-14)
Därför anser vi att det vore intressant att studera svenska
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Internetbanktjänster och konsumentens tilltro vid nyttjandet av dessa.
Framgången hos Internetbankerna ter sig som ett intressant fenomen
eftersom bankerna förvaltar kundens privata ekonomi via Internet, en kanal
till vilken många hyser tvivel vad gäller säkerhet och tilltro. Företag inom
bank- och finanssektorn har idag bristande kunskap om konsumentens
reaktion på bankernas implementering av de nya elektroniska
banktjänsterna (Andersson, P, 1998). Det är således ett centralt och högst
aktuellt problem för banksektorn.

Kunden förvärvar i och med Internettjänsten ökad självständighet samt ett
större ansvar och inflytande över sina elektroniska transaktioner genom att
denne handlar eller köper en tjänst utan direkt interaktion med den säljande
parten. Banktjänster är många gånger kopplade till personliga möten med
en banktjänsteman (Danielsson, 00-13-14), kanske skulle därför banken
genom Internetbanktjänster tänkas ha svårt att skapa en lika tillförlitlig
relation till kunden eftersom det personliga mötet utgår vid Internetbanken.
Timan (00-03-14) understryker att bankerna är starkt beroende av
kundernas förtroende och av att kunna förmedla dem känsla av trygghet
och säkerhet. Även Pålsson (1998) menar att förtroende är en viktig del av
relationen mellan kunden och banken. Detta borde vara ett tecken på att
kunden kräver tilltro till banktjänsten, eller räcker det med att ha tilltro till
banken för att lämna ifrån sig de personliga tillgångarna? Det skulle även
kunna tänkas vara så att Internetbankerna drar nytta av den tilltro som
kunderna av tradition hyser till bankbranschen som sådan. Vid handel
underbyggs kundrelationen ofta av ett väletablerat varumärke som
förmedlar en känsla av tilltro till kunden genom att denne tycker sig veta
vad produkten och företaget står för (Feurst, 1999). Säljaren kan genom
varumärket förmedla en känsla av tilltro, men kommer tilltro kunna
förmedlas på samma vis vid Internettjänster?

Konsumentbeteende vid traditionell handel och tjänster är vida studerat,
men beteendet med avseende på e-handel är relativt outforskat. Gällande
forskning om tjänster som erbjuds via Internet, vad vi benämner e-tjänster4,
har vi inte funnit mycket information. Intressanta infallsvinklar på kunders
beteende vid konsumtion av Internetbanktjänster torde vara deras
reaktioner på det ökade ansvarstagandet samt vilket engagemang de
tillägnar Internetbanktjänsterna. Konsumentens erhållna erfarenheter och
vana vid tjänsten skulle kunna tänkas ha betydelse för deras nyttjande av
                                          
4 E-tjänst är en tjänst distribuerad via Internet. För vidare definition se kapitel 3
Begrepp och definitioner
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Internetbanktjänsten. Vi finner det även intressant att se huruvida denna
nya distributionskanal5 har levt upp till de förväntningar som kunden har.
En fundering är vad bankkunden anser att kvalitet är i mötet med
Internettjänsten och om dennes tilltro till tjänsten har någon betydelse för
hur tjänsten nyttjas och upplevs. Konsumentbeteende med avseende på
konsumentens tilltro vid nyttjandet av e-tjänster synes således vara ett ännu
outforskat fenomen. Vi hävdar att det saknas kunskap inom detta gebit och
önskar med denna uppsats skapa underlag för fortsatt forskning. Uppsatsen
förmodas ha läsvärde främst hos företag som tillhandahåller och utvecklar
Internettjänster. Nedan följer en precisering över de problemområden vi
valt att studera djupare.

11..33  PPRROOBBLLEEMMFFOORRMMUULLEERRIINNGG
� Vilken innebörd har begreppet tilltro för konsumenten?

� Vilken betydelse har tilltro för individen vid nyttjande av en e-tjänst och
vilka faktorer påverkar den?

� Till vilka faktorer har konsumenten tilltro?

� Hur är tilltro relaterat till konsumentens beteende vid nyttjandet av en
e-tjänst?

� Hur är konsumentens tilltro till en e-tjänst relaterad till den upplevda
kvaliteten av den?

11..44  SSYYFFTTEE
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera tilltrons betydelse

för konsumenten vid nyttjande av e-tjänster.

                                          
5 Med distributionskanal menas i denna uppsats att tjänsten erbjuds via bankkontor
alternativt via Internet.
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11..55  AAVVGGRRÄÄNNSSNNIINNGGAARR

11..55..11  EEmmppiirriisskkaa  aavvggrräännssnniinnggaarr
Internetanvändningen har vuxit fram under kort tid, det är därför
betydelsefullt att studera en bransch där den elektroniska handeln kommit
till ett moget stadium där satsningar med en tydlig medvetenhet och strategi
återfinns. Då undersökningen skall belysa tilltroproblematik vid e-tjänster
är det lämpligt att studera branscher och tjänster som kräver kundens tilltro.
Vi har valt att studera Internetbanktjänster. Valet av bankbranschen utgår
således från att såväl höga krav på tilltro som medvetna och mogna e-
handelssatsningar är tydliga och karaktäristiska för bankväsendet i Sverige.
Genom att studera bankbranschen, vars tjänster kräver en stark tilltro från
kunden, är förhoppningen att tydligare kunna urskilja typiska beteenden
med avseende på tilltro vid nyttjande av e-tjänster.

11..55..22  TTeeoorreettiisskkaa  aavvggrräännssnniinnggaarr
Tilltroproblematik vad gäller e-tjänster är inte ett vida studerat fenomen. I
denna uppsats ligger fokus på tilltroproblematik ur konsumentens
synvinkel. Fokus har lagts på tilltroproblematiken och dess inverkan på
konsumentbeteendet vid nyttjande av Internetbanktjänster, vilket har
inneburit att vissa faktorer såsom bakomliggande tekniska lösningar ej
studeras. Vi har exempelvis valt att studera hur konsumenten förhåller sig
till användandet av banktjänster som erbjuds via Internet samt innebörden
av tilltro till ett företag och dess tjänster. Då teorier rörande konsumenters
beteende vid e-tjänster är högst begränsat kommer analys av empiriska data
ske utifrån existerade teorier om tilltro, konsumentbeteende samt
tjänstekvalitet. För att inte förlora dynamiken i problemområdet gällande
tilltro har det i vissa frågor, såsom Internetanvändning samt tilltrons
betydelse, varit poängfullt att studera tilltro ur bankens synvinkel.
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11..66  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN
Denna uppsats är indelad i tio kapitel, vilka nedan kortfattat beskrivs för
att ge läsaren en överskådlig bild över uppsatsen.

Kapitel 1 – Det inledande kapitlet syftade till att kortfattat belysa den
forskningsdebatt och det problemområde som står till grund för denna
uppsats. Problemområdet konkretiserades i ett antal undersökningsfrågor,
vartefter syftet fastställts för att ge vägledning och fungera som en röd tråd
genom den fortsatta läsningen.

Kapitel 2 – Kapitel två utgörs av en kort redovisning av de begrepp och
definitioner som står i fokus för denna uppsats.

Kapitel 3 – Det tredje kapitlet är uppsatsens metodavsnitt, vilket är menat
att illustrera vårt vetenskapliga förhållningssätt. Kapitlet inbegriper även
det tillvägagångssätt som uppsatsen grundas på samt förklaring över hur
empiri och analys tolkats.

Kapitel 4 – Detta första kapitel i den teoretiska referensramen innefattar
teorier kring tilltro. Ett flertal aspekter tas upp, vilka sammanfattas i en
syntes i slutet av kapitlet.

Kapitel 5 – Då vi valt att studera konsumenters tilltro vid användningen av
e-tjänster tas i detta kapitel även upp teorier kring konsumentbeteende.

Kapitel 6 - Det avslutande kapitlet i referensramen belyser teorier kring
tjänstekvalitet.

Kapitel 7 – I kapitel sju redogörs för vår empiriska undersökning, vilken
insamlats med hjälp av intervjuer i kombination med observationer samt ett
kort frågeformulär.

Kapitel 8 – I detta kapitel redovisas vår analys av den empiriska och
teoretiska delen. Kapitlet avslutas med en syntes av den redovisade
analysen.

Kapitel 9 - Detta avslutande kapitel syftar till att redovisa slutsatser samt att
delge rekommendationer för fortsatt forskning.
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22  BBEEGGRREEPPPP  OOCCHH  DDEEFFIINNIITTIIOONNEERR
Till grund för denna uppsats står till synes självklara begrepp och
definitioner rörande vad till exempel konsumentbeteende, tilltro samt en
tjänst är. Avsikten med följande avsnitt är att förtydliga hur dessa begrepp,
fundamentala för denna uppsats, har tolkats och använts.

22..11  DDEEFFIINNIITTIIOONN  AAVV  TTIILLLLTTRROO
Till grund för denna studie står forskningsartiklar både på svenska och
engelska. Vid forskning i engelskspråkig litteratur är trust det begrepp som
behandlar fenomen intressanta för denna studie. Trust förklaras i Shorter
Oxford English Dictionary (1975) med orden confident, safe, secure. Trust
beskrivs närmare av följande utryck: to have confidence or faith in, to rely
or depend upon. Rogets International Thesuaurus (1996) beskriver verbet
trust med hope, commit, believe, confide in.

Vid översättning av trust till svenska föreslås orden tilltro och tillit
(Nordstedts engelsk-svenska lexikon, 1996). Då dessa båda ord studerades i
flera större ordböcker (Bonniers svenska ordbok, 1987 &
Nationalencyklopedin, 1996) förklaras tilltro med synonymerna tro,
förtroende samt tillit och tillförsikt och även genom motsatsorden tvivel
och skepsis (Ord för ord, 1983). I SAOL (1999) definieras tillit med ordet
förtroende vilket i sin tur förklaras med tilltro.

22..11..11  HHuurr  kkoommmmeerr  ttiillllttrroo  aatttt  ddeeffiinniieerraass  ii  ddeennnnaa  rraappppoorrtt??
De tre begreppen trust, tillit samt förtroende ämnar vi i denna uppsats
likställa genom att endast använda ordet tilltro. Begreppet tilltro tillämpas
även för att beskriva känslan av att känna säkerhet och trygghet, liksom
upplevelsen av att ha förtroende för någon/något, tro på någon/något och
andra känslor som är tätt knutna därtill. Den aspekt vi valt att studera vad
gäller tilltro utgår främst från konsumentens perspektiv och gäller således
hur denne ställer sig till användandet av Internettjänster, tilltrons betydelse
vid konsumtionen av banktjänster samt hur tilltroaspekten visar sig under
konsumtionsprocessen.

22..11..22  TTiillllttrroo  ii  rreellaattiioonneenn  mmeellllaann  kkuunndd  oocchh  fföörreettaagg
”Trust is the very foundation of commerce and e-commerce doesn’t change
that”. (Keen et al, 2000:XVII)

Keen et al (1999) menar att tilltro legat till grund för handel i alla tider och
definierar tilltro med avseende på handel som: Confidence in a business
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relationship. Keen et al (1999) utvidgar begreppet tilltro till att inkludera
definitioner av risk och fokuserar affärsrelationer via datorer och
telekommunikation. Sammantaget bildar denna affärsrelation en
helhetslösning för tilltro, vilken bland annat inbegriper faktorer såsom
säkerhet, ärlighet, konsumentskyddslagar, kontrakt, integritet, rykte samt
varumärke. (Keen et al, 1999) I denna uppsats belyses endast några av
dessa faktorer, såsom säkerhet, integritet, rykte samt varumärke.

Att lita på ett företag, en företagsledare eller ett varumärke kan betyda att
kunden använder samma leverantör utan att varje gång kritiskt granska
dennes erbjudanden. Kunden har förtroende för företaget så länge denne
inte blir besviken. I vilken grad förtroende har betydelse skiljer sig åt med
avseende på produktens karaktär. Vid interaktion med det säljande
företaget där kunden tillkännager sin identitet kräver kunden ett stort
förtroende för leverantören. Tilltro i en affärsrelation sträcker sig längre än
till att innefatta förtroende för, till exempel, att ett varumärke står för en
viss kvalitet. (Feurst, 1999) Enligt ovanstående resonemang om kundens
behov av tilltro till företaget borde banktjänster inbegripas då utlämnande
av personuppgifter ingår som betydande del av interaktionen med banken.

22..22  DDEEFFIINNIITTIIOONN  AAVV  TTJJÄÄNNSSTT
”En tjänst är en aktivitet eller en serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt
slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan
kunden och tjänsteföretagens medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller
varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som
lösningar på kundens problem”. (Grönroos, 1992:29).

Grönroos (1992) föreslår följande fyra grundläggande drag för tjänster:
1) Tjänster är mer eller mindre abstrakta.
2) Tjänster är aktiviteter eller en serie aktiviteter snarare än föremål.
3) Tjänster är i åtminstone viss grad producerande och konsumerande

samtidigt.
4) Kunden deltar i produktionsprocessen, åtminstone i viss grad.

Med utgångspunkt i vad Grönroos (1992) anser känneteckna en tjänst
kommer vi att analysera konsumentens möte med svenska
Internetbanktjänster. De fyra punkterna ovan karaktäriserar väl
banktjänster. Grönroos (1992) menar att det väsentliga i tjänsten är dess
abstrakta karaktär och till följd av denna ogripbarhet är det svårt för kunden
att värdera tjänsten innan köpet fastslås. Det går inte heller att i förväg
kontrollera tjänstens kvalitet eftersom det inte gäller ett föremål utan
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Traditionell
 handel

Möjliga
distributionskanaler

E-tjänster E-varor

E-handel

snarare är en serie aktiviteter (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) som
exempelvis vid girering eller köp av värdepapper. Delar av tjänstens
produktionsprocess är osynlig för kunden. (Grönroos, 1992) Det är bara en
del av tjänsten, till exempel möte med långivare vid låntagning, som
kunden upplever. Detta innebär att kunden är både mottagare av och
deltagare i produktionen av tjänsten. (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998)

Internet som medium för överförande och mottagande av information i
samband med elektroniska transaktioner torde, i enlighet med Grönroos
definition, ses som en tjänst. Vi menar dock inte att all e-handel är
tjänstehandel. Internet är en kommunikations- och handelskanal mellan
kunden och säljaren och ändrar inte innebörden av definitionen och
indelningen av vad som är en vara respektive en tjänst.

22..22..11  DDeeffiinniittiioonn  aavv  ee--ttjjäännsstt
Det finns i dagsläget ingen definition av vad som kännetecknar tjänster
distribuerade via Internet. Med utgångspunkt i Grönroos definition av en
tjänst, vilken stämmer överens även för tjänster som tillhandahålls på
Internet ter sig dock en viss modifiering nödvändig. Den definition som här
föreslås och som står till grund för resonemanget i denna studie lyder:

En e-tjänst är en aktivitet eller en serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt
slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan
kunden och tjänsteföretagens system som tillhör tjänsteleverantören. De
tillhandahålls, via Internet, som lösningar på kundens problem eller behov.

Vidstående figur syftar till att illustrera
möjliga distributionskanaler som
konsumenten kan använda sig av. Handel
kan ske via den traditionella handeln där
en fysisk interaktion oftast står till grund,
oavsett om den rör tjänster eller varor. Ett
undantag är dock postorderhandeln.

E-handeln sker utan fysisk interaktion med handelsföretaget. Eftersom e-
handel generellt betraktas som en tjänst vill vi med denna illustration visa
att vi även delar in e-handeln efter varu- och tjänstehandel, där vi fokuserar
e-tjänster i denna uppsats.



 Kapitel 2 Begrepp & Definitioner
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

11

22..33  KKOONNSSUUMMEENNTT  &&  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE
Då Solomon (1992) talar om en konsument menas en person som känner ett
behov eller önskan av en produkt, köper produkten och sedan förvaltar den.
En konsument är inte nödvändigtvis en privatperson utan kan även vara en
grupp eller en organisation. Som grund för studierna i denna uppsats står
privatpersoner vilka nyttjar e-tjänster. Företag och juridiska personer
kommer således inte benämnas konsument i denna uppsats.

Solomon (1992) definierar konsumentbeteende som de processer vilka
inbegrips då individer eller grupper väljer, handlar, använder eller förvaltar
en produkt, service, idéer eller erfarenheter för att tillfredsställa behov eller
önskningar. Konsumentbeteendeforskningen fokuserade, i dess tidiga
skede, endast köpögonblicket och gick under benämningen
köpbeteendeforskning. Begreppet konsumentbeteende avser idag den
konsumtionsprocess, vilken inbegriper allt som påverkar kunden före,
under och efter köpet.

Engel & Blackwell (1982) menar att konsumentens beteende påverkas
djupt av social och kulturell omgivning, vilka omfattar demografiska och
ekonomiska influenser, tvärkulturell och subkulturell påverkan, social
status, referensgrupper och familj samt livsstil forskning. I denna uppsats
kommer endast variabler såsom sysselsättning, dator- och Internetvana att
beaktas då vi anser de vara relevanta för denna studie.
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33  MMEETTOODD
I detta avsnitt beskrivs det praktiska tillvägagångssättet för utredning av
det uppställda syftet med undersökningen. Vidare beskrivs bland annat det
arbetssätt och den undersökningsansats som använts. Avsnittet kommer
även att innehålla tankar kring hur vi förhåller oss till kunskap och
vetenskapsteori.

33..11  VVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGGTT  FFÖÖRRHHÅÅLLLLNNIINNGGSSSSÄÄTTTT
För att ge läsaren en bild av vårt förhållningssätt till skapande av kunskap
och vetenskap följer nedan ett avsnitt om vår inställning och våra
utgångspunkter kring detta.

33..11..11  VVaadd  äärr  vveetteennsskkaapp??
Enligt Ödman (1979) kan vetenskap beskrivas som den process varigenom
vetande skapas, men även som det tillstånd det ökade vetandet uppnår.
Vetenskap kan således ses som både en process och ett resultat. Vetenskap
bör vara kritisk och ifrågasättande för att uppnå syftet att vara beskrivande,
förklarande eller förutsägande av ett visst samhällsfenomen (Molander,
1993). Teorier och åsikter kan och bör ifrågasättas då vetenskapliga resultat
alltid skall vara öppna för granskning och förkastas om de inte håller
måttet. Det är ur denna frihet som insikt och kunskap kan växa fram.
(Popper, 1972 i Molander 1993)

33..11..22  VVaadd  äärr  vveetteennsskkaapplliigg  kkuunnsskkaapp??
Såväl Platon som efterföljande filosofer har definierat kunskap som sann
tro förenad med goda grunder (Starrin & Svensson, 1994). Huruvida en
viss kunskap är att betrakta som vetenskap eller inte råder det delade
meningar om. Kunskapsbildning är, enkelt uttryckt, den process som leder
fram till kunskap. Det finns en rad olika bedömningskriterier för vad som
kännetecknar vetenskaplig kunskap, några entydiga svar är svåra att finna.
Många forskare menar dock den process varigenom den vetenskapliga
kunskapen växer fram. Kunskapens vetenskaplighet kan avgöras utifrån
den process eller de vägval som forskaren gjort, exempelvis i form av den
valda insamlingsmetoden. (Johansson-Lindfors, 1993) Enligt Svenning
(1997) är den samhällsvetenskapliga kunskapsbildningen inte något annat
än strukturerat sunt förnuft.

33..11..33  VVeerrkklliigghheettssuuppppffaattttnniinngg  oocchh  kkuunnsskkaappaannddee
Den process varigenom kunskap genereras grundas i den
verklighetsuppfattning och det vetenskapliga förhållningssätt som
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forskaren har, där ett visst vetenskapsideal ofta präglar det valda
forskningsområdet. Forskarens verklighetsuppfattning kan delas in i olika
dimensioner, där positivism och hermeneutik är exempel på en dikotomi.
De båda kunskapssynerna återspeglar skilda verklighetsuppfattningar
utifrån vilket tillvägagångssättet för undersökningen samt resultatet präglas
och särskiljs (Johansson-Lindfors, 1993). Undersökningar präglas av den
verklighetssyn som forskaren har varför denne bör tydliggöra studiens
syften och perspektiv för att den skall bli begriplig för läsaren (Svenning,
1997). Nedan beskrivs olika kunskapssyner varefter det redogörs för vårt
förhållningssätt till dessa för att därigenom ge läsaren uppfattning om den
kunskapssyn som står till grund för denna uppsats.

Hermeneutik betyder tolkningslära (Ödman, 1979). Den kunskap som
eftersträvas vid ett hermeneutiskt förhållningssätt är kunskap om hur
erfarenheter, handlingar, innebörder och intentioner hos unika människor
kan förstås och tolkas (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994). Det primära
syftet med hermeneutiken är att genom fokus på olika delar av ett
problemområde bidra till en ökad förståelse för helheten. En vanlig
beskrivning av denna kunskapssyn är den hermeneutiska spiralen, vilken
beskriver förståelse som ett pendlande mellan att studera delar respektive
helheter. Spiralen grundas i förförståelse för problemområdet, vilket kan
jämföras med den förstudie vi genomfört (se avsnitt 3.2). Utifrån denna
förförståelsegrund ställer forskaren upp hypoteser, vilka sedan testas
genom de undersökningar som genomförs och analyseras. (Ödman, 1979)
Det är således tydligt att forskaren spelar en central roll inom den
hermeneutiska kunskapssynen, då det alltid är ett subjekt som analyserar
och tolkar den insamlade informationen. Den hermeneutiske forskaren
närmar sig därmed forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen
förförståelse, varför verkligheten på detta sätt kan sägas vara socialt
konstruerad och generaliserbarhet anses vara irrelevant (Patel & Davidsson,
1994).

I denna studie skildras och analyseras konsumenters åsikter och agerande
vid nyttjandet av e-tjänster och då mänskligt agerande står i fokus för en
studie rekommenderar Sandberg (i Holmberg, 1996) en hermeneutisk
ansats. Vi anser att vår studie främst präglas av detta
socialkonstruktivistiska förhållningssätt, då vi i motsats till positivismen
motsätter oss ett objektivt tänkande där de studerade fenomenen sägs
existera oberoende av människans medvetande, upplevelse, erfarenhet eller
uppfattning (Starrin & Svensson, 1994). Den undersökningsdesign som
överensstämmer med den positivistiska synen grundas ofta i kvantitativa
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data, till skillnad från det vi samlat in, vilket främst präglas av kvalitativa
insamlingsmetoder i linje med hermeneutiken. Olikheterna mellan
positivism och hermeneutik grundas i att positivismens anhängare
framhåller vikten av att undersökningen skall vara logiskt prövbar, exakt
och opartisk. Vidare framhåller positivisterna att studier skall ha
allmängiltigt förklaringssyfte där det centrala är att det finns en sann
verklighet som kan studeras. (Patel & Tebelius, 1987) Dock hävdar vi, i
likhet med flertalet forskare, att en objektiv samhällsvetenskap är omöjlig
(Svenning, 1997).

33..11..44  IInndduukkttiioonn  eelllleerr  ddeedduukkttiioonn??
Förutom det vetenskapliga förhållningssätt och den verklighetssyn som
forskaren har är det intressant att förstå hur denne valt att utföra sin
undersökning, det vill säga vilket angreppssätt forskaren valt för att studera
den empiriska verkligheten. Det sätt på vilket forskaren närmar sig den
empiriska verkligheten kopplas främst till den induktiva respektive
deduktiva metoden, vi anser att vår undersökning är en förening av de
båda. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskningen går från teori till
empiri, medan det induktiva innebär det motsatta (Johansson-Lindfors,
1993). Det deduktiva arbetssättet kännetecknas av att forskaren utifrån
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda
företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser vilka sedan
prövas och eventuellt falsifieras i det aktuella fallet. (Patel & Davidsson,
1994) Den induktiva metoden präglas däremot av att forskaren kan studera
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en
vedertagen teori, det vill säga forskaren går från empiri till teori (Patel &
Davidsson, 1994). Syftet med induktiva metoder är enligt Glaser & Strauss
(Patel & Davidsson, 1994) inte att testa utan att generera teori. Med hjälp
av den förförståelse vi byggt upp genom läsning av aktuella
forskningsartiklar och teorier tillsammans med en empirisk förstudie kan
vårt vetenskapliga angreppssätt relateras till såväl den deduktiva som den
induktiva metoden. Vår kunskap kring tilltro och e-tjänster har erhållits
genom växelvis beaktande av teori och empiri, varvid information
successivt omtolkats. Den genomförda förstudien (se avsnitt 4.2 nedan)
lade grunden för vår fortsatta datainsamling samt analys av empiri och
teori, varför vi ser att studien präglats av framförallt det deduktiva, men
även det induktiva angreppssättet.

33..22  EENN  PPRRAAKKTTIISSKK  BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG  AAVV  AARRBBEETTEETT
Vid alla undersökningar är det nödvändigt att genomgå en
konceptualiseringsfas innan datainsamlingen genomförs.
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Konceptualiseringsfasen innebär bland annat att forskaren betänker och
definierar de begrepp som är nödvändiga för undersökningen samt studerar
huruvida det finns redan framställda modeller eller föreställningar om dessa
begrepp. (Andersson, 1985) Nedan presenteras en beskrivning över hur vi
praktiskt gått tillväga för att genomföra denna konceptualiseringsfas.

För att fastställa uppsatsens inriktning och utröna vilka faktorer som skulle
stå i fokus för studien gjordes en litteraturstudie kring Internetbranschen.
Forskningsartiklar lästes såväl i bok- som artikel- och webbformat. Utifrån
denna litteraturstudie fann vi att kunskap gällande tilltro till Internettjänster
var bristfällig. För att bekräfta tesen om att kunskap saknas vad gäller
konsumenters tilltro vid nyttjande av Internettjänster intervjuades personer
med specialistkunskap inom både Internethandel och konsumentbeteende
(se tabell i bilaga 1). Därefter gjordes ytterligare studier av sekundärdata
för att mer specifikt finna huruvida det redan fanns modeller eller
föreställningar kring de begrepp som skulle komma att behandlas i den
fortsatta studien. Vi ämnade även undersöka om det fanns relationer mellan
närliggande begrepp och de valda studiebegreppen. Utfallet av detta
redovisas under avsnittet ”Begrepp och definitioner”. Parallellt med dessa
litteraturstudier gjordes en empirisk förstudie, baserad på möten och
intervjuer, vilken beskrivs nedan. Därefter formulerades en intervjuguide
som kom att stå till grund för insamlingen av det empiriska materialet.

33..22..11  FFöörrfföörrssttååeellssee  fföörr  pprroobblleemmoommrrååddeett
För att bygga upp en förståelse för tilltrons betydelse vid nyttjande av
banktjänster genomfördes en empirisk förstudie som komplement och
grund till den huvudsakliga undersökningen. Ett tiotal personer inom skilda
yrkeskategorier och företag har intervjuats för att få förståelse för
Internetbanktjänster och konsumentbeteende, ur olika perspektiv. En första
intervju gjordes med en Internetstrateg för att få överblick över hur Internet
och dess olika aktörer fungerar samt i vilka situationer det kan vara extra
viktigt med tilltro. Vi informerades även om hur och var säkerheten kan
vara bristfällig. För att erhålla aktuell information gällande traditionella
tjänster och e-tjänster intervjuades därefter en doktorand inom området
konsumentbeteende i samband med ny teknik. Under detta möte framfördes
nya perspektiv på hur problemområdet skulle kunna angripas. Genom att
samtala med personer som utvecklar tekniska system för
Internetbanktjänster erhölls ytterligare inblick i hur dessa tjänster är
uppbyggda, hur säkerheten förebyggs, tankar om hur konsumenterna
uppfattar e-banktjänsten samt hur de tror att bankerna ser på
konsumenternas krav på tilltro. Dessutom intervjuades personer vilka
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arbetar med affärsutveckling av Internetbanker för att få ta del av deras syn
på e-banktjänsten, deras tilltro till denna samt deras tankar om säkerhet vid
e-handel generellt.

Vidare ordnades ett möte med en doktor i konsumentbeteende för att få
ytterligare förståelse för och inblick i hur forskningen inom området ser ut.
Vid detta möte utfördes även en pilotintervju, varvid intervju- och
observationsguiden testades och nyttig feedback erhölls. Slutligen
intervjuades två personer som är ansvariga för Internetbanktjänsten på två
banker. Tack vare dessa intervjuer fick vi bland annat reda på hur företag
som tillhandahåller tjänsten tror att konsumenterna uppfattar den med
avseende på tilltro. Den information vi erhållit från bankintervjuerna
kommer till viss del att redovisas i empiriavsnittet, eftersom vi anser att
informationen tillför ytterligare insikt kring tilltro vid e-tjänster. En tabell
över de intervjupersoner som ingått i förstudien samt den intervjuguide
som användes vid bankintervjuerna återfinns i bilaga 1 respektive 2.

Tack vare denna förstudie skapades en tydligare bild av hur
tilltroproblematiken kan komma i uttryck vid konsumentens nyttjande av
en banktjänst. I likhet med ett hermeneutiskt arbetssätt har på detta sätt en
förförståelse och grogrund skapats för den fortsatta analysen. Utifrån den
information och kunskap som förstudien genererade formades den intervju-
och observationsguide som stått till grund för vår huvudsakliga
insamlingsmetod. Den huvudsakliga insamlingsmetoden redovisas i avsnitt
3.4.

33..33  VVAALL  AAVV  UUNNDDEERRSSÖÖKKNNIINNGGSSAANNSSAATTSS

33..33..11  UUnnddeerrssöökknniinnggeennss  iinnrriikkttnniinngg
Undersökningar kan, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), klassificeras efter
syfte. Om syftet är att kartlägga fakta och med hjälp av dessa sedan
beskriva problemområdet utförs undersökningen lämpligast genom en
deskriptiv undersökning. En undersökning kan även genomföras för att
förklara och förtydliga olika orsakssamband, vilket kallas en förklarande
undersökningsansats. Utöver dessa två inriktningar nämner Lekvall &
Wahlbin (1993) även det förutsägande respektive det explorativa syftet.
Den explorativa inriktningens främsta syfte är att komma fram till en
preciserad problemställning som kan undersökas i nästa fas av det
vetenskapliga arbetet eller i en ny undersökning (Johansson-Lindfors,
1993). Vårt valda problemområde är relativt outforskat och genom de
lärdomar vi erhöll under den teoretiska och empiriska förstudien har en
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förförståelse och en precisering av problemområdet kommit att ligga till
grund för vårt forsatta arbete. Vi anser därför att denna undersökning kan
liknas vid en explorativ studie. Förutom en utforskande inriktning anser vi
även att uppsatsen präglas av ett förklarande syfte, vilket beskrivs nedan.

