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SAMMANFATTNING 

Titel: Litar du på din internetbank? 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

Författare: Frida Banffy och Hanna Wirén 

Handledare: Jonas Kågström  

Datum: maj 2016 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ undersökning skapa förståel-

se för olika dimensioner av förtroende för internetbanker. Detta gör vi genom en repli-

kerande studie av Suh och Han’s undersökning från 2002. 

Metod: Vår studie är baserad på en kvantitativ forskningsmetod i form av en webbase-

rad enkätundersökning. Enkäten skickades ut till ungefär 380 personer som gav oss 150 

representativa svar tillbaka. Det empiriska materialet analyserades sedan i statistikpro-

grammet SPSS där det genomfördes tre analyser: korrelationsanalys, faktoranalys och 

klusteranalys.  

Resultat & Analys: Resultatet visar att förtroende är den högst aktuella egenskapen för 

att kunder ska använda internetbank. Modellen TAM visas även vara aktuell, där an-

vändarvänligheten och nyttan påverkar attityden betydligt. 

Förslag till vidare forskning: Studien gör en undersökning där modellen TAM är ak-

tuell med en förlängning vilket är förtroende. Det skulle vara intressant att testa denna 

modell på en annan marknad och se om verkligen förtroendet är lika aktuellt på en ”icke 

känslig” marknad.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med vetskap om att förtroende är en avgörande 

faktor för acceptansen av internetbanker. Även att hur användaren upplever internet-

bankens hemsida, huruvida de kan göra det som de vill på den aktuella sidan. 

Nyckelord: Kundförtroende, internetbanker, TAM. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: Do you trust your internet bank? 

Level: Final Assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Frida Banffy and Hanna Wirén  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: May 2016 

Aim: The purpose of this study is that through a quantitative survey create an under-

standing of the different dimensions of trust in online banking. We do this by replicating 

a study by Suh and Han's from 2002. 

Method: Our study is based on a quantitative survey in the form of a web-based survey. 

The questionnaire was sent to about 380 people who gave us 150 representative re-

sponses back. The empirical data were then analyzed in SPSS which conducted three 

different analyzes: correlation analysis, factor analysis and cluster analysis. 

Result & Analysis: The results show that trust is the maximum current property for 

customers to use online banking. TAM model is also shown to be up to date, where the 

perceived ease of use and perceived usefulness affects attitude considerably. 

Suggestions for further research: The study makes a survey of TAM model that is 

current with an extension which is trust. It would be interesting to test this model in 

another market and see if trust really is as topical as a "non-sensitive" market. 

Contribution of the thesis: The study contributes to the knowledge that trust is a criti-

cal factor in the acceptance of online banking. Also the user experience online bank 

website, whether they can do what they want on the current page. 

Key words: Customer trust, Internet banking, Technology acceptance model. 

  



 

 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Jonas Kågström som med öppna armar har 

hjälpt oss när det funnits funderingar och frågor då han bidragit med otroligt mycket 

hjälp och motivation. Vi vill även tacka honom för hans tillgänglighet och snabb re-

spons vid kluriga tillfällen samt tacka honom för hans tålamod. Vi vill även tacka vår 

examinator Lars-Johan Åge för goda råd och härligt engagemang.  

Slutligen vill vi tacka våra härliga respondenter som gjorde vår undersökning möjlig för 

utan deras snabba och utförliga svar hade inte denna studie varit möjlig.  

TACK! 

 

 

Gävle, maj 2016. 

 

____________________________ ______________________________ 

Frida Banffy   Hanna Wirén 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Problematisering ........................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 3 

1.3 Avgränsning ............................................................................................................... 3 

2. Teori ................................................................................................................................... 4 

2.1 Allmänt om förtroende .............................................................................................. 4 

2.2 Tre dimensioner av förtroende ................................................................................. 6 

2.2.1 Förmåga ................................................................................................................ 6 

2.2.2 Välvilja ................................................................................................................. 7 

2.2.3 Integritet ............................................................................................................... 8 

2.3 Internet och Internetbanker ..................................................................................... 8 

2.4 Internetbanker och förtroende ................................................................................. 9 

2.5 Förtroende för e-handel och e-tjänster .................................................................. 10 

2.6 Technology Acceptance Model ............................................................................... 11 

2.7 Upplevd användbarhet, användarvänlighet och risk ........................................... 14 

2.8 State of the art .......................................................................................................... 14 

3. Metod ............................................................................................................................... 17 

3.1 Val av forskningsdesign .......................................................................................... 17 

3.2 Population ................................................................................................................. 17 

3.3 Urval ......................................................................................................................... 17 

3.4 Operationalisering ................................................................................................... 18 

3.5 Reliabilitet ................................................................................................................ 20 

3.6 Enkätutformning ..................................................................................................... 21 

3.6.1 Formulering av frågor ........................................................................................ 21 

3.6.2 Skalutformning ................................................................................................... 23 

3.6.3 Pilotstudie ........................................................................................................... 23 

3.6.4 Utskick av enkät ................................................................................................. 24 

3.6.5 Omkodning ......................................................................................................... 24 

3.7 Validitet .................................................................................................................... 24 

3.8 Generalisering .......................................................................................................... 25 

3.9 Bortfall ...................................................................................................................... 25 



 

 

 

3.10 Analysmetod ............................................................................................................. 26 

3.10.1 Korrelationsanalys .............................................................................................. 26 

3.10.2 Klusteranalys ...................................................................................................... 27 

3.10.3 Faktoranalys ....................................................................................................... 27 

4. Resultat och Analys ........................................................................................................ 29 

4.1 Korrelationsanalys ................................................................................................... 29 

4.1.1 Korrelation 1 ...................................................................................................... 29 

4.1.2 Korrelation 2 ...................................................................................................... 29 

4.1.3 Korrelation 3 ...................................................................................................... 30 

4.1.4 Korrelation 4 ...................................................................................................... 30 

4.1.5 Korrelation 5 ...................................................................................................... 31 

4.1.6 Sammanfattning korrelationsanalys ................................................................... 31 

4.2 Faktoranalys ............................................................................................................. 31 

4.2.1 Faktor 1: Förtroendet .......................................................................................... 33 

4.2.2 Faktor 2: Positiv Inställning ............................................................................... 33 

4.2.3 Faktor 3: Attityden till internetbanker ................................................................ 34 

4.2.4 Faktor 4: Erfarenhet & tid .................................................................................. 35 

4.2.5 Faktor 5: Platsen för användandet ...................................................................... 35 

4.2.6 Sammanfattning faktoranalys ............................................................................. 36 

4.3 Klusteranalys ........................................................................................................... 36 

4.3.1 Kluster 1: Skeptiska män .................................................................................... 37 

4.3.2 Kluster 2: Medelålders skeptiker ........................................................................ 37 

4.3.3 Kluster 3: Negativ pensionär .............................................................................. 38 

4.3.4 Kluster 4: Positiva studenter .............................................................................. 39 

4.3.5 Kluster 5: Arbetande positiva kvinnor ............................................................... 39 

4.3.6 Sammanfattning klusteranalys ........................................................................... 39 

5. Slutdiskussion ................................................................................................................. 41 

5.1 Teoretiskt bidrag ..................................................................................................... 42 

5.2 Praktiskt bidrag ....................................................................................................... 43 

5.3 Förslag till vidare forskning ................................................................................... 43 

Referenser ............................................................................................................................... 45 

 

 



 

 

 

Bilagor ..................................................................................................................................... 49 

Bilaga 1: Enkätutformning ................................................................................................ 49 

Bilaga 2: Frågor .................................................................................................................. 53 

Bilaga 3: Korrelationsanalys ............................................................................................. 54 

Bilaga 4: Deskriptiv statistik ............................................................................................. 55 

Bilaga 5: Total Variance explained ................................................................................... 56 

 

Modeller 

Modell 1: Egen bearbetning av Mayer et al. (1995, s.715). ...................................................... 6 

Modell 2: TAM. Egen bearbetning av Davis et al. (1989, s. 985). ......................................... 12 

Modell 3: Egen bearbetning av Suh & Han (2002, s. 250). .................................................... 13 

Modell 4: Google forms (Egen). .............................................................................................. 22 

Modell 3: Egen bearbetning av Suh & Han (2002, s. 250). .................................................... 41 

 

 

Tabeller 

Tabell 1: State of the art (egen). .............................................................................................. 16 

Tabell 2: Operationalisering av enkät (egen). ......................................................................... 19 

Tabell 3: Cronbachs Alpha (egen). .......................................................................................... 21 

Tabell 4: Number of Cases in each Cluster (egen). ................................................................. 27 

Tabell 5: KMO & Barletts test (egen). .................................................................................... 28 

Tabell 6: Faktoranalys (egen). ................................................................................................. 32 

Tabell 7: Klusteranalys (egen). ............................................................................................... 37 

 

 



 

1 

 

 

 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en problematisering av ämnet som avslutas med studiens 

syfte. Slutligen presenteras studiens avgränsning. 

1.1 Problematisering 

Numera förändras internettekniken snabbt och onlinetjänster erbjuder konsumenter ett antal 

informationsrelaterade fördelar som gynnar användandet. Maditinos, Chatzoudes och Sarigi-

annidis (2013, s. 98) och Grabner-Kräuter och Faullant (2008, s. 483) beskriver fördelarna 

med internetbanker som att kunden har möjlighet att göra transaktioner på sina konton oavsett 

var de befinner sig i världen. Även att de har tillgång till personlig information för att fatta 

investeringsbeslut och göra jämförelser mellan olika tjänster. Maditinos et al. (2013, s. 98) 

definierar internetbanker som en leverans av banktjänster via internet och erbjuder många 

potentiella fördelar för att genomföra transaktioner. För att öka kundnöjdheten och användan-

det menar Maditinos et al. (2013, s. 98) att bankerna bör erbjuda snabbare, enklare och mer 

tillförlitliga tjänster via deras hemsida.  

För att internetbanker ska kunna utvecklas och bli större krävs det att kunder har tillit till dem 

menar Suh och Han (2002, s. 249). En av de vanligaste anledningarna till att kunder har för-

troende för internetbanker är att de redan har ett etablerat förtroende för den fysiska banken 

anser Montazemi och Qahri-Saremi (2015, s. 211). Under det senaste årtiondet har använd-

ningen av internet ökat markant, i Sverige är ca 90 % av befolkningen uppkopplad (Amiri & 

Reif, 2013, s. 51). I och med detta har även användningen av internetbanker ökat markant det 

senaste årtiondet menar Yu, Balaji och Khong (2015, s. 237) och Takieddine och Sun (2015, 

s. 361). 

En modell som är aktuell i forskningen om teknologiacceptans och användandet av teknologi 

är modellen Tecknology Acceptance Model (TAM). Den grundar sig från Fred Davis 1989 

som utifrån uppföljande artiklar beskrivit modellen. Med grund av tidigare forskning (Davis 

1989; Davis, Bagozzi, och Warshaw 1989; Davis och Venkatesh 1996) och utveckling av 

många forskare har den bekräftats vara bra och används i många år. TAM är en modell som 

enligt Presley och Presley (2009, s. 168) utvecklades för att fokusera på användaracceptans av 

datasystem, vilket i grund och botten bygger på modellen Theory of Reasoned Action (TRA). 

TRA är en modell från socialpsykologin som studerar medvetna beteenden. TAM har enligt 
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Presley och Presley (2009, s. 169) med framgång använts för att få fram olika systemanvänd-

ningar och den har även bevisats genom förgående forskning att den kan på ett korrekt sätt 

appliceras vid olika studier.   

Förtroende har enligt Yousafzai, Pallister and Foxall (2009, s. 591) setts som nyckeln till en 

fungerande e-handel eftersom osäkerheten kring det ömsesidiga beroendet existerar. Banksek-

torn kräver en stark nivå av hög tillit som handlar om bland annat säkerhet och integritet, det 

är även på grund av detta som människor väljer att inte använda internetbanker. Författarna 

anser även att bristen av förtroendet för internet utgör ett hinder för att finna förtroende för 

internetbankerna. För att internetbanker ska överleva förklarar Yousafzai et al. (2009, s. 591) 

att det handlar om vad banken har för förmåga att övertyga kunderna att stanna kvar, vilket 

kan ske genom en förtroendebaserad samverkansprocess. Vilket även bekräftas hos forskarna 

Suh och Han (2002, s. 249). 

Även fast många branscher har blivit påverkade av e-handeln är det enligt Mukherjee och 

Nath (2003, s. 5) definitivt banksektorn som har påverkats hårdast. Detta har öppnat upp för 

nya möjligheter och strategier för banker runt hela världen. Även Kesharwani och Singh Bisht 

(2012, s. 303) anser att ha tillgång banken via internet är världsledande eftersom det erbjuder 

kunderna att göra deras bankaktiviteter på valfri plats och i princip när som helst. Mukherjee 

och Nath (2003, s. 5) menar även att internet är den nya drivmotorn för ekonomin. Internet-

banker underlättar och uppmanar även för kunderna att kunna utföra de flesta banktjänster 

själva utan att lämna sitt hem eller organisation. Även Zhao, Koenig-Lewis, Hanmer-Lloyd 

och Ward (2009, s. 8) betonar fördelen av att inte behöva lämna sitt hem och påpekar att det 

även ger kunderna en kostnadseffektiv tjänst.   

Mukherjee och Nath (2003, s. 6) menar även att den fysiska separationen mellan kunden och 

banken ger en upplevd osäkerhet för internetbanker, vilket gör att banken måste arbeta mot en 

trovärdig relation och främja kundlojalitet och transaktioner på internet. På grund av detta ger 

internetbanker en unik miljö där författarna anser att förtroende är av störst vikt. Expressen 

(2015) visar även i en undersökning att det endast är tjugoåtta procent har högt förtroende för 

sin internetbank och banksektorn, däremot menar de att nästan hälften är neutrala till banken. 

Kvalitetsindex (2015) visar även dem att tjugoåtta procent har mycket högt förtroende men i 

helhet har det visats att många är skeptiska och att siffrorna har blivit lägre sedan 2010. 
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Begreppet förtroende citeras i många forskningsområden idag. Ett problem är dock att det inte 

finns en allmänt accepterad vetenskaplig definition anser Mayer, Davis och Shoorman (1995, 

s. 709) och Rousseau, Sitkin Burt och Camerers (1998, s. 394). Med hjälp av en klar förståel-

se av förtroende kan det hjälpa människor att bygga relationer och bygga samarbeten. Den 

definitionen som Mayer et al. (1995, s. 712) använder är viljan att vara sårbar. Däremot menar 

Johnson - George och Swap (1982, s. 1306) att förtroende handlar om viljan att ta risker och 

att det är det som är den gemensamma nämnaren. Mayer et al. (1995, s. 712) anser dock att 

risk går parallellt med ordet sårbarhet. Att visa sig svag är att ta en risk, men det handlar inte 

om att ta risker utan att ha viljan att ta risker. Det anser även Abbes och Codey (2015, s. 

1106) som menar att förtroende kan definieras som viljan att förlita sig på en annan part, som 

kan vara en risk ur många synvinklar. Den definitionen som Mayer et al. (1995, s. 717) för 

fram gällande förtroende består av tre komponenter som de anser är förmåga, välvilja och 

integritet. De menar att dessa faktorer är viktiga för förtroende och varje faktor kan variera 

oberoende av de andra, det innebär dock inte att de orelaterade till varandra utan att de kan 

skiljas åt. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ undersökning skapa förståelse för olika 

dimensioner av förtroende för internetbanker. Detta gör vi genom en replikerande studie av 

Suh och Han’s undersökning från 2002. 

1.3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad i sitt omfång. Den studerar antagandet av internetbanker i Sverige, 

men av ekonomiska och praktiska skäl har vi inte möjlighet att nå ut till en tillräckligt stor 

urvalsgrupp för att kunna göra generella slutsatser om vad som påverkar användaren att anta 

dess internetbank. 
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras en text om begreppet förtroende, en passande modell om an-

vändaracceptansen samt avslutas med en text om internetbanker, internet och förtroendet.  

2.1 Allmänt om förtroende  

Den tidigare forskningslitteraturen visar tydligt enligt Belonax, Newell och Plank (2007, s. 

249) att förtroende är ett centralt begrepp men visar även att det finns en bristfällig tydlighet 

om vad begreppet egentligen ska definieras som. Likheten mellan förtroende och tillit är rela-

tivt lika menar Mayer et al.(1995, s. 713). För att finna förtroende för någon annan måste den 

andra individen ha förmågan och viljan att leverera den. Det kan även ses som att denne är 

villig att tro på en persons handlingar och ord. Mayer et al. (1995, s. 713) hänvisar även till 

forskaren Luhmann (1988) som diskuterar kring skillnaden på förtroende och tillit. I båda 

fallen menar han att det kan leda till besvikelse. Förtroende som vi behandlar här menar Luh-

mann (1988) kräver ett tidigare engagemang, ett erkännande och en acceptans att risk kan 

förekomma. Författaren menar även att en individ ständigt är i förtroende om den inte lämnar 

huset varje morgon med en pistol i handen. De menar alltså att en individ alltid i sin vardag på 

något sätt ständigt är i förtroende till andra individer i sin omgivning.  

Precis som författare ovan styrker även Mayer och Davis (1999, s. 124) detta, då förtroende 

innebär att vara risktagande för någon annan. Rousseau, Sitkin, Burt, och Camerer (1998, s. 

395) menar att risk är sannolikheten av förlust som upplevs av en annan individ. Det måste 

finnas ett beroende som är ömsesidig där bådas behov ska uppfyllas med hjälp av den andra 

personen. Young och Albaum (2003, s. 254) presenterar förtroende utifrån Deutsch (1962) 

synsätt som anser att det är ett sätt att uppleva och hantera risker. De menar att egenskapen 

kommer fram i situationer som kan anses riskabla. Även Johnson-George och Swap (1982, s. 

1306) utgår från denna författare som menar att risk tillsammans med tro, kompetens och till-

förlitlighet är centrala begrepp som anses går under förtroende. Young och Albaum (2003, s. 