Tonvikten i denna undersökning ligger i att studera och analysera
konsumenters åsikter, värderingar och beteende gällande tilltro till
banktjänster via olika distributionskanaler, det vill säga via bankkontor
eller via Internet. Avsikten är således inte att försöka utreda vad som är rätt
och fel, falskt eller sant, utan snarare att belysa och analysera
bankkundernas uppfattningar om tilltro vid användningen av
Internetbanktjänster. Undersökningens inriktning kan på detta sätt liknas
vid en förklarande ansats. Förutom att analysera bankkunders uppfattningar
kring tilltro och e-tjänster har vi funnit det intressant att även analysera
deras agerande vid konsumtion av en e-tjänst, vilket lämpligen genomförs
med hjälp av etnografiska studier (Sanders 1987 i Holmberg, 1996). En
etnografisk studie kan således anses vara användbar i vår studie eftersom vi
även önskar studera konsumenternas beteende vid nyttjandet av
Internettjänsten.

Etnografiska studier innebär vanligen observationer av händelser eller
handlingar i naturliga situationer, ofta studerade under en relativt lång
tidsperiod (Silvermann 1985 i Alvesson & Sköldberg, 1994). Då denna
undersökning är gjord under en kort tidsperiod med begränsade resurser
menar vi att en etnografisk studie är omöjlig att göra, dock anser vi att vi
genom valet att genomföra observationer (se avsnitt 3.4.2) har inspirerats
av den etnografiska metoden. Den undersökningsform som ligger till grund
för denna uppsats har således även influerats av tankar kring etnografiska
metoder, men kan inte påstås vara en etnografisk studie. Kärnan i vår
undersökningsinriktning ligger i att analysera och förklara konsumenternas
tilltro vid nyttjande av Internettjänster och för att erhålla information kring
deras agerande anser vi att observationer var ett nödvändigt komplement
till intervjuer. Genom att studera konsumenten så som denne faktiskt
använder tjänsten kan vi ta del av det agerande som respondenterna inte
medvetet tänker, och därför inte berättar om vid en intervju eller enkät.
Tack vare att vi deltagit i tillfällen då Internetbanken inte fungerat som den
skulle har vi kunnat ta del av konsumenternas spontana reaktioner istället
för att få dem återberättade, vilket vi menar kan resultera i en förvrängd
bild av händelsen.
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33..33..22  UUnnddeerrssöökknniinnggeennss  uuttffoorrmmnniinngg  &&  ddeessss  uurrvvaallssmmeettoodd
En undersökning kan utformas efter kvantitativ respektive kvalitativ metod.
En undersökning av det förstnämnda slaget uttrycks i sifferform, medan
den sistnämnda formen är av sådan karaktär att resultatet i uppsatsen inte
på ett meningsfullt sätt kan kvantifieras. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Denna
uppsats har inslag av såväl kvalitativ som kvantitativ data, där tyngdpunkt
ligger på det kvalitativa. Den kvalitativa metoden genomsyrar de
insamlingsmetoder vi valt och i likhet med hermeneutiken är detta lämpligt
då erfarenheter, intentioner och innebörder skall undersökas (Sjöström i
Starrin & Svensson, 1994).

Bland de olika former av urval som står till buds och tillämpas är det endast
de så kallade sannolikhetsurvalen som garanterar generaliserbarhet
(Johansson-Lindfors, 1993). Statistisk generalisering och representativitet
är inte några centrala syften i kvalitativa studier (Holme & Solvang, 1997)
och det är inte heller avsikten med denna studie. I de fall då en
undersökning är kvalitativ finns ingen anledning att urvalet görs
slumpmässigt, vanligen används istället ett selektivt urval. Kvantitativa
undersökningar används för att generalisera, medan de kvalitativa snarare
används i exemplifierande syfte varför en selektion är lämplig. (Svenning,
1997) Det selektiva urvalet kan göras på ett flertal sätt, bland annat efter ett
så kallat snöbollsurval. Metoden utgör ett utmärkt sätt att välja
intervjupersoner och innebär att forskaren låter varje intervju ge uppslag till
nya intervjupersoner (Svenning, 1997), vilket vi anser kan liknas vid det
förfarande vi haft. Vi ansåg att snöbollurvalet var ett bra sätt att få tag på
intervjupersoner då vår studie kan uppfattas känslig eftersom
respondentens privata bankärenden är i fokus.

Urval kan på intet sätt negligeras vid kvalitativa studier, insamlad data skall
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare förståelse över det
fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1997). I en undersökning av
handel via Internet påvisades att demografiska faktorer såsom kön och
ålder har liten betydelse för konsumenters åsikter och beteende (Bellman et
al, 1999). Utifrån denna undersökning har de demografiska faktorerna
därför inte varit kriterier i samband med vårt urval. Kriteriet som legat till
grund för vårt urval av respondenter är endast att de skall nyttja
Internetbanktjänster. Det är mycket svårt att på förhand förutsäga hur
många respondenter som är tillträckligt att intervjua, varför ett vanligt
använt kriterium, ”den teoretiska mättnaden”, används för urval vid
kvalitativa undersökningar. Mättnadsnivån är uppnådd när intervjuer med
nya respondenter inte tillför ytterligare information. (Johansson-Lindfors,
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1993) Förutom de intervjuer som genomförts under förstudien ansåg vi att
denna mättnad var uppnådd efter 18 intervjuobservationer då samma svar i
stor utsträckning återkom.

33..44  DDAATTAAIINNSSAAMMLLIINNGG
Den information, såväl sekundär som primär, vilken insamlats under
förstudien har legat till grund för vår huvudsakliga datainsamling. Det
datamaterial som krävs för en undersökning kan vara av två slag; primär
respektive sekundär. Primärdata är den information som skapas genom
forskarens egenhändigt insamlade material, vilket i denna studie motsvaras
av en kombination av intervjuer och observationer. (Lekvall & Wahlbin,
1993) Primärdata kan förutom via intervjuer och observationer även samlas
in genom brevenkäter. I linje med vår hermeneutiska kunskapssyn samt
vårt förklarande och explorativa syfte har vi valt att ta hjälp av kvalitativa
metoder för att analysera och erhålla kunskap om problemområdet, varför
vi valt att genomföra intervjuer i kombination med observationer.

33..44..11  DDjjuuppiinntteerrvvjjuueerr
Då denna studie syftar till att ta fram kvalitativ data användes intervjuer
som fundament till den kommande analysen. Intervjuer är en
datainsamlingsmetod som är nödvändig i de flesta utredningssammanhang
och fungerar bland annat som ett utmärkt komplement till observationer
(Lundahl & Skärvad, 1982). Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att
undersökningssituationen till viss del liknar en vardaglig situation och ett
vanligt samtal (Holme & Solvang, 1997). Detta är den insamlingsmetod där
forskaren utövar minst påverkan på undersökningspersonerna, forskaren
låter istället respondenten få påverka samtalets utveckling. Den
intervjuform som använts vid vår studie ger en god balans mellan struktur
och anpassning och kan liknas vid vad som kallas semistrukturerad
intervju. Intervjuformen innebär att forskaren på förhand bestämt vissa
frågor som ställs till samtliga respondenter, samtidigt ges dock utrymme att
ställa följdfrågor för att fördjupa och anpassa frågorna efter respektive
respondent. Den semistrukturerade formen är delvis styrd av en frågeguide
vilken används för att kontrollera att vissa frågeställningar berörs under
intervjun och kännetecknar det som kommit att kallas djupintervjuer
(Johansson-Lindfors, 1993). Guba & Lincoln (Merriam, 1994) menar att
det i de situationer där attityder, åsikter och värderingar styr merparten av
det mänskliga beteendet, är en noggrann observatör det mest sofistikerade
undersökningsinstrumentet som finns att tillgå. Då vår studie syftar till att
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analysera bankkunders tilltro till och användning av e-tjänster torde
personliga intervjuer på ett bra sätt kunna kompletteras med observationer.

33..44..22  DDeellttaaggaannddee  oobbsseerrvvaattiioonn
I samband med intervjuerna har vi valt att även genomföra observationer
vilka kan göras på olika sätt, i skilda syften och ha olika karaktär. De kan
vara både kvantitativt och kvalitativt orienterade, där vi tillämpat den
sistnämnda. Vår observationsform kan liknas vid en öppen deltagande
observation. Deltagaren är då medveten om, känner tillit till och har
accepterat forskaren som observatör (Holme & Solvang, 1997). Detta har
varit extra viktigt för oss då deltagaren inte skall känna osäkerhet inför att
bli observerad när denne handskas med sina privata bankärenden. Då
observatören blivit accepterad ger den öppna observationen en stor frihet
och bland annat större möjligheter att komma nära inpå den observerades
vardag och dennes grundläggande uppfattningar (Holme & Solvang, 1997).
All social forskning grundas i deltagande observationer då forskaren inte
kan studera den sociala världen utan att själv deltaga i den. (Hammersey &
Atkinson, 1992) Att denna studie skulle kunna genomföras utan vår
inblandning anser vi orimligt, vår socialkonstruktivistiska verklighetssyn
går således i linje med resonemanget ovan. Deltagande observationer
innebär att forskaren ständigt växlar mellan att iaktta, lyssna, fråga och
handla (Svenning, 1997).

I rollen som observatör kan både aktivt och passivt agerande användas
(Holme & Solvang, 1997). I denna studie har vi intagit en relativt passiv
roll under observationerna, där deltagaren själv fått utföra sina
Internettransaktioner och samtidigt berätta om tankar och erfarenheter
kring dessa. Vid insamlingen av vår undersöknings primärdata var avsikten
därför att låta den observerade själv styra mycket av observationen.
Observationer kan genomföras i antingen strukturerad eller ostrukturerad
form (Patel & Davidsson, 1994). Strukturerad observation har stått till
grund för insamlingen av data till denna uppsats då vi på förhand bestämt
vilka beteende och skeenden som skall observeras, ofta görs ett
observationsschema (Svenning, 1997). Det observationsschema vi valt att
använda oss av kan jämföras med den semistrukturerade intervjuguide vi
nyttjat vid intervjuerna. Det observationsschema och den intervjuguide som
har guidat oss vid intervjuobservationerna återfinns som bilaga 3.

33..44..33  IInntteerrvvjjuuoobbsseerrvvaattiioonneerr
Den kombination av insamlingsmetoder som använts har vi valt att kalla
intervjuobservationer. Motivet bakom att komplettera intervjuer med
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observationer ligger i att vi på detta sätt kunnat erhålla värdefull
information kring konsumenternas agerande i samband med nyttjandet av
en e-tjänst. Enligt Merriam (1994) ger en deltagande observation en
förstahandsbeskrivning av den situation som studeras och när den
kombineras med intervjuer och källanalys möjliggör den en holistisk
tolkning av situationen. Forskare kan ha hjälp av att möjlighet ges att både
se och tala om det relaterade beteendet, där en kombination av deltagande
observation och intervju ger synergieffekter gällande förståelsen för
problemområdet. En fördel med att kombinera intervjuer med
observationer är att insamlingsmetoden blir kontextrelaterad samt att
naturliga och tillfälliga faktorer som kan påverka beteendet vid
observationstillfället är viktiga inslag i observationen. En annan fördel med
metoden är att otydligheter vad gäller observationsobjektets beteende direkt
kan tydliggöras genom att observatören ställer frågor. (Holmberg, 1996)

De intervjuobservationer som vi gjort genomfördes under cirka en timma i
en miljö där respondentens dagligen vistas och känner sig tillfreds med att
utföra sina bankärenden. Intervjuobservationen dokumenterades genom
bandupptagning tillsammans med anteckningar under observationsdelen.
För att respondenterna skulle ta ställning och redogöra för vilka faktorer de
ansåg vara betydelsefulla vid nyttjandet av Internetbanktjänsten samt vilka
faktorer som påverkar tilltron, valde vi att komplettera
intervjuobservationerna med ett frågeformulär. Detta frågeformulär
återfinns i bilaga 4 och användes således i syfte att få respondenten att ta
ställning och rangordna de olika faktorerna. För att få ut så mycket
kvalitativ och djupgående information som möjligt av de två frågorna i
formuläret bad vi dem även motivera sina val.

33..44..44  AAtttt  bbeeaakkttaa  vviidd  oobbsseerrvvaattiioonneerr
För att observationer skall kunna sägas utgöra ett verktyg för att skapa
vetenskaplig kunskap måste de uppfylla ett antal krav. De skall exempelvis
uppfylla ett uttalat forskningssyfte, vara väl planerade och informationen
skall registreras systematiskt (Patel & Davidsson, 1994). Merriam (1994)
nämner även att observationen skall vara underkastad kontroll beträffande
validitet och reliabilitet. Observation är den metod som ställer de högsta
etiska kraven på forskaren. Med hjälp av observation försöker forskaren
fånga den totala livssituationen för de som observeras och observationen
kan därigenom vara högst privat. (Holme & Solvang, 1997) Syftet med
denna studie är inte att studera respondentens totala livssituation, istället
skall observationerna visa den observerades beteende vid ett
konsumtionstillfälle av en Internetbanktjänst. Konsumtion av en
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Internetbanktjänst är högst personlig och privat, varför det är mycket
viktigt att ha det etiska idealet i åtanke. Holme & Solvang (1997) anser att
de etiska svårigheterna är särskilt viktiga då observationsobjektet är
omedveten om att denne är observerad. Vid de genomförda
observationerna har bankkunden i förväg varit väl medveten om vår roll
som observatörer varför de etiska svårigheterna skulle tänkas vara mindre,
dock lika betydelsefulla.

33..55  MMEETTOODDKKRRIITTIIKK

33..55..11  TTrriiaanngguulleerriinngg
Denna studie är inspirerad av ett flertal ansatser och insamlingsmetoder, vi
har således kommit att använda oss av metodtriangulering. Denzin
(Svenning, 1997) skiljer mellan triangulering inom och mellan olika
metoder, där vår undersökning berör triangulering mellan metoder.
Svenning (1997) beskriver triangulering som ett sätt att överbrygga
metodgränser och exempelvis blanda kvantitativ och kvalitativ data eller
surveyundersökning och deltagande observationer. Motiven bakom denna
mångsidighet och kombinering är att den ena metodens svaga sidor ofta
uppvägs av den andra metodens starka (Merriam, 1994) samt att forskaren
lättare kan samla in relevant data kring det givna forskningsproblemet
(Johansson-Lindfors, 1993). Vårt syfte med att kombinera intervjuer och
observationer tillsammans med ett kort frågeformulär har varit att försöka
erhålla en så komplett bild av vårt problemområde som möjligt. Med hjälp
av triangulering där olika metoder kombineras kan forskaren öka
tillförlitligheten för undersökningen vilket kan förbättra både reliabiliteten
och den inre validiteten. (Merriam, 1994)

33..55..22  VVaalliiddiitteett
En undersöknings validitet visar huruvida den valda undersökningsmetoden
verkligen mäter vad den är avsedd att mäta, vilket även kan definieras som
frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad, 1982). Det handlar
således om en överensstämmelse mellan vad forskaren säger sig undersöka
och vad denne faktiskt undersökt (Johansson-Lindfors, 1993). Mätningen
kan beskrivas efter inre och yttre validitet, där den inre validiteten är tätt
kopplad till det mätinstrument som forskaren använder, exempelvis en
intervjuundersökning (Lundahl & Skärvad, 1982). Vår insamlingsmetod
grundas i intervjuobservationer och för att försäkra oss om en hög inre
validitet vad det gäller intervjudelen genomförde vi bland annat en
pilotintervju för att testa och därefter modifiera intervjuguiden. Under
förstudien konkretiserades även de begrepp som är centrala för
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undersökningen, något som Andersson (1985) anser vara nödvändigt för att
undersökningen skall anses vara trovärdig. Vi är medvetna om att även då
vi definierat tilltro, engagemang med mera så kan respondenten komma att
lägga en annan betydelse i begreppen. Vi valde därför att bland annat låta
svaranden definiera begreppet tilltro.

Den inre validiteten, det vill säga i vilken utsträckning resultatet
överensstämmer med verkligheten, visar undersökningens giltighet och
enligt Merriam (1994) kan detta lösas genom att metodtriangulering
används. Holme & Solvang (1997) anser att forskaren endast genom
kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av
materialet kan uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet.
Det finns visserligen ett flertal hjälpmedel som forskaren kan använda sig
av, men de är inte i sig själva någon garanti för att resultatet blir hållbart.
(Holme & Solvang, 1997)

Den yttre validiteten mäter däremot i vilken mån resultaten från
undersökningen kan vara generaliserbara till andra situationer (Merriam,
1994). Detta kan till exempel visa sig genom att respondenter ljuger eller
minns fel och är således en risk som kan vara svår undvika. (Lundahl &
Skärvad, 1982) Myers (1999) framhåller att attityder inte alltid förutsäger
handling, varför det som sagts under intervjuobservationerna aldrig kan
garanteras vara sant. Respondenternas åsikter kring tilltro vid nyttjande av
Internetbanktjänster överensstämmer inte nödvändigtvis med hur de i
realiteten skulle bete sig, varför vi ansåg att kompletteringen av
observationer gav mervärde till uppsatsens tillförlitlighet. Tack vare
observationerna kunde de tankar och åsikter som respondenten framhöll
under intervjun lättare bekräftas alternativt falsifieras. Då vi bland annat
önskade erhålla information om konsumentens erfarenheter av tjänsten
ställdes frågor av historisk karaktär och vi vill beakta läsaren om att det
alltid finns risk för att respondenten har glömt eller minns fel.

33..55..33  RReelliiaabbiilliitteett
Med reliabilitet avses metodens känslighet för slumpinflytande (Andersson,
1985), vilket därmed visar instrumentens tillförlitlighet (Patel &
Davidsson, 1994). Reliabiliteten visar hur insamlingsmetoden lyckats fånga
ett rättvisande resultat oberoende av tid och rum. (Lundahl & Skärvad,
1982). Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts och hur noggrann
forskaren varit vid bearbetningen av informationen (Holme & Solvang,
1997). Samtalen med respondenterna dokumenterades genom
bandupptagning, sammanställdes och skrevs ut efter intervjuerna. För att
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försäkra oss om att intervjun uppfattats rätt skickades de även tillbaka till
respondenten för godkännande. Vid en observationsstudie, likt vår, kan
resultatet påverkas av att respondenten inte handlar så som de skulle ha
gjort om de inte varit utsatta för observation. Vi ansåg att det var viktigt att
intervjuobservationerna genomfördes i en miljö där respondenten kände sig
tillfreds med situationen eftersom samtalet och observationen kring privata
bankärenden kan uppfattas känsliga. Reliabiliteten hos en studie kan även
minska till följd av att respondenterna är okoncentrerade och ointresserade.
Validiteten respektive reliabiliteten kan även påverkas av den så kallade
intervjuareffekten, vilket innebär att forskaren påverkat den svarande i viss
riktning (Lekvall & Wahlbin, 1993). Detta kan exempelvis ske genom
ledande frågor, betoning samt olika ansiktsuttryck.

33..66    PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  AAVV  EEMMPPIIRRII  &&  AANNAALLYYSS
I kapitel 8 presenteras de data som insamlats under intervju-
observationerna. Sammanställningen av empirin har åskådliggjorts genom
att sortera efter teman, där respondenternas ståndpunkter och tankar
sammanförts. För att förtydliga respondenternas svar har vi valt att
exemplifiera dessa med citat samt diagram. För att ge en nyanserad bild
över tilltro vid nyttjande av Internetbanktjänster har vi även valt att
komplettera med information från de båda bankrepresentanter vi intervjuat
i förstudien. Analysen är likt empirin uppdelad tematiskt, vilka i stort sätt
följer de undersökningsfrågor som ställts upp i inledningen. I analysen
sammanförs de teoretiska respektive empiriska kapitlen, där vi i slutet av
varje avsnitt valt att kort sammanfatta resonemanget vid respektive avsnitt.
Analysen avslutas med synteser vilka öppnar upp för de mer kortfattade
slutsatserna.

33..77  SSYYNNTTEESS  AAVV  MMEETTOODD
Det vetenskapliga förhållningssätt som präglar denna uppsats är
hermeneutiken, vars socialkonstruktivistiska förhållningssätt och
kvalitativa insamlingsmetoder överensstämmer med det sätt på vilket denna
uppsats bygger. Utifrån den forskningslitteratur samt den empiriska
förstudie som genomförts har vi funnit att kunskap kring konsumenters
nyttjande av e-tjänster är bristfällig. Med hjälp av djupintervjuer
tillsammans med observationer har vi utifrån konsumentens synvinkel
försökt åskådliggöra samt analysera och därigenom skapa kunskap om
tilltro till e-tjänster. Ett komplement till de genomförda
intervjuobservationerna är det frågeformulär som använts i syfte att få
respondenterna att ta ställning till ett antal faktorer gällande användningen
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och tilltron till Internetbanktjänsten. Undersökningen skall inte sträva efter
att ge generaliserbara lösningar, utan har skapats i ett exemplifierande syfte
att studera kvalitativa variabler gällande tilltro vid konsumtion av e-
tjänster. Intervjuobservationerna har dokumenterats genom bandupptagning
samt anteckningar under observationen. Studien grundas i ett snöbollsurval,
där ett 20-tal konsumenter intervjuats och observerats. Urvalet av
respondenter har gjorts på basis av att de använder Internetbanktjänster.
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44  TTIILLLLTTRROO
I detta första kapitel av den teoretiska referensramen omfattas teorier kring
tilltro, säkerhet samt varumärken. Kapitlet syftar till att ge en fördjupad
förståelse för faktorer som kan ha betydelse för konsumentens tilltro.

44..11  TTIILLLLTTRROO  --  KKÄÄRRNNAANN  II  RREELLAATTIIOONNEENN  MMEELLLLAANN  KKUUNNDD  &&
FFÖÖRREETTAAGG

Den tilltagande konkurrensen om tiden, krävande kunder samt framväxten
av interaktiva medier har medfört att företagens traditionella sätt att vända
sig till konsumenten har ifrågasatts och behov har känts av en ny relation
mellan kund och företag. Denna relation har kommit att kallas one-to-one
marketing och beskrivs enligt Feurst (1999) som ett nytt synsätt, med en
verklig genuin kundorientering. I relationen ges den individuella kunden
möjlighet att lära företaget vad denne vill ha. Intressant med detta synsätt är
att kärnan i relation är att vinna kundens förtroende samt att företaget låter
en del av kontrollen glida över till konsumenten. Utan tilltro kan en dialog
varken inledas eller fördjupas mellan konsumenten och företaget. Ett
säljande företag kan skaffa, återskaffa eller kopiera det mesta för pengar,
men inte köpa konsumentens tilltro. (Feurst, 1999)

Tilltro är ett avgörande element även för handel via Internet eftersom det
påverkar grundläggande faktorer för elektroniska transaktioner, såsom
säkerhet och integritet för konsumenterna (Cheskin Research, 1999). Feurst
(1999) hävdar att förtroende är det centrala för alla erbjudanden med
immateriella enheter där kunden själv inte kan kontrollera kvaliteten innan
köpet fastslås. Det immateriella erbjudandet innefattar främst tjänster av
olika slag, varför resonemanget är högst intressant för denna studie av
banktjänster. Tilltro är således ett centralt element för att upprätthålla goda
relationer mellan konsument och företag, men vad inbegrips i begreppet
tilltro, vad är det som ligger bakom?

44..22  FFAAKKTTOORREERR  SSOOMM  PPÅÅVVEERRKKAARR  TTIILLLLTTRROONN
”Trust is the very foundation of commerce and e-commerce doesn’t change
that”. (Keen et al, 2000: XVII)

Tilltro definieras ofta som ett tillstånd där en individ är lyhörd för den
andra partens beteende (Blois, 1999), det är således en viktig faktor för att
konsumenten skall vilja ingå ett avtal med leverantören (Feurst, 1999). Så
länge den information som konsumenten delar med sig av bidrar till att
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skapa värde för konsumenten och så länge den inte missbrukas av företaget
kommer kunden att delta i dialogen. (Peppers & Rogers i Feurst, 1999) Det
finns dock författare som anser att företag inte kan vara en personlig part i
en dialog. De menar, likt Feurst (1999), att konsumenterna inte kan ha ett
förtroligt förhållande till ett företag, liknande mänskliga relationer. Det är
därför tveksamt om företag kan vinna kundens fulla tillit. Däremot anser
Feurst (1999) att det är tänkbart att enskilda personer i företaget kan
motsvara dessa mänskliga krav på en nära relation. Konsumentens
förtroende för ett företag ligger endast på en funktionell och förhållandevis
ytlig nivå då konsumenter inte vill ha en djup och emotionellt baserad
relation till ett företag. (Feurst, 1999)

44..22..11  VViillkkaa  ffeennoommeenn  kkaann  kkoonnssuummeenntteenn  hhaa  ttiillllttrroo  ttiillll??
Doney & Cannon (1997) utreder hur tilltro
kan utvecklas och hur det inverkar på
kunders köpbeteende. De studerar två
typer av tilltro: tilltro mellan konsument
och det säljande företaget som helhet
samt tilltro mellan konsumenten och
frontpersonalen för det säljande
företaget.

Författarna menar att konsumenter, vilka litar på ett företaget som helhet,
påverkas av faktorer som har med företagets image och dess storlek att
göra. Logiken gällande konsumenter vilka litar på personalen är inte
densamma. I detta fall beror tilltron till större del på emotionella faktorer i
form av social kontakt, likheter och ömsesidigt tillgivenhet mellan kund
och säljare, men även hårdare faktorer såsom makt och expertis. Resultatet
av författarnas empiriska studier visar att den tilltro som kunden hyser till
personalen även påverkar dennes tilltro till företaget som helhet. De
framhåller ett antal faktorer som anses vara av stor betydelse för att
konsumenten skall känna tilltro till personalen. Dessa är, förutom de
emotionella faktorer som ovan nämnts, även hur ofta kunden och
personalen interagerar med varandra samt kundens tilltro till företaget som
helhet. (Doney & Cannon, 1997)

44..22..22  TTrree  ppeerrssppeekkttiivv  ppåå  ttiillllttrroo
Den relation som Doney & Cannon (1997) beskriver att konsumenten har
till företagets frontpersonal kan liknas vid den Rousseau et al (1998)
omnämner relationsbaserad tilltro. Detta perspektiv på tilltro innefattar en
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TILLTROTILLTROTILLTRO InstitutionInstitution

emotionell aspekt där konsumenten har tilltro till företaget eftersom detta
under interaktion med konsumenten uppvisat ett beteende vilket tenderar
att engagera konsumenten i en emotionell relation till företaget. Rousseau
et al (1998) beskriver, likt Doney & Cannon (1997), även konsumentens
tilltro till ett företag, något de valt att kalla kalkylbaserad tilltro. Rousseau
et al tar upp två faktorer som grund för att konsumenten litar på företaget.
Det ena är att konsumenten vet att företaget blir lidande om det sviker
konsumenten, det andra att konsumenten har tillgång till information om att
företaget besitter kompetens inom ett visst område vilket gagnar
konsumenten. (Rousseau et al, 1998)

Rousseau et al (1998) tar upp ytterligare ett
perspektiv på tilltro vilket de benämner
institutionsbaserad tilltro. Denna form av
tilltro kan underlätta när två parter är i stånd
att bygga tilltro. Då en kund står inför ett
ökat risktagande i form av nyttjande för

denne okända tekniska system, exempelvis Internet, menar författarna att
en institution kan stå som garant och utgöra en grundstomme för att tilltro
skall etableras. På så sätt kan en institution utgöra en motvikt mot
konsumentens ökade risktagande. (Rousseau et al, 1998)

44..22..33  TTiillllttrroo  vviidd  IInntteerrnneetthhaannddeell
I en undersökning av ett hundratal Internetanvändare framhålls att tilltro
vid Internetanvändning är en funktion av tid samt specifika formella
egenskaper på företagets webbsida. Tilltron kommuniceras genom
företagets varumärken, navigationsmöjligheter, presentation,
förverkligande av kundens behov, uppdaterad teknik samt logotyper för
säkerhetsgaranti, till exempel VeriSign eller TrustE. Konsumenter ser idag
Internet som något kaotiskt, där både möjligheter och hot är påtagliga.
(Cheskin Research, 1999) Ett dilemma gällande tilltro och Internet är att
användarna inte gärna vill tillkännage sin identitet då de inte är säkra på
vad informationen kan komma att användas till. (Feurst, 1999) Det är först
när konsumenten anser att de har kontroll över personliga data, vilken
skickas i systemet, som de är villiga att använda detta medium.
Internetsäkerhet och integritet är faktorer av betydelse för kontroll över
personliga data. Att tillmötesgå och tillfredsställa konsumenten i detta
avseende är det första och mest nödvändiga steget i processen för att bygga
tilltro i relationen mellan konsumenten och företaget (Cheskin Research,
1999).
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Emedan tilltro utvecklas över tiden, måste kommunikationen i relationen
mellan konsumenten och företaget vara tillförlitlig från första stund. Tilltro
uppfattas av de flesta konsumenter som en process, vilken förstärks
alternativt går förlorad till följd av individens erfarenheter. Processen

börjar när konsumenten varseblir indikationer
på att ett företag är tillförlitligt, något som
visar sig i företagets uppförande och
professionalism. (Cheskin Research, 1999)
Edvardsson et al (1999) har funnit att tilltron
bland annat beror av hur ofta handelsparterna
interagerar med varandra. Formella krav på
tilltro minskar över tiden då affärsrelationen
övergår till att bli mer informell genom stöd av

ärlighet och tillförlitlighet parterna emellan. Då konsumenten känner att
företagets handlingar grundas i ett tillförlitligt förfarande kommer behovet
av ny information att minska och de erfarenheter som kunden erhåller med
tiden är betydelsefulla för att förenkla handelsförfarandet. (Cheskin
Research, 1999) Tilltro är en viktig faktor i affärsrelationer och ju högre
tilltro konsumenterna har till transaktionen desto lägre väntas
transaktionskostnaderna bli (Fukuyama, 1995). Den process av vilken
kundens tilltro till företaget fördjupas åskådliggörs i figur 4-1 nedan.

I figuren nedan belyses hur graden av tilltro varierar med tiden genom
konsumentens erhållna erfarenheter. Figuren är resultatet av en
undersökning genomförd under 1999, vilken påvisar att det finns olika
grader av tilltro.