254) hävdar att förtroende är stationerad i sammanhanget av samspelet själv, med det menas 

att strukturen av lagar och normer som skapar förtroende med de individer som denne in-

teragerar med. Chang, Wang, Chih och Tsai (2012, s. 943) anser däremot att förtroende är en 

viktig variabel som influerar goda relationer och engagemang.  

Mayer et al. (1995, s. 716) anser att förtroende bygger på förväntningar om hur en annan indi-

vid ska uppföra sig. Vilket bygger på individens tidigare och nuvarande explicita och implici-
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ta krav. Rousseau et al. (1998, s. 394) poängterar att det är ett problem idag att det inte finns 

en accepterad vetenskaplig definition av begreppet förtroende. Däremot menar forskare att 

förtroende kan vara viktigt av många anledningar, exempelvis att de minskar konflikter och 

gör kooperativt beteende möjligt. Precis som Rousseau et al. (1998, s. 394) nämner ovan är 

innebörden av förtroende inte helt accepterat och slutgiltigt. Däremot menar Rousseau et al. 

(1998, s. 394) att de flesta forskarna använder några gemensamma nämnare, viljan att vara 

sårbar, viljan att lita på och förväntningar. Dessa tankegångar stöds även av Mayer et al. 

(1999, s. 124) som anser att just viljan av att vara sårbar för en annan individ är en bra defini-

tion av förtroende.  

En vanlig uppfattning hos olika forskare anser Blois (1999, s. 204) handlar om att en individ 

visar att den har förtroende för personen i fråga. Samtidigt som du känner så, ger du personen 

din sårbarhet och möjligheten för den personen att såra eller missgynna dig. Blois (1999, s. 

205) menar även att förtroendet växer ju längre tid du känner personen och även ger den stör-

re befogenheter med tiden.  

Förtroende handlar enligt Blois (1999, s. 198) om en attityd som kan uttryckas i situationer 

där en person riskerar något av ett värde, försöker uppnå ett mål eller när en person försöker 

förlita sig på en annan människa. Han menar även att begreppet är en tro, tron på att ord eller 

löften går att lita på men även att det finns ömsesidiga skyldigheter. Sammanfattningsvis an-

ser både Blois (1999, s. 198) och Belonax et al. (2007, s. 249) att förtroende kan definieras 

väldigt olika, både som en tro, ett beteende och en attityd. Blois (1999, s. 199) tar även upp 

Hosmers (1995) definition, som anser att begreppets definition även ska innehålla att förtro-

ende är beroende av en person eller grupp. Blois (1999, s. 199) diskuterar en definition där 

ömsesidigheten är relevant precis som även Rousseau et al. (1998, s. 395) betonar. Med det 

menar Blois (1999, s. 201) att det inte är nödvändigt då exempelvis A i högsta drag behöver 

lita på B att utföra X uppgiften, men i detta fall är det inte nödvändigt att B behöver lita på A. 

Något som däremot undermedvetet förekommer i många definitioner är att förtroendet gärna 

ska bli besvarat.  

Rousseau et al. (1998, s. 394) har utifrån dessa komponenter och andra forskare skapat sin 

egen definition på förtroende. Hans definition är ”Förtroende är ett psykologiskt tillstånd som 

innefattar avsikt att acceptera sårbarhet baserat på positiva förväntningar avsikter eller bete-

ende i en annan”.  
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2.2 Tre dimensioner av förtroende  

Det finns som nämnts tidigare en rad olika definitioner och åsikter om vad förtroende är och 

hur den karakteriseras. Enligt Mayer et al. (1995, s. 717) grundar sig den mesta litteraturen i 

tre egenskaper, dessa är: förmåga, välvilja och integritet. Det är dessa tre som står för en stor 

del av förtroende och trovärdighet. Varje egenskap bidrar med ett unikt perspektiv på förtro-

ende.  

 

Modell 1: Egen bearbetning av Mayer et al. (1995, s.715).  

 

2.2.1 Förmåga  

Förmåga är den komponent som enligt Mayer et al. (1995, s. 717) består utav kompetenser, 

färdigheter och egenskaper som gör att en individ kan ha inflytande inom vissa specifika om-

råden. I en senare artikel beskriver Mayer et al. (1999, s. 124) vad förmågan innebär och me-

nar även att det är här de tillåter en individ att ha extra inflytande på resten av gruppen. Även 

McKnight och Chervany (2002, s. 49) styrker detta, då de anser att det handlar om att ge den 

andra parten makt eller förmågan att göra vad som behövs göras och även förväntar att parten 

ska göra det på ett bekvämt och korrekt sätt. Mayer et al. (1995, s. 717) hävdar att förmågan 

är specifik då individen kan vara väldigt kompetent inom ett visst område, då utger denne 

förtroende inom det området. Med detta sagt menar författarna att det kan vara en fallenhet då 

det är lätt att enbart ha förtroende för den individen i det specifika ämnet och inte i något an-

nat område som individen antagligen är minst lika bra i. Därför anser Mayer et al. (1995, s. 

717) att förmågan är områdesspecifik. 
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Både Belonax et al. (2007, s. 249) och Young och Albaum (2003, s. 255) för ingen en diskus-

sion om begreppet förmåga men nämner däremot kompetens som en utav de stora definitio-

nerna av förtroende. Belonax et al. (2007, s. 249) diskuterar om trovärdigheten som sedan 

mynnar ut i kompetens och förtroende. Detta synsätt är inte riktig densamma som Mayer et al. 

(1995, s. 717). Skillnaden mellan författarnas synsätt är att kompetens hör ihop med förtroen-

de men inte ingår i begreppet förtroende. Däremot hänvisar Belonex et al. (1995, s. 249) till 

både Svan, Bowers och Richardson (1988) och Sirdeshmukh, Singh och Sabol (2002) där 

dessa författare tror att kompetens är en egenskap som ingår i begreppet förtroende. 

2.2.2 Välvilja  

Välvilja är ett element som består utav viljan att göra gott utan ett vinstsyfte. Det handlar en-

ligt Mayer et al. (1995, s. 718) om en relation mellan två individer där de vill hjälpa sin 

skyddsling utan att egentligen behöva vara till hjälp och utan att det finns en yttre belöning.  

Välvilja kan även kallas godhet enligt Mayer et al. (1995, s. 719) där fokus ligger på ett posi-

tivt samband mellan individerna. Detta tankesätt styrker även Mayer et al. (1999, s. 124) i en 

senare artikel där författarna anser att välvilja kan sammanfattas som att denne bryr sig om 

sina anställdas intressen.  

Synen på välviljan som godhet diskuterar även Pavlou (2002, s. 249) som anser att välviljan 

handlar om förtroendet i en parts goodwill. Han hävdar även att välvilja är en av de två di-

mensionerna av förtroende där den andra dimensionen är trovärdighet. Pavlou (2002, s. 249) 

hävdar att välvilja är en förväntan av en individ som ska ha bra avsikter som är fördelaktiga 

för en själv även om något bättre skulle dyka upp. En liknande tankegång har McKnight och 

Chervany (2002, s. 49) som anser att välvilja handlar om att bry sig om den andra parten och 

att agera för dess intressen. Dessa förväntningar utgår från individens goodwill och det är där-

för Pavlou (2002, s. 249) anser att välvilja ger en högre nivå av förtroende än den andra di-

mensionen, trovärdighet. Även Blois (1999, s. 198) och Belonax et al. (2007, s. 249) nämner 

välvilja som en viktig faktor av förtroende. De anser att den upplevda välviljan och trovärdig-

heten är målet med begreppet. Här kan vi se en diskussion om trovärdighet som även Pavlou 

(2002, s. 249) betonar.  
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2.2.3 Integritet  

Det tredje elementet innefattar enligt Mayer et al. (1995, s. 719) integritet, med det menas att 

en individ i en relation följer vissa principer som accepteras av den andra individen. Författar-

na betonar även vikten av acceptansen av principerna, att de är viktiga och att de visar den 

personliga integriteten denne har. Denna tankegång stöds även av Mayer et al. (1999, s.124) 

där integritet definieras som att ledningen ska fullfölja de principer som de anställda tycker är 

acceptabla. Enligt McKnight och Chervany. (2002, s. 49) betyder integritet att en person be-

rättar sanningen, uppfyller löften och agerar etiskt. Även Chang et al. (2012, s. 943) menar att 

integritet är förknippat med begreppet förtroende. De anser att förtroende handlar om den tillit 

en person har för individens ansvar och integritet. Även Blois (1999, s. 198) och Belonax et 

al. (2007, s. 249) identifierar förtroende med integritet, de betonar även vikten av tillförlitlig-

het och pålitlighet. Mcknight och Chervany’s (2002. s. 40) syn på förtroende utgår från May-

ers et al. (1995, s. 719) där de tre komponenterna är centrala. Författarna menar däremot att 

det finns en fjärde komponent som är lika viktig, det är förutsägbarheten. Dessa fyra kompo-

nenterna anser McKnight och Chervany (2002, s. 40) utgör mer än 90 % av definitionerna av 

förtroende.   

2.3 Internet och Internetbanker 

Banker har alltid varit en mycket informationsintensiv verksamhet som använder informa-

tionsteknik (IT) för att förvärva, bearbeta och leverera information till berörda användare. Tan 

och Teo (2000, s. 2) anser att IT inte bara är viktigt för bearbetning av information utan även 

för att differentiera sina produkter och tjänster. De måste ständigt hitta nya sätt att förnya och 

uppdatera sig för att behålla sina krävande och mer krävande kunder men även för att kunna 

ge praktiska, pålitliga och snabba tjänster.  

Sedan internet introducerades 1969 har det utvecklats från den enda domänen av datanördar 

och akademiker till en mainstream kanal för kommunikation. I slutet av 1990-talet blev det 

vanligare att använda internet som ett potentiellt medium för elektronisk handel. Den snabba 

tillväxten av internet har enligt Tan och Teo (2000, s. 2) presenterat en helt ny värld av möj-

ligheter men även hot mot olika verksamheter. Uppkomsten av internetbanker har gjort att 

många banker har fått ompröva sina IT-strategier för att kunna behålla sin konkurrenskraft. 

Tan och Teo (2000, s. 3) menar att kunder idag kräver mer av sina banktjänster, där de vill ha 

mer flexibilitet och bekvämlighet. I slutet av 1980-talet utvecklades banktekniker för att göra 
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det enklare för kunderna att använda banktjänster på andra ställen än på fysiska bankkontor. 

Dessa tekniker är bland annat telefonbanker, bankomater, ökat användande av bankkort och 

föregångaren till internetbanker som var en egenutvecklad programvara som installerades på 

kundens dator förklarar Hernandez och Mazzon (2007, s. 76).   

Internetbanker ger kunderna möjligheten att utföra ett brett spektrum av banktransaktioner 

elektroniskt via bankens hemsida. Dock menar Tan och Teo (2000, s. 4) att när internetban-

kerna infördes så användes det främst som en informationskanal där de marknadsförde sina 

produkter och tjänster. Med utvecklingen av asynkrona tekniker och säkrare elektroniska 

transaktionstekniker har flera banker börjat använda internetbanken som ett transaktionsbase-

rat och informativt medium. Som ett resultat av detta menar Tan och Teo (2000, s. 4) att de 

som är registrerade på internetbanker kan utföra vanliga bankärenden som skriva checkar, 

betala räkningar, överföra pengar och fråga om saldon.  

Under det senaste årtiondet har internetbankerna ökat menar Yu et al. (2015, s. 237) och Ta-

kieddine och Sun (2015, s. 361). Tan och Teo (2000, s. 4) anser att internetbankerna har ut-

vecklats till en ”one stop service och informationsenhet” som utlovar stora fördelar för både 

banker och konsumenter. Ur kundens perspektiv är internetbanker ett mycket bekvämt och 

effektivt sätt att hantera sina bankärenden då det är tillgängligt 24 timmar om dagen alla dagar 

i veckan. Dessutom är informationen alltid uppdaterad. Grabner-Kräuter och Faullant (2008, 

s. 483) beskriver att fördelarna med internetbanker är att kunderna kan göra många olika 

transaktioner via bankens hemsida, när och var som helst, samt att det går snabbare och är 

billigare än om det skulle göras på ett fysiskt bankkontor.  

2.4 Internetbanker och förtroende 

Frågan om förtroende anser Suh och Han (2002, s. 249) är ännu viktigare när det handlar om 

internetbanker än fysiska banker. Detta för att förtroende är särskilt viktigt när osäkerhet och 

risk finns och kontrakt och garantier oftast är frånvarande, vilket Yu et al. (2015, s. 237) ock-

så menar är viktigt. På grund av den osäkerhet som generellt finns på internet så är förtroende 

extra viktigt poängterar Yu et al. (2015, s. 238). Suh och Han (2002, s. 250) menar att med 

internet har användare tillgång till sin bank över hela världen och har tillgång till känsliga filer 

och informationsöverföring via sina datorer. Internetbanker är således av sin natur riskabla 

med tanke på säkerheten. Suh och Han (2002, s. 249) poängterar att internetbanker är mycket 
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osäkra för att parterna som är inblandade inte är på samma ställe. Detta medför att kunden inte 

kan observera bankkassörens beteende direkt så som fysisk närhet, handslag och kroppsspråk. 

Den avgörande faktorn för att internetbanker ska utvecklas och bli större är att kunderna har 

tillit till dem.  Montazemi och Qahri-Saremi (2015, s. 211) påpekar att förtroende för fysiska 

banker oftast är anledningen till att kunden har förtroende för dess internetbank.  

Grabner-Kräuter och Faullant (2008, s. 484) menar att konsumenternas förtroende är en viktig 

faktor, speciellt när det handlar om buisness to consumer (B2C) affärer på internet. De menar 

dock att förtroende är en central del i transaktioner oavsett om det är i en fysisk affär eller på 

en hemsida.  

2.5 Förtroende för e-handel och e-tjänster 

Affärer på internet har visats växa snabbt och är en mycket konkurrenskraftig marknad, vilket 

enligt Amiti och Zott (2001 s. 493) kallar för e-handel. För många konsumenter symboliserar 

e-handel något som är okänt och annorlunda. Både etablerade företag samt nyskapande före-

tag utnyttjar möjligheten som internet ger och skapar välstånd. Amiti och Zott (2001 s. 494) 

anser att e- handel kan generera rikedom och har likaså lockat uppmärksamhet inom områden 

som entreprenörskap och strategisk ledning vilket även kan gå under tillkomsten av namnet e-

business.  

McKnight och Chervany (2002, s. 35) menar att bara för några år sedan gick kunderna runt 

hörnet för att köpa sina lokala råvaror där de både kände och hade hört gott om säljaren. Där 

kunde de både inspektera och utvärdera varorna innan köpet. Valet av varor eller tjänster be-

stod även av personliga erfarenheter eller upplevelser av vänner. Idag menar författarna att 

kunderna är beroende av certifikat och licensieringar för att kunna bedöma hur varor eller 

tjänsterna troligtvis är. Eftersom e-handel ger oss mindre möjligheter att kontrollerna kvalite-

ten är det ännu viktigare med tillit och förtroende för affärer på internet. Gefen och Straub 

(2004, s. 407) påpekar att människor är beroende av förtroende för att kunna minska den soci-

ala osäkerheten, vilket lätt kan uppstå i e-handel där just regler och seder inte är lika självkla-

ra.  

Mcknight, Choudhury och Kacmar (2002 s. 334) menar att konsumenter ofta tvekar på att 

handla från webbaserade leverantörer. Orsaken till detta är att de upplever en stor risk att per-

sonliga uppgifter ska bli stulna. McKnight et al. (2002, s. 335) menar därför att webbleveran-
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törer måste agera målmedvetet och få konsumenterna att ändra uppfattning om osäkerheten 

vilket kan göras genom att bygga tillit för den egna webbplatsen och genom att bredda förtro-

endet för hela internetmiljön.  

Förtroende byggs enligt Grefen och Straub (2004, s. 410) upp successivt genom pågående 

interaktioner som gör att människor kan skapa förväntningar på vad en organisation eller en 

annan människa kan göra. Just bristen på förtroende är viktigt att åtgärda och egenskaper i e-

handeln sägs byggas genom en positiv interaktion med människor. Teo och Liu (2007, s. 22) 

poängterar även den centrala rollen och betonar den osäkerhet och beroende som förtroende 

utstrålar. E-handeln är även påverkad av ryktet som sprids, vilket Teo och Liu (2007 s. 23) 

anser är sårbart då de menar att ryktet tar lång tid att bygga upp men kan förstöras mycket 

snabbare. Det är viktigt att noggrant skydda det då det är en strategisk tillgång som lätt kan 

skadas. Det är en tillgång som kräver långsiktiga investeringar, resurser och insatser samt 

uppmärksamhet i olika kundrelationer. Teo och Liu (2007 s. 22) anser även att det finns 

många forskare som anser att förtroende är en kritisk faktor och påverkar spridningen av e-

handel negativt.  

Att jobba på kundrelationer är ingen nyhet, Teo och Liu (2007 s. 24) menar att det ska finnas 

en fysisk närvaro oavsett om handeln sker online eller inte. Vilket i sin tur kommer öka kon-

sumenternas förtroende och tillgodose kundernas efterfråga. Författarna menar att det är vik-

tigt att kunderna får interagera på ett sätt som de känner sig bekväma med. Leverantörer ska 

även erhålla en konsekvent bild och ge en personlig service till alla. Det som även kan öka 

tillfredställelsen hos en kund och nå starkare trygghet är enligt Teo och Liu (2007 s. 24) 

kommunikation, som även kan växa till förtroende.  

2.6 Technology Acceptance Model  

Technology Acceptance Model (TAM) är en modell som är inspirerad av Fishbein och Ajzen 

ursprungliga modell Theory of Reasoned Action (TRA) som enligt Schepers och Wetzels 

(2007, s. 91) är en generell modell av medvetna beteenden. Precis som tidigare författare me-

nar Davis et al. (1989, s. 983) att modellen är generell som inte specificerar sig på de beteen-

den som är verksamma utan vid tillämpning hänförs till egna variabler, se modell 2 nedan. En 

persons utförande med ett visst beteende är beroende av vad avsikten är. Beteende intentio-

nen, INT, som det kallas i modellen bestäms gemensamt av personens inställning och subjek-
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tiva normer. INT kan enligt Davis et al. (1989, s. 984) förklaras som ett mått på en avsikt att 

utföra ett beteende. Författarna menar att attityden och den subjektiva normen är beteendein-

tentionen som sedan mynnar ut i det aktuella beteendet.  