Figur 4-1 Fördjupad tilltro över tiden

Källa: Cheskin Research (1999:9)

Maintain Maintain TrustTrust

Confirm Confirm TrustTrust

Build Build TrustTrust
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Den första tröskeln i figuren visar att det finns en lägsta nivå för den tilltro
som konsumenten måste nå upp till för att bli intresserad av att prova en
vara eller tjänst. Det är under denna del av processen som det säljande
företaget har stora möjligheter att bygga upp tilltro gentemot kunden för att
denne sedan skall känna sig säker i sitt val att införskaffa varan eller
tjänsten. Ytterligare tilltro krävs därmed för att kunden skall gå från att
vilja prova till att i realiteten köpa företagets vara eller tjänst. Om den
andra tröskeln är nådd och köpet skett korrekt bekräftas konsumentens
tilltro av den upplevelse och kvalitet som denne erhåller. Om upplevelsen
givit positiva erfarenheter ökar möjligheterna att kunden köper varan eller
tjänsten igen. Med tiden kan konsumentens positiva erfarenheter förstärka
dennes tilltro än mer och rutinbaserade köp kan komma att urskiljas.
Undersökningen visade att det först är då denna högsta nivå uppnåtts som
den ”verkliga nivån på tilltro” kan urskiljas. Det är på denna högsta nivå
som företaget försöker bibehålla det förtroende de med tiden skapat i
relationen med konsumenten. (Cheskin Research, 1999)

44..22..44  YYtttteerrlliiggaarree  ffaakkttoorreerr  ssoomm  ppååvveerrkkaarr  ttiillllttrroonn
Geyskens et al (1998) har gjort en betydande studie gällande tilltro vid
relationer mellan företag och dess kunder. Studien resulterade i ett antal
faktorer som är viktiga för att kunna förutsäga och förklara tilltro. Ett par
av dessa beskrivs kortfattat nedan.

Kundens maktförhållande och beroendeställning till företaget
Ett jämställt förhållande där ingen
maktförskjutning är uppenbar är ofta positivt
korrelerat med tilltro. Vid relationer där den
ena parten har övertag exempelvis i form av
kunskap eller kontroll finns däremot en större
risk att tilltron påverkas i negativ riktning.

Omgivningens osäkerhet
Både marknads- och politiska förhållanden är exempel på omvärldsfaktorer
som kan inverka på en konsuments tilltro till ett företag och dess tjänster.
Dessa externa faktorer påverkar ofta konsumentens tilltro i negativ
riktning.
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44..33  SSÄÄKKEERRHHEETT  ––  EENN  DDEELL  AAVV  TTIILLLLTTRROO??
Känslan av att ett tekniskt system eller en
handelsrelation är säkert underbyggs av
fundamentala antaganden om tilltro. Då
Internetfunktioner såsom kontroll,
bemyndigande och integritet inte fungerar
kommer konsumenterna att tveka inför att
använda Internettjänsten. Konsumentens tilltro

till en viss Internettjänst kan saknas på grund av både uppfattade och reella
anledningar. Ett av de främsta problemen med tilltro till Internet idag är att
användarna inte förstår mediet och därför känner osäkerhet inför att
använda det. (Grant, 1997)

44..33..11  VVaadd  iinnnneebbäärr  ssääkkeerrhheett  vviidd  IInntteerrnneetthhaannddeell??
Datorisering tillsammans med framväxten av Internet ger en mängd
fördelar där bland annat tidsbesparing och tillgänglighet kan nämnas. I en
era där informationstillgänglighet är stor kan spridningen av information
vara till såväl fördel som nackdel. (Leebaert, 1998) Säkerhet kan ha
bieffekter om den till exempel innebär att personens integritet störs (Geer
Jr. i Leebaert, 1998). Datalagen som har funnits i Sverige sedan 1973 är
dock till för att motverka intrång i integriteten. (Feurst, 1999). Möjligheten
att kontrollera att företag och kunder är vilka de utger sig för att vara är
begränsad på Internet och är således en kritisk faktor för Internethandeln.
Det är lättare att kontrollera företag och konsumenter till vilka individen
redan har en relation med eller då någon individen litar på har introducerat
dem. Det är dock först när konsumenten kan använda tjänsten, få positiva
erfarenheter och känna sig bekväm i situationen som tillförlitlighet i
realiteten kan uppnås. (Grant, 1997) I en amerikansk undersökning visas att
konsumenter kan tänka sig att avvara en del säkerhet till förmån för att
skydda privat information. För att minska möjligheten till bedrägerier på
Internet kan konsumenten i framtiden komma att behöva identifiera sig
genom till exempel fingeravtryck eller ”eye scan” innan de beviljas entré
till Internetvärlden (Dasch, 1999).

För att öka förtroendet till Internet har olika säkerhetssystem utvecklats. I
takt med att teknisk säkerhet, exempelvis kryptering, blivit mer avancerad
har även en rad olika certifieringssystem framställts. Det finns idag
certifieringsföretag, såsom VeriSign och TrustE, vilka erbjuder andra
Internetföretag att använda deras ”tilltrostämpel” då de uppfyller
förutbestämda säkerhets- och integritetskrav. Denna tilltrostämpel är till för
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att upplysa konsumenten om att företaget uppfyller höga säkerhetskrav vad
gäller personlig data och så vidare. På så vis kan tilltro lättare byggas upp
eftersom konsumenten då känner en större trygghet att utföra transaktioner.
(Cheskin Research, 1999) Säkerhetsstämpeln kan jämföras med symboler
för miljövänlighet och kvalitetscertifieringar, exempelvis ”svanen”.

44..44  VVAARRUUMMÄÄRRKKEE
I litteraturen återfinns olika definitioner av vad ett
varumärke egentligen är, allt från rent tekniska
definitioner där varumärket är särskiljare av olika
tillverkares produkter till psykologiska aspekter då
varumärket kan vara ett medel för att uttrycka olika
attityder. (Håkansson & Wahlund, 1996) Ett företags
eller en produkts varumärke inbegriper alla känslor,
associationer, tolkningar och förväntningar som en
logotyp eller ett varumärke skapar. Hur varumärket
upplevs bestäms av betraktaren och inte ur företagets
synvinkel. (LM Ericsson, 1998)

44..44..11  VVaarruummäärrkkeett  ––  eenn  ddeell  aavv  ttiillllttrroo??
Varumärkets grundläggande funktion är att fungera som
informationsbärare. Varumärket skapar ett värde för användaren som utför
sitt köpval efter en pålitlig signal, vilken informerar om en viss fördel och
priskategori. (Håkansson & Wahlund, 1996) Feurst (1999) menar att
förtroende är grunden för varumärkeslogiken, där kunden lär sig lita på att
leverantören av ett visst märke står för en viss kvalitet. Företagets löfte
gestaltas av dess varumärke och vissa forskare hävdar att tillhörigheten till
olika symboler och värderingar har kommit att bli allt viktigare. De
värderingar företaget står för kan komma att bilda en grund för kundernas
förtroende. Varumärken kan även ge köparen värde genom att andra
tillskriver detta varumärke vissa egenskaper. Genom Internet väntas en av
varumärkets viktigaste funktioner; att identifiera företagets personlighet
och kvalitetslöfte, reduceras. Det är istället kundens specifika önskemål
som styr företagets erbjudanden och profilering.(Feurst, 1999)

44..44..22  VVaarruummäärrkkeenn  oocchh  IInntteerrnneett
Enligt Feurst (1999) kan kända varumärken komma att bli viktigare i
framtiden eftersom de tjänar som prototyp vid bedömning av elektroniska
medier. Varumärken får i framtiden ökad betydelse som garantifunktion
och en minskad vad gäller attraktionsfunktionen. Om något känt pålitligt
varumärke, exempelvis för en bank, garanterar att vissa tjänster är



 Kapitel 4-6 Referensram
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

33

tillförlitliga, kommer även okända banker göra sig gällande på nätet.
(Feurst, 1999) Smith (1992 i Håkansson & Wahlund, 1996) anser att ett
företags varumärke ständigt kan utvidgas då konsumenternas kunskap om
dess befintliga produkter påverkar deras tilltro till företagets framtida
produkter. Den kunskap som konsumenten har om företagets befintliga
produkter kan reducera konsumentens osäkerhet inför nya produkter,
eftersom den befintliga kunskapen ersätter behovet av ny kunskap för de
framtida produkterna. (Håkansson & Wahlund, 1996)

Cheskin Research (1999) framhåller att en framgångsfaktor för att skapa en
förtrolig relation mellan konsument och företag är företagets rykte, dess
varumärke tillsammans med invididens personliga erfarenheter från
tjänsten. Ett välkänt varumärke är viktigt och kombinerat med ett väl
fungerande navigationsverktyg är möjligheterna att lyckas kommunicera
tillförlitlighet via Internet mycket goda. I undersökningen visas även att
varumärket får allt större betydelse, dock är det medium i vilket varumärket
är etablerat av mindre betydelse för konsumenten. (Cheskin Research,
1999)

44..44..33  VVaarruummäärrkkee  oocchh  lloojjaalliitteett
Konsumentens varumärkeslojalitet beror på en mängd faktorer: kostnaden
för att byta varumärke, tillgången på substitut, märkenas upplevda risk och
att kunden tidigare blivit nöjd med ett visst varumärke. Märkeslojaliteten är
enligt Zeithaml & Bitner (1996) många gånger större vid tjänster än när det
gäller konsumtion av varor. Konsumenten kan till exempel välja att vara
trogen ett visst företag på grund av att det är kostsamt att byta
tjänsteleverantör eller att risken att bli missnöjd upplevs vara större vid val
av någonting immateriellt såsom en tjänst. (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998) Det kan även röra sig om ett begränsat antal substitut eller att
konsumenten tidigare erhållit tillfredsställande erfarenheter av tjänsten
vilket anses kunna förbättra det framtida bemötandet än mer (Zeithaml &
Bitner, 1996).

Det finns olika typer av drivkrafter hos konsumenten som kan medföra att
denne blir lojal. Feurst (1999) menar att kunden kan vara praktiskt lojal
varvid kunden antingen är det av vana eller omedveten om sin lojalitet och
byter tjänster bland kända alternativ. Kunden kan även vara lojal av
bekvämlighet och då medveten om sin lojalitet tack vare den förenkling
som erbjudandet medför. Vidare kan en kund vara engagerat lojal av
kvalitativa skäl, vilket innebär att kunden är medvetet lojal till funktionella
egenskaper hos produkten. (Feurst,1999)
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44..55  SSYYNNTTEESS  AAVV  TTIILLLLTTRROO  TTIILLLL  FFÖÖRREETTAAGG
Tilltro är en viktig del av förhållandet mellan kund och företag, den har
avgörande betydelse för kundens inställning till företaget och dess
produkter. Tilltro, ur konsumentens synvinkel, kan inbegripa att de känner
tillförlitlighet till olika faktorer hos det säljande företaget, där säkerhet vid
interaktionen och företagets varumärke har betydelse för valet av tjänst.
Tilltron påverkas även av exempelvis konsumentens tidigare erfarenheter,
av externa förhållanden samt av dennes relation till företaget och dess
personal. Tilltro kan finnas i olika hög grad hos konsumenten och det finns
således även en variation i till vad konsumenten känner tilltro till. Nedan
presenteras en bild för att sammanföra de faktorer som påverkar tilltro och
som tagits upp i detta kapitel.

Figur 4-2 Syntes av faktorer som påverkar tilltron

Källa: Egen bearbetning
Ovanstående figur illustrerar faktorer som många gånger ligger till grund
för konsumenters tilltro till en tjänst. Vidare finner vi det av intresse att
studera konsumtionen av en tjänst och vilka faktorer som har betydelse för
konsumentbeteendet, varför det i nästkommande kapitel förs ett teoretiskt
resonemang kring detta.
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55  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE
I detta kapitel redovisas teorier rörande konsumentbeteende och
engagemang i de olika delarna av konsumtionsprocessen. Vidare återfinns
teorier kring olika former av konsumtionsbeteende samt vad som
kännetecknar rutinbeteende.

55..11  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE  VVIIDD  KKOONNSSUUMMTTIIOONN  AAVV
TTJJÄÄNNSSTTEERR

Engel & Blackwell (1982) menar att konsumentens beteende genomsyras
av sociala och kulturella omgivningsfaktorer, vilka vi valt att inte studera
djupare i denna undersökning. Författarna har liksom Solomon (1992)
utvecklat en modell om konsumentens köpbeslutsprocess. I modellen ingår
fem faser, vilka är av betydelse för konsumentens beslutsbeteende. Den
typiska köpprocessen kan identifieras i följande händelsesekvens:
problemigenkänning, informationssökning, utvärdering av alternativ,
köpbeslut och efterköpbeslut. Problemigenkänning benämns
fortsättningsvis uppkomst av behov.

Större delen av det som finns skrivet om konsumentbeteende hänförs till
konsumtion av fysiska varor, inte till tjänster. Utifrån
marknadsföringsteorier antas kunden bete sig på likartat sätt både vid val
och värdering av varor som vid val av tjänster, vilket Zeithaml & Bitner
(1996) ifrågasätter. Författarna hävdar att konsumenter har svårare att
värdera och välja tjänster än varor, vilket leder till skillnader vid varje steg
i konsumentens köpprocess. Olikheterna grundas delvis i att
tjänstekonsumtionen är sammanflätad med tjänsteproduktionen (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) men även att tjänster till sin karaktär är
abstrakta och inte standardiserade (Zeithaml & Bitner, 1996).

Konsumentbeteende kan indelas i kategorier som i stort motsvarar stegen i
Solomons (1992) definition av köpprocessen. Förutom att Solomons (1992)
definitionen främst rör varor skiljer den sig då den modell som Zeithaml &
Bitner (1996) utvecklat inte inbegriper det inledande steget ”uppkomst av
behov”. Vi har därför valt att komplettera Zeithamls & Bitners (1996)
process, med det steg som Solomon (1992) benämner uppkomst av behov. I
fortsättningen benämns denna process konsumtionsprocessen och nedan
följer en figur samt en kort redogörelse över författarnas syn på
konsumentbeteende vad gäller tjänster.
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Figur 5-1 Konsumentbeteende vid tjänster

Källa: Egen bearbetning

1) Uppkomst av behov - det första steget i Solomons (1992) köpprocess
benämner vi uppkomst av behov och uppstår då konsumenten känner ett
behov av att få ett visst problem löst, exempelvis att överföra pengar
från ett bankkonto till ett annat.

2) Informationssökning – konsumenter skaffar och erhåller i denna fas
information från personliga och icke-personliga källor. Till skillnad från
konsumtion av varor innebär köp av tjänster att konsumenten i större
utsträckning förlitar sig till personliga informationskällor. Anledningen
är att det exempelvis är svårt att genom reklam skaffa sig en uppfattning
om tjänstens kvalitet eftersom den många gånger bestäms av egna
erfarenheter. Konsumenten kan däremot erhålla informationen genom
att fråga vänner eller experter som upplevt tjänsten. (Zeithaml & Bitner,
1996) En amerikansk undersökning om köpbeteende vid tjänster visar
att då konsumenten väl fått ett råd av någon närstående söker denne
sällan efter mer information (Ahrnell & Nicou, 1989).

Detta andra steg i konsumtionsprocessen berör vilka informationskällor
som används för att fatta beslut samt vilken påverkan informationen har
på konsumentens beteende. Informationssökningen karaktäriseras av en
mindre rationell och istället mer känslomässig del än föregående steg.
Konsumenter kontaktar exempelvis sällan samtliga leverantörer av den
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aktuella tjänsten, det sker såväl avsiktligt som oavsiktligt en sållning för
att göra processen lätthanterlig och genomförbar. Då det finns en mängd
potentiella säljande företag listas ett fåtal leverantörer ofta efter tidigare
upplevelser och erfarenheter för att göra valet mindre komplext. (L M
Ericsson, 1998) Konsumentens känslor för företagen är därför
fundamentala för det slutliga valet, varvid varumärke är en del av de
starkt påverkande faktorerna vid informationssökningen. (L M Ericsson,
1998)

3) Utvärdering av tjänstealternativ – vanligtvis finns det inte lika många
tjänstealternativ som det finns varianter av varor att välja bland. Inför ett
köp av en tjänst besöker konsumenten till exempel en bank, de erbjuder
endast sitt varumärke. Ytterligare en anledning till att färre
tjänstealternativ kan utvärderas kan vara svårigheten att få adekvat
information om tänkbara tjänster. (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998) Svårigheten att finna och utvärdera tjänsteinformationen kan
därför leda till att konsumenten väljer det första acceptabla
tjänsteerbjudandet och fattar beslutet på ett irrationellt sätt (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998).

Utvärdering kännetecknas enligt L M Ericsson (1998) ofta av att
konsumenten försöker vara rationell genom att denne önskar vända och
vrida på de erbjudanden som företagen har för att därigenom kunna
definiera dess fördelar respektive nackdelar. Processen för utvärdering
av tjänster skiljer sig även mot varor i och med att tjänster många gånger
först kan utvärderas under eller efter tjänsten konsumerats och
erfarenheter erhållits. Tjänstens unika karaktär kan även göra att vissa
faktorer, såsom tjänstens trovärdighet även efter köp och konsumtion
kan uppfattas omöjlig att utvärdera. Detta beror många gånger på
konsumentens bristande kunskaper om tjänsten i relation till den
expertkunskap som företaget och dess medlemmar besitter. (Zeithaml &
Bitner, 1996)

En konsuments perception och utvärdering av en tjänst påverkas av
dennes känslor och humör. Känslor och humör kan förstärka både
negativa och positiva erfarenheter och de kan även komma att påverka
hur informationen om tjänster tas emot och absorberas. (Zeithaml &
Bitner, 1996)

4) Tjänsteköp och konsumtion – valet av tjänst karaktäriseras av ett mer
irrationellt handlingssätt där konsumenten är känslostyrd. När
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konsumenten står inför det slutliga valet av leverantör och erbjudande
visar det sig att beslutet ofta fattas efter tycke och smak samt med tanke
på företagets varumärke, varför ett rationellt förfarande sällan ligger till
grund valet. (L M Ericsson, 1998) Tjänsteleveranser innebär ofta att en
mängd tjänsteaktörer finns närvarande då tjänsten skall produceras och
levereras. Beroende på tjänstens karaktär krävs mer eller mindre direkt
personkontakt och ju större behovet är av personlig kontakt desto
viktigare är självfallet tjänsteaktörernas agerande. I konsumtionen av
tjänsten spelar även den fysiska miljön och tjänsteföretagets resurser en
avgörande roll. Tjänsteproduktionssystemet, oavsett om det rör sig om
personliga kontakter med anställda eller kontakter genom företagets
resurser och tekniska system, är kritiskt för konsumentens köp och
dennes upplevda kvalitet i konsumtionsprocessen. Den upplevda
kvaliteten av en tjänst är i hög grad även beroende av den information
som kunden lämnar tjänsteföretaget. (Zeithaml & Bitner, 1996)

5) Efterköpsbeteende – om en kund är missnöjd med sitt köp kan kunden
skylla sitt missnöje på producenten, försäljaren eller till och med sig
själv. Eftersom kunder är mer delaktiga när det gäller köp av tjänster än
varor kan de själva känna större skuld för ett misslyckat inköp och
konsumtion av en tjänst. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)
Konsumtion av tjänster innebär, till skillnad från konsumtion av varor,
att konsumenten ägnar större uppmärksamhet åt att utvärdera tjänsten
efter köp och konsumtion skett. Detta beror på att tjänsten måste
upplevas innan den egentliga utvärderingen är möjlig att genomföra.
Först när erfarenheter från tjänsten erhålls utvecklas attityder och tankar
kring den och utvärdering ligger därför ofta efter konsumtionen.
(Zeithaml & Bitner, 1996)

55..11..11  MMooddeelllleennss  bbeeggrräännssnniinnggaarr
Ovanstående allmängiltiga konsumtionsprocess, även kallad
beslutsprocess, har en del begränsningar. En konsuments beslutsprocess
följer sällan denna linjära sekvens. Den verkliga processen består av
ständiga interaktioner mellan konsumentens kognitiva processer, deras
beteenden och omgivande externa förhållanden. (Peter & Olson, 1999) Vid
konsumtion av tjänster är erfarenheter och trovärdighet faktorer som har
avgörande betydelse för konsumentens upplevelser och därmed den
konsumtionsprocess som genomgås. Konsumtion av tjänster innebär att
avvikelser från den linjära sekvensen sannolikt är högre än vid konsumtion
av varor. Avvikelser och förändrat konsumtionsbeteende återfinns bland
annat i informationssökningsprocessen och utvärderingen av tjänsten,
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vilket till exempel kan bero på konsumentens uppfattade risktagande samt
dennes varumärkeslojalitet. (Zeithaml & Bitner, 1996)

Engel & Blackwell (1982) framhåller att om konsumentbeteendet antas
följa dessa fem faser är det för givet taget att individen fungerar som the
economic man, det vill säga att beslut fattas rationellt och att beteendet
därför är förutsägbart (Wahlund 1996). Vår uppfattning strider dock mot
detta antagande, varför vi i presentationen av modellen tar hänsyn till
åsikter från författare som även berör de känslomässiga och irrationella
delarna av processen. Likt Zeithaml & Bitner (1996) framhåller har
irrationella faktorer såsom känslor och humör en särskilt central roll vid
konsumtion av en tjänst, varför vi anser det vara relevant att beakta dessa.
Denna traditionella konsumtionsprocess är dock den vi funnit bäst
illustrerar konsumentbeteende på ett pedagogiskt vis varför vi finner den
relevant att använda i analysen av denna studie.

55..22  EENNGGAAGGEEMMAANNGG  II  KKOONNSSUUMMTTIIOONNSSPPRROOCCEESSSSEENN
Alla individer har inte samma drivkrafter, de kan vara olika motiverade och
ha skilda mål. Detta kan vara en följd av olika intressen och värderingar,
alla personer är till exempel inte lika intresserade av att inneha den senaste
mobiltelefonen, eller mobiltelefon över huvudtaget. Engagemang6 kan ses
som ett mått på en persons motivation att söka efter information eller lägga
kraft och tid på att uppfylla sina mål och önskningar. (Solomon, 1992)
Engel & Blackwell (1982) definierar engagemang som den betydelse som
ett köpbeslut har för en person. Solomon et al (1999) definierar
engagemang som den betydelse och det intresse som en person upplever
inför ett stimuli i en viss situation. Av detta följer att situationen, produkten
och personen tillsammans utgör de variabler som bestämmer konsumentens
motivation i sökandet av produktrelaterad information. (Solomon et al,
1999)

Wickström (1989, i Holmberg 1996) delar in engagemang i två
komponenter: köpets betydelse för konsumenten samt graden av
engagemang i konsumtionsprocessen. Författaren definierar den

                                          
6Engagemang är ett begrepp som i denna studie används vid översättning av det
engelska begreppet involvement. Involvement kan förutom engagemang även
översättas till inblandning (Nordstedts engelsk-svenska ordbok, 1998). Vi har dock
funnit att begreppet engagemang varit mera lämpligt då vi förklarar
konsumtionsprocessen.
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förstnämnda komponenten genom följande tre variabler: uppfattad risk,
betydelsen av produktens användning samt erfarenhet av produkten. Hur
betydelsefullt köpet är för konsumenten påverkar dennes engagemang i
konsumtionsprocessen, vilket definieras i attityd- och beteendevariabler,
såsom informationssökning. (Holmberg, 1996) Beroende på vad kunden
önskar konsumera varierar kundens beteende, exempelvis innebär
komplexa och dyra köp ofta hög grad av engagemang. Teorierna går isär
om hur mätning av engagemang skall ske (Solomon et al, 1999) men det
bästa torde vara att låta konsumenten uttala vilket värde och engagemang
denne tillför produkten eller tjänsten i fråga. Konsumenter som står inför
val att nyttja en banktjänst på bankkontor eller densamma distribuerad via
Internet kommer således, beroende på det värde eller den betydelse som
konsumenten tillskriver tjänsten, att välja den ena eller den andra
distributionskanalen.

55..22..11  SSvvaaggtt  eennggaaggeemmaanngg
Konsumenten är oftast svagt engagerad i köp som inte har direkt personlig
betydelse. Ett varierat sökbeteende sker ofta när riskerna är minimala samt
då engagemanget till ett visst varumärke är lågt. (Assael, 1992)
Uppkomsten av ett behov är okomplicerad och informationssökningen
omotiverad eftersom kostnaden för informationssökning lätt blir högre än
dess nytta. Konsumenten använder endast ett fåtal utvärderingskriterier
men samtliga behöver inte uppfyllas för att konsumenten skall känna sig
nöjd med köpet. (Engel & Blackwell, 1982) Lågt engagemang visar sig till
exempel genom att konsumenten inte bryr sig om varumärken utan istället
bedömer produkten utifrån tidigare erfarenheter. Utvärdering av alternativ
karaktäriseras av passivitet eftersom valen går på rutin och konsumenten
saknar motivation att beakta alternativen. En positiv upplevelse av ett köp
skulle kunna leda till varumärkeslojalitet och rutinbeteende men lojaliteten
är troligtvis liten och benägenheten att byta märkte hög. (Assael, 1992) Vid
lågt engagemang kan exempelvis varumärkesbyte vara en följd av ett
gratisprov, vilket inte skulle vara fallet vid starkt engagemang. Viktigt att
lägga märke till vid svagt engagemang är att utvärderingsfasen kommer
efter valfasen, vilket inte är fallet vid starkt engagemang i produktvalet
(Engel & Blackwell, 1982).

55..22..22  SSttaarrkktt  eennggaaggeemmaanngg
Starkt engagemang vid köpbeslutsprocessen karaktäriseras av att köpet ofta
är relaterat till konsumentens image, inbegriper någon form av risktagande
samt kräver stor eftertanke, tid och energi (Assael, 1992). Eftersom starkt
engagemang initieras av en utvidgad problemigenkänning söker och
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använder konsumenten information aktivt. Informationen bearbetas och
lagras för att vara färdig att användas vid ett senare köp (Krugman i Engel
& Blackwell, 1982). Konsumenten kan även engagera sig starkt i
produktvalet till följd av påverkan från en utomstående referensgrupp och
därigenom motiveras till köp. (Engel & Blackwell, 1982) Vid
beslutsprocesser i linje med ett starkt engagemang och ett komplext
beslutsfattandet söker konsumenten aktivt efter information för att
utvärdera och välja det varumärke som på bästa sätt uppfyller dennes
önskemål (Assael, 1992). Att konsumenten väger in flera variabler vid
valet av produkt är ett tecken på starkt engagemang (Engel & Blackwell,
1982).

55..33  FFYYRRAA  FFOORRMMEERR  AAVV  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE
Utifrån ovanstående resonemang kring konsumentbeteendets olika steg och
engagemang delar Assael (1992) in individens beteende fyra former av
konsumentbeteende, vilka grundas i konsumentens grad av engagemang
och beslutsfattandets omfattning. De fyra olika beteendeformerna
illustreras i nedanstående figur.

Figur 5-2 Konsumentens beslutsfattande

Källa: Assael, 1992:16
(Egen bearbetning)
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55..33..11  KKoommpplleexxtt  bbeesslluuttssffaattttaannddee  &&  vvaarruummäärrkkeesslloojjaalliitteett
I figurens övre vänstra hörn återfinns köp med komplext beslutsfattande.
Köpen är då mycket betydelsefulla för konsumenten och medför en
beslutsprocess med starkt engagemang. Den komplexa beslutsprocessen
kommer dock inte att genomföras varje gång konsumenten köper ett och
samma varumärke. Då valet blir repetitivt innefattar beslutsprocessen
lärande från tidigare upplevda erfarenheter, vilket gör att kommande
beslutsfattande går på rutin och därför inte blir lika komplexa. Lojalitet i
förhållande till ett visst varumärke kan på detta sätt uppstå,
informationssökningen och utvärderingen blir av mindre vikt eller till och
med utesluts. Detta konsumentbeteende benämner författaren
varumärkeslojalitet, se figurens nedre vänstra hörn. (Assael, 1992)

55..33..22  BBeeggrräännssaatt  &&  iinnaakkttiivvtt  bbeesslluuttssffaattttaannddee
I figurens övre högra hörn återfinns det begränsade beslutsfattandet. Detta
beteende karaktäriseras av att beslut fattas med låg grad av engagemang.
Grunden till att beslutsprocessen med dess olika stadier genomförs, trots
det nästintill obefintliga engagemanget, beror på konsumentens bristande
erfarenheter av produkten.

Den fjärde och sista formen benämner författaren inaktivt beslutsfattande
vilket karaktäriseras av en låg grad av engagemang samt att
beslutsprocessen är obefintlig. Konsumenten köper ett och samma
varumärke, utan att vara lojal. Istället väljs en och samma vara till följd av
att konsumenten inte anser det vara värt all tid och ork att finna alternativa
produkter, det beror således på konsumentens bekvämlighet. (Assael 1992)

55..44  RRUUTTIINNBBEETTEEEENNDDEE
Vid tillfällen då konsumenten redan känner till varumärken inom en aktuell
produktkategori undersöker denne endast priser och jämför kvalitet och
tillgänglighet. Beteendet karaktäriseras av snabba beslut och begränsat
behov av information. Om priserna är stabila och tillgängligheten god
innebär rutinbeslut att konsumentbeteendet blir vanemässigt och mindre
eftertänksamt. Konsumenten köper produkten, prövar den och förändrar
sedan i efterhand sin attityd, beteende utmärks således av en begränsad
tankeverksamhet, eftersom kunden går direkt från information till intention.
En viktig egenskap hos de konsumenter som använder sig av rutinbeslut är
att de är mindre engagerade och stegen i konsumtionsprocessen är inte lika
tydliga. (Howard, 1989 i Brejke & Granmar 1996)
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55..44..11  RRuuttiinn  ––  eenn  ffrrååggaa  oomm  ttiidd
I en undersökning av ett amerikanskt flygbolag visade det sig att förtroende
för företaget varierade beroende på hur lång tid konsumenten varit kund i
företaget. De mest sårbara kunderna var de som hade varit kunder en tid
och byggt upp ett förtroende för företaget. Dessa kunder hade en mycket
låg toleranströskel för misstag från flygbolagets sida. De kunder som just
hade vunnit förtroende för företaget och som trodde sig om att ha hittat rätt
leverantör var således de kunder som företaget riskerade att förlora först.
Nytillkomna kunder accepterade lättare misstag, troligtvis på grund av att
de inte visste vad som kunde förväntas av företagets normala service.
Kunder som varit med längst tid hade även de en hög toleransnivå för
misstag och de ansåg det var alltför mödosamt och kostsamt att byta till ett
annat flygbolag. (Feurst, 1999)

Attityden till ett köp innebär en positiv eller negativ utvärdering av
konsekvenserna av att köpa eller använda en viss tjänst eller en vara av ett
visst varumärke. Om attityden är positiv uppstår en köpintention och i de
fall som ett köp är tillfredsställande kan framtida köpintentioner påverkas
och beslutsprocessen förenklas, vilket kan skapa ett rutinbeteende. (Engel
& Blackwell, 1982) Då konsumenten etablerat en rutinmässig relation till
ett företag blir transaktionen ofta problemfri. En rutinartad relation är, ur
kundens perspektiv, den mest fördelaktiga då den är minst personlig och
enkelt skulle kunna bytas ut på rent rationella grunder, bara det inte innebär
besvär för konsumenten. En djupare personlig relation till ett företag kräver
däremot tid och resurser av såväl leverantören som konsumenten. (Feurst,
1999)

55..55  SSYYNNTTEESS  AAVV  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE
Konsumentbeteende vid konsumtion av tjänster kan generellt urskiljas i ett
antal steg; informationssökning, utvärdering av tjänstealternativ, köp och
konsumtion samt efterköpsbeteende. Beroende på hur stor grad av
engagemang som konsumenten lägger vid köp av en tjänst kommer
konsumtionsprocessen att se olika ut. Vid hög grad av engagemang kan, till
skillnad från svagt, samtliga steg i processen tydligt urskiljas. Då valet av
tjänst blir repetitivt innefattar beslutsprocessen lärande från tidigare
erfarenheter och ett rutinbeteende kan urskiljas. Konsumentbeteende har
fokuserats i detta avsnitt och efterföljande kapitel öppnar upp för en
djupare förståelse kring vilka faktorer som har avgörande betydelse för hur
konsumtionen av tjänsten upplevs.
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66  TTJJÄÄNNSSTTEERR  &&  DDEESSSS  KKVVAALLIITTEETT
I detta sista kapitel av referensramen inkluderas teorier kring tjänster,
fokus ligger på hur de upplevs. Kapitlet berör således tjänstekvalitet och
vilka bakomliggande faktorer som påverkar denna.