Davis och Henkatesh (1996, ss. 19-20) anser att denna modell används av många forskare 

som ett verktyg för att bedöma och förutsäga användaracceptansen och till att förvärva ny 

informationsteknik. Författarna (1996, s. 21) förklarar även att modellen har visat sig vara 

effektiv för att läsa av olika beteenden vid användning av teknologi. Davis et al. (1989, s. 

983) anser att det är intressant att se om det går att förutsäga och förklara hur framtidens an-

vändarbeteende kommer se ut genom enkla åtgärder och under en kort period.  

 

 

Modell 2: TAM. Egen bearbetning av Davis et al. (1989, s. 985). 

 

Alsajjan och Dennis (2010, s. 4) antyder att det handlar om inställningen till en handling och 

vad det har för inverkan på beteendet som i sin tur påverkar hur individen utför sina handling-

ar. Originalmodellen TAM utgår enligt Alsajjan et al. (2010, s. 4), Davis et al. (1996, s. 19) 

och Davis, Bagozzi & Warshaw (1989, s. 985) från två olika egenskaper som består av det 

kausala sambandet mellan upplevd nytta (Percived usefulness) och upplevd användarvänlig-

het (Percived ease of use) där individens uppfattning av nyttan påverkas av hur lätt systemet 

tycks vara att använda. Alsajjan et al. (2010, s. 4) anser att individer tar till sig olika applika-

tioner mest på grund utav dess funktioner och i andra hand hur svårt eller lätt det är att utföra 

de olika funktionerna.  
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Definitionen av upplevd nytta är enligt Davis (1989, s. 320) och Presley och Presley (2009, s. 

168) är som den grad en individ anser att ett system skulle kunna förbättra sin arbetsinsats. 

Upplevd användarvänlighet definieras av hur individen tror att ett visst systems användning 

ska vara enkelt och okomplicerat. Både användarvänligheten och nyttan påverkar och förut-

spår attityden. Detta påverkar i sin tur nyttan och attityden till hur användarens beteendeavsikt 

att använda systemet är. Beteendeintentionen är ännu ett steg i modellen som är en samman-

slagen funktion av upplevd nytta och användarvänlighet som delvis enligt Davis et al. (1989 

ss. 985-986) skiljer sig fån TRA där även subjektiva normer spelar in. Även användandet blir 

påverkat av upplevd nytta, då Davis et al. (1989, s. 987) anser att individer vill uppnå bättre 

resultat som ger ett högre ”resultat för egen vinning”. Suh och Han (2002, s.. 250) anser att 

denna modell behöver utvecklas och har därför lagt till förtroende som ni kan utläsa i modell 

3 nedan. 

 

Modell 3: Egen bearbetning av Suh & Han (2002, s. 250). 

 

Målet är enligt Davis et al. (1989, s. 985) att använda en förklaring av en allmän bestämnings-

faktor för datoracceptans som förklarar ett användarbeteende på ett brett sätt, som både ska 

vara snål och motiverande. Författarna vill att modellen ska vara bra och kunna förklara för 

forskare och praktiker varför ett visst system är oacceptabelt, som i sin tur leder till att de kan 

göra korrigerande åtgärder. Modellen är även skapad för att spåra effekten av attityder, bete-

ende och avsikten med den faktiska användningen.  

 



 

14 

 

 

 

2.7 Upplevd användbarhet, användarvänlighet och risk 

Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto och Pahnila (2004, s. 227) tillämpade TAM i Finland i 

början av 2000-talet och de fann att upplevd användbarhet var den avgörande faktorn för fak-

tiska beteenden. Den uppmuntrade användaren att använda mer innovativa och mer användar-

vänliga alternativ som gav kunderna mer självständighet när de utförde banktransaktioner.   

Davis (1989, s. 320) definition av upplevd användbarhet är ”i vilken utsträckning en person 

tror att med hjälp av ett särskilt system skulle öka hans eller hennes arbetsinsats”. Det är ock-

så den faktorn som är den avgörande för acceptansen av internetbanker menar Pikkarainen et 

al. (2004, s. 227) och Jaruwachirathanakul och Fink (2005, s. 306). Men även mängden in-

formation som användaren får innan de börjar använda internetbanken hävdar Pikkarainen et 

al. (2004, s. 227). Amin (2007, s. 3) anser att den upplevda användbarheten har en direkt på-

verkan på avsikten att använda internetbanker. Dock kan det vara så att den potentiella använ-

daren tror att programmet är användbart men användarvänligheten inte är vad de har förväntat 

sig, alltså att det är för svårt att använda och kräver mer än det ger påpekar Davis (1989, s. 

320). Suh och Han (2002, s. 259) har kommit fram till att kundens uppfattning av användbar-

het och användarvänlighet är de faktorerna som påverkar attityden till internetbanker mest. De 

menar även att avsikten att använda internetbanker i hög grad är relaterad till attityd, upplevd 

nytta och förtroende.  

Ett av de vanligaste hindren för att människor ska anta ny teknologi speciellt på internet har 

varit bristen på säkerhet och integritet. Således menar Tan och Teo (2000, s. 11) att de som 

upplever att användandet av internetbanker är en låg risk är oftast är de som är mest benägna 

att använda internetbanker. Dock hävdar Pikkarainen et al. (2004, s. 230) att acceptansen av 

internetbanker inte alls påverkas av säkerhet och integritet.  

2.8 State of the art 

I detta avsnitt har vi utvärderat och bedömt styrkan av de teorier vi använt och för att se hur 

dominerande teorierna är. För att kunna göra detta har vi utvecklat följande matris, detta un-

derlättar vid bedömningen av de olika artiklarna men även teorin i sin helhet. Hansen och 

Jonsson (2013, s. 21) förklarar att bedömningen av styrkan av en teori utgår från hur många 

citeringar den har. 0-100 citeringar anses ha låg styrka, artiklar som har 100-500 citeringar har 

en medelstyrka och artiklar som har mer än 500 citeringar har då en hög styrka. Vi har i varje 
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ämneskategori ett flertal artiklar med hög styrka som vi anser väger upp för de artiklarna med 

lägre styrka. 

Ämne Artikel Citeringar Validitet Styrka 

Förtroende Belonax, Newell & Plank (2007) 33 289 enkäter Låg 

  
Blois (1999) 500 -  Hög 

  

Chang, Wang, Chih & Tsai 
(2012) 

23  - Låg 

  

Johnson-George & Swap 
(1982) 

931 435 enkäter Hög 

  

Mayer, Davis & Schoorman 
(1995) 

13 138  - Hög 

  Mayer & Davis (1999) 1 390 529 enkäter Hög 

  
McKnight & Chervany (2002) 1 659  - Hög 

  
Pavlou (2002) 431 

102 köpare på 
Ebay 

Medel 

  

Rousseau, Sitkin, Burt & Came-
rer (1998) 

6 769  - Hög 

  Suh & Han (2002) 688 845 enkäter Hög 

  

Yousafzai, Pallister & Foxall 
(2009) 

92 441 enkäter Låg 

  Young & Albaum (2003) 64 2100 ennkäter Låg 

Internetbanker Amiri  & Reif (2013) 5  - Låg 

  

Grabner-Kräuter & Faullant 
(2008) 

184 381 respondenter Medel 

  
Hernandez & Mazzon (2007) 251 600 intervjuer Medel 

  

Maditinos, Chatzoudes & Sari-
giannidis (2013) 

7 220 enkäter Låg 

  

Montazemi & Qahri-Saremi 
(2015) 

13 25 265 meta Låg 

  
Takieddine & Sun (2015) 4 

33 europeiska 
länder 

Låg 

  Tan & Teo (2000) 1 244 454 enkäter  Hög 

  
Yu, Balaji & Khong (2015) 3 227 enkäter Låg 

  

Zhao, Koenig-Lewis, Hanmer-
Lloyd & Ward (2010) 

90 432 enkäter  Låg 
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TAM Alsajjan & Dennis (2010) 158 618 enkäter Låg 

  Davis (1989) 28 032 160 enkäter Hög 

  
Davis & Venkatesh (1996) 758 280 enkäter Hög 

  

Davis, Bagozzi & Warshaw 
(1989) 

14 961 107 enkäter Hög 

  
Presley & Presley (2009) 20 792 enkäter Låg 

  
Schepers & Wetzels (2007) 748 Meta Hög 

E-handel Amit & Zott (2001)  4 190 59 företag Hög 

  
Gefen & Straub (2004) 973 226 enkäter Hög 

  

Kesharwani & Singh Bishtt 
(2012) 

83 1 050 enkäter Låg 

  

McKnight, Choudhury & Kac-
mar (2002)  

3 020 1403 Hög 

  
Mukherjee & Nath (2003) 545 510 enkäter Hög 

  Teo & Liu (2007) 392  - Medel 

  

Pikkarainen, Pikkarainen, Kar-
jaluoto & Pahnila (2004) 

1 066 427 enkäter Hög 

  Amin (2007) 157 250 enkäter Medel 

  

Jaruwachirath-anakul & Fink 
(2005) 

250 600 enkäter Medel 

Tabell 1: State of the art (egen). 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras hur studien genomförts, hur det empiriska materialet ha samlats 

in och hur vi valt att analysera det empiriska materialet. Avsnittet avrundas med olika kriteri-

er för en kvantitativ forskning. 

3.1 Val av forskningsdesign 

En artikel skriven av Suh & Han (2002) utgör inspirationskälla till vår studies valda forsk-

ningsområde vilket stärker den kumulativa utgångspunkten i studien. Vi inspirerades av att 

göra en replikering av Suh & Han’s (2002) studie med ambitionen att jämföra vårt forsknings-

resultat med deras. Vi har då valt att använda samma tillvägagångssätt som de. 

Vi har valt att använda oss utav en kvantitativ enkätstudie, Kothari (2004, s. 17) förklarar att 

det finns många olika metoder för att samla in nödvändig data och att tiden, resurserna och 

kostnaderna kan variera. Just en enkätstudie är tidseffektivt och kostar inget därför fann vi att 

det var ett självklart val för att kunna samla in de svaren vi behöver. Vi kan skicka ut enkäter-

na till våra respondenter vilket ger dem möjlighet att besvara den när de har tid och i lugn och 

ro. Vi upplever en brist på kvantitativa studier om förtroende för internetbanker i Sverige de 

senaste åren, eftersom det har skett en stor utveckling av användandet av internet och fram-

förallt internetbanker anser vi att det är aktuellt med en ny undersökning.  

 

3.2 Population  

Målgruppen för en undersökning är enligt Groves, Fowler, Couper, Lepkowski, Singer och 

Tourangeau (2009, s. 69) den delen av populationen som studien syftar till att undersöka. Vår 

population utgörs av både män och kvinnor som använder internetbanker. Vi kommer inte 

kunna nå hela populationen så därför har vi gjort ett urval som Groves et al. (2009, s. 98) och 

Kothari (2004, s. 14) förklarar.  En fördel med att göra onlineundersökningar enligt Wright 

(2005) att det via internet är lättare att nå ut till individer som möjligen inte skulle kunna nås 

fysiskt. Dessutom är det så att vissa ämnen är känsliga att prata om och därför är det enklare 

för respondenterna att svara på frågor via en surveyundersökning.   

3.3 Urval 

Som vi nämnde innan så har vi varit tvungna att göra ett urval eftersom vi inte kan nå ut till 

alla användare av internetbanker. Kothari (2004, s. 14) förklarar att innan insamlingen av data 
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kan ske måste ett urval göras, därför bestämde vi oss ganska tidigt för att vi skulle göra ett 

bekvämlighetsurval. Tanken med urvalet är att vi ska kunna säga något om den populationen 

som vårt urval består av förklarar Djufeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003, s. 107). De menar 

även att själva urvalet i sig är ointressant, det är bara ett verktyg för att kunna säga något om 

helheten. Representativa urval förklarar Djurfeldt et al. (2003, s. 105) ger resultat som speglar 

de som gäller för populationen som helhet, men är förenade med osäkerhet som beror på den 

slumpartade variationen av egenskapen som individerna besitter som deltar i undersökningen. 

Ett slumpmässigt urval är inte en garanti att det urvalet blir representativt anser Groves (2009, 

s. 98).  

3.4 Operationalisering  

Att gå från begrepp och övergripande frågeställningar till konkreta mätbara frågor och indika-

torer är vad operationalisering handlar om menar Djurfeldt et al. (2003, s. 108); Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s. 132). Påståendena i varje kategori har valts ut med tanke på TAM. De på-

ståendena vi valt ut grundar sig på tre olika studier och har valts ut efter vad som är möjligt att 

operationalisera på denna studie. I och med detta så har många påståenden i de studierna vi 

tittat på valts bort och de påståendena vi valt ut har anpassats för hur marknaden ser ut idag. 

Den studien som vi inspirerats mest av är Suh och Han’s (2002, s. 261) studie om förtroendets 

effekt för acceptansen av internetbanker. Vi har formulerat flera påståenden som kan relateras 

till begreppen. Tabell 2 presenterar operationaliseringen av de påståenden som vi har använt 

oss utav i vår enkät.  

 

Kategori Operationell definition Fråga Teoretisk grund 

Förtroende 
Användarens vilja att vara sår-
bar. 

6. Min internetbank är pålit-
lig. 
7. Min internetbank håller 
sina löften.                                                   
8. Jag litar på internet angå-
ende mina banktransaktio-
ner. 

Suh och Han (2002, 
s. 261), Yousafzai et 
al. (2009, s. 604). 

Uppfattas  
förmåga 

Kompetens, färdigheter och 
egenskaper som påverkar an-
vändaren. 

9. Jag anser att min inter-
netbank bearbetar mina 
transaktioner noggrant och i 
tid. 

Yousafzai et al. 
(2009, s. 605). 

Uppfattas  
integritet 

Håller löften och handlar etiskt. 
10. Jag anser att min inter-
netbank behandlar sina kun-
der rättvist. 

Yousafzai et al. 
(2009, s. 605). 
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Uppfattas  
välvilja 

Göra något gott utan vinstsyfte. 

11. Jag tror att min bank 
kommer att betala tillbaka 
pengar om det tas från mitt 
konto genom obehöriga 
transaktioner.                                   
12. Jag anser att min inter-
netbank agerar i mitt bästa 
intresse. 

Yousafzai et al. 
(2009, s. 605). 

Uppfattad  
användbarhet 

Användarens uppfattning huru-
vida internetbanken är an-
vändbar. 

13. Att använda min inter-
netbank har en avgörande 
roll för mina bankaktiviteter.   
14. Att använda min inter-
netbank gör att jag kan utfö-
ra mina bankaktiviteter ofta-
re.                                              
15. Att använda min inter-
netbank effektiviserar mina 
bankaktiviteter. 

Suh och Han (2002, 
s. 261), Gu, Lee och 
Suh (2009, s. 11615). 

Upplevd  
Användar-
vänlighet 

Användarens uppfattning om 
navigeringen på internetban-
ken. 

16. Det är lätt för mig att 
förstå hur jag ska använda 
min internetbank.                                 
17. Jag kan göra det jag vill 
på min internetbank.                         
18. Jag tycker att min inter-
netbank är lätt att använda. 

Suh och Han (2002, 
s. 261). 

Attityd och  
inställning till att 
använda  
internetbank 

Hur användarens inställning är 
till internetbanker. 

19. Jag anser att användan-
det av en internetbank är en 
tilltalande idé.                                                 
20. Sammantaget är jag 
positivt inställd till att an-
vända internetbanker. 

Suh och Han (2002, 
s. 262), Grabner-
Kräuter och Faullant 
(2008, s. 492). 

Avsikten och 
faktisk  
användning 

Hur användningen ser ut dag 
och intentionerna för framtida 
bruk. 

21. Avsikten är att fortsätta 
använda min internetbank i 
framtiden.                                         
22. Jag kommer använda 
min internetbank ofta i 
framtiden. 
23. Jag kommer rekommen-
dera andra att använda in-
ternetbanker.                            
24. Hur ofta använder du din 
internetbank i varje vecka.        
25. Hur mycket tid lägger du 
på din internetbank i måna-
den. 

Suh och Han (2002, 
s. 262). 

Tabell 2: Operationalisering av enkät (egen). 
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3.5 Reliabilitet 

Djurfeldt et al. (2003, s. 108) förklarar att reliabilitet handlar om frågornas tillförlitlighet sna-

rare än deras relevans och svarar på frågan hur det mäts. Även om frågorna som ställs är vali-

da kan tillförlitligheten i mätinstrumenten variera. För att åstadkomma hög reliabilitet och 

validitet måste det göras en del förberedande arbete som oftast görs i planeringsfasen av frå-

geundersökningen påpekar Djurfeldt et al. (2003, s. 109). Författarna menar att reliabilitet 

även handlar om replikerbarhet, alltså om studien skulle göras igen så skulle den ge samma 

resultat. Om det är bristande reliabilitet kan det bero på att själva mätinstrumentet är dåligt, 

exempelvis att frågorna är otydligt formulerade med tvetydiga svarsalternativ.  

För att förhindra bristande reliabilitet har vi dels gjort en pilotstudie som kan rätta till eventu-

ella problem som Djurfeldt et al. (2003, s. 109) förklarar och vi har även försökt ställa flera 

frågor som berör samma variabel. Detta tas även upp under rubriken operationalisering. Ex-

empelvis fråga 13 ”Att använda min internetbank har en avgörande roll för mina bankaktivi-

teter”, fråga 14 ”Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter 

oftare” och fråga 15 ”Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter”. De 

tre påståendena mäter samma variabel, uppfattad användbarhet, som är en av de variablerna vi 

valt ut från tidigare forskning.  

Cronbachs alpha är ett mått som används för att mäta den interna reliabiliteten av materialet 

som används i undersökningar beskriver Bryman och Bell (2013, s. 172). Cronbach (1951, s. 