66..11  TTJJÄÄNNSSTTEERR
Tjänster är mer eller mindre abstrakta och subjektivt uppfattade processer
och bör enligt Grönroos (1992) studeras ur ett konsumentperspektiv.
Grönroos (1992), teorier om tjänster baseras på forskning om
konsumentbeteende och varuvärdering efter konsumtionen. Buzell & Gale
(1987:11) konstaterar att ”…kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet
och kvaliteten på en speciell produkt eller tjänst är bara så hög som
kunderna upplever att den är”. Interaktionen mellan konsumenten och
tjänsteleverantören inkluderar ofta flera sanningens ögonblick, vilka har en
avgörande betydelse för den upplevda tjänsten. (Grönroos, 1992) Arnerup-
Cooper & Edvardsson (1998) anser att dessa interaktiva processer är
mycket viktiga då det är i dessa möten som löften ges, förväntningar
skapas, kundens egna upplevelser och erfarenheter skapas vilka sedan
formar framtida förväntningar på företaget och dess tjänster.

66..11..11  TTjjäännsstteekkvvaalliitteetteennss  bbaassddiimmeennssiioonneerr  ––  ddeenn  uupppplleevvddaa
kkvvaalliitteetteenn

Grunden i kundupplevd tjänstekvalitet har enligt Grönroos (1992) två
dimensioner; en teknisk och en funktionell (se figur 6-1 nedan). Den
tekniska dimensionen är vad kunden erhåller i interaktionen med företaget,
det vill säga resultatet av tjänsten, vilket exempelvis kan vara att en
bankkund beviljas ett lån. Denna dimension är viktig för konsumenten och
för dennes värdering av kvaliteten. Dimensionen kan ofta värderas på ett
objektivt sätt av konsumenten eftersom den liknar en teknisk lösning på ett
problem. Då affärsrelationen utgörs av flera interaktioner mellan
konsumenten och leverantören utgör den tekniska kvalitetsdimensionen
inte hela kundens kvalitetsupplevelse. Konsumenten blir även påverkad av
det sätt på vilket den tekniska kvaliteten erhållits, det vill säga processerna
för hur resultatet kommer konsumenten tillhanda. Processen för hur
konsumenten erhållit tjänsten kallas enligt författaren den funktionella
kvaliteten. Denna upplevs ofta subjektivt, varför den i jämförelse med den
tekniska kvaliteten inte går att värdera lika objektivt. (Grönroos, 1992) Den
upplevda kvaliteten vid konsumtion av tjänster är till skillnad från
konsumtion av varor något som till stor del beror av dennes erfarenheter
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samt tjänstens trovärdighet (Zeithaml & Bitner, 1996). Forskningen har
visat att tilltro generellt är en förutsättning för upplevd kvalitet (Edvardsson
& Gustafsson, 1999) och enligt Zeithaml (1990) är pålitlighet och tilltro de
två viktigaste faktorerna vad gäller uppfattning om kvaliteten.

Vid konsumtion av en tjänst kan kunden ofta se företaget, dess resurser och
arbetssätt, varför företagsimagen har stor betydelse för de flesta tjänster.
Tjänsteföretaget kan sällan dölja sig bakom varumärken eller distributörer.
Om företaget har gott rykte och god image blir mindre misstag förlåtna av
konsumenten, upprepas misstagen däremot kommer imagen att skadas
väsentligt. Konsumenters upplevelse av tjänstekvaliteten kommer således
att filtreras genom tjänsteföretagets image. (Grönroos, 1992)

66..11..22  FFöörrvväännttnniinnggaarrnnaass  ppååvveerrkkaann  ppåå  kkvvaalliitteetteenn
Kvalitet i tjänstemötet bör bestämmas utifrån konsumentens upplevelser
och tillsammans med den tekniska respektive den funktionella kvaliteten
spelar således även tjänsteföretagets image en avgörande roll för
konsumentens upplevda kvalitet. En betydande faktor för hur konsumenten
upplever tjänsten beror förutom på dennes upplevelser även på
förväntningarna om tjänstens kvalitet. Bra kvalitet är när den upplevda
kvaliteten är som kunden tänkt sig, det vill säga motsvarar alternativt
överskrider den förväntade kvaliteten. Då en konsuments förväntningar är
orealistiska kan den sammanlagda upplevda kvaliteten bli låg, trots att
upplevelserna varit godkända. (Grönroos, 1992) För respektive tjänst finns
såleds en toleransnivå för upplevd kvalitet. Underskrider kvaliteten denna
nivå upplever konsumenten ofta frustration och otillfredsställelse. Det finns
även en nivå för vad konsumenten förväntar sig och vid tillfällen då
tjänsten överskrider denna erhålls mycket positiva och överraskande
erfarenheter. (Zeithaml & Bitner, 1996)

Den förväntade kvaliteten påverkas av ett antal faktorer såsom
marknadskommunikation från företaget i form av annonsering,
direktreklam och säljkampanjer samt företagets image och kommunikation
konsumenter emellan genom exempelvis ryktesspridning om företagets
tidigare prestationer. Utöver ovan nämnda faktorer anses även
konsumentens behov ha avgörande betydelse för de förväntningar som
kunden har inför konsumtionen av tjänsten. (Grönroos, 1992) Förutom
ovan nämnda faktorer som påverkar den förväntade kvaliteten anser
Zeithaml & Bitner (1996) samt Roos (1998) att tidigare erfarenheter är en
betydande faktor för konsumentens förväntningar. Nivån på den upplevda
totala tjänstekvaliteten bestäms inte enbart av nivån på den tekniska
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respektive funktionella kvaliteten, utan även av gapet mellan konsumentens
förväntade och upplevda kvalitet. (Grönroos, 1992)

Figur 6-1 Konsumentens upplevda tjänstekvalitet

Källa: Grönroos, 1992:44 & Zeithaml & Bitner 1996:57ff

(Egen bearbetning)

66..11..33  VVaadd  ppååvveerrkkaarr  kkoonnssuummeenntteennss  ssaammmmaannllaaggddaa  uupppplleevvddaa
ttjjäännsstteekkvvaalliitteett??

Under 1980-talet genomfördes undersökningar för att urskilja faktorer som
påverkar konsumentens sammanlagda upplevda kvalitet. (Grönroos, 1992)
Grönroos har sammanfattat dessa tidigare gjorda undersökningar om den
upplevda tjänstekvaliteten i sex kriterier för god upplevd tjänstekvalitet.

YYrrkkeessmmäässssiigghheett  oocchh  ssaakkkkuunnsskkaapp
Konsumenterna uppfattar att tjänsteföretaget och dess anställda inklusive
produktionssystemet och fysiska resurser, har de kunskaper och den
yrkesskicklighet som krävs för att lösa deras problem på ett professionellt
sätt. Detta kriterium är resultatinriktat och påverkar således den tekniska
kvaliteten.

AAttttiittyyddeerr  oocchh  uuppppttrrääddaannddee
Konsumenterna känner att tjänsteföretagets medarbetare bryr sig om dem
och är intresserade av att lösa deras problem på ett vänligt och spontant
sätt. Dessa faktorer, tillsammans med efterföljande tre kriterier är relaterade
till tjänsteprocessen varvid den funktionella kvaliteten utvärderas.

Upplevd kvalitetUpplevd kvalitetFörväntad kvalitetFörväntad kvalitet Sammanlagda upplevdaSammanlagda upplevda
kvalitetenkvaliteten

Teknisk Teknisk 
kvalitetkvalitet

Funktionell Funktionell 
kvalitetkvalitet

ImageImage

••MarknadskommunikationMarknadskommunikation
••Kommunikation konsumenter emellanKommunikation konsumenter emellan

••FöretagsimageFöretagsimage
••Kundens behovKundens behov

••Tidigare erfarenheterTidigare erfarenheter



 Kapitel 4-6 Referensram
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

47

TTiillllggäänngglliigghheett  oocchh  fflleexxiibbiilliitteett
Konsumenterna känner att tjänsteföretaget, geografisk belägenhet,
öppethållandetider, medarbetare och produktionssystem passar och är väl
utformade så att tjänsten lätt kan erhållas och att tjänsteföretaget är beredd
att anpassa sig till kundens behov och önskemål på ett flexibelt sätt.

PPåålliittlliigghheett
Konsumenterna vet att vad som än händer eller vad parterna än kommit
överens om kan de lita på att tjänsteföretaget, vars medarbetare och system
håller sina löften och arbetar för kundens bästa. Pålitlighet gäller förmåga
att fungera på ett enhetligt sätt och att vara tillförlitlig, exempelvis att
tjänsten utförs riktigt första gången.

ÅÅtteerrssttäällllnniinngg
Konsumenterna vet med sig att närhelst någonting går fel eller då
någonting oväntat inträffar kommer tjänsteföretaget att aktivt och
omedelbart vidta åtgärder för att konsumenterna skall kunna behålla
kontrollen över situationen. Det handlar således om företagets
reaktionssnabbhet där bland annat personalens vilja och förmåga att betjäna
kunden genom att exempelvis leverera och bekräfta köp i rätt tid inbegrips.

RRyykkttee  oocchh  ttrroovväärrddiigghheett
Konsumenterna är övertygade om att de kan lita på tjänsteföretagets
verksamhet och att den är prisvärd samt att den står för ett väl utfört arbete
och värderingar som konsumenten och leverantören delar. Detta kriterium
är relaterat till det filter som företagets image skapar.

Vid Grönroos (1992) första sammanställning av kundens tjänsteintryck
fanns säkerhet med som en separat punkt. Denna gällde frihet från fara,
risk eller tvivel och exemplifierades av fysisk eller finansiell säkerhet samt
konfidentiella affärsförhållanden.

66..11..44  UUpppplleevvdd  kkoonnttrroollll
En faktor som, enligt Grönroos (1992), har samband med konsumentens
upplevda kvalitet är den upplevda kontrollen. Då en kund förlorar
kontrollen över konsumtionssituationen känner denne sig illa till mods.
Grönroos (1992) framhåller att relationen mellan att återställa en
problemsituation och den upplevda kontrollen är mycket tydlig. Händelser
av att en oväntad situation uppstår, exempelvis att en bankkunds
transaktion via Internet inte fungerar tillfredsställande, kan få till följd att
konsumenten tappar kontrollen och blir negativt inställd till tjänsten. Om
banken snabbt åtgärdar det uppkomna felet kan situationen räddas och
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konsumenten kan åter uppleva att de har kontroll över situationen.
Åtgärdandet innebär mycket mer än information till konsumenten, att
tjänsteföretaget återställer och eventuellt finner en bättre lösning på
kundens problem bör även innefattas i detta begrepp. Författaren menar
även att ju mer konsumenten accepterar självbetjäning eller andra
produktionsrelaterade rutiner som de förmodas utföra själva, desto bättre
kommer de antagligen att tycka att tjänsten är. (Grönroos, 1992)

Vid innovationer kan konsumenternas kontroll komma att bli lidande.
Konsumenters inställning till innovationer och nyskapande vad gäller
tjänster beror, enligt Zeithaml & Bitner (1996), av ett antal faktorer,
däribland; den relativa fördelen, dess överensstämmelse med individens
behov, värderingar och beteende, samt den förnyade tjänstens komplexitet.
Tjänster är till sin karaktär många gånger mer komplexa och mindre
delbara än varor, varför det därför tar längre tid för konsumenter att
godkänna tjänsteinnovationer i jämförelse med konsumtion av varor.
Tjänsteföretag måste därför lägga ned relativt mycket tid på att uppmuntra
konsumenterna att börja använda nya tjänster. (Zeithaml & Bitner, 1996)

66..22  SSYYNNTTEESS  AAVV  TTJJÄÄNNSSTTEEKKVVAALLIITTEETT
Tjänster är till sin karaktär abstrakta och utvärderas subjektivt efter
konsumentens upplevelser. Tjänstekvalitet är en sammanställning av
individens förväntningar och den upplevda kvaliteten av tjänsten, där både
processen för hur tjänsten upplevs och resultatet av den inbegrips i
kvaliteten. De förväntningar som konsumenten har av tjänsten påverkar
dennes upplevelser av den, förväntningarna skapats och påverkats från
såväl internt som externt håll. Konsumentens tidigare erfarenheter och
behov påverkar dennes förväntningar, men även andras erfarenheter från
tjänsten samt påtryckning och rykte från samhället är avgörande faktorer
för förväntningarna. Den sammanlagda upplevda kvaliteten av en tjänst
beror på en mängd faktorer såsom dess säkerhet, pålitlighet samt individens
grad av kontroll.
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77  EEMMPPIIRRII
Det empiriska avsnittet redovisar ett sammandrag av de tankar som
intervjupersonerna delat med sig av under intervjuobservationerna. Här
redovisas även resultatet från intervjuerna med de två
bankrepresentanterna, då det ger dynamik till resonemanget kring tilltro.

77..11  RREESSPPOONNDDEENNTTEERRNNAA
Datainsamlingen har skett genom 18 intervjuobservationer. Intervjuerna
kombinerades med observationer då vi ville att konsumenten skulle utföra
ett bankärende på Internet i samband med intervjun. Respondenterna fick
själva välja vad de skulle uträtta och valet föll sig för samtliga till
betalningar av räkningar samt kontroll över saldo på de olika kontona. I en
av intervjuobservationerna fick vi möjlighet att följa en person som
nyttjade sin Internetbanktjänst för första gången. För att respondenterna
skulle ta ställning kring vissa intressanta aspekter av tilltro och e-tjänster
valde vi att avsluta intervjuobservationerna med ett kompletterande
frågeformulär.

De respondenter vi intervjuat och observerat fördelade sig åldersmässigt
mellan 24 och 53 år och utgjorde en blandning av kvinnor och män med
skild yrkessysselsättning. Samtliga av dem hade använt sig av datorer
under många år och såg datorn som ett bra verktyg som dagligen nyttjas.
(För ytterligare information kring respondenterna hänvisas läsaren till
bilaga 5.) Under observationerna hanterade de datorerna snabbt och enkelt.
Respondenter i undersökningen hade använt Internet i minst tre år oftast i
syfte att söka specifik information. Endast ett fåtal av dem hade handlat
någon gång över nätet. Vid dessa tillfällen hade det rört sig om handel av
varor där endast en mindre summa pengar var inblandad. Den Internettjänst
som respondenterna nyttjar används ungefär tre till fyra gånger i månaden.
Internetbanken används då främst till betalning av räkningar, överföringar
samt saldokontroller, några nyttjade även tjänsten till aktiehandel.

77..22  TTIILLLLTTRROO

77..22..11  HHuurr  ddeeffiinniieerraarr  kkoonnssuummeetteerr  oocchh  bbaannkkrreepprreesseennttaanntteerr
ttiillllttrroo??

Många av de tillfrågade hade inte tidigare tänkt på vad tilltro betyder eller
vad det har för innebörd, vare sig som ord eller begrepp. Vissa av
respondenterna menade att tilltro var ett komplext begrepp som de sällan
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använde i dagligt tal. Tveksamheten inför det sällan använda ordet fick
respondenterna att fundera extra noga på dess betydelse, vilket vi fann
givande till följd av de illustrativa beskrivningar de använde för att förklara
sig. Vid beskrivningen av tilltro kretsade resonemanget ofta kring en
affärsrelation (se avsnitt 7.2.2 nedan). Nedan presenteras en
sammanställning av de beskrivningar som respondenterna givit.

Respondenterna gav ett flertal förslag på vad de inbegriper i tilltro
däribland nämnde ett tiotal personer att lita på. De inbegrep då antingen att
lita på någon eller något, vilket förknippades med en person, ett system
eller till en funktion. Citatet nedan illustrerar en av respondenternas tankar
kring begreppet tilltro:

”Att förlita sig på att någon gör det som dom har sagt att dom ska göra. Det är
väldigt, väldigt nära förknippat med förtroende. Men jag använder inte tilltro
särskilt mycket i dagligt tal utan jag använder nog förtroende, men tilltro är väl,
om jag ska säga det med ett annat ord så är det förtroende. …Alltså man kan ju
ha tilltro till ett system eller en funktion, det är ju inte bara någonting man har
till en person, utan även tilltro till, ja det kan ju vara abstrakt också.”
(Intervju 12)

Tilltro var enligt respondenternas beskrivningar nära förknippat med
förtroende. De flesta använde förtroende synonymt med tilltro även om de
tyckte att tilltro innefattade ”något mer”. Ärlighet, trygghet, att förlita sig
på och säkerhet nämndes också för att beskriva tilltro, liksom att kunna ta
folk på ord samt tro på vad som sägs. En respondent ansåg att tilltro är ett
förtroende men att det inte är en garanti. Två respondenter skilde på
förtroende och tilltro genom att skilja på en affärsrelation och en
vänskapsrelation. De menade att de hade förtroende för sina vänner men att
”tilltro är mera bundet till ett koncept”, varför det förknippas med företag.
Den ena personen gav följande svar på följdfrågan om förtroende är samma
sak som tilltro:

”Ja, som jag tänker nu så är det. Ja, fast inte riktigt för tilltro så är det lite mer
den här aspekten att man tror på grejen i fråga, som jag sa tidigare. Och
förtroende kan man ju ha för vänner, men det känns som att dom har inget
koncept att tro på, så att tilltro är kanske mer i företagssammanhang, eller
framförallt religiösa sammanhang, sekter sådär eller klaner.” (Intervju 10)

Tilltro ansågs även inbegripa att då respondenten litar på någon vågar
denne ge av sig själv, samma respondent framhöll även att medkänsla och
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gemenskap är en del av tilltro. En respondents beskrivning av begreppet
tilltro inbegrep även en negation, vilket beskrevs enligt följande:

”Någon man inte har förtroende till tar man ju med en nypa salt och söker flera
referenser.” (Intervju 6)

Vid beskrivningen av tilltro drog en av bankrepresentanterna paralleller i
linje med sin yrkeskunskap då specifika beskrivningar kring bankärenden
eller bank gjordes såsom: ”att ingen obehörig kommer åt informationen”.
Vidare tillades att: ”bank bygger på tilltro” samt att tilltro är kärnan i
bankverksamheten och att banken utan kundernas tilltro inte skulle kunna
existera. Representanterna från banken framhöll även att det finns väldigt
många variabler av tilltro och de ansåg att det var ett ”oerhört laddat ord”.

Respondenterna illustrerade ofta sina förklaringar genom jämförelser med
den tilltro som de kände eller inte kände i relation till sina vänner eller i
affärsrelationer. Att tilltro kan skiljas i dessa båda fall belyses nedan i
avsnittet om tilltro i affärsrelationer.

77..22..22  VVaadd  äärr  ttiillllttrroo  ii  eenn  aaffffäärrssrreellaattiioonn??
Respondenternas beskrivning av tilltro i en affärsrelation hängde nära
samman med deras beskrivning av tilltro generellt. I vissa fall relaterade de
affärsrelationen till en bank- eller Internetbankrelation. Några av
respondenterna skilde på tilltro vid en fysisk affärsrelation och en relation
via Internet. Vi har därför valt att belysa denna relation under en egen
rubrik, personlig vs virtuell relation.

En av de intervjuade tänkte noga igenom vad en affärsrelation kunde vara
och om denne själv hade haft någon. För henne, liksom övriga
respondenter, var så fallet var gång hon handlade och sade om en
affärsrelation att:

”Det är väl en relation så länge man inte tvingas in i affären” (Intervju 12)

Allmänt menade respondenterna att tilltro i en affärsrelation innebär att den
andra parten är hederlig och gör vad som utlovats, att kunden inte blir lurad
och att leverantören levererar. Dessutom bör den andra parten uppträda på
ett seriöst, korrekt och professionellt sätt samt besitta sakkunskap. En
person, tillika informatör, menade att han kunde lita på den person som
affären görs med om det som sägs och skrivs är korrekt och att de inte
ändrar sig. Några av respondenterna menade att den andra parten i en
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affärsrelation inte nödvändigtvis beaktar kundens bästa, vilket
vänskapsrelationerna förmodades göra. Detta citeras nedan.

”Affärsrelation är ju den relation som jag skulle ha till en banktjänsteman som
jag inte känner, då förväntar jag mig att han inte ljuger. Förmodligen
undanhåller han en massa information som han skulle förlora på att jag visste.”
(Intervju 6)

Tilltro i en affärsrelation relaterades även till risktagande, en respondent
uttryckte sig enligt nedanstående citat.

”Pålitlighet och att man ska minimera risken att det skulle kunna hända
någonting, eller att man erkänner kanske att det finns en risk, men att vissa
åtgärder har tagits liksom.” (Intervju 9)

77..22..33  TTiillllttrroo  ii  eenn  PPeerrssoonnlliigg  vvss  VViirrttuueellll  aaffffäärrssrreellaattiioonn

PPeerrssoonnlliigg  rreellaattiioonn
Under intervjuobservationerna framgick det att respondenterna gjorde
skillnad mellan tilltro vid en personlig och en virtuell affärsrelation. Så här
beskriver en respondent hur dennes behov styr vilken kontakt eller relation
denne har till banken:

”Jag förväntar mig väl egentligen ingen relation alls, eller så länge jag inte, jag
har inte kommit till det behovet då jag behöver låna pengar eller någonting. Att
man har behov av banken på det sättet, det har jag ju inte kommit till än…”
(Intervju 8)

De tillfrågade skilde mellan vilka banktjänster de använde via Internet och
vilka de föredrog att utföra via bankkontor. Generellt utförde samtliga
respondenter sina löpande transaktioner såsom betalning av räkningar,
överföring av pengar eller kontroll av saldoställning via Internet. När det
gällde att ta större lån vände de sig till banken och när de önskade få
privatrådgivning gick de antingen till bankkontoret eller kontaktade sin
personliga bankman per telefon. Anledningen som angavs varför de
uppsökte en person var ofta att det var svårt att på ett bra sätt kommunicera
via mail och ställa följdfrågor samt att det vid en personlig träff är lättare
att avgöra om personen vet vad han eller hon talar om. En av
respondenterna besökte aldrig bankkontoret förutom den gången om året
som denne gick dit för att träffa sin ”personliga bankkontakt”. Detta möte
var av ren social karaktär och respondenten underströk hur viktigt det var
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att upprätthålla denna bankkontakt eftersom respondenten upplevde att han
genom denne hade tillgång till en bättre service än vad han annars skulle
haft. En av respondenterna, som är VD för ett Internetkonsultföretag, talade
mycket om personliga relationer och tilltrons betydelse i den nya ekonomin
eftersom denna innebär en ny typ av relationer och roller.

”Förr när vi handlade varor så gick vi till samma affär runt hörnet och
handlade de varorna. Jag såg att jag var kunden och han var leverantören. Jag
hade mina kundrättigheter och han hade sina leverantörsrättigheter som var
ganska tydliga och enkla att definiera, men så är det inte riktigt nu då man
hamnar i ett nätverkstänk. Då handlar det om kunden-migprocessen för att
kunna eller vilja ta det ansvaret som kund så måste man känna att man är
delaktig och då blir det helt andra villkor och då måste man känna villkor för att
det skall fungera”. (Intervju 11)

De intervjuade ville känna att de hade kontroll över affärsrelationen vare
sig det gällde en ”vanlig fysisk” affärsrelation eller en kommunicerad via
Internet.

”En personlig relation bygger man upp genom ärlighet och förtroende. Med ett
system har jag inget att göra, jag bara brukar det”. (Intervju 16)

En av observationerna genomfördes på en respondents jobb, vanligtvis
brukade dock respondenten uträtta sina bankärenden i hemmet. Då
personen skulle logga in på bankens privatkundtjänst blev denne mött av ett
meddelande på skärmen om att den privata Internetbanktjänsten inte kunde
användas via den aktuella nätanslutningen. Personen ifråga informerade oss
om att en provinloggning hade gjorts innan mötet för att kontrollera att den
aktuella bankens hemsida gick att nå. Intervjupersonen hade dock inte
kontrollerat huruvida det gick att logga in på privatkundtjänsten.
Vederbörande blev förbryllad över att tjänsten inte fungerade och ringde
därför till sin personlige bankman, vilket han alltid gjorde när han behövde
hjälp i ett ärende. Den personlige bankkontakten svarade inte, varefter
intervjupersonen inte visste hur han skulle gå vidare för att kunna logga in
sig på tjänsten. Personen uttryckte att detta trassel, vilket han inte visste hur
han skulle rå på, skulle kunde leda till förlorad tilltro till tjänsten om det
upprepades ett flertal gånger.

77..22..44  VViirrttuueellll  rreellaattiioonn  oocchh  IInntteerrnneett  ssoomm  TTeekknniisskktt  SSyysstteemm
Då respondenterna talade om tilltro i en affärsrelation i samband med
Internet eller Internetbank gjorde de ofta skillnad mellan den tilltro de
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kände till företaget som stod bakom tjänsten och den tilltro de kände till
systemet som levererade tjänsten. Många av respondenterna sade att de
kände en stark tilltro till den svenska bankbranschen, men inte alltid till
Internetbanken eller Internet i sig. Bankbranschen som sådan ansågs
symbolisera trygghet och säkerhet. Några av dem påpekade att de räknade
med att banken skulle ersätta dem ekonomiskt om de felaktigt hade
debiterats. De trodde inte att bankerna skulle våga riskera sitt goda
anseende till följd av att någon kund kanske sprang till media och
skvallrade. Några av respondenterna uttryckte att en försäkran om integritet
var en viktig faktor för tilltro till företaget som låg bakom Internettjänsten.

”När man skall köpa något, när det gäller Internet så är det integritet att de
uppgifter som jag lämnat inte säljs vidare”. (Intervju 15)

Intervjupersonerna menade att tilltro vid Internethandel även inkluderar
tilltro till systemet. Tilltro i denna mening innefattade funktionalitet, att det
skulle gå att logga in sig och nå tjänsten när det så önskades och att
utlovade funktioner skall fungera såsom utlovat. Citatet nedan illustrerar en
av intervjupersonernas tankar.

”Att kunna ha förtroende för att systemet fungerar att det inte avbryts eftersom
det är en osäkerhets- och riskfaktor i sig”. (Intervju 7)

”Jag ser lite baksidan på det här med system, datorer och systemutveckling.
Visst jag sätter enorm tilltro till konceptuella lösningar och idéer och så men
när det kommer till det verkliga systemet, jag är ju användare jag vet att det inte
kan fungera. Tilltro i ren systemaspekt eller hårdvaruaspekt det fungerar inte
alltså är min tro. …Jag tar för givet att det skall fungera men jag blir inte
förvånad om det inte fungerar”. (Intervju 16)

BBaannkkrreepprreesseennttaanntteerrnnaa
Bankrepresentanterna menade att de har behov av ha tilltro till kunden och
att de vill träffa denne minst en gång för att ”se kunden i ögonen” och
skapa förtroende. Detta gällde främst vid beviljande av lån eller större
affärer. Förtroendet innebar därvid ”att hindra kunden ifrån att ta dåliga
krediter” men ”visst vill vi se vem kunden är”. Vad gällde transaktioner
såsom överföring av pengar och betalning av räkningar så menade de att
dessa lika gärna kan skötas via Internet. Gällande personlig rådgivning
menade den ena bankrepresentanten att det inte är någon omöjlighet att
detta kommer att kunna ske via Internet i framtiden. Kundens tilltro ansågs
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då kunna komma att underbyggas av till exempel en bild på dennes
personlige rådgivaren på dataskärmen eller genom videokonferens.

Bankrepresentanterna blev tillfrågade om de tyckte att tilltro till banken
och tilltro till Internettjänsten kunde vara skilt från varandra. Den ene
menade att det gick att skilja dem åt och att det ”definitivt gick att ha tilltro
till banken och till Internettjänsten” men var osäker på om det gick att ha
tilltro till “Internettjänsten som sådan”. Samme representant tyckte även
att tilltro har lika stor betydelse i de båda tjänsterna.

”Ja fast det är tilltro till olika saker för du måste lägga till tilltro till tekniken för
att du skall använda Internettjänsten lika väl som då bankomaterna kom då det
säkerligen krävdes lång tid för att folk skulle känna sig tillfreds med dessa”.
(Bankrepresentant 2)

77..33  TTIILLLLTTRROO  OOCCHH  SSÄÄKKEERRHHEETT
”Tilltro är att lita på, att det är säkert”. (Intervju 3)

En del av de svarande kopplade ihop tilltro och säkerhet, särskilt i samband
med Internet. Vissa hade kommit fram till att Internet och
Internetbanktjänsten kanske inte var hundra procentigt säkert men att de
gärna avvarade lite säkerhet i utbyte mot tillgänglighet och bekvämlighet.
Ingen av de tillfrågade kunde tänka sig att använda en tjänst som de inte
hade tilltro till. Några personer tyckte att det inte finns något riktigt säkert
sätt att förvara eller hantera sina pengar en av dessa uttryckte följande:

”Oavsett om jag skulle gå in på banken och göra ett ärende eller om jag skulle
göra det på Internet så finns det ju alltid en faktor som teoretiskt gör att det
skulle kunna vara någon som avlyssnar linan och tar upp mitt kontonummer och
loggar in som jag. Men samtidigt finns det ju på banken, också teoretiskt, att
man skulle kunna snilla bort mina pengar. Så jag menar det finns ju aldrig
någon hundra procentig garanti. Men det är ju samtidigt, väljer man att ha
pengar på bank eller var som helst så kan dom ju försvinna. Jag menar även om
jag har dom i madrassen så kan ju lägenheten brinna upp, eller om man har
dom i ett bankfack så skulle ju någon kunna ta en dubblettnyckel och ta
pengarna där också. (Intervju 5)
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För att konsumenterna skulle ta ställning kring vilka faktorer de ansåg var
betydelsefulla för tilltron till Internettjänsten fick de rangordna olika
alternativ i ett frågeformulär. Utfallet av en fråga kring vad som påverkade
tilltron till Internettjänsten blev att drygt 60 procent rangordnade säkerhet
som mest betydelsefull. I diagrammet nedan visas utfallet.