297) förklarar processen för att få fram Cronbachs alpha, en metod som kallas split-half an-

vänds vilket innebär att frågorna slumpmässigt grupperas i två grupper som sedan jämförs 

med varandra. För att kunna tolka resultaten förklarar Cronbach (1951, s. 332) att ett högre 

alphavärde är att föredra. Bryman och Bell (2013, s. 172) beskriver att alphakofficienten vari-

erar från 1, vilket innebär perfekt reliabilitet och 0, som innebär att det inte finns någon relia-

bilitet. De beskriver även att den acceptabla nivån av den interna reliabiliteten brukar ses som 

0,8 eller högre, men att vissa forskare accepterar en lägre siffra. Vi har räknat ut vår Cron-

bachs alpha och den är 0,918 vilket gör att vi kan dra en slutsats om att vi har en väldigt bra 

intern reliabilitet.  
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,918 25 

Tabell 3: Cronbachs Alpha (egen). 

   

3.6 Enkätutformning 

Vår enkät är skapad i Google Forms och utgör totalt 25 frågor. Det är viktigt att enkäten har 

en tydlig layout och känns tydlig och luftig, även antalet frågor diskuterar Bryman och Bell 

(2013, s. 251). De menar på att respondenterna lätt kan avskräckas vid en rörig och ostruktu-

rerad enkät. Vår enkät är luftig och har en bakgrundsfärg i rosa där frågorna har ett bra mel-

lanrum och kan andas. Vi upplever inte att färgen får respondenterna att tappa fokus utan mer 

framhäva enkäten och ge ett lyft. Frågorna har även formulerats så att de ska vara lätta att 

förstå och inte är för långa. Vi uppfattar enkäten som korrekt efter Bryman och Bells (2013, s. 

252) önskemål och tycker även att vi har hittat en gyllene medelväg som författarna anser att 

vi ska sträva efter. Respondenterna introduceras med en beskrivning av vilka vi är, vilken 

skola vi går på och vad enkäten handlar om (se bilaga 1). Vi var även tydliga med att betona 

att alla svar kommer att behandlas varsamt och konfidentiellt. Avslutningsvis hänvisar vi frå-

gor eller eventuella funderingar till oss själva med angiven mejladress att nå oss på. Enkäten 

är en webbaserad enkät som skickades ut via mejl med en bifogad länk att klicka sig vidare 

till.  

3.6.1 Formulering av frågor 

Frågorna i vår enkät består utav både öppna och slutna frågor. Slutna frågor är enkla för re-

spondenterna att svara på anser Bryman och Bell (2013, s. 263). De behöver inte skriva något 

utan endast välja ett alternativ. Vi valde att använda två öppna frågor i slutet som ska ge re-

spondenterna en chans att svara med egna ord (se bilaga 1). Bryman och Bell (2013, s. 262) 

menar att de kan lämna utrymme för oväntade svar som kan vara intressanta för undersök-

ningen. Bryman och Bell (2013, s. 247) menar även att det inte bör finnas för många öppna 

frågor eftersom det är tidskrävande, därför valde vi endast två öppna frågor vilket vi anser är 

alldeles lagom. Vidare valde vi att utforma både horisontella och vertikala varianter på våra 

enkätfrågor. De fem första frågorna är vertikalt formulerade med boxalternativ och sedan lö-

per de resterande frågorna på ett horisontellt vis. Detta menar Bryman och Bell (2013, s. 253) 
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kan bli förvirrande, då det är olika metoder. Vi valde trots det att använda och formulera våra 

frågor olika då vi upplever att det ger enkäten dimensioner samt ett snyggare utseende och 

struktur.  

 

Modell 4: Google forms (Egen). 

Vid formuleringen av frågorna utgick vi från vår huvudartikel då vi tog inspiration från denna 

forskning och frågeformulering. Frågorna översattes givetvis till svenska och formulerades 

om. En del frågor ur studien vi replikerade valdes att inte tas med då en del utav dessa kändes 

för omoderna och orrelevanta för vår undersökning idag. Vi valde även att välja ut andra frå-

gor ur andra artiklar (Yousafzai et al. (2009, s.604-605); Grabner-Kräuter & Faullant (2008, s. 

492) av liknande anledningar och att de är nyare artiklar. Något som vi även kände att vi be-

hövde ändra var antalet timmar som spenderas på internetbanken då de i huvudartikeln hade 

ett intervall mellan 1-25 timmar. Medans vi idag kortade ner dessa och valde minuter på 

grund av att tekniken går snabbare idag och att vi är mer vana med internet och internetban-

ker. 

Fråga nr 7 innehöll från början två starka ord som kan förvirra respondenterna. ”7. Min Inter-

netbank håller sina löften och åtaganden.” Det är viktigt att vara observant på formuleringen 

i en enkät då respondenterna inte kan få någon hjälp eller feedback menar Bryman och Bell 

(2013, s. 247). Därför valde vi att formulera om frågan och välja ut ett av följande styrkeord. 

Frågan lyder: ”7. Min Internetbank håller sina löften.” Vi valde att endast ställa en fråga med 

ett styrkeord då vi behövde vara varsamma med valet av frågor då vi hade ett överskott av 

frågor som var användbara.  
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3.6.2 Skalutformning 

Användandet av likertskalor menar Dawes (2008, s. 62) är ett av det mest använda verktyget 

och används för att samla in information om olika fenomen. Författaren anser att det vanligas-

te sättet att använda dessa är att använda numerisk beskrivning som sedan börjar och avslutas 

med ”Stämmer mycket bra” och ”stämmer inte alls”, vilket vi har gjort i vår enkät. Dessa ska-

lor kan ha ett antal olika numeriska beskrivningar, där vi i vårt fall använt oss av en sjugradig 

likertskala. Dawes (2008, s. 62) anser att femgradig och sjugradig likertskala är den vanligas-

te. Syftet med likertskalor är enligt Matell och Jacoby (1972 s. 506) att de tillåter responden-

terna att uttrycka sin åsikt om ämnet som är aktuellt.   

Valet av att välja en sjugradig skala ger respondenterna en neutral mittpunkt då vi valt att inte 

använda ”vet ej” som svarsalternativ. Det har vi medvetet valt bort då vi vill få respondenter-

na att ge sitt ärliga svar. Det kan även styrkas av Garland (1991, s. 1) som anser att ett ”vet ej” 

alternativ lätt kan ge respondenterna en enkel utväg. Även Bryman och Bell (2013, s. 273) 

anser att det inte är ett lämpligt alternativ, de menar att alternativet lätt kan klickas i för att 

respondenten inte orkar tänka igenom frågan.  

3.6.3 Pilotstudie 

När enkäten var klar bestämde vi oss för att skicka ut en pilotstudie. Bryman och Bell (2013, 

s. 276) poängterar att det är extra viktigt att göra det i en enkätundersökning eftersom det inte 

finns någon som kan rätta eventuella oklarheter vid en enkät. Pallant (2010, s. 5) anser att en 

pilotstudie ska ha tydliga frågor och instruktioner. Det är även viktigt att respondenterna för-

står frågorna och svarar ordentligt. Syftet med en pilotstudie är enligt Pallant (2010, s. 5) att 

hitta eventuella brister i enkäten som kan justeras till huvudenkäten. Pilotstudien skickades till 

närmsta vänner som vi visste vågade kritisera om något kändes fel eller oklart. Vänner valdes 

ut då dessa inte ingår i vårt urval, vilket är viktigt enligt Bryman och Bell (2013, s. 277) då 

det kan påverka presentationen i det framtida urvalet. Däremot anser Pallant (2010, s. 5) att en 

pilotstudie ska testas på samma respondenter som ska vara med i huvudstudien. Vi valde dock 

att följa det förstnämnda alternativet. Urvalet som valdes till pilotstudien var ett fåtal personer 

som är passande inför det kommande urvalet. Detta gav oss bra respons som gjorde att vi yt-

terligare kortade ner enkäten då vi tog bort några frågor som var lika varandra eller helt enkelt 

inte passade in. Sedan fick vi kritik på några frågor som formulerades om något ytterligare för 

att bli ännu tydligare och ge precision på frågorna.  
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3.6.4 Utskick av enkät 

När vi efter pilotstudien hade korrigerat de frågor som vi fått kritik på kände vi oss klara med 

vår enkät. Vi valde att skicka ut enkäten via mejl i början på veckan för att så många som 

möjligt skulle vara på plats och kolla in mailen. Detta var direkt efter påskveckan så förhopp-

ningsvis var de flesta tillbaka från ledighet och redo att svara på vår enkät. Vi bestämde oss 

att ha enkäten öppen i två veckor för att samla in svar, så under dessa två veckor hade vi fullt 

fokus på just enkäterna och skickade ut på nytt och påminde även de vi skickar ut till tidigare. 

Anteckningar skedde successivt på hur många enkäten nådde ut till och såklart hur många 

som svarade. Vi svarade och tackade så hjärtligt till de som gav oss snabb feedback. Utskick-

en gjordes på våra egna arbetsplatser där det är en stor blandning på åldrar och erfarenheter av 

internetbanker.   

3.6.5 Omkodning 

Efter en period på två veckor valde vi att avsluta enkätundersökning och börja analysera våra 

svar. Vid en analysering med programmet SPSS behövs det ske en omkodning av vissa frågor 

för att det ska fungera. Det gjordes en omkodning av de fem första frågorna samt de sista två. 