Figur 7-1 Säkerhetens betydelse för tilltro till Internettjänsten

Källa: Egen bearbetning

Den fråga som ligger till grund för ovanstående diagram återfinns i bilaga
4. Respondenterna fick inbördes rangorda sju faktorers påverkan på tilltron
till Internettjänsten, varför skalan är från 1 till 7. I diagrammet ovan kan
urskiljas att 14 av 18 rangordnade säkerheten som mest och näst mest
betydelsefull. Motiveringar varför säkerheten rangordandes högst löd bland
annat såhär: ”Jag kopplar ju tilltro till säkerhet”, ”Att den är säker är en
nödvändighet”, ”Okej, säkerhet är viktigast, dom får inte ta mina pengar.”
En annan respondent uttryckte sig enligt följande:

”Om jag vet att den är säker, då är ju det lika med tilltro till den, eller jag tror
att den är säker. Jo, men säkerhet är förknippat med tilltro för mig, så då måste
jag nog säga att den är viktigast”. (Intervju 12)

BBaannkkrreepprreesseennttaanntteerrnnaa
En av bankrepresentanterna kom in på säkerhet som förklaring på
skillnaden mellan att ta del av en banktjänst på bankkontoret eller via
Internet. Skillnaden låg i att säkerheten var viktig vid Internetbanktjänsten
eftersom kunden där inte mötte någon öga mot öga och kunde beskylla
någon för problem som eventuellt uppstod. Därvid var det nödvändigt att
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banken gick ut och förmedlade tilltro och att de garanterade att det
underliggande tekniska systemet fungerade.

”…Och då är frågan om det inte alltid räcker med tilltro till banken. Jag litar på
banken men vid Internet så finns det andra spelare som är inne där och det finns
ett annat fenomen emellan som gör att avståndet mellan kund och banken blir ju
trots allt större”. (Bankrepresentant 2)

Samma bankrepresentant svarade följande på hur tilltro och säkerhet
hänger ihop:

”Generellt vet jag inte om jag kan svara men bankspecifikt så hänger det väldigt
mycket tillsamman. Vi bygger bara på tillit och tilltro, hela kontorsrörelsen. Om
inte folk litar på att vad de säger till mig stannar hos mig och att ingen kan
fippla med deras konton per telefon, bankomat eller via Internet, det är väldigt
viktigt. Kunden skall kunna vara säker på att deras pengar finns på kontot”
(Bankrepresentant 2)

77..33..11  KKaann  ttiillllttrroo  bbyyggggaass  oocchh  uuttvveecckkllaass??
Vid respondenternas beskrivningar av tilltro framgick det ofta att tilltro,
dels generellt men framförallt tilltro till affärsrelationer, erhölls med tiden
genom upprepade uppfyllda förväntningar. Majoriteten av respondenterna
tyckte att tilltro kan utvecklas och byggas med tiden. Oftast påpekades att
tilltro i en affärsrelationen stärks med tiden. Några personer menade att den
även kan minska eller förbli oförändrad. Brutet, om än outtalat, förtroende
eller tilltro kan ge till följd minskad eller bruten tilltro. Respondenterna
exemplifierade ökad tilltro genom privata- alternativt affärsmässiga
relationer eller tjänster. Ett genomgående krav för ökad eller uppbyggd
tilltro var ett korrekt bemötande, att informationen, funktionen/systemet
skulle fungera över en längre tid. Under intervjuobservationerna nämndes
även att den andra parten i affärsrelationen måste uppträda konsekvent och
ha sakkunskap. Tilltro kan vara ett förtroende men det är för den skull ”inte
är någon garanti”, det är något som växer fram genom erfarenhet eller
genom information från andra. Tilltro förklarades även som en process, i
vilken det inte finns någon klar början och slut, eftersom det byggs upp
genom ett fungerande och vårdat förtroende att kunna lita på den andra
parten över en längre tidsperiod. Både privata och affärsmässiga relationer
kräver att de båda parterna lär känna varandra och det tar tid.

”Ja, ärlighet… att ha förtroende för någon på lång sikt” (Intervju 13)
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En respondent menade att tilltro i en relation kan förändras över tiden, öka
eller minska, men att det alltid finns någon typ av förtroende till en person
eller företag innan den första personliga kontakten med personen eller
företaget genom reklam eller massmedia. Bland annat framhölls
bankbranschens stabilitet och säkerhet. En av respondenterna, talade
mycket om personliga relationer och tilltrons betydelse i den nya
ekonomin.

77..33..22  KKaann  ttiillllttrroo  bbyyggggaass  oocchh  uuttvveecckkllaass  vviiaa  IInntteerrnneett??
Vad gäller möjligheterna att bygga eller utveckla tilltro via Internet rådde
delade meningar. Nedan följer ett citat som exemplifierar en respondents
tankar kring tilltro och Internet:

”Förtroende via Internet är nog helt skilt från förtroende vid banken, men visst
kan man bygga upp ett förtroende via Internet.” (Intervju 14)

De flesta av respondenterna menade att det gick att utveckla eller bygga
tilltro via Internet emedan ett par menade att det behövs tilltro eller
kännedom om företaget som ligger bakom Internettjänsten för att tilltro till
tjänstens distributionskanal skulle kunna uppstå, byggas eller utvecklas.
Genom de positiva erfarenheterna som respondenterna hade erhållit i och
med att tjänsten ”bevisligen fungerat” som förväntat hade tilltron till
Internetbanken byggts upp. Såhär beskriver ett par respondenter hur deras
tilltro kan variera:

”Jag tror att man måste ha ett viss tilltro från början. Att det uppfattas som
säkert hela tiden och att de inte utnyttjar information och att det används till
något annat som många företag säkert gör. Att man kan välja att de tar bort den
information som man har givit dem”. (Intervju 15 )

”Banken kan alltid utveckla och göra mer komplexa tjänster, jag kan tänka mig
att om man kan e-shoppa via SEB, det har jag inte testat, men där kan jag nog
tänka mig att jag börjar från scratch igen vad gäller tilltro. Funkar det ett visst
antal gånger så ökar min tilltro, så visst det har lite samband med rutin och
tilltro.” (Intervju 14)
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I det kompletterande frågeformuläret inbegreps tidigare erfarenheter i den
fråga där respondenterna skulle rangordna faktorer för hur betydelsefulla de
ansågs vara för tilltron till Internettjänsten. Diagrammet nedan åskådliggör
hur svaren fördelade sig vad gäller hur viktigt de tidigare erfarenheterna
ansågs vara i relation till övriga faktorer. Likt vad som åskådliggörs i
diagrammet ansåg en övervägande del att de tidigare erfarenheterna var
betydelsefulla. För förtydligande över den fråga som ställts se bilaga 4.

Figur 7-2 Tidigare erfarenheters betydelse för tilltro till Internettjänsten

Källa: Egen bearbetning

Citaten nedan illustrerar exempel på hur de tidigare erfarenheterna av
Internetbanktjänsten påverkar tilltron:

”Går betaltjänsten bra första gången så kommer jag att utgå ifrån att det går
bra andra gånger också” (Intervju 5 )

En intervjuperson menade att hans tilltro till banken inte ökade med tiden,
utan var konstant. Detta beskrevs enligt följande:

”Min tilltro till banken kommer inte att öka utan den är konstant. Fungerar
systemet så fungerar det men tilltron ökar inte. …Ja, som sagt. I det här fallet så
har ja aldrig funderat på säkerhet. Jag öppnar den första gången och då skall
det fungera. Så jag har lika mycket tilltro gång ett som gång hundra. Men det är
klart att om den hundrade gången är efter fem år och det har fungerat bra
varenda gång då är jag imponerad, men tilltron ökar inte”. (Intervju 16)

77..44  RRUUTTIINN  OOCCHH  TTIILLLLTTRROO
Respondenternas upprepade användning av sin banks Internettjänst ansågs
bero på att tjänsten hade uppfyllt de krav och förväntningar som de ställt på
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den. Under observationen såg vi att de respondenter som hade använt sin
Internetbanktjänst flera gånger använde den med större vana än de som
endast hade använt den ett fåtal gånger. Flertalet tyckte dock att tjänsten
idag uträttas fort, de ansåg att det blivit en vana varför det går på rutin. Så
här beskrivs det av ett par respondenter:

”Jag tänkte mycket mer på vad jag gjorde första gången som jag använde den.
När jag väl lärt mig den så går det mer på rutin.” (Intervju 4)

”Det går lite fortare. Jag vet att, eller jag har erfarenhet över att det fungerar så
att jag behöver inte tänka, eller kolla så noga varje gång. Jag vet hur sidan ser
ut, jag vet var jag ska fylla i saker och ting.” (Intervju 10)

Respondenterna utför, med få undantag, samma tjänster som de nyttjade då
de började använda Internettjänsten. Ett flertal respondenter menar att
transaktionerna idag görs på rutin och att det inte är en stor sak att
genomföra dem, de ansåg att det var en del av vardagen. En respondent
uttryckte att denne var mycket säkrare idag eftersom respondenten nu
visste hur man gjorde. För att knyta an rutin till tilltro frågade vi
respondenterna om de genom sitt användande tyckte att det var någon
skillnad i tilltro. Vissa ansåg att tilltron till Internettjänsten hade ökat,
nedan exemplifieras två citat:

”Den [tilltron] har väl ökat för när man började använda den var det väl en viss
osäkerhet i agerandet tror jag. Nu har jag nog fullständig tilltro.” (Intervju 14)

”Det blir ju det här förtroendet. Det har ju fungerat hittills så varför skulle det
inte fungera den här gången.” (Intervju 10)

BBaannkkrreepprreesseennttaanntteerrnnaa
En av bankrepresentanterna citeras nedan då denne talar om rutin och dess
samband med tilltro.

”Rutinanvändning skulle kunna vara tilltro, men det är ju tilltro mycket, mycket
lätt kopplat till slentrian. Jag tror det är ett farligt sätt att säga tilltro. Att stort
användande av, rutinmässigt användande, av tjänsten är lika med tilltro tror jag
inte men jag tror att det kan finnas tilltro i den, … Men jag tror inte att man kan
sätta likhetstecken, det tror jag är livsfarligt. Tilltro är något som är mycket
starkare än rutinmässigt användande av tjänsten. Jag menar, rutinmässig
användning kan vara att man inte orkar göra någonting annat och då är det inte
tilltro som styr.” (Bankrepresentant 1)
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Den andra bankrepresentanten framhåller att rutinanvändning ”…i alla fall
är ett bevis på acceptans eller på att tilltro ligger på en tillräckligt hög
nivå. Det är mer acceptans än tilltro, men brister tilltron så rutinanvänder
du inte tjänsten.” Tilltro och rutinmässig användning av en tjänst har på
något vis koppling till vartannat, men han motsätter sig att det skulle vara
samma sak.

Bankrepresentanterna var övertygade om att det går att påverka, utveckla
och bygga tilltro genom långvarig tilltro, leverans och gott rykte. Detta
ansågs endast kunna förvärvas genom handling. En bankrepresentant gav
följande svar på frågan: Hur utvecklas tilltro eller kan man påverka den?

”Man kan absolut påverka den, otroligt mycket. Tilltro både påverkar och
utvecklas. Utveckling görs av praktiska händelser vill säga. Förutom att ha
tilltro, man kan bygga tilltro på många olika sätt. Du kan bygga på tilltro genom
att så att säga bygga luftslott och där kan du få tilltro, det fungerar bevisligen.
Men sen när någonting börjar hända kan man, de få sig en riktig törn [då rasar
det]. Men annars är det av praktiska händelser. Tilltro byggs ju också på att
någonting som du har upplevt eller någon annan som har upplevt, ja menar man
pratar ju om story och storytelling. Tilltro får du ju. Du får ju tilltro av media
och lika mycket som du får tilltro får du ju också förkastelse av media. Men de
storys som cirkulerar runt är skrönor, du känner någon som känner någon som
råkat ut för det här, det är också sånt som påverkar tilltro. Det är också det som
riktig story kan bygga tilltro, det är jag helt övertygad om. Samtidigt så är det
lika snabbt som det blir förstört. Där är det ju olika graderingar av tilltro. Det
är ju betydligt starkare om man har upplevt det själv annars. Har man inte
upplevt det själv tror jag att man som människa tar till andras upplevelser. Och
det är ju det som jag menar om vi skall bygga tilltro inifrån oss så måste man ju
alla de här hela den här denna paletten hur man kommunicerar ut tilltro och ser
hur kunden och privatpersonerna tar till sig”. (Bankrepresentant 1)

En annan bankrepresentant menade att banken jobbar med ”livslånga
relationer och på så vis bygger upp tilltro i sina tjänster” men att den på en
viss nivå bygger på teknik. Representanten skulle kunna tänka sig att ge
krediter via Internet om kunden sedan tidigare var känd, eftersom det finns
en ”relationsskapande effekt” genom mötet med kunden. Denna
representant menade att det inte finns något riktigt bra sätt att bygga
relationer via nätet och att det inte går att kvantifiera hur mycket en
bankman litar på kunden.
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77..55  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE

77..55..11  IInnffoorrmmaattiioonnssiinnhhäämmttnniinngg
Då respondenterna söker information kring banker och dess tjänster söker
de denna på olika sätt. Flertalet sökte informationen via broschyrer, reklam,
Internetbanken samt genom samtal med vänner eller med personal på
banken. Respondenterna ägnade generellt inte mycket tid åt
informationssökning gällande bankens transaktionstjänster, såsom
överföring av pengar och betalning av räkningar. Endast en av
respondenterna hade lagt ner mycket tid på att söka information om
bankers transaktionstjänster inför byte till en ny bank. Sökningen hade då
uteslutande skett på Internet. Av de respondenter som hade tagit lån i en
bank var det bara en som inte hade sökt information utan av
bekvämlighetsskäl vänt sig till den bank som han redan hade. De andra
respondenterna hade sökt via Internet och ibland kompletterat med besök
på den bank vilken erbjöd lån som motsvarade önskade kriterier. Nedan
följer en respondents beskrivning över hur denne tog ett lån:

”Jag köpte ett hus, behövde pengar och jag gick givetvis till den banken som jag
hade sedan tidigare. …Det var enklare så. Man går ju alltid där man har varit
tidigare. Du klipper dig alltid hos samma frisör”. (Intervju 16)

IInnffoorrmmaattiioonneennss  ttiillllfföörrlliittlliigghheett
Vissa av respondenterna upplevde att den bankinformation som de tog del
av var lika tillförlitlig oavsett om den förmedlades via Internet, reklampost
eller en person på banken. Vissa respondenter menade dock att de litade
mer på information de fick av en person på bankkontoret eftersom de då
kunde avgöra om denne hade sakkunskap. Andra litade mer på Internet
eftersom de ansåg att informationen borde vara mer uppdaterad och
kontrollerad än information som kom från en bankman. En respondent
förklarade sin tilltro till informationen oberoende av kommunikationskanal
såhär:

”I och med att jag litar på att dom tar hand om mina pengar så litar jag ju
också på informationen som dom ger.” (Intervju 8)

Andra respondenter framhöll att tillförlitligheten skiljer sig åt beroende på
kommunikationskanal, nedan följer ett citat, vilket beskriver detta.

”På ett sätt kan ju hemsidan kännas mer trovärdigt för den måste ju vara
granskad och godkänd. Det är många som har läst den och om det är något fel
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där så upptäcks ju det. Om någon säljare, då beror det ju mycket på den
personen hur pass trovärdig den är.” (Intervju 13)

Ett par av de intervjuade tyckte också att tillförlitligheten var större då
informationen kom från en vän än ifrån en affärsman. En respondent
beskrev hur denne anser att informationens tillförlitlighet är
situationsberoende. Nedan följer ett citat vilket åskådliggör dennes tankar.

”Svårt att säga det måste ju vara lite sammanhangsberoende. Jag kan ju inte
säga att jag alltid litar på kompisar för det beror ju lite på vilken kompis som
säger det och vilken erfarenhet den har. Jag kan ju inte alltid säga att det är
banken, för det beror ju på vem på banken som säger det, eller om det är media.
Det beror ju på vart jag läser. Jag kan ju inte säga att jag litar på alla tidningar,
utan det beror på.” (Intervju 5)

77..66  EENNGGAAGGEEMMAANNGG

77..66..11  ÄÄrr  kkoonnssuummeenntteenn  eennggaaggeerraadd  ii  bbaannkkäärreennddeenn??
En övervägande del respondenter såg transaktionsärenden som något som
bara ”måste göras”, helst på ett snabbt och effektivt sätt. Särskilt mycket
tid och energi önskar konsumenterna inte lägga ned på sina ärenden till
banken. Några respondenter uppfattar transaktionsbankärendena som ”ett
nödvändigt ont.” Vissa respondenter poängterar att de använder
Internetbank eftersom den är lättillgänglig samt att det är enklare och går
fortare att använda den än att gå till banken. En respondent, tillika
datakonsult, framhöll bland annat att det var lättare att engagera sig i saker
som rörde ”gränssnitt, användarmässigt, datormässigt strul”. En annan
respondent framhöll sitt ekonomiska intresse och tyckte att detta påverkade
honom att starkt engagera sig i sin bankärenden. Följande citat
exemplifierar en respondents intresse.

”…Men att betala räkningar är inte så mycket man har för att roa sig. Däremot
kan det ju vara kul att kolla på aktier och fonder, det kanske man kan kolla på
med lite större lust ibland, eller oro.” (Intervju 13)

Intervjupersoner som hade tagit banklån nämnde att de i detta avseende
hade lagt ner tid och eftertanke fram till signaturen av lånekontraktet. När
det sedan bara gällde att amorteringar och räntebetalningar av dessa tyckte
de låneärendena var lika lite intressanta att lägga tid på som de övriga
transaktionstjänsterna.
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77..66..22  VViillkkaa  ffaakkttoorreerr  ssttyyrr  kkoonnssuummeenntteerrnnaass  vvaall  aavv  bbaannkk??
Respondenterna hade sällan valt bank utan ärvt den av sina föräldrar då de
fick sin första bankbok. Valet av bank/-er som de använder sig av hade
många gånger skett av bekvämlighet. De respondenter som hade bytt bank
hade alla utom två gjort det i samband med att de tog sitt första banklån.
Av de andra två hade den ena gjort det då denne blev besviken på den
bank, vilken ärvts av föräldrarna eftersom banken tog kunden förgiven och
inte uppmärksammade hennes enskilda behov. Den andra personen hade
gjort bytt bank i samband med starten av ett eget företag då en privat
kontakt på en bank, annan än hans egen, tipsade honom förmånliga avtal
inom denna bank. Respondenten flyttade då även sina privata bankaffärer
till denna bank, eftersom banken önskade ha en översikt över kundens
totala ekonomi och till följd av att den tidigare banken inte längre uppfyllde
dennes krav på en bra bank. Bland övriga respondenter som hade bytt bank
var valet i några fall en följd av personliga rekommendationer.
Rekommendationen gällde i något fall en bra bank, men oftast gällde den
en god bankrådgivare på en annan bank. De personer som inte hade fått
rekommendationer sökte information på Internet för att så finna väg.

BBaannkkrreepprreesseennttaanntteerrnnaa
Så här beskrivs kundernas informationssökning och val av bank av en
bankrepresentanterna:

”Det finns ju folk som byter bank ofta, även om dom är få, som early adopters
som går på någonting som är mycket effektivt, på snabba beslut, dom går på den
bästa räntan där och så byter dom. Sen finns det andra typer av
beslutsprocesser som ska samla in otroligt mycket information och håller på
jätte länge innan dom beslutar sig”. (Bankrepresentant 1)

Samma bankrepresentant menade att det ”inte var möjligt att byta bank
tidigare” och att det kommer bli mycket lättare för kunderna att byta bank i
framtiden. Den lojalitet och plikttrohet som kunderna känner för personalen
på bankkontoret menade han medförde en barriär mot att byta bank
eftersom ”direktör Johansson på SEB kunde få reda på det”.
Representanten menade konsumenterna börjar prova saker när de kommer
ut på nätet och att folk kommer att byta bank lättare än tidigare eftersom
”hindren som finns i den fysiska världen inte finns längre”.
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77..66..33  EEnnggaaggeemmaanngg  oocchh  ttiidd
På frågor kring huruvida engagemanget kan variera över tiden framkom att
det ofta avtar med tiden. Till en början uppfattade de flesta respondenterna
att en ny tjänst var intresseväckande och att de därför hade varit mer
engagerade i och intresserade av exempelvis hur tjänsten fungerade och hur
den skulle nyttjas på bästa sätt. En respondent påpekade att fler funktioner
användes idag än till en början, eftersom denne hade lärt sig mer om
tjänsten. Nedan följer citat av två av respondenternas beskrivning av sitt
engagemang i sina banktjänster.

”En större koncentration i början det är det väl alltid i samband med
inlärningsprocessen, hur gör jag här näst? Men när man har gjort det ett antal
gånger så går det väl mera automatiskt. Lite grann som att cykla eller köra bil.”
(Intervju 18)

”I början tyckte jag nog att det var lite intressant så då var jag inne och tittade
lite extra, nu gör jag bara rutinbitarna det som jag verkligen måste. Nu tycker
jag inte att det är roligt längre. Nyhetens behag har försvunnit.” (Intervju 13)

77..66..44  FFöörräännddrraass  kkuunnddeennss  nnyyttttjjaannddee  öövveerr  ttiiddeenn??
Flertalet av respondenterna sade sig använda fler Internetbanktjänster idag
än vad de gjorde till en början. Tjänster som användes i början används ofta
mer frekvent idag. Utvecklingen berodde för många på att de till en början
hade känt en viss osäkerhet inför det nya sättet att utföra sina bankärenden
via Internet och att de efterhand lärt sig använda tjänsten.

Vid intervjuobservationerna uträttade respondenterna ett eller flera
bankärenden och betalade en eller flera räkningar alternativt överförde
pengar till någon annans konto. Några av respondenterna hade testat
Internetbanksanslutningen inför vårt möte, för att som en person uttryckte
det, ”vara säker på att den skulle fungera”. De personer som hade använt
Internetbanktjänsten flera gånger gick direkt till den önskade webbsidan
och den önskade banktjänsten och utförde sina bankärenden snabbt och
lättvindigt. Flera av dem påpekade att Internettjänsten var för ”seg” och
”långsam” för deras tycke, men den uppfattades trots allt gå snabbare än att
gå till bankkontoret. Flergångsanvändarna stannade inte upp och läste
informationsrutor om säkerhet eller nya tjänster. Ett par respondenter
påpekade att de hade uppmärksammat att banken nu erbjöd nya
Internettjänster men att de inte hade samma nyfikenhet som i början och
därför inte ”kollade runt” på banken. De tyckte inte heller att de hade
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samma tid för sådant som de hade i början. De intervjupersoner som hade
använt Internetbanktjänsten en eller ett par gånger klagade inte över
tjänstens snabbhet. Såhär beskriver två respondenter sin användning:

”…Som allting annat, man lär sig ju. …Det är ju mycket lättare nu, man rör sig
ju bekymmersfritt.” (Intervju 8)

”Det är ju som allting annat, när man kör bil så kanske man inte har så stor
tilltro till både bil och andra medtrafikanter, men sen bryr man ju sig inte om
det varenda gång man sätter sig i bilen.” (Intervju 8)

I intervjuundersökningen deltog det ett par personer som tidigare inte hade
använt någon av Internetbankens transaktionstjänster. En av dessa hade
aldrig tidigare loggat in på sin Internetbank, trots tillgång till den sedan fem
månader. Vederbörande läste under observationen innantill i ett brev från
banken hur inloggningen skulle gå till. Intervjupersonen hade trots det svårt
att förstå hur banken skulle nås. En mängd informationsrutor om
Internetbankens säkerhet kom upp på skärmen när bankens webbsida väl
var nådd. Respondenten lade mycket tid på att läsa igenom dem.
Informationen var skriven på engelska, vilken vederbörande nämnde att
svensk information hade varit att föredra för att få en exakt förståelse. Efter
att ha läst igenom alla informationsrutor gick respondenten tillbaka till den
informationsruta i vilken det gick att välja att tjänsten skulle utföras extra
säkert. Respondenten valde detta ”extra säkra alternativ”. Detta medförde
att hon inte kunde logga in på banktjänsten, trots upprepade försök.
Personen blev förbryllad över resultatet och kom inte på hur hon skulle
logga in och frågade oss om vi visste. På bankens webbsida fanns ingen
information för hur kunden skulle gå tillväga för att logga in sig.
Observationen slutade därefter och intervjupersonen sade att nytt försök
skulle göras vid ett tillfälle då mer tid fanns och någon person fanns
tillhand att fråga.
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77..77  TTJJÄÄNNSSTT  OOCCHH  KKVVAALLIITTEETT

77..77..11  FFöörrvväännttnniinnggaarr  ppåå  ttjjäännsstteenn  oocchh  ddeessss  kkvvaalliitteett
Respondenterna som vi intervjuat hade höga förväntningar på banken. I
förväntningarna inkluderade de att de skulle erbjudas god service på såväl
bankkontoret som Internetbanken. Med god service på bankkontoret
menade de att alltid bli bemött på ett vänligt och hjälpsamt sätt samt att få
hjälp anpassad efter behov. Vad det gällde Internettjänsten inbegrep
förväntningarna bland annat att tjänsten alltid skulle vara öppen och aldrig
stänga och automatiskt logga ur kunden under banktjänstens användande.
Förväntningarna inkluderade även att tjänsten skall gå snabbt och vara
lättförståelig samt funktionalitet. Diagrammet nedan visar snabbhetens
betydelse vid användning av Internetbanktjänsten. Skalan från 1 till 4 visar
hur betydelsefull snabbheten är. Siffran 3 står för betydelsefull och 4 för
mycket betydelsefull. Samtliga respondenter ansåg att snabbhet är
betydelsefullt/mycket betydelsefull vid användningen av Internettjänsten.

Figur 7-3 Snabbhetens betydelse för användningen av Internettjänsten

Källa: Egen bearbetning

Alla respondenter förväntade sig att Internettjänsten även skulle omfattas
av hög säkerhet och om någon transaktion misslyckas skall banken direkt
svara upp med support för uppkomna fel. En respondent förklarar sina
förväntningar på sin Internetbank nedan:
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”Att de ska ge mig den service som jag behöver på ett billigt sätt. Jag vill inte
betala för Internet, jag vill inte betala för att betala räkningar så jag förväntar
mig att det ska fortsätta att vara kostnadsfritt.” (Intervju 13)

Nedanstående diagram förtydligar hur betydelsefull respondenterna ansåg
att säkerheten är för användningen av Internetbanktjänsten. I likhet med
föregående diagram, visar siffran 4 hur många respondenter som ansåg att
säkerhetens var mycket betydelsefull, siffra 3 står för betydelsefull.

Figur 7-4 Säkerhetens betydelse för användning av Internettjänsten

Källa: Egen bearbetning

Oavsett om respondenterna hade kontakt med banken via Internet
alternativt bankkontoret så inbegrep kvalitet för dem att de erbjuds korrekt
och uppdaterad information samt att bankens expertkunskap skulle
genomlysa tjänsterna. Kvalitet innebar även att de skulle kunna lita på
banken och att den alltid är tillgänglig och att banken stod för lovat ord
samt att tilläggstjänster vid behov skulle finnas tillgängliga.
Respondenterna menade vidare att kunskap och framåtanda samt
tidsbesparing var betydelsefulla faktorer för hög kvalitet i mötet med
banken. En respondent beskrev kvalitet i ett tjänstemöte enligt följande:

”Kvalitet är effektivitet, snabbhet och naturligtvis att saker och ting är säkra och
fungerar. Jag tror också att kvalitet för mig är att man förnyar sig.” (Intervju11)
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88  AANNAALLYYSS  AAVV  TTEEOORRII  &&  EEMMPPIIRRII

88..11  TTIILLLLTTRROO
Tilltro är en fundamental faktor för handelsrelationer. Det visar både de
studier som vi har tagit del av (se bland andra Keen et al, 2000) och den
undersökning som vi själva har genomfört. Vid tiden för handelns
begynnelse fanns det inga skriftliga kontrakt, de båda parterna var tvungna
att lita på den andres ord och handslag. Bonden som sådde en åker åt
grannen i utbyte mot att denne skördade bondens åker till hösten var
tvungen att lita på att ord skulle hållas. Bonden var tvungen att ge sin del
av avtalet först för att sedan vänta till hösten i tro om att grannen skulle
komma för att utföra den utlovade tjänsten. Bonden hade tilltro till grannen
och tjänsten.

I den traditionella handelsrelationen konsumerar kunden vanligtvis tjänsten
samtidigt som den betalas. Den traditionella handeln, vilken inkluderar
bankbranschen har utvecklats i ett samhälle med en väl utvecklad och
inrotad handelsrutin. Tilltron konfirmeras per skriftliga bevis, ofta med
namnunderskrift. På bankkontoret beställer kunden en insättning eller
överföring av pengar på ett pappersformulär, vilket vederbörande signerar.
Kunden kan i princip se när banktjänstemannen utför beställningen och
erhåller sedan ett kvitto på att beställingen är utförd. Skriftliga formulär har
en psykologisk effekt enligt Keen et al (2000), vilket de traditionella
banktjänsterna tagit fasta på. En affärsrelation till banken bygger på tilltro,
vilken är förankrad i kontrakt med signaturer, ansikte mot ansikte kontakt
och eventuella handslag. Under intervjuobservationerna framhöll
respondenterna att de i en fysisk relation har någon att skylla på om något
skulle gå fel.

Vid Internetbanktjänsten skickar kunderna ut beställningen på nätet till ett
företag via en server, vilken de inte nödvändigtvis vet var den har en
geografisk förankring. Utan vetskap om var företaget fysiskt finns upplever
konsumenten det som att skicka ut kreditkortsnumret i rymden utan att
riktigt veta vem som kommer att använda sig av det. På Internet vet inte
konsumenterna alltid var de handgripligen skall få tag på någon som kan
stå till svars och hjälpa till vid eventuella problem. Grant (1999) menar att
konsumenterna inte har tillräcklig förståelse för Internet som medium,
varför de känner osäkerhet inför att använda det. En av intervjupersonerna
menade att kunden vid handel av en tjänst på nätet först måste våga lita på
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den andra parten för att sedan få mervärde tillbaka. Därför menade denne
att tilltro kommer att vara än viktigare i den nya ekonomin än vid den
traditionella handeln.

________________

Vid Internethandeln måste konsumenten ha tilltro både till Internet och till
handelsföretaget. Vid betalning med kreditkortet i en affär har
konsumenten en fysisk och därmed psykisk kontroll över kontokortet. I vår
undersökning har det framkommit att innebörden av tilltro kan skilja
mellan den affärsrelation som sker via Internet och den traditionella
handelsrelationen.

88..11..11  VViillkkeenn  iinnnneebböörrdd  hhaarr  bbeeggrreeppppeett  ttiillllttrroo  fföörr  kkoonnssuummeenntteenn??
Rent generellt definieras tilltro, enligt uppslagsböckerna, som tillit,
förtroende och att lita på. Dessa definitioner bekräftas av de beskrivningar
av tilltro som respondenterna i vår studie har angivit. Intervjupersonerna
angav vidare ärlighet, trygghet och att förlita sig på som exempel på tilltro.
De flesta respondenterna illustrerade sina beskrivningar genom att dra
paralleller till sig själva och någon eller något. Några av respondenterna
menade att det ligger en skillnad i att ha tilltro i en vänskapsrelation och i
en affärsrelation. Tilltro beskrevs även som en känsla av någonting
obestämbart, men som påverkade intuitionen.

”…Det där [tilltro] tror jag snarare är en magkänsla än en förnuftskänsla. Jag
tror att det spelar en väldigt stor roll men det kommer mer från magen än från
huvudet, det är mer en känsla man har”. (Intervju 11)

Citatet ovan tyder på att tilltro påverkar konsumentens handlingar utan att
denne är medveten om det (mer om detta i avsnitt 9.1.2). Respondenternas
beskrivningar av tilltro tyder på att det är ett relationsbundet begrepp som
syftar till antingen ett förhållande till en person eller ett föremål (mer om
detta i avsnitt 9.2).

________________

Rosseau et al (1998) menar att det finns flera typer av tilltro, den vi tycker
överensstämmer bäst med respondenternas beskrivningar ovan är den
relationsbaserade tilltron, vilken innehåller en emotionell aspekt. En
respondent tyckte att förtroende är mer kopplat till vänner emedan tilltro är
mer kopplat till ett företag då tilltro förknippades med ett koncept. Utifrån
respondenternas tankar kring tilltro, tillsammans med den uppmärksamhet
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som tilltro i samband med Internet fått i forskningsdebatten, har vi förstått
att tilltro är ett mycket aktuellt ämne och betydelsefullt i samband med
Internetanvändning. Det finns idag företag som marknadsför tilltro i
samband med e-handel för att sälja mervärde till kund. Tilltro är således en
kommersiellt fenomen, vilket företagen söker dra vinning av.

88..11..22  TTiillllttrroo  --  ffuunnddaammeennttaall  oomm  äänn  oommeeddvveetteenn
Respondenterna framhöll att de inte skulle nyttja en e-tjänst som de inte
hade förtroende för. Tilltro är således centralt för att en Internettjänst skall
användas, men trots att det är en nödvändigt för användning av tjänsten så
är det något som konsumenterna sällan funderar medvetet på. Under
intervjuobservationerna framkom att tilltro snarast är något som ligger i det
undermedvetna. Såhär beskrivs det av en respondent:

”När man utnyttjar en bank som har hand om ens pengar så måste man ju ha,
på något sätt så måste man ju ha tilltro till dom annars skulle man ju aldrig
utnyttja dom överhuvudtaget. Men det ligger liksom i det undermedvetna att en
bank är säker, så resonerar man ju. Man reflekterar ju knappt när man sitter
framför Internet, att nån kan gå in och sno ens pengar liksom, om någon nu kan
göra det, det tror man ju liksom inte. Det tror man ju knappast är möjligt förrän
det händer. Det är liksom inget som jag sitter och tänker på.” (Intervju 6)

Respondenterna förväntade sig att Internetbanktjänsten skulle fungera,
vilket är en förutsättning för en affärsrelation till banken (Keen et al, 2000).
Då detta krav uppfylls blir konsumenten sällan överraskat glad, utan endast
tillfredsställd. Nedan följer ett citat över huruvida en respondent tänker
medvetet på att tilltro är viktigt när denne använder bankens tjänster:

”Jag tänker väl inte så mycket på det när jag använder det varje gång, men om
det inte skulle fungera så skulle jag ju väldigt snabbt tappa tilltron. Men så
länge det fungerar så tänker jag inte på det och då skulle jag nog tappa
tålamodet väldigt fort. Det är ju viktigt att det fungerar korrekt, det är väldigt
viktigt tycker jag.” (Intervju 16)

________________

Tilltro är, i likhet med Feurst (1999) resonemang, en förutsättning för att
tjänsten skall nyttjas, vi menar dock att den inte aktivt söks. Hade
respondenten tilltro till ett företag och ”allt fungerar som det skall”
beaktades inte tilltro medvetet, den var omedveten. Det var först när den
upplevda kvaliteten var bristfällig som respondenterna blivit medvetna om
sina funderingar kring huruvida Internet är tillförlitlighet eller inte.
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88..11..33  TTiillllttrroo--  eenn  pprroocceessss
Cheskin Research (1999) studie visar att det finns flera grader, eller
trösklar, av tilltro som kunden måste komma över för att prova, köpa eller
konsumera en tjänst med vana via Internet. Studien resulterade i en modell
av förhållandet mellan positiva erfarenheter och tid som påverkande
variabler för att tilltro skall uppstå, utvecklas och bibehållas.
Respondenterna i vår undersökning menade att tilltro i en relation är en
process och att denna är beroende av tid. En av respondenterna beskrev
processen enligt följande:

”Tilltro är en process, det finns ingen början och inget klart slut. Det växer fram
genom att man provar eller lyssnar på andra. Det kan byggas upp genom
erfarenheter, men ett företag kan inte köpa ett förtroende. …Tilltro byggs upp
genom ett fungerande och vårdat förtroende över en längre tidsperiod, det är ett
uppbyggt förtroende som innebär att man litar på den andra parten”.
(Intervju 1)

Flertalet respondenterna menade att det gick att bygga eller utveckla tilltro
utifrån de erfarenheter som de haft av Internettjänsten. Hade de själva inte
haft några erfarenheter av tjänsten i fråga så ”skapade de sig erfarenheter”
genom att lyssna till andra.

”Det är ju mycket mer tillit till kompisar som säger något, i reklam så kan det ju
alltid stå vad som helst. …Det är ju att jag förlitar mig på dom och om dom har
upplevt någonting som är positivt eller negativt så litar jag på att det stämmer.”
(Intervju 7)

En övervägande del av respondenterna ansåg att tidigare erfarenheter var
betydelsefulla vid nyttjandet av Internetbanktjänsten. Tilltro i en
affärsrelation definierades bland annat genom att den andra parten stod för
vad som utlovats och att tilltron stärktes genom positiva upplevelser. Några
av respondenterna menade att de hade mindre tilltro till Internetbanken och
dess olika transaktionstjänster till en början då de inte säkert visste om de
beställda transaktionerna skulle komma att utföras. Flera av respondenterna
hade varit uppmärksamma på det skriftliga kontobeskedet som kom från
banken eller påminnelser om betalningar som inte gjorts. Nedan citeras en
respondents tankar om sina erfarenheter av Internetbanken:

”Jag har varit orolig då jag har betalat hyran för att den inte skulle bli betald,
men då kommer det ju en påminnelse så i början kollade jag noga igenom
posten när den kom. …I början var det [tilltro] säkert viktigare, eftersom Internet
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var nytt och man visste inte riktigt hur det fungerade. Då var det säkert viktigare
att det fungerade korrekt, att man hade tilltro till det och att den tilltron kunde
upprätthållas. Nu har det fungerat bra i fyra års tid och då har jag en ganska
stabil tilltro till det här med Internetkontor. Man känner ingen oro, utan att de
har byggt upp en ganska bra och starkt tilltro hos mig.”  (Intervju 13)

________________

Efter att ha genomfört intervjuobservationerna hävdar vi, i likhet med
Cheskin Research (1999), att tilltro är beroende av de erfarenheter som
kunden fått med tiden. Tidigare erfarenheter är även betydelsefullt för de
förväntningar som konsumenten har av en tjänst (Zeithaml & Bitner, 1996).
Vi menar att erfarenheter således har betydelse för tilltron, men även för
konsumentens framtida krav och förväntningar på Internetbanktjänsten.

88..11..44  TTiillllttrroo--  eenn  ffuunnkkttiioonn  aavv  eerrffaarreennhheett  oocchh  ttiidd
Likt Cheskin Research (1999) tycker vi oss kunna urskilja vissa steg av
tilltro som konsumenten måste komma över för att nå, vad Cheskin
Research (1999) betecknar, ”verklig nivå av tilltro”. Den första tröskel
som respondenten var tvungen att komma förbi var tilltron till
Interntbanktjänsten, att denne skulle tro på Internetbanken som
distributionskanal för transaktionstjänsterna. Enligt information från
bankrepresentanterna använder 25 procent av de som skaffat
Internetbanksabonnemang inte tjänsten. En av respondenterna såg vår
intervjuobservation som ett bra avstamp att börja nyttja tjänsten, denne
hade dock skaffat tjänsten flera månader tidigare. Intervjuobservationen
fallerade dock då respondenten önskade utföra tjänsten med en viss
säkerhetsnivå, vilket det aktuella datasystemet inte kunde uppfylla.
Respondenten som var påtagligt ställd inför det faktum att den önskade
säkerheten inte kunde uppnås och avbröt observationen utan att ha kunnat
utföra den önskade transaktionen. Respondenten skulle istället uträtta
ärendet vid ett tillfälle i lugn och ro. Ovan nämnda exempel illustrerar ett
tillfälle där varken den tekniska och den funktionella upplevda kvaliteten
(Grönroos, 1992) uppfyllde en respondents förväntningar av
Internetbanktjänsten. Incidenten fick respondenten att skjuta upp sin entré
på Internetbanken för att börja använda tjänsten på obestämd framtid.

Flertalet av övriga respondenter hade använt sig av transaktionstjänsten ett
flertal gånger och hade övervägande positiva erfarenheter av den. De
menade att det krävdes många misslyckade möten med
Internetbanktjänsten för att de skulle sluta använda den. Sambandet mellan
erfarenheterna av tjänsten och toleransen för uppkomna fel har även
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identifierats i en studie redovisad av Feurst (1999). Flertalet respondenter
hade genom de erhållna erfarenheterna en hög tilltro till tjänsten.
Nyttjandet av Internetbanktjänsten karaktäriserades av att tjänsten användes
utan vidare reflektion över dess säkerhet och respondenterna var
ouppmärksamma på om eventuella nya tjänster tillkommit
Internetbanktjänsten.

________________

Innan tilltro till Internetbanktjänsten kan skapas anser vi att det krävs att
konsumenten först har tilltro till datorer för att sedan kunna få tilltro till
Internet. Vi anser att respondenternas erfarenheter visade på att det fanns
en klar tröskel från det att konsumenten anskaffat tjänsten till att denne
började använda den. Genom positiva erfarenheter hade förväntningarna på
Internetbanktjänsten uppfyllts, vilket innebar att respondenterna vunnit
tilltro till tjänsten genom de positiva erfarenheterna. Under observationerna
visade respondenterna ett klart utvecklat rutinbeteende, de hade ett högst
begränsat behov av information och utförde snabbt sina bankärenden. En
egenskap hos de individer vilka nyttjar en tjänst med rutin är att de är svagt
engagerade och stegen i konsumtionsprocessen blir därför inte lika tydliga
(Howard, 1989 i Brejke & Granmar, 1998). Vi anser därför att en
övervägande del av respondenterna nått den nivå, vilken Cheskin Research
(1999) betecknar den ”verkliga nivån av tilltro”. Ett djupare resonemang
kring rutin och engagemang återfinns i avsnitt 9.3.

88..22  VVAADD  HHAARR  KKOONNSSUUMMEENNTTEENN  TTIILLLLTTRROO  TTIILLLL??
De banktjänster som respondenterna efterfrågar kan hänföras till såväl
avancerad rådgivning som enkla transaktioner. Då fokus ligger på studier
av banktjänster vilka erbjuds via Internet har de tjänsterna som fokuserats
avgränsats till de tjänster som bankerna tillhandahåller på nätet.
Internetbanken använder idag främst för att uträtta enkla
transaktionstjänster, såsom överföringar, saldokontroller, betalning av
räkningar samt till viss del för aktiehandel. För att analysera nyttjande av
Internetbanktjänster har vi funnit ett ökat förklaringsvärde genom att dra
paralleller till de tjänster som idag inte återfinns på nätet. Analysen
innehåller därför även resonemang kring andra tjänster, exempelvis
rådgivning och lån.

Beroende på vilken tjänst som konsumenten efterfrågar har tilltron skilda
fokus. Tilltro kan urskiljas på många olika sätt, där respondenterna under
intervjuobservationerna beskrev tilltro med fokus på e-tjänster genom sin
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tilltro till bankbranschen, en viss bank, en person i banken samt till
informationstekniken.

”Alltså man kan ju ha tilltro till ett system eller en funktion, det är ju inte bara
någonting man har till en person.” (Intervju 12)

Tilltro kan enligt Doney & Cannons (1997) resonemang knytas till både
företaget som helhet och till personalen i företaget. Doney & Cannons
(1997) olika typer av tilltro anser vi inte vara tillräckligt uttömmande.
Respondenternas tilltro är mer vidsträckt än till företaget och dess personal.
Bankbranschen och den teknik som används är exempel på faktorer som
inte inbegrips i Doney & Cannons (1997) två typer, varför vi anser de
måste kompletteras med andra teorier. Rousseau et al (1998) tar förutom
relationsbaserad respektive kalkylbaserad tilltro även upp tilltro till en
institution, vilken vi anser kan motsvaras av bankbranschen. Nedan följer
fyra avsnitt kring vad konsumenten har tilltro till.

88..22..11  TTiillllttrroo  ttiillll  bbrraannsscchheenn
Anledningen till att bankens Internettjänst nyttjas trots respondenternas
uppfattningar om bristande säkerhet, är att respondenterna tycker att den
svenska bankbranschen är tillförlitlig och att bankerna inte skulle våga
tappa anseende till följd av misstag gentemot dem. Med den svenska
bankgarantin i ryggen menar respondenterna att de inte har behov av att
ytterligare försäkra sig om huruvida tjänsten är säker. Såhär beskriver två
respondenter sina tankar kring tilltron till bankbranschen:

”… vilken bank det än är, det kvittar ju egentligen. Men sen som svensk i
Sverige så går ju inte banken omkull och därför vet man ju att har jag pengar på
banken så är det ju säkert. Så resonerar jag i alla fall.”  (Intervju 8)

”Jag oroar mig inte så länge jag är i Sverige, jag tror att bankerna är säkra
här.” (Intervju 13)

________________

Genom ovanstående citat tillsammans med de intervjuobservationer vi
genomfört menar vi att bankbranschen kan stå som garant för
Internetbanktjänsten. Respondenternas tankar om Internetbankens
bristfälliga säkerhet exemplifierar bankbranschen kan fungera som garant.
Att respondenterna lutar sig tillbaka på den svenska bankgarantin och
finner förtroende till bankerna genom denna menar vi är ett tecken på
institutionsbaserad tilltro, vilken kan utgöra en grundstomme när två parter
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skall bygga tilltro (Rosseaus et als, 1998). Respondenterna har tydligt
framhållit sin tilltro till bankbranschen, varför vi i likhet med Feurst (1999)
menar att förtroende är grunden för varumärkeslogiken. Enligt Håkansson
& Wahlund (1996) inbegriper varumärken psykologiska aspekter. Eftersom
respondenterna menar att bankbranschen kan förmedla en känsla av tilltro
och säkerhet anser vi att branschen även kan fungera som ett varumärke
gentemot konsumenten. Tack vare den trygghet som genomsyrar
bankbranschen litar konsumenten på de Internetbanktjänster som bankerna
tillhandahåller.

Respondenternas tilltro till branschen skulle även kunna beskrivas mot
bakgrund av vad Geyskens (1998) benämner omgivningens osäkerhet där
omvärldsfaktorer såsom politik kan påverka konsumentens tilltro till ett
företag. Vad gäller svenska banker önskar vi dock benämna detta
omgivningens säkerhet då bankerna, och därmed konsumenterna, står
under statligt beskydd i och med den svenska bankgarantin vilken
garanterar att konsumenten inte förlorar pengar förvarade i svensk bank om
denna går in konkurs. Då respondenterna förlitar sig till den svenska
bankgarantin har de således en tilltro till banken på, i realiteten, falska
grunder, eftersom denna garanti främst gäller då bankerna går i konkurs. Vi
anser att respondenternas tilltro till branschen snarare är knutet till
irrationella och emotionella aspekter.

88..22..22  TTiillllttrroo  ttiillll  fföörreettaaggeett
I de genomförda intervjuobservationerna framgick att vissa av
respondenterna har tilltro till sitt bankkontor, eftersom de kände personerna
som arbetade där. Denna relation band respondenterna till respektive
bankkontor. Respondenterna litade på den bank de hade och beskrev under
intervjuobservationerna bland annat att de förutsätter att banken ersätter
eventuella misstag. En respondent beskrev det såhär:

”… som kund tar man risken och som leverantör är man så illa tvungen att se
till att kunden får tillbaka pengarna, så man litar nästan på den som är
leverantör i det läget att man få tillbaka, bara man kan bevisa att man inte har
gjort det själv.” (Intervju 11)

En respondent ansåg att villkoren vad gäller tilltro för banker inom kort
kommer att se annorlunda ut. Nedan följer ett illustrativt citat:

”Jag tror att det kommer att växa upp Internetbanker utan historik av tilltro
eller någonting men som har en väldigt bra hantering av transaktioner. De
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bankerna kommer att slå ut bankerna med hög tilltro … egentligen om man tittar
på privata tjänster och betalningar, sätta in och ut på kontot. De bankerna eller
det behovet, det behöver man inte ha… det tror jag handlar mer om tilltro till
funktion, därför så tror jag att en bra Internetbank, utan historik av tilltro, kan
slå ut en genuin affärsbank för en privatperson eller mindre företag”.
(Intervju 11)

Ovanstående citat visar på det ökade ansvarstagandet och funderingar kring
betydelsen av bankernas historik som garant för tilltro till banken.
Historiken är en del av ett varumärke, vilket var av betydelse för vissa av
respondenternas val av bank. Enligt Grönroos (1992) har företagets image
ofta stor betydelse för konsumtion av tjänster, något som bekräftas av en
respondent som ansåg att valet av Internetbank gjordes då bankens image
stämde överens med den egna.

________________

Respondenternas resonemang kring bankens tillförlitlighet till följd av att
bankerna inte skulle vilja tappa i anseende, anser vi visar att
respondenterna är kalkylerande då de anförtror sina transaktionstjänster till
en bank och dess Internetbanktjänst. Resonemanget kan liknas vid Rosseau
et als (1998) kalkylbaserade tilltro, vilket innebär att konsumenten har
tilltro till banken eftersom de vet att banken skulle förlora på att svika
konsumenten. Respondenterna framhöll under intervjuobservationerna att
korrekt och uppdaterad information är viktigt för att känna förtroende och
lita på banken eller företaget. I likhet med Geyskens et al (1997) menar vi
därför att affärsrelationer där kunden upplever en snedfördelning eller
maktförskjutning till dennes nackdel påverkar konsumentens tilltro
negativt.

88..22..33  TTiillllttrroo  ttiillll  eenn  bbaannkkttjjäännsstteemmaann
Doney & Cannon (1997) menar att den tilltro som en konsument kan ha till
frontpersonalen ofta är knuten till emotionella eller hårda faktorer såsom
makt och expertis. Under intervjuobservationerna var expertis och
professionalism ofta framträdande kännetecken vid beskrivningar av tilltro
till banken. Affärsrelationer kan komma att spegla en maktrelation då den
ena parten till exempel besitter mer information än den andra. Följande
citat illustrerar en situation i vilken en respondent kände att det fanns
anledning att tro att banken undanhåller information för egen vinnings skull
och inte nödvändigtvis ser till kundens bästa.
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”Ja, alltså en affärsrelation är ju det som jag skulle ha med en banktjänsteman
jag inte känner, då förväntar jag mig att han inte ljuger. Förmodligen
undanhåller han en massa information för mig som han skulle förlora på att jag
visste”. (Intervju 6)

Citatet speglar en icke jämlik tjänsterelation, då banken besitter kunskaper
som konsumenten uppfattar att de inte vill delge. Likt vad som framgått i
avsnitt 9.2 avgör konsumentens behov stor del av huruvida konsumenten
vänder sig till bankkontoret eller inte. Såhär beskrev en respondent sin
relation till banken:

”Jag förväntar mig väl egentligen ingen relation alls, eller så länge jag inte, jag
har inte kommit till det behovet då jag behöver låna pengar eller någonting. Att
man har behov av banken på det sättet, det har jag ju inte kommit till än…”
(Intervju 8)

Citatet ovan exemplifierar en respondents tankar kring dennes relation till
banken. Beskrivningen relateras till konsumtionen av Internetbanktjänsten,
där en djupare relation till banken inte uppfattades nödvändigt. Flera
respondenter påpekade att förtroendet för personalen varit viktigt vid valet
av bank. Alla respondenter förutom en hade valt den Internettjänst som var
knuten till den bank som de sedan tidigare var kund i. Respondenterna
påtalade att de gärna vände sig till en fysisk person då det uppstod problem.
Tilltro till personalen var endast betydelsefullt för valet av bank och
därigenom valet av Internettjänsten, men inte vid själva användningen. Den
tilltro som Respondenterna kan i detta fall sägas vända sig till företaget
eftersom de visste att bankpersonalen satt inne med information som
respondenten kunde dra nytta. (Rousseau et al, 1998)

Vid uppkomsten av problem med Internettjänsten ansåg dock
respondenterna att detta lättast rättades till genom att tala med någon per
telefon. Några respondenterna nämnde att de saknade information på
Internetbankens hemsidan om var de kunde tillgå kontakt med någon som
kunde svara på frågor. En av respondenterna förutspådde att supporttjänster
vid nyttjande av Internettjänster skulle få en stark framväxt, vilket även
påpekades av en bankrepresentant. Denne ansåg att det i framtiden inte var
omöjligt att även rådgivning skulle kunna ske via Internet, exempelvis
genom videokonferensteknik för att på så vis behålla, eller ersätta, den
tilltro som idag återfinns i rådgivningsmötet mellan kunden och
banktjänstemannen. Vissa respondenterna framhöll vikten av att ha en
personlig kontaktperson. De menade att detta kunde vara bra om de någon
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gång skulle behöva någon forma av hjälp, vilken inte erbjuds i vanliga fall,
detta exemplifieras av följande citat:

”Det är inte banken i sig som är viktig, snarare personen som jag har kontakt
med. Jag kan ringa honom när jag vill, det känns tryggt. Om jag inte har ett
ärende ser jag till att hitta på ett bara för att träffas för att behålla den
personliga kontakten.”  (Intervju 1)

Den ovan beskrivna relationen är starkt kopplad till den relationsbaserade
och emotionella relationen (Rosseau et al (1997) till banken, där tilltron till
banktjänstemän är mycket betydelsefull.

________________

Vad vi funnit intressant är att vad konsumenten har tilltro till varierar
beroende på den tjänst som efterfrågas. Beroende på vilket tjänst som
efterfrågas kommer därför relationen till banken att variera. Tilltro
förknippad med personalen är mer påtaglig då konsumenten har behov av
komplexa tjänster såsom lån eller avancerad aktierådgivning. Däremot
anser vi att tilltron till banktjänstemän inte har direkt påverkan vid
konsumentens användning av Internettjänsten. Varken den sociala
kontakten eller expertkunskap är nödvändig eftersom respondenterna anser
att de har samma kunskap som bankpersonalen vad gäller
transaktionstjänsterna. Denna expertkunskap är annars vad som i Doney &
Cannons (1997) termer skulle kunna förklara respondenternas behov av
personlig kontakt vid lånetjänster som är mer komplexa och riskfyllda än
transaktionstjänsterna. Tilltron till banktjänstemän borde inte ha avgörande
betydelse för nyttjandet av Internettjänsten. Vi menar dock att trots att
respondenterna föredrog den frihet och tillgänglighet som Internetbanken
medförde ville de ha tillgång till personlig hjälp vid problem med
Internettjänsten. Tilltron till banktjänstemän är inte nödvändig för
användningen av Internettjänsten, då den endast nyttjas av
transaktionstjänster. Tilltron till personalen har därigenom indirekt
påverkan på Internettjänsten då de kan stå som tillförlitlig garant för valet
av tjänst.

Det resonemang som Pepper & Rogers och Feurst (1999) för kring att
tilltro endast kan ske i en dialog med personal, anser vi således bör
ifrågasättas när det gäller e-tjänster. Peppers & Rogers samt Feurst (1999)
resonemang motsäger vi oss inte, däremot anser vi att tilltro till ett företag,
och inte nödvändigtvis till en person, är fullt möjligt vid e-tjänster.
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Vi menar att tilltron i en affärsrelation vid Internet är mer komplex än den
traditionella eftersom konsumenten via Internet även måste ha tilltro till
egenskaper som förknippas med Internet som distributionskanal. Vad som
inbegrips i detta redovisas mer detaljerat i nästa avsnitt.

88..22..44  TTiillllttrroo  ttiillll  eetttt  ssyysstteemm,,  eenn  tteekknniikk  ––  IInntteerrnneett
I de genomförda intervjuobservationerna har förutom tilltro till branschen,
banken och dess personal även vikten av tilltro till Internet och dess
bakomliggande teknik framhållits. En respondent ansåg att förtroende kan
byggas via Internet men att ”förtroende via Internet nog är helt skilt från
förtroende vid banken”. Nedan följer ytterligare ett citat vilket beskriver en
respondents tankar kring särskiljandet av tilltro:

”Bankens Internettjänst tror jag inte är så starkt korrelerad, som jag säger,
samband mellan banken i sig … jag tror att man separerar dom två grejerna
helt.” (Intervju 14)

En respondent framhöll att denne vid nyttjandet av Internetbanktjänsten ser
Internet i sin helhet,” när man tänker på tilltro till tjänsten, tänker man på hur
Internet fungerar och inte på hur banken fungerar.” (Intervju 14)

________________

Vi anser att tilltro till en e-tjänst innebär mer än tilltro till företaget som
ligger bakom tjänsten. Förutom företaget anser vi att branschen och tilltron
till Internet som tekniskt system är fundamentalt för nyttjande av e-tjänster.
Tilltron till systemet som ligger till grund för Internettjänsten är således en
fundamental faktor för att konsumenterna skall nyttja Internetbanktjänsten.
En fördjupad diskussion kring detta förs i synteserna av kring tilltro och
tjänstekvalitet respektive konsumentbeteende i slutet av detta kapitel.

TTiillllttrroo  ttiillll  tteekknniikkeenn
Vissa av respondenterna menade att de har eller inte har tilltro till ett
system eller en funktion. En respondent uttryckte att det definitivt går att ha
tilltro till ett system, men att relationen kunde försvåras i och med att ”man
inte träffar varandra”. Intervjupersonerna hade alla använt datorer under
flera år och menade att de kände sig vana och bekväma med dem som
redskap, vilket även gick att utläsa under observationerna. Respondenterna
använde datorer som ett verktyg vilket de behärskade snabbt och enkelt. En
respondents tankar kring datorvana och Internet följer nedan:
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”De som inte känner sig bekväma med datorverktyget ser detta som en
osäkerhetsfaktor i sig. De vet inte riktigt vad som händer när de trycker på olika
knappar. …Därutöver är Internet en annan osäkerhetsfaktor.”  (Intervju 6)

Respondenterna menade att förtroligheten till datorer underlättade då de
första gången använde sig av Internet. Genom att de kände till datorns
kapacitet hade de även förståelse för hur Internet fungerade. De
respondenter som deltog i vår undersökning hade en god datorvana och
tilltro till datorerna med avseende på tekniken. När det vidare gällde
Internet hade de flesta haft tillgång till eller använt sig av mediet under
flera år. En av respondenterna menade att tilltro till Internettjänsten innebar
att den skulle vara:

”Effektivt, snabbt, lätt, enkelt, tidsbesparande, det skall inte bli fel utan vara
tillgängligt” (Intervju 11)

Ingen av respondenterna var tveksam om huruvida de hade tilltro till
Internet som informations- och kommunikationskanal. Ett par respondenter
framhöll för övrigt att de hade förtroende för Internet som medium. När de
intervjuade däremot talade om Internetbanktjänsten hade alla någon gång
funderat på huruvida det var säkert att använda sig av en sådan tjänst över
nätet. Några respondenter uttryckte under intervjuobservationerna att tilltro
till Internettekniken var viktig för att de skulle nyttja Internetbanktjänsten.
En respondent uttryckte följande:

”…Jag hade tilltro till systemet redan första gången, jag var ju aldrig särskilt
orolig över att det inte skulle funka, så det är ju frågan om dom [banken] då.
Dom [banken] kanske har ökat på min tilltro med tiden för att jag ser att det
verkligen fungerar, men det var ju inte så att jag var skeptisk och var tvungen att
övertygas. ... Det kan ju ha att göra med att jag hade en positiv inställning av
själva Internet redan innan jag började.” (Intervju 12)

________________

Grant (1997) hävdar att ett av de främsta problemen vid nyttjandet av
Internet idag är att användarna inte förstår mediet tillräckligt bra och därför
känner osäkerhet inför att använda det. Utifrån vår undersökning vill vi
dock utveckla Grants (1997) resonemang till att även inbegripa tilltro till
datorer eftersom vi menar att konsumenten måste ha tilltro till datorer och
dess teknik för att kunna ha tilltro till Internet och det system som
underbyggs. Då vi har studerat tilltro till Internetbanktjänster har vi således
funnit att tilltron till Internet är starkt beroende av tilltro till det tekniska
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systemet vilket ligger till grund för Internetbanktjänsten samt vanan med
datorer.

TTiillllttrroo,,  ssääkkeerrhheett  kkoonnttrroollll  &&  iinntteeggrriitteett
Samtliga respondenter hade någon gång funderat över om Internetbanken
är säker att använda eller inte. Trots att de funnit att tjänsten inte är
fullständigt säker nyttjar de den ändå. I det frågeformulär som vi lät dem
fylla i angav en övervägande del av respondenterna att säkerhet är mycket
betydelsefullt vid användningen av Internettjänsten. Utifrån
intervjuobservationerna tillsammans med frågeformuläret kan även utläsas
att de svarande anser att tilltro vid Internetbanktjänsten är starkt korrelerad
med säkerhet.

Leebaert (1998) menar att säkerhet kan ha bieffekter i form av att
personens integritet störs. Respekt för individens integritet var något som
intervjupersonerna uttryckte var viktigt gällande tilltro i samband med en
affärsrelation via Internet. Respondenterna ansåg att det var viktigt att veta
hur företaget skulle använda och hantera deras personuppgifter och att de
inte användes utan att deras vetskap. En av respondenterna definierade
tilltro i samband med Internet enligt följande:

”När man skall köpa något, när det gäller Internet så är det integritet att de
uppgifter som jag lämnat inte säljs vidare”. (Intervju 15)

I likhet med Grant (1997) menar vi att individen skulle tveka inför att
använda en e-tjänst om de inte kände kontroll över den. Gemensamt för alla
respondenter som deltog i intervjuobservationen var att de vill ha kontroll
över situationen.

Tilltro i samband med Internetbanktjänsten definierades av respondenterna
bland annat som ”hur säker jag uppfattar tjänsten”. Respondenterna
menade att eftersom Internetbanktjänsten användes för att hantera pengar
så ville de att tjänsten skulle vara säker. Respondenterna var dock olika
riskbenägna vid användandet av Internettjänsten, vilket innebar att de hade
olika behov av att känna kontroll. Nästintill samtliga respondenter menade
att säkerhet var den viktigaste faktorn för tilltro vid nyttjandet av
Internettjänsten. Samtidigt som det framkom att respondenterna hade krav
på att Internetbanktjänsten skulle vara säker påpekade nästan alla att de
nyttjade tjänsten trots att de visste att systemet inte var hundraprocentigt
säker. Respondenterna avvarade krav på hög säkerhet till förmån för
tillgänglighet. I en amerikansk undersökning (Dasch, 1999) framkom att
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Internetkonsumenter avstår från säkerhet i utbyte mot skydd av privat
information.

________________

Undersökningsresultatet ovan tyder på att integritet är betydelsefullt för
nyttjandet av Internettjänster men att konsumenten inte kräver hundra
procentig säkerhet för nyttjande av e-tjänster likt Internetbanktjänster. Vi
anser oss ha funnit ett tydligt samband mellan integritet och tilltro, då
respondenterna har behov av att känna kontroll över e-tjänsten och
verkningarna av kommunikationen för att uppleva tilltro till den. Att känna
kontroll över en e-tjänst innebär bland annat att veta att tjänsten är säker.
Respondentens uppfattning om huruvida en tjänst är säker kan liksom
tilltro och kontroll vara nära förknippat med integritet. Detta samband
motsäger Cheskin Research (1999), undersökning vilken visar att
konsumentens tilltro är fundamental för att uppfatta tjänsten och systemet
som säkert och de har kontroll över personliga data som kan byggas i
relation till företaget. Tilltro är enligt Cheskin Research (1999) en kritisk
faktor för att individen skall uppfatta ett system eller en relation som säker.
I denna undersökning har vi även funnit det omvända resultatet, det vill
säga att en relation eller ett system skall vara säkert för att det skall vara
tillförlitligt. Säkerhet och tilltro är således begrepp, vilka vi finner ha stark
samband sinsemellan.

88..22..55  IInntteerrnneettbbaannkkeenn  ––  eenn  iinnnnoovvaattiioonn  mmeedd  ssllaaggkkrraafftt
Bankärenden som kräver rådgivning nyttjas inte lika frekvent som de
löpande transaktionerna i form av betalningar av räkningar och
överföringar mellan konton. Respondenterna önskade genomföra
transaktionstjänsterna på ett snabbt och effektivt sätt varför det inte är så
märkligt att dessa tjänster på kort tid kommit att överföras alltmer till
Internetbanken.

________________

Enligt Zeithaml & Bitner (1996) är konsumenter ofta mindre villiga att
godkänna innovationer av tjänster i relation med varor. Ett av motiven
bakom detta anser författarna vara att tjänster ofta är mer komplexa än
varor. Vad det gäller de tjänster som idag utförs på Internet anser vi dock
att komplexiteten är relativt låg då konsumenternas upplevelser tyder på att
de uträttar ärendena med lätthet. Zeithaml & Bitners (1996) resonemang
kring konsumenters inställning till tjänsteinnovationer anser vi därför inte
stämmer överens med de Internetbanktjänster som idag erbjuds kunderna.
Respondenternas kontroll över sina transaktioner hade ökat i samband med
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tillgång till Internetbanktjänsten (se avsnitt 8.5.4 nedan). De
transaktionstjänster som kunden efterfrågar har mycket väl anpassats till
detta nya mediums egenskaper, där vi funnit att snabbheten och den ökade
kontrollen är kritiska faktorer för dess framväxt. I och med att
konsumenten kan erhålla uppdaterad och korrekt information om dennes
bankkonton svarar denna nya distributionskanal upp till de krav som ställs
på bland annat snabbhet.

88..33  EENNGGAAGGEEMMAANNGGEETTSS  PPÅÅVVEERRKKAANN  PPÅÅ
KKOONNSSUUMMTTIIOONNSSPPRROOCCEESSSSEENN

Då konsumenten upplever ett behov av att få en tjänst uträttad inleds den
process vilken vi kallar konsumtionsprocessen. Nedan följer en analys över
de steg som kännetecknar respondenternas konsumtion av en
Internetbanktjänst.

88..33..11  EEnnggaaggeemmaanngg  äärr  ssppeecciiffiikktt  fföörr  kkuunnddeennss  bbeehhoovv  aavv  eenn  ttjjäännsstt
Respondenternas behov med avseende på Internetbanktjänsten var att
kunna utföra löpande betalningar av räkningar och överföringar av pengar
mellan sina konton eller till någon annan person. De menade att de hade
ont om tid varför de ville att tjänsten skulle gå snabbt och lätt samt att de
kunde utföra tjänsten oberoende av bankens öppettider. Samtliga
respondenter menade att betalning av räkningar var ett ”nödvändigt ont”
och att de inte hade lust att ägna detta tid och engagemang.

”Alltså det är klart jag är engagerad när jag gör det, men jag vill ju inte sitta
och betala räkningar i evigheter varenda månad, utan jag vill ju att det ska gå
så fort som möjligt”. (Intervju 17)

Internetbanktjänsten uppfyllde respondenternas behov att spara tid. De
menade att även om Internettjänsten någon gång automatiskt loggade ur
dem så vann de ändå tid och frihet jämfört med att ta sig till banken.
Wickström (1989 i Holmberg, 1996) menar att köpets betydelse påverkar
konsumentens engagemang i konsumtionsprocessen. De personer som
deltagit i vår undersökning upplevde inte att det innebar någon stor
ekonomisk risk att utföra transaktionstjänsterna via Internetbanktjänsten. I
likhet med Wickström (1989 i Holmberg, 1996) har vi funnit att beteende
därför kännetecknas av låg grad av engagemang. Respondenterna menade
vidare att de klarade av att utföra tjänsten lika bra som bankens
kassapersonal varför de inte kände att de hade behov av deras hjälp för att
utföra tjänsten.
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Som kontrast till behovet av Internettjänster menade de respondenter som
tagit stora banklån att de hade behov av att vända sig till banken för att få
personlig rådgivning. De kände ett behov av att diskutera villkor med
någon och att det var lättare att göra detta när personen fanns tillhands.
Tillfredsställande konversation ansågs inte vara möjlig via exempelvis
mail, då behov av att kunna ställa följdfrågor förelåg. Anledningen till att
de ville försäkra sig om villkoren var att denna affär i jämförelse med
transaktionstjänsten innebar en större ekonomisk risk, varför mötet med en
banktjänsteman ansågs betydelsefullt. Relationen kan jämföras med den
vilken Doney och Cannon (1997) benämner relationsbaserad tilltro då
respondenterna visat ett beteende vilket tenderar att engagera dem i en
emotionell relation till företaget.

________________

Vilket engagemang som står till grund för valet att antingen nyttja en tjänst
via bankkontor eller Internet berodde på vilken typ av tjänst som
respondenten hade behov av. Transaktionsärendena upplevdes inte vara
förknippade med stora risker, tjänsten var inte heller av större betydelse för
kunden, varför vi anser att engagemanget i likhet med Wickström
(Holmberg, 1998) samt Assael (1992) är lågt. Däremot anser vi att tjänster
som kräver rådgivning är förknippade med ett högre engagemang.

88..33..22  EEnnggaaggeemmaanngg  oocchh  iinnffoorrmmaattiioonnssssöökknniinngg
Gällande transaktionstjänsterna ansågs tid och tillgänglighet vara
avgörande faktorer för att respondenterna skulle använda
Internetbanktjänsten istället för att gå till banken eller posten. Samtliga
respondenter utom en nyttjade den Internetbanktjänst som var kopplad till
deras bank. Då de inte önskade lägga tid på transaktionsärendena ansågs
det inte heller vara värt att lägga ner tid på informationssökning om
Internetbanktjänster. Det var endast två av respondenterna som aktivt hade
sökt information om Internetbanker och dess transaktionstjänster,
sökningen hade då gjorts uteslutande via Internet. De andra hade fått
information om tjänsten antingen via vänner eller via sin bank i form av
direktreklam eller vid tillfällen då de besökt banken. En person som ännu
inte hade rutin i Internetbanksanvändningen vände sig till bankkontoret för
att få svar på sina frågor. En respondent beskrev hur tilltro kan skapas vid
en affärsrelation, enligt följande.

”Det kan ju vara att jag har haft dom som leverantörer tidigare och det har
funkat bra men om det är första gången då skulle jag kanske höra mig för med
kompisar eller bekanta eller om jag har läst någonting i tidningen”. (Intervju 5)



Kapitel 8 - Analys
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

86

Citatet ovan exemplifierar en respondents tankar kring hur tilltro kan
erhållas då konsumenten själv ej har erfarenhet av tjänsten. Av de
respondenter som hade haft behov av att ta banklån hade nästintill alla sökt
information via Internet, för att sedan söka upp den bank som verkade ha
de mest fördelaktiga lånevillkoren. På detta sätt kan respondenterna
bekräfta att de uppfattat informationen korrekt. Försäkran skedde då
antingen vid ett besök på banken eller i kontakt med någon bankkontakt via
telefon. En respondent blev rekommenderad en banktjänsteman av en
närstående, varför respondenten ansåg att det föll sig naturligt att lita på
rekommendationen.

________________

De informationskällor som respondenterna använt sig av är många. Då
respondenterna inte hade upplevt tjänsten själva tog de till sig information
av andras erfarenheter. Ahrnell & Nicou (1989) har i en studie visat att
konsumenten sällan söker mer information om de väl har erhållit
informationen av någon närstående, vilket vi anser stämde överens med
respondenternas beteende. Engel & Blackwell (1982) identifierar
informationssökningen under lågt engagemang som omotiverad, eftersom
kostnaderna lätt kan komma att överstiga dess nytta. Vi menar i likhet med
författarnas resonemang att respondenterna i vår undersökning varit svagt
engagerade vid informationssökningen gällande Internetbankens
transaktionstjänster.

IInnffoorrmmaattiioonneennss  ttiillllfföörrlliittlliigghheett
Det gick efter intervjuobservationen att urskilja skillnad i
informationssökning mellan respondenterna. Övervägande delen av
respondenterna menade att den information som de kunde ta del av via
Internet gav mer objektiv information. Eftersom informationen via Internt
var tillgänglig för många menade respondenterna att det borde vara viktigt
för banken att visa korrekt information. Felaktig information skulle
troligtvis lättare bli upptäckt på Internet än om någon bankanställd gjorde
ett felaktigt uttalande. Å andra sidan menade vissa respondenter att det
kunde vara fördelaktigt att få information från någon bankanställd eftersom
de kunde anpassa information och erbjudanden efter deras behov.

________________

Ett par respondenter menade att då de själva sökte information var risken
större att de skulle gå miste om relevant information. Vi ser detta som ett
tecken på bristande tilltro till sin egen förmåga att söka information, inte på
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avsaknad tilltro till webbinformationen från banken. Dessa respondenter
kände således att de hade kontroll över situationen, vilket vi anser, i likhet
Cheskin Reserach (1999), är en viktig faktor för att konsumenten skall
känna tilltro.

88..33..33  EEnnggaaggeemmaanngg  oocchh  vvaall  aavv  ddiissttrriibbuuttiioonnsskkaannaall
Under intervjuerna med konsumenterna framhölls att bankkunder sällan
byter bank, utan snarare ”föds” in i den. Konsumenterna kan på detta sätt
sägas vara antingen praktiskt eller bekvämt lojala mot en viss bank (Feurst,
1999) Under intervjuobservationerna framhölls att respondenterna inte
hade bytt bank på grund av bekvämlighet eller andra svårigheter, vilket kan
beskrivas enligt följande citat:

”…I och med att jag satt med det lånet i den banken så skulle det ha varit
krångligt för mig att byta bank. Men däremot om jag inte hade varit fast av den
saken så hade jag förmodligen bytt bank bara för att jag blev så sur. Men i
dagsläget så är jag lite för lat för att byta bank.” (Intervju 10)

Vad gäller att få sina banktransaktioner utförda finns det ett antal
leverantörer, till exempel banker eller postkontor att välja mellan. Var och
en av dessa erbjuder olika distributionskanaler mellan vilka kunderna kan
välja att få sina tjänster uträttade. De kan exempelvis välja att betala
räkning via Internet eller bankkontor. Enligt de bankrepresentanter som vi
har intervjuat erbjuder de flesta svenska banker liknande
Internetbanktjänster. Respondenterna valde ofta den Internetbank som var
knuten till den befintliga banken, vilket i likhet med Arnerup-Cooper &
Edvardsson (1996) ofta görs vid konsumtion av tjänster. Beslutet fattas
således på ett irrationellt sätt. Vad gäller transaktionstjänstens
distributionskanal valde respondenterna Internetbanken framför
bankkontoret. Den främsta förklaringen till detta var att de fann den mer
tillgänglig och tidsbesparande.

”Snabbhet är betydelsefullt, så länge det är snabbare än att gå till kontoret så
kommer jag nog använda det, men jag skulle bli irriterad om jag skulle behöva
sitta och vänta för att det skulle ladda upp saker och ting sådär”. (Intervju 6)

Under intervjuobservationerna lät vi respondenterna svara på ett kort
frågeformulär där en fråga rörde hur betydelsefull snabbheten var vid
nyttjandet av tjänsten. Denna faktor ansågs enligt många vara mycket
betydelsefullt, Internettjänsten ansågs vara avsevärt snabbare än att gå till
bankkontoret.
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Vid låntagning hade respondenterna behov av att ta del av bankpersonalens
kunskap och kunna föra ett resonemang kring tjänsten. Några av
respondenterna tyckte även att de vid ett personligt möte kunde se om
bankpersonalen verkade kunna sin sak eller inte. Vid låntagning eller
privatrådgivning behövs tilltro till personalen då respondenterna, liksom
Doney & Cannon (1997) beskriver det, menar att de behöver personalens
utlåtande om till exempel lånevillkor. Såhär beskrivs det av en respondent:

”Andra tjänster då man skulle ta privatrådgivning eller lån, då är man tillbaka i
personliga relationer”. (Intervju 16)

________________

Den främsta anledningen till varför respondenterna valde att använda
Internetbanktjänsten vid transaktionstjänster men inte vid exempelvis
lånetjänster är en följd av att tjänsterna uppfyller olika typer av behov. Vid
transaktionstjänsterna har respondenterna inte behov av personalen på
samma vis eftersom de menar att de kan utföra dessa tjänster lika bra
själva. Zeithaml & Bitner (1996) menar att tjänster många gånger uppfattas
omöjliga att utvärdera även efter konsumtionen. Orsaken till detta anser
författarna beror konsumentens bristande kunskaper om tjänsten i relation
till företaget. Då respondenterna uppfattar att de kan utföra
transaktionstjänsterna lika bra som bankpersonalen, borde det enligt
Zeithaml & Bitners (1996) resonemang ovan, tyda på att Internettjänsten
skulle vara lättare att utvärdera. Detta anser vi stämmer tack vare
respondenternas tydliga åsikter och beskrivningar av hur de upplever
tjänsten. En djupare beskrivning över konsumenternas upplevelser av
tjänsten återfinns i avsnitt 9.5 nedan.

88..33..44  EEnnggaaggeemmaanngg  oocchh  uuttvväärrddeerriinngg  aavv  ttjjäännsstteenn
Utvärderingen av Internettjänster karaktäriserades likt
informationssökningen respektive valet av lågt engagemang. Endast två av
respondenterna ansåg sig ha utvärderat olika Internetbanker inför valet av
tjänsteleverantör. Av dem hade den ena utvärderat Internettjänster efter
inloggningsproceduren, den andra personen hade utvärderat efter bästa
kundservice. Övriga respondenter menade att de inte hade gjort någon
utvärdering av tjänsteleverantörer och även om kostnader för tjänsten
skulle ha varit lägre i en annan bank så skulle detta inte ha uppvägt ökat
krångel i samband med bytet.

________________
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Med avseende på nyttjandet av Internetbanktjänsten hade alla utvärderat
denna. De personer som aldrig hade använt tjänsten eller endast ett fåtal
gånger tyckte att tjänsten var bra men att det inte framgick tydlig
information om hur de olika stegen för att utföra en transaktion skulle ske.
De andra personerna hade i de flesta fall hakat upp sig på att webbsidorna
lydde kommando långsamt, vilket var irriterande. Däremot försvarade de
tjänsten eftersom det trots allt tog mycket mindre tid att vänta några
sekunder än att gå till banken. De var genomgående nöjda med tjänsten
som de tyckte uppfyllde deras förväntningar.

Respondenternas resonemang vid utvärdering av tjänsteleverantör
överensstämmer med Assael (1992) som menar att lågt engagemang visar
sig genom att konsumenten inte bryr sig om varumärken utan bedömer
produkten utifrån tidigare erfarenheter. Personerna hade inte valt
tjänsteleverantör aktivt utan stannat kvar hos den som de redan hade och
som nu erbjöd en ny tjänst. Utvärderingen karaktäriserades av passivitet
vilket enligt Assael (1992) ofta sker då valen gått på rutin och konsumenten
saknat motivation att beakta alternativ (se figur 9-1 nedan).
Respondenterna bytte sällan bank och var inte speciellt engagerade i att
utvärdera banker eller banktjänster sinsemellan gällande
transaktionstjänster. Vi hävdar därför att de inte kan liknas vid Feursts
(1999) definition av engagerat lojal. Av de svar vi erhållit från
intervjuobservationerna finner vi istället att konsumenternas lojalitet främst
är förknippade till praktisk och bekväm lojalitet (Feurst, 1999). Gällande
tjänster såsom till exempel lån hade alla berörda intervjupersoner främst
utvärderat efter räntan och personalservicen. Respondenterna hade i några
fall kommit att byta bank efter utvärderingen. Enligt Engel & Blackwell
(1982) är det faktum att konsumenten väger in flera variabler vid
utvärderingen av tjänsten ett tecken på starkt engagemang, något vi även
kunnat utläsa av respondenternas beskrivningar.
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88..33..55  RReeppoonnddeenntteerrnnaass  bbeetteeeennddee
Utifrån de intervjuobservationer vi genomfört anser vi att respondenternas
beteende kan liknas vid vad Assael (1992) kallar det inaktiva
beslutsfattandet.

Figur 8-1 Konsumenternas konsumentbeteende vid nyttjande av e-tjänster

Källa: Assael, 1992:16
(Egen bearbetning)

I figuren ovan har vi valt att anpassa Assaels (1992) modell efter den
tolkning vi gjort av den insamlade empirin, där vi funnit att en övervägande
del av respondenterna idag har ett inaktivt beslutsfattande då konsumtionen
av tjänsten går på rutin. Banktjänsterna som erbjuds på Internet idag är inte
komplexa till sin karaktär och enligt respondenterna uträttas de med lågt
engagemang. Med tiden har allt som oftast positiva erfarenheter av tjänsten
erhållits och transaktionerna görs nu på rutin, utan vidare eftertanke.
Tidigare erfarenheter från banken och Internettjänsten tillsammans med att
transaktionstjänsterna uppfattas som ett ”nödvändigt ont” ligger till grund
för att beteendet idag karaktäriseras av passivitet. Konsumenternas
beteende har alltmer kommit att liknas vid det vad Assael (1992) kallar det
inaktiva beslutsfattandet.

88..44  TTIILLLLTTRROO  OOCCHH  RRUUTTIINNAANNVVÄÄNNDDNNIINNGG

88..44..11  RRuuttiinnaannvväännddnniinngg  oocchh  bbaannkkvvaall
Det var bara en av intervjupersonerna som hade bytt bank från den som hon
en gång hade ”ärvt” för att nyttja en annan banks transaktionstjänster.
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Denna respondent valde då en bank, vilken inte erbjöd annat än Internet
och telefonbank. Vederbörande var dock ett undantag från den totala
intervjugruppen. Vad gällde bank så använde alla samma bank som de hade
ärvt av sina föräldrar, bortsett ifrån de som hade tagit banklån och därför
sökt sig till en bank med bäst villkor. Respondenternas bekvämlighet vad
gäller val av bank kan exemplifieras genom följande citat:

”Det krävs nog att tilltron skall vara allvarligt skadad för att man skall byta
bank.” (Intervju 5)

Av de intervjupersoner som inte hade erfarenheter av någon bank, hade
valet av bank grundats på antal bankkontor eller antal redan befintliga
kunder, vilket tyder på att dessa respondenter hade vunnit tilltro till
företaget genom dess storlek (Doney & Cannon 1997). En intervjuperson
hade även valt bank efter image, vilken vederbörande identifierade sig
med. Detta tyder på samma form av tilltro som i fallet ovan.

88..44..22  RRuuttiinnaannvväännddnniinngg  oocchh  nnyyttttjjaannddee  aavv  IInntteerrnneettbbaannkkeenn
Vid de intervjuobservationer som vi har jämfört visade det sig att alla de
personer som tidigare hade använt sig av Internettjänsten innan
observationstillfället nyttjade tjänsten enligt vad Howard (1989 i Brejke &
Granmar 1998) benämner rutinbeteende. Deras beteende utmärktes av en
begränsad tankeverksamhet, de reflekterade inte över eventuella nya
tjänster, informationsrutor eller andra meddelanden. Personerna gick direkt
in på bankens startsida och sedan direkt till önskad Internettjänst.

Under intervjuobservationerna reflekterade respondenterna inte över
tjänstens eventuella osäkerhet eller hur banken använder sig av deras
personuppgifter. Respondenterna hade positiva erfarenheter av
Internetbanktjänsten och de var vana att hantera tjänsten och
transaktionsrutinerna. Vid frågan om rutin och tilltro är samma sak svarade
en av bankrepresentanterna följande:

”Tilltro är något som är mycket starkare än rutinmässigt användande av
tjänsten [Internetbanktjänsten]. Jag menar rutinmässig användning kan vara att
man inte orkar göra någonting annat och då är det inte tilltro som styr”.
(Bankrepresentant 1)

_________________

Rutinbeteende är inte nödvändigtvis ett tecken på tilltro. Rutinbeteende kan
vara en form av engagemang i Internetbanktjänsten men det behöver inte
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ha något att göra med huruvida en konsument har tilltro till tjänsten eller
inte. Vad gäller respondenternas val av bank ser vi detta som en form av
rutinanvändning i linje med Howards (1989 i Brejke & Granmar 1998)
resonemang om att konsumenten vi de tillfällen denne redan känner till
produktkategorin undersöks endast priser, och jämför kvalitet och
tillgänglighet. Dock menar vi att respondenterna endast har utvärderat
tjänstens tillgänglighet och tidsbesparing. Vad gäller nyttjandet av
Internetbanktjänsten menar vi att respondenterna använder sig av tjänsten
utan vidare engagemang och reflektion, vilket är en viktig egenskap hos de
konsumenter som använder sig av rutinbeslut, enligt Howards (1989 i
Brejke & Granmar 1998).

88..55  TTJJÄÄNNSSTTEEKKVVAALLIITTEETT

88..55..11  TTjjäännsstteenn  ssttyyrr  kkoonnssuummeenntteennss  kkrraavv  ppåå  kkvvaalliitteett
De tjänster som konsumenter nyttjar via Internetbanken är vanligen
förknippade med klassiska rutinärenden i form av transaktioner av olika
slag. I intervjuobservationerna framkom att de förväntningar som
konsumenten har främst är förknippade till det sätt på vilket tjänsten
erhålls, det vill säga på vad Grönroos (1992) kallar den funktionella
kvaliteten. Vissa resonemang ur empirin påvisar att respondenternas
förväntningar även gäller resultatet av tjänsten. En respondents uttalande
lyder som följer:

”Bland annat att då jag säger att jag exempelvis vill att en räkning ska betalas
en viss dag, då ska den göra det också.” (Intervju 6)

Citatet ovan ser vi som en beskrivning på en respondents krav på att
tjänsten skall utföra det den är till för, det vill säga att räkningen skall
betalas den tid som konsumenten önskar. Beskrivningen ovan tar inte upp
hur betalningen skall ske utan endast att det skall ske, varvid vi anser den
kunna liknas vid den tekniska kvaliteten (Grönroos 1992). Respondenters
resonemang kring kvalitetskrav och förväntningar inbegrep dock sällan
beskrivningar rörande den tekniska kvaliteten. Den tekniska kvaliteten var
en förutsättning för att nyttja Internettjänsten, varför de kanske inte
framhöll den under intervjuobservationerna. Beskrivningar kring
upplevelserna av hur transaktionen genomfördes framhölls däremot mer
tydligt. Beskrivningarna kretsade, med fåtal undantag, ofta kring att
tjänsten skall fungera smärtfritt, att det skall gå snabbt, att den skall vara
enkel och lätt att använda. En respondent uttryckte kvalitet i samband med
Internetbanktjänsten enligt följande:
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”Kvalitet är effektivitet, snabbhet och naturligtvis att saker och ting är säkra och
fungerar. Jag tror också att kvalitet för mig är att man förnyar sig.” (Intervju11)

Ovanstående citat exemplifierar faktorer som påverkar det sätt på vilket
kunden erbjuds tjänsten, vad Grönroos (1992) kallar den funktionella
kvaliteten är således i fokus. Citatet beskriver hur Internetbanktjänsten, bör
vara utförd för att konsumenten skall bli nöjd.

________________

Under intervjuobservationerna har vi kunna urskilja att de kvalitetskrav och
förväntningar som respondenterna har på banken och dess tjänster på ett
flertal sätt oftast härrör till resonemang kring processen, det vill säga den
funktionella kvaliteten. Då konsumenters upplevda kvalitet skall analyseras
anser vi dock i likhet med Grönroos (1992) att både den tekniska och
funktionella kvaliteten måste beaktas.

88..55..22  TTiillllttrroo  oocchh  uupppplleevvdd  kkvvaalliitteett
Vad det gäller kvalitetens samband med tilltro menar vi att de faktorer som
respondenterna inbegripit i kvalitet även motsvaras av deras definitioner av
tilltro. Respondenterna menade att tilltro i en affärsrelation innebar att
företaget i fråga skulle vara seriöst och bemöta kunderna med sakkunskap
på ett professionellt sätt samt fullfölja avtal. Att räkningen skall betalas den
dag som konsumenten önskade samt att tjänsten skulle vara säker och
kunna uträttas snabbt var ytterligare faktorer som inbegreps i
respondenternas definition av tilltro. Dessa variabler överensstämmer med
de variabler som Grönroos (1992) identifierat som viktiga för
konsumentens sammanlagda upplevda tjänstekvalitet. Vi menar därför att
den sammanlagda upplevda tjänstekvaliteten är nära knutet till tilltro i en
affärsrelation.

Grönroos (1992) kvalitetsdefinition är utvecklad med avseende på
traditionella tjänster. Vi anser dock att definitionen även går att applicera
på e-tjänster utifrån den definition som vi givit i kapitlet 3; Begrepp och
definitioner. Grönroos (1992) kvalitetsmodell är därför giltig för tjänster
oavsett distributionskanal, varför vi menar att även den tilltro som bygger
på ovan nämnda faktorer är desamma för affärsrelationer oavsett via vilken
distributionskanal som tjänsten erhålls. Exempelvis är ofta ett professionellt
bemötande förknippat med bankpersonal om tjänsten distribuerats genom
bankkontoret. Gällande e-tjänster kommer det professionella bemötandet i
uttryck på den webbsida som konsumenten möter.
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I likhet med Edvardsson & Gustavsson (1999) menar vi att tilltro är en
förutsättning för kvalitet, men vi anser även att konsumentens
kvalitetsupplevelser är en del av dennes tilltro till företaget och tjänsten.
Sambandet mellan kvalitet och tilltro anser vi därför vara dubbelriktat.

FFöörrvväännttaadd  kkvvaalliitteett
Respondenterna förutsätter att de Internetbanktjänster som erbjuds skall
fungera på det sätt som banken utlovat. ”Kvalitet i möte med banken det är
att det verkligen blir som jag förväntar mig att det ska bli.” Då den
sammanlagda kvaliteten av en tjänst (Grönroos, 1992) är god, har den
upplevda kvaliteten motsvarat alternativt överstigit förväntningarna. Det
som banken lovat har bekräftats genom konsumentens erfarenheter, vilka
vi, i likhet med Cheskin Research (1999), anser har stark korrelation med
tilltro. Att konsumenters tidigare erfarenheter är betydelsefulla för dennes
förväntningar av en tjänst (Zeithaml & Bitner, 1996) överensstämmer med
de tankar som respondenterna framhållit under intervjuobservationerna. Ur
empirin har vi kunnat urskilja att tidigare erfarenheter inte bara behöver
vara knutna till Internetbanktjänsten i sig, utan de kan även vara knutna till
banken. En respondent beskriver det enligt nedan:

”…Vi har inte valt bank på grund av någon Internetfunktion utan det är för att
man har den [banken] sedan tidigare.” (Intervju 13)

Förutom erfarenheter som respondenterna erhållit från banken har de
givetvis även sett att deras egna erfarenheter av Internettjänsten är
betydelsefull för deras framtida förväntningar på Internettjänsten.
Nedanstående citat exemplifierar detta:

”…Om det går bra första gången då kommer jag utgå ifrån att det går bra
andra gånger också.” (Intervju 5)

Förväntad kvalitet påverkas enligt Grönroos (1992) av ett antal faktorer,
såsom företagets image, marknadskommunikation, samt kommunikation
mellan konsumenten och företaget. Under intervjuobservationerna har det
framkommit att kommunikationen mellan konsumenter är betydelsefull. Då
respondenterna inte har erfarenheter själva lyssnade de ofta till andra som
hade erfarenhet av tjänsten. En bankrepresentant hade samma uppfattning
vilket exemplifieras genom följande beskrivning:
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”…Där är det ju olika graderingar av tilltro. Det är ju betydligt starkare om
man har upplevt det själv annars, har man inte upplevt det själv tror jag att man
som människa tar till andras upplevelser.” (Bankrepresentant 1)

Grönroos (1992) modell (Figur 6-1) över den sammanlagda kvaliteten har
kompletterats med tidigare erfarenheter. Detta anser vi var nödvändigt då
vi, i likhet med Roos (1998), anser att den annars kan uppfattas alltför
statisk. Genom att utöka modellen med tidigare erfarenheter belyses även
tidsaspekten, vilket vi, i likhet med Cheskin Research, menar är viktig då
tilltro skall studeras och analyseras. Under intervjuobservationerna
framkom att erfarenheter av tjänsten eller av banken som tillhandahåller
tjänsten är betydelsefulla för konsumentens förväntningar och därigenom
för kvaliteten. Förutom tidigare erfarenheter menar Zeithaml & Bitner
(1996) att den upplevda kvaliteten även beror av tjänstens trovärdighet.

88..55..33  HHuurr  uupppplleevveerr  kkoonnssuummeenntteenn  ddeett  öökkaaddee  aannssvvaarreett??
Konsumenter får i och med Internetbanktjänsten ett ökat ansvar. Det är de
själva som utför transaktionerna, den personliga relationen med en
banktjänsteman är inte nödvändig, åtminstone inte så länge tjänsten
fungerar som den skall. Internettjänsterna är inte lika komplexa som
rådgivningstjänster, varför kravet på expertkunskap är inte lika stort. Under
intervjuobservationerna framkom att respondenterna anser att de utför
transaktionerna minst lika bra som bankpersonalen, vilket i linje med
Geysken et als (1998) resonemang tyder på en jämlik relation.

”Du gör ju precis samma jobb som dom gör på banken i stort sett. Så kan man
bara funktionen, vilket inte är så väldigt svårt, så gör man det ju hellre via
Internet. Men man får ju som sagt vara mer noggrann eftersom man håller på
och pular med siffrorna själv.” (Intervju 7)

Vad det gäller transaktionstjänster menar vi att konsumentens relation till
banken är jämlikt då båda parter besitter den kunskap som krävs för att
uträtta tjänsten. Enligt Geyskens et al (1998) innebär en jämlikt relation
ofta en högre grad av tilltro, vilket vi funnit återspeglas i de svar som
erhållits under intervjuobservationerna. En respondent uttryckte sig såhär

”…Om jag jämför om jag går till en bank så har jag ju lika mycket förtroende,
för där skriver man ju upp siffrorna. Det går ju att göra fel, men det är ju precis
samma sak som på Internet. Så lika mycket förtroende som jag har när jag går
till banken, det har jag ju när jag själv gör [transaktionen via Internet].”
(Intervju 8)
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________________

Enligt ovanstående citat går det att utläsa att tilltron är lika stark oavsett om
ärendet sköts av bankpersonalen eller respondenten själv. Den starka
tilltron som konsumenten känner styrker vårt resonemang kring att
relationen parterna emellan är jämlik. Respondenternas tilltro till sig själva
och Internettjänsten förutsätter dock att konsumenten bland annat upplever
att det har kontroll över situationen.

88..55..44  UUpppplleevvdd  kkoonnttrroollll  ––  eenn  kkvvaalliitteett  ssoomm  bbyyggggeerr  ppåå  ttiillllttrroo
Enligt Grönroos (1992) minskar den upplevda kvaliteten av en tjänst om
konsumenten känner att denne inte har kontroll. I och med det ökade
ansvaret som konsumenten har vid användningen av Internettjänsten borde
kraven på kontroll vara höga. Under intervjuobservationerna har vi kunnat
urskilja behov av att kunna hantera och ha kontroll över situationen.

”Det är nog mera att sidan [webbsidan] är uppbyggd på ett sånt sätt att det är
lätt att utföra dom sakerna som man vill och att det är lätt att förstå, att det inte
uppstår några oklarheter, för det tycker jag är ganska viktigt när man hanterar
pengar på nätet. Att man förstår hela tiden vad som händer.” (Intervju 14)

Grönroos (1992) framhåller att ju mer konsumenten accepterar att uträtta
tjänsten själv desto bättre kommer denne att tycka tjänsten är. De
erfarenheter som respondenterna hade av Internettjänsten tyder på att de
känner att situationen i de allra flesta fall är hanterbar. En ökad kontroll
över transaktioner, saldo och så vidare framhölls som betydande för att
Internettjänsten skall nyttjas kontinuerligt. Det framkom under
intervjuobservationerna att Internet som medium är en riskfaktor i sig. En
respondent beskrev att denne kände att det kan kännas svårt att kontrollera
tjänsten då de funktioner som Internetbanktjänsten bygger på inte är
synliga för kunden. Detta beskrevs enligt följande:

”Saker som är dolda för mig kan jag ju inte kontrollera, inre funktioner… Om
jag får bevis på ganska många gånger att någonting fungerar som jag har tänkt
mig då ökar min tilltro till den funktionen. Alltså jag har ju använt
Internetbanken ganska många gånger och då behöver jag ju inte kontrollera
dom andra gångerna.” (Intervju 12)

________________

Vi tycker oss se att respondenterna först måste uppleva kontroll för att de
sedan skall acceptera att uträtta tjänsten själv. Liksom Grönroos (1992) har
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vi kunnat bekräfta att kontroll är en del av den upplevda kvaliteten som
respondenterna kräver att Internettjänsten skall uppfylla. Respondenterna
uppfattar ett visst ökat risktagande då de utför transaktioner via Internet,
varför kontrollen därför kan bli lidande. Nästintill inga respondenter var
dock oroade över att använda tjänsten, utan uppfattade att de ofta hade
kontroll.

88..55..55  HHuurr  rreeaaggeerraarr  kkoonnssuummeenntteenn  vviidd  uuppppkkoommsstt  aavv  ffeell??
Ytterligare en faktor som har med konsumentens kvalitetsupplevelser och
dennes tilltro till banken att göra är dennes krav på att om något fel uppstår
skall banken återställa detta. Under intervjuobservationerna framkom
exempelvis att respondenterna oförhappandes loggades ut, detta
uppfattades enerverande och irriterande. Så länge banken korrigerar felet
direkt ansåg dock respondenterna att det inte var så farligt. Respondenterna
fick då snabbt tillbaka kontrollen vilket Grönroos (1992) anser vara en
betydande kvalitetsaspekt vid konsumtion av tjänster. En respondent
förklarade sina tankar kring att nyttja en banktjänst via Internet nedan:

”Om alla andra klarar det, om alla andra vågar så vågar jag också. Jag har
inte hört något att någon skulle tagit några pengar eller att något skulle gått
illa, så därför kör jag på . Men jag tror om det skulle hända någonting så
hoppas jag att min bank ersätter mig för det.” (Intervju 5)

Respondenterna upplevde att de oftast hade kontroll över tjänsten, varför
kontroll kan sägas vara ett kvalitetskrav för att tjänsten skulle nyttjas.
Under intervjuobservationerna framkom att flertalet respondenter ansåg att
det krävdes många upprepade misstag för att de skulle förlora tilltron till
Internettjänsten och banken.

________________

Flertalet av respondenterna har använt Internetbanktjänsten i ett par års tid
och de ansåg att den idag används med stor säkerhet och vana. Vi anser
därför att respondenterna nått en nivå vilken kan liknas vid vad Cheskin
Research (1999) kallar ”den verkliga nivån” av tilltro. I likhet med Feurst
(1999) exempel kring flygresenärer anser vi att de respondenter som använt
tjänsten under en längre tid har hög tilltro och därigenom hög toleransnivå
för uppkomna fel.
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88..66  SSYYNNTTEESS  AAVV  TTIILLLLTTRROO  &&  KKOONNSSUUMMEENNTTBBEETTEEEENNDDEE
Tilltro kan byggas upp och förändras över tiden och vi anser att
konsumentens tidigare erfarenheter av tjänsten är en kritisk faktor för
tilltro. Har konsumenten haft positiva upplevelser av tjänsten under en tid,
kan tilltron öka och den verkliga tilltron infinna sig. Enligt Cheskin
Research (1999) finns det olika grader och trösklar av tilltro som
konsumenten måste komma förbi för att bli intresserad av att prova, köpa
och konsumera en tjänst med vana. Flertalet av respondenterna nyttjar idag
tjänsten med lätthet, de känner att de har tillräcklig kunskap för att utföra
transfereringarna. Respondenterna hade god vana vid datorer och Internet,
vilket vi anser vara en förutsättning för att nyttja en Internetbanktjänst med
lätthet. Transaktionerna uträttas idag med säkerhet och rutin utan vidare
reflektion, varför vi funnit att engagemanget är lågt. Vi anser att de tidigare
erfarenheterna påverkar konsumentens grad av engagemang, det vill säga
den tid och eftertanke som läggs ned på ärendet.

Utifrån vår empiriska undersökning har vi funnit att respondenternas
positiva erfarenheter ofta är negativt korrelerade med deras engagemang.
Ju längre tid en tjänst nyttjas och positiva erfarenheter erhålls, desto mer
troligt är det att engagemanget minskar vid nyttjande av
Internetbanktjänster. Sambandet har vi funnit applicerbart till de
transaktionstjänster som nyttjas via Internet och skall inte ses som generellt
tillämpbart för alla situationer oavsett tjänst, erfarenheter och konsument.
Enligt Cheskin Research (1999) känner konsumenter tilltro till ett företag
då dess handlingar grundas i ett tillförlitligt förfarande. Undersökningen
visar att konsumentens tilltro till företaget resulterar i att konsumentens
behov av ny information minskar om företagets tjänst. Då
informationssökning är en del av engagemanget i konsumtionsprocessen
anser vi att även Cheskin Research (1999) studie kring tilltro vid
Internethandel framhåller sambandet mellan tilltro och engagemang.



Kapitel 8 - Analys
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

99

88..77  SSYYNNTTEESS  AAVV  EE--TTJJÄÄNNSSTTEENNSS  KKVVAALLIITTEETT  &&  TTIILLLLTTRROO
I likhet med Grönroos (1992) har vi under intervjuobservationerna funnit
att konsumentens sammanlagda upplevda kvalitet beror på såväl
upplevelserna som förväntningarna. Enligt Grönroos (1992) har företagets
image stor betydelse för de flesta tjänster, då kunden vid konsumtion av
tjänster ofta ser företaget, dess resurser och arbetssätt. Detta anser vi inte
vara lika tydligt vid nyttjande av e-tjänster då interaktionen med företaget
främst sker genom virtuell kontakt. Respondenterna har dock framhållit att
företagets image kan vara betydelsefull, men förutom företaget har vi
funnit ytterligare faktorer vilka påverkar konsumenternas upplevda kvalitet.

Respondenterna har framhållit vissa faktorer kring kvalitet och tilltro vid
nyttjande av Internetbanktjänster som vi funnit extra intressanta, varför vi
anser att Grönroos (1992) modell över konsumentens upplevda kvalitet bör
kompletteras med ytterligare variabler. De faktorer vilka Grönroos (1992)
framfört som viktiga för den upplevda kvaliteten har även funnits med i
respondenternas definitioner av tilltro, varför vi anser att det föreligger ett
starkt samband mellan tilltro och kvalitet. Sambandet mellan tilltro och
kvalitet anser vi har två dimensioner. God upplevd kvalitet påverkar tilltron
till tjänsten i positiv riktning. På detta sätt kan kvalitet anses vara en grund
för konsumentens tilltro, men vi anser att sambandet faktorerna emellan är
mer komplext än så. Tilltro påverkar även konsumentens upplevda kvalitet
av tjänsten. Då konsumenten erhåller en negativ kvalitetsupplevelse av en
Internettjänst, exempelvis vid uppkomst av ett tillfälligt fel anser vi att den
negativa upplevelsen kan kompenseras genom den uppbyggda tilltro som
konsumenten redan har. Tilltro kan exempelvis vara riktad mot
Internettjänsten, företaget men även mot branschen.

De genomförda intervjuobservationerna har resulterat i att vi funnit att
konsumenten, förutom tilltron till banken, även framhållit betydelsen av
tilltro till branschen samt det medium genom vilket transaktionerna
genomförs, det vill säga Internet. Grönroos (1992) talar om att företagets
image fungerar som ett filter vad gäller konsumenternas upplevelser.
Utifrån ett konsumentperspektiv anser vi dock att fler variabler än
företagets image är betydelsefulla för upplevelserna och förväntningarna av
tjänsten. Vi nyttjande av e-tjänster har vi funnit att bankbranschen är en
fundamental faktor för konsumentens tilltro, varför vi anser att branschen
bör läggas till Grönroos modell. Den säkerhet som bankbranschen
symboliserar för konsumenten är en trygghet då ett ökat ansvar pålagts
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konsumenten genom Internettjänsten. Upplevelserna av tjänsten påverkas
av företagets image (Grönroos, 1992), vilken vi anser grundas i den attityd
och starka image som karaktäriserar hela bankbranschen. Då branschens
vikt tydligt framhållits under intervjuobservationerna anser vi att även
branschen bör åskådliggöras i modellen.

Förutom respondenternas tilltro till bankbranschen, anser vi att tilltron till
Internet är fundamental för att nyttja e-tjänster. Utifrån den empiriska
studie som genomförts har vi funnit att tilltron till Internet är kritisk för att
använda e-tjänster, varför vi anser att Grönroos (1992) modell även bör
inbegripa Internet. De upplevelser som konsumenterna erhållit av tjänsten,
såväl positiva som negativa anser vi förutom företaget och branschen även
filtreras genom attityden till Internet. Vi menar att företagets image inte är
tillräckligt för att beskriva konsumenternas upplevda kvalitet av en e-tjänst
då tilltron till det medium genom vilken tjänsten erbjuds framstått som
mycket betydelsefull. Tack vare egna och andras erfarenheter av Internet
som medium för kommunikation och handel har rykten eller en image
skapats vilken vi anser påverkar konsumententens upplevda kvalitet av e-
tjänsten. Vi anser därför att förutom imagens påverkan på konsumentens
kvalitetsupplevelser påverkas kvalitetsupplevelserna även av tilltron och
erfarenheterna från branschen och Internet. Nedan åskådliggörs de tillägg
vi funnit lämpliga för att beskriva den upplevda kvaliteten i samband med
konsumenters nyttjande av e-tjänster. De tillägg som gjorts i figuren har vi
valt att markera med fetstil.

Figur 8-2 Konsumentens upplevda kvalitet vid nyttjande av e-tjänster

Källa: Grönroos, 1992:44 och Zeithaml & Bitner 1996:57ff
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99    SSLLUUTTSSAATTSSEERR
Tilltro är för gemene man ett sällan använt begrepp, men det har idag
kommit att bli högst aktuellt i samband med e-handel. Begreppet beskrivs
ofta såsom förtroende, tillit eller att lita på i relation till någon eller något. I
en affärsrelation innebär det att handelsparterna skall kunna lita på
varandra genom att ord och avtal hålls. Tilltro är en process, en funktion av
tid och erfarenhet. Vissa faktorer som har betydelse för tilltro är desamma
oavsett affärsrelation, oberoende av personlig alternativ virtuell kontakt.
Tilltron är dock mer komplex vid en affärsrelation i samband med e-handel
eftersom tilltron då även påverkas av tilltron till datorer som verktyg och
till Internet som kommunikations och distributionskanal.

Fundamental men omedveten
Tilltro utgör grunden för att en affärsrelation skall etableras, den är dock
sällan medveten. Tilltron ligger ofta i det undermedvetna och eftersöks inte
aktivt, utan den är ett abstrakt fenomen som konsumenten sällan reflekterar
över. Det är först när e-tjänsten inte fungerar som förväntat som tankarna
kring tilltro blir medvetna. Tilltro upplevs inte ge mervärde när e-tjänsten
fungerar, däremot saknas den när tjänsten inte fungerar i linje med
förväntningarna.

Variabler som påverkar tilltro
Fundamentalt för att konsumenter skall känna tillförsikt till e-tjänster är att
de känner tilltro till datorn som verktyg och till Internet som
kommunikationskanal. Konsumenter behöver inte ha tilltro till e-tjänsten
för att den skall nyttjas om de har tilltro till omgivande faktorer som kan
fungera som garant för e-tjänstens tillförlitlighet. Garantin för tilltro kan
utgöras av tilltro till företaget som står bakom e-tjänsten eller till den
bransch inom vilket företaget verkar. Konsumenter kan även ha tilltro till
en person som företräder företaget, men vid nyttjande av e-tjänster är denna
personrelaterade tilltro inte lika framträdande. Till följd av ett
garantiförhållande kan konsumenter nyttja en e-tjänst trots att den inte
upplevs vara fullständigt säker. Konsumenter skulle dock aldrig nyttja en e-
tjänst till vilken de inte har tilltro till.

Konsumentens behov påverkar kravet på tilltro
De behov som konsumenter upplever påverkar deras val av e-tjänst.
Tjänster med lågt engagemang föreligger vara mest lämpliga för
Internetkonsumtion då konsumenter önskar lägga lite tid på dessa ärenden
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samtidigt som tillgängligheten och friheten är stor. Vidare föreligger det
som om tilltro och engagemang är negativt korrelerade. Tilltro är därutöver
nödvändigt för att konsumenter skall utveckla rutinbeteende i samband med
nyttjande av e-tjänster, men rutin behöver inte vara ett tecken på tilltro.
Rutinanvändning av en e-tjänst kan ske till följd av exempelvis
bekvämlighet, varför den inte behöver vara en följd av ökad tilltro.

Ömsesidig påverkan
Tilltro är ett komplext begrepp och kan utgöra en ömsesidig påverkan på
behov och beteenden. Tilltro kan dels vara en följd av upplevelser och
behov samtidigt som tilltron kan påverka desamma. Detta ömsesidiga
förhållande mellan grunder och följder är en konsekvens av begreppets
komplexa natur. Tilltro är en känsla, men ingen garanti, varför det är
intressant att studera både vad som ligger till grund för tilltro och
upplevelserna av den. Erfarenheter, kvalitet, säkerhet, kontroll, och
integritet är faktorer som påverkar konsumenters tilltro till e-tjänster, men
tilltron kan även påverka konsumenters upplevelser av dessa faktorer.

Säkerhet & kvalitet
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster är nära förknippat med den upplevda
säkerheten av tjänsten. Säkerhet och tilltro kan dock inte likställas då tilltro
inbegriper mer än bara säkerhet. Skillnaden mellan tilltro och säkerhet
ligger, exempelvis, i att konsumenter måste ha tilltro till tjänsten för att
nyttja den, däremot kan den användas utan att den upplevs vara fullständigt
säker. Känslan av säkerhet och kontroll är viktigt för den upplevda
kvaliteten av e-tjänster. Faktorer som konsumenter upplever vara kvalitet
vid konsumtion av e-tjänster inbegrips även i definitioner av tilltro. Tilltro
innebär att lita på och ha förtroende för någon och då detta inte uppfylls
försämras såväl den upplevda kvaliteten av tjänsten som tilltron inför en
fortsatt affärsrelation.

Bruten tilltro
De fördelar som en e-tjänst erbjuder konsumenterna i förhållande till
traditionella tjänster, förknippas ofta med ökad tillgänglighet och
tidsbesparing. En affärsrelation som bygger på starkt tilltro innebär att
parterna har hög toleransnivå för uppkomna fel. Fördelarna av att använda
e-tjänster överväger ofta uppkomsten av fel. Enstaka defekter i e-tjänster är
ofta acceptabla då konsumenter har stark tilltro. Tilltron till tjänsten eller
tjänsteleverantören är därför svåra att skada så länge inte ett och samma fel
upprepas ett flertal gånger.
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99..11    FFOORRTTSSAATTTT  FFOORRSSKKNNIINNGG
Ursprunget till denna uppsats ligger i uppfattningen att det saknades
kunskap om konsumenters tilltro vid nyttjande av e-tjänster. Vi avgränsade
oss till Internetbanktjänster som studiefokus, eftersom vi antog att
konsumenter generellt var starkt engagerade i frågor som berör deras
privata ekonomi samt att Internet innebar ett visst risktagande i form av
ökat ansvar.

Nedan följande uppslag inför fortsatt forskning inom området e-tjänster och
konsumentbeteende.

Under vår studie har det framkommit att det finns skilda meningar om vad
som påverkar tilltro och vad tilltro påverkar. Bland annat har vi genom
intervjuobservationerna märkt att det finns ett tätt samband mellan tilltro
och säkerhet vad gäller e-tjänster. Det vore därför av intresse att vidare
studera huruvida uppfattningen om ett e-tjänstsystem är säkert påverkar
konsumenters tilltro till tjänsten samt om tilltron till ett system kan påverka
dess säkerhet genom att konsumenter uppfattar det som säkert.

Vidare anser vi att det skulle vara av intresse att studera huruvida tilltro i
affärsrelationen förändras i och med att handelsparterna i e-tjänsten inte
möter varandra ansikte mot ansikte vilket annars är ett traditionellt sätt att
skapa tilltro. Vad gäller e-handel så verkar det föreligga ett skifte i
affärsrelationens tilltroförhållande då konsumenten, vid speciellt e-
varuhandel, måste våga ge först för att få sedan.



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

104

KÄLLFÖRTECKNING
Artiklar

•  E som i effektiv-Blir e-banken lönsam? Affärsvärlden nr 43 27 oktober
1999

•  Belmann, S, Lohse L. G & Johnson J. E, Predictors of online bying
behavior, Communications of the ACM, december 1999, Vol 42 nr 12
p 32-38

•  Blois, K (1999) Trust in business to business relationships: An
evaluation of its status, Journal of Management studies, vol. 36, iss 2
mars 1999, p 197-215

•  Dash, J. Panel weighs Privacy vs. Security i Computerworld 22 nov
1999.

•  Datateknik 3.0, 27 jan 2000

•  Doney, P. & Cannon, J. (1997) ”An examination of the nature of trust in
byer-seller relationships”, Journal of Marketing, vol. 61, April, p 35-
51

•  Evans P. & Wurster T. S., Getting real about virtual commerce,
Harvard Business Review, Boston nov/dec 1999

•  Furber, R. Web of Fear, Marketing week 25 Nov 1999.

•  Harvard Business Review jan/feb 2000,  The future of commerce,
Boston, vol 78, sid 39

•  Larsch, E (1998) ”Do you trust the web?”, Ohio CPA Journal;
Columbus, Oct-dec 1998, Vol 57, Iss 4, p 8-11

••   Geyskens, I. & Steenkamp, J-B & Kumar, N. (1998) ”Generalizations
about trust in marketing channel relationships using meta-analysis”,
International Journal of Research in marketing, vol 15, iss 3 juli,
1998 p 223-248



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

105

••   Richardsson, D ”Internet Might not be best policy for buyers”, National
Underwriter 13 sep 1999.

•  Rousseau, D. & Sitkin, S. & Burt, R. & Camerer, C. (1998) ”Not so
different after all: a crossdiscipline view of trust”, Academy of
management review vol 23, no 3 p 393-404

Böcker
•  Ahrnell, B-M. & Nicou M., (1989) ”Kunskapsföretagens

marknadsföring – att utveckla förtroende, relationer och
kompetens”, Liber AB, Malmö

•  Alvesson, M., Sköldberg, K., (1994) ”Tolkning och reflektion-
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”, Studentlitteratur, Lund

•  Andersson, B-E., (1985) ”Som man frågar får man svar: en
introduktion i intervju och enkätteknik”, Rabén & Sjögren,
Stockholm

•  Andersson, P., (ed.) (1998) ”Track 6, Consumer behavior”, Elanders
Gotab, Stockholm

•  Arnerup-Coopers, B., & Edvardsson B., (1998)
”Tjänstemarknadsföring i teori och praktik”, Studentlitteratur, Lund

•  Assael, H., (1992) 4th ed. ”Consumer Behavior and Marketing
Action” PWS-KENT Publishing Company, Boston

•  Brejke, N., & Granmar, L., (1998) ”Adoption av Internetbank- en
fallstudie”, Handelshögskolan i Stockholm

•  Buzzell, R. D., & Gale, B. T., (1987) ”The PIMS principles” The Free
Press, New York

•  Edvardsson, B & Gustafsson, A. och Skålén, P. (1999) ”The role of
Trust and Trust drivers in Service Quality Management” Arbete,
människa, Miljö och nordisk Ergonomi nr 2:99. Abrahamssons Tryckeri
AB, Karlskrona



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

106

•  Engel, J. F., & Blackwell, R. D. (1982) 4th edition ”Consumer
Behavior”, CBS College Publishing, USA

•  Feurst O., (1999) ”One-to-one marketing”, Liber AB, Malmö,

•  Fukuyama, F., (1995) ”Trust – the social virtues and the creation of
prosperity”, Hamish Hamilton, London

•  Grant G.L., (1997) ”Understanding digital signatures – establishing
trust over the Internet and other networks”, McGraw-Hill, Inc., USA

•  Grönroos, C. (1992) ”Service management- Ledning, strategi,
marknadsföring i servicekonkurrens”, ISL Förlag, Göteborg

•  Hammersley, M., & Atkinson, P., (1996) ”Feltmetodikk- Grundlaget
for feltarbeid og feldforskning”, Ad Notam Gyldendal, Oslo

•  Holmberg, C. (1996) ”Stores and Consumers-two Perspectives on
Food Purchasing”, The Economic Research Institute at the Stockholm
School of Economics. Stockholm

•  Holme, M.I, Solvang, K.B, (1997) ”Forskningsmetodik- om
kvalitativa och kvantitativa metoder”, Studentlitteratur, Lund

•  Håkansson, P & Wahlund, R., (1996) ”Varumärken: från teori till
praktik”, Fonden för handels- och distributionsforskning, Stockholm

•  Johansson-Lindfors, M-B., (1993) ”Att utveckla kunskap”,
Studentlitteratur, Lund

•  Keen, P., Ballance, C., Chan, S., Schrump, S., (2000) ”Electronic
Commerce Relationship- trust by design”, Prentice-Hall Inc., USA

•  Kotler P. (1996) 9th ed “Marketing Management-Analysis, Planning,
implementation and control”, Prentice Hall, Engelwood Cliffs

•  Leebaert, D.(ed.), (1998) ”The future of the electronic marketplace”,
MIT Press, London



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

107

•  Lekvall, P., & Wahlbin C., (1993) 3:e uppl., ”Information för
marknadsföringsbeslut”, IHM Förlag AB, Göteborg

•  Lenander R., (1998) ”För säkerhets skull”, Bokförlaget
Kommunlitteratur, Höganäs

•  LM Ericsson, (1998) ”Branding”, Bröderna Trygg AB, Sverige

•  Lundahl, U., & Skärvad, P-H., (1982) ”Utredningsmetodik för
samhällsvetare och ekonomer”, Studentlitteratur, Lund.

•  Merriam, S. B., (1994) ”Fallstudien som forskningsmetod”,
Studentlitteratur, Lund

•  Myers, D. G. (1999) 6th ed ”Social Psychology”, The McGraw-Hill
Companies, Inc, Boston

•  Molander, B., (1993) ”Vetenskapsfilosofi”, Thales, Stockholm

•  Patel, R. & Davidsson B., (1994) 2:a uppl., ”Forskningsmetodikens
grunder – att planera, genomföra och rapportera en
undersökning”, Studentlitteratur, Lund

•  Patel, R. & Tebelius, U., (1987) ”Grundbok i forskningsmetodik”,
Studentlitteratur, Lund

•  Pålsson, T., (1998) ”Elektronisk handel över Internet II- de nya
affärsmodellerna”, Sveriges Tekniska Attachéer, Stockholm

•  Reedy, J., Schullo, S., Zimmerman, K., (2000) ”Electronic marketing
– integrating electronic resources inte marketing process”, Harcourt,
Inc. USA

•  Roos, I. (1998) ”Costomer switching behavoiur in retailing”, The
Swedish School of Economics snd Business Administration,
Helsingfors

•  Sandén, W. (1998) ”Nätet som marknadsplats- De svenska
pionjärerna”, TELDOK, Stockholm



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

108

•  Solomon, M. R., (1992) ”Consumer Behavior- Buying, having and
being”, Allyn and Bacon, USA

•  Solomon, M. R., Bamossy, G., Askegaard, S. (1999) 4th ed ”Consumer
Behavior- A European Perspective”, Prentice Hall, New Jersey

•  Starrin, B., & Svensson P-G., (1994) ”Kvalitativ metod och
vetenskapsteori”, Studentlitteratur, Lund

•  Svenning, C., (1997) 2:a uppl.,  ”Metodboken”, Lorentz förlag, Sverige

•  Wahlund, R (1996) ”Att fatta beslut under säkerhet och risk”,
Nordstedts Juridik AB, Stockholm

•  Zeithaml, V. A. (1990) ”Delivering quality service: balancing
customer perceptions and expectations”, Free Press, New York

•  Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J., (1996) ”Services marketing”, The
McGraw-Hill Companies, Inc. USA

•  Ödman, P-J., (1979) ”Tolkning, förståelse, vetande”, Almqvist &
Wiksell Förlag AB, Stockholm

Elektronsika källor
•  Association for Computer machinery. Prabhhudev, K., Nirup M.M.,

Shridar, B. (2000) The implication of online investing.
www.proquest.com/pdqweb (000214)

•  D’Hertfelt, S.(2000) Trust and the perception of security. Interaction
Architect. www.InteractionArchitect. com (000301)

•  Cheskin Research. (1999). eCommerce Trust Study.
www.sapient.com/Cheskin/ (000301)

•  Credit union Executive Journal (2000) Reaching the Internet generation.
www.proquest.com/pdqweb (000214)

•  Konsumenternas bankbyrå www.konsumentbankbyran.se/ (000427)

•  Konsumentverket www.konsumentverket.se (000427)



Källförteckning
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster

109

•  Moran, N. Chemical week Associates (nov 1999) Brand and trust on the
Internet: How to build amazon.chem. www.proquest.umi.com/pdqweb

•  Paul, F. (1998) Can your audience trust your Web site?
www.builder.com/business/Paul

•  Rodney Thomas (2000) How to create trust on the net. /ProQuest/
(000321).

•  TRUSTe Licensee Validation Page www.truste.org/validate

Ordböcker
•  Bonniers svenska ordbok (1987) Finland: Otava Keuru

•  Collins Rogets International Thesuaurus (1996), Caledonian
International Book Manufacturing Ltd, Glasgow

•  Nationalencyklopedin (1996) Bra böcker, Höganäs

•  Nordstedts Engels-svenska lexikon (1997) (2 ed.)

•  Shorter Oxford English Dictionary (1975) University Press, Oxford

•  Svenska akademiens ordlista, (1998)