De två sista frågorna är öppna frågor där respondenterna valfritt har angivit svar vilket gav oss 

en utmaning att koda om. Vi försökte hitta ett samband mellan alla svar som vi sedan kunde 

gruppera. Vi gjorde alltså om vissa variabler och grupperade dem på ett naturligt sätt, som 

Djurfeldt et al. (2003, s. 73) poängterar. Omkodningen har ett intervall på siffror mellan 0-3 

beroende på hur många grupperingar som befanns sig under varje fråga.  

3.7 Validitet 

Validitet beskriver Djurfeldt et al. (2003, s. 108) avser undersökningens begreppsmässiga och 

teoretiska relevans, alltså hur väl de frågor som ställs till respondenterna ger svar på det som 

undersöks. Författarna menar att det handlar om att lyckas överföra den teoretiska förståelsen, 

begreppen, antaganden och frågeställningar till mätbara frågor på ett sådant sätt så att svaren 

blir meningsfulla och reflekterar det som undersöks. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i 

processen komma till rätta med frågeställningarna för att få så hög validitet som möjligt. De 

mätbara begreppen vi har valt ut i detta arbete är baserade på tidigare forskning (se tabell 2). 
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3.8 Generalisering 

Djurfeldt et al. (2003, s. 105) förklarar att kvantitativa studier ofta konstrueras så att resultaten 

blir giltiga för en hel population och inte bara det undersökta fallet. Det är självklart om det är 

en totalundersökning, det vill säga när alla individer från hela världen deltar i en undersök-

ning. Men författarna förklarar att detta även fungerar när ett urval görs ur en population un-

der vissa omständigheter.  

3.9 Bortfall 

De flesta surveysstudier har bortfall förklarar Bryman och Bell (2013, s. 202), detta kan bero 

på att individerna inte vill besvara frågorna. Bortfall är en felkälla som inte berör själva ur-

valsprocessen förklarar Bryman och Bell (2013, s. 190) men kan uppstå när individerna väljs 

ut. Det kan vara så att respondenterna inte svarar för att de exempelvis inte förstår frågorna. 

Bryman och Bell (2013, s. 203) förklarar att svarsfrekvensen är de respondenter som faktiskt 

svarar på enkäten och att bortfallet i och med detta är de som inte besvarar enkäten. Att be-

räkna bortfallet är komplicerat menar Bryman och Bell (2013, s 203), det kan vara så att vissa 

som svarat på frågorna har angett svar så det blir uppenbart för oss att de inte tagit frågorna på 

allvar, exempelvis att de anger samma svar på alla frågor. Vi har dock inte sett dessa mönster 

i de svaren vi har fått in. Svarsprocenten beräknas på följande sätt enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 203): 

 

 

                                                Antalet användbara enkäter                                             x 100 

Totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte passar eller som inte går  

att få tag i 

 

Då blir vår beräkning av svarsfrekvensen följande: 

 

                                                               150        x 100 = 39,5 % 

                                                               380          
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Med detta resultat så är vår svarsnivå oacceptabel enligt Mangione (1995, s. 60-61) som Bry-

man och Bell (2013, s. 249) hänvisar till. Dock är detta en hög svarsfrekvens när det gäller 

webbenkäter och vi har fått in det materialet vi behöver för att göra vår analys. 

3.10  Analysmetod 

När all data var insamlad sammanställdes 150 svar i statistikprogrammet SPSS för att analyse-

ra våra svar. De analyser som har utförts är korrelationsanalys, klusteranalys och faktoranalys.  

3.10.1 Korrelationsanalys 

Bivariat analys som Bryman och Bell (2013, s. 353) talar om när de pratar om samband och 

korrelationsanalys är en analys av två variabler som är relaterade till varandra. För att få en 

bild av relationen mellan variablerna letas det efter tecken på att båda variablerna ska sam-

manfalla med varandra. Författarna betonar även vikten av att det handlar om att hitta ett 

samband och inte söka efter orsak och effekt, vilket även Stukát (1993, s. 55) poängterar.  

Därför går det inte att dra en fullständig slutsats att en variabel är orsaken till en annan. Djur-

feldt et al. (2003, s. 144) anser likaså att det är sambandet som undersöks och betonar även 

om det är ett orsakssamband som studeras eller om det endast är en tillfällighet att det finns ett 

samband.  

Den metod vi använder är en vanlig metod enligt Bryman och Bell (2013, s. 355) är persons r, 

som studerar intervall och kvotvariabler. Metoden kännetecknas av något som kallas koeffici-

enten som mäts med siffran mellan 0 och 1 vilket även Stukát (1993, s. 47) nämner. Ligger 

siffran på det förstnämnda är det inget samband alls och ligger koefficienten på 1 är samban-

det perfekt. Koefficienten är ett statistiskt mått som består av siffror som hela tiden siktar mot 

siffran ett eller någonstans i närheten. Koefficienten kan även vara positiv eller negativ vilket 

visar vilken riktning sambandet har. Vid analys av koefficienten är det viktigt att studera fall 

till fall menar Stukát (1993, s. 56) och utifrån sina förväntningar bedöma sambandet varsamt.  

När dessa värden är uträknade är det även intressant att veta den statistiska signifikansen på 

värdena. Och ta reda på om resultatet kan generaliseras över populationen enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 360). Det sker ett test, för att se om dessa samband är sanna eller falska. Det 

analysen gör enligt Djurfeldt et al. (2003, s. 193) är att undersöka om sambanden beror på 

slumpen eller om de avspeglar verkliga förhållanden. Detta görs genom att jämföra utfallet 
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mot det utfall som skulle visas om enbart slumpen var inverkad på vårt utfall. När en analys 

visar på ett statistiskt samband behöver det inte enligt Bryman och Bell (2013, s. 360) betyda 

att det är viktigt, vilket menas med ordet signifikant som handlar om tilltro. De två aktuella 

verktygen för statistisk signifikans anser författarna är risk och säkerhet.  

3.10.2 Klusteranalys 

En klusteranalys är enligt Fraley och Raftery (1998, s. 579) en uppdelning av material som 

delas upp i viktiga undergrupper där både antalet grupper och information om dessa kan vara 

okända. Även Ketchen och Shook (1996, s. 441) menar att det är en statistisk teknik där det är 

observationer som delas in. Författarna förklarar att det finns två olika sätt att använda klus-

teranalys, hierarkiskt eller icke- hierarkiskt.  

Klusteranalysen grundar sig på 150 svar och i tabellen nedan har SPSS delat in svaren i olika 

kluster då vi valde att använda oss utav 5 kluster. Det är som sagt statistikprogrammet som 

gör indelningen men vi bestämmer hur många kluster som analysen ska bestå av. Vi stod mel-

lan att använda oss utav fyra, fem eller sex kluster. Vi kom tillslut fram till att fem kluster 

passade våra svar bäst och gav oss det bästa resultatet med fint fördelade svar i varje kluster.  

Number of Cases in each 

Cluster 

  

Cluster 1 10,000 

 2 5,000 

 3 1,000 

 4 75,000 

 5 59,000 

Valid  150,000 

Missing  0,000 

Tabell 4: Number of Cases in each Cluster (egen). 

 

3.10.3 Faktoranalys 

Faktoranalys är en typ av multivariat analys som enligt Bryman och Bell (2013, s 358) är en 

analys av tre eller fler variabler. Pallant (2010, s. 181) poängterar att faktoranalys är en analys 

som inte är lik många andra analyser eftersom den inte bygger på att testa olika samband eller 

hypoteser. Den sammanfattar istället ett stort antal variabler och minskar det med hjälp av 

olika faktorer. Detta är en teknik som är intill omöjlig för ögat att utföra, därför hanteras det i 

programmet SPSS. Pohlmann (2004, s. 19) anser att faktoranalys är ett flexibelt men kom-

plext statistiskt verktyg. Författarna Djurfeldt et al. (2003, s. 285) anser att multivariat är ett 
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bredare steg mot klarläggandet av den komplexa bilden till händelser och fenomen. Tekniken 

bakom denna analys är undersökning av en variabel som har två eller fler orsaksvariabler.  

En faktoranalys kan beskrivas med tre steg enligt författaren Pallant (2010, s. 182). Det första 

problemet som är viktigt att tänka på vid en faktoranalys är styrkan på variablerna och urva-

lets storlek. Författaren menar att det finns blandade åsikter bland forskare hur stor urvalet ska 

vara, rekommendationen är att ju större urvalet är desto bättre blir det. Pallant (2010, s. 183) 

menar att 300 respondenter är bra vid en faktoranalys men instämmer även att det kan fungera 

bra med 150. I vårt fall ligger vi precis på minimum av vad författarna ovan rekommenderar 

och vårt urval uppgår till betydligt fler än de.  

En av de vanligaste använda teknikerna inom faktoranalys är enligt Pallant (2010, s. 184) 

Kaiser´s criterion eller med andra ord egenvärde (eigen value). Vid användning av tekniken 

måste egenvärdet uppstiga till 1 eller mer för att kunna undersökas vidare. Egenvärde visar 

variansen hos faktorer och storleken på det visar förklaringsgraden hos varje enskild faktor.  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) och Barletts’s test är även två mått och är kontroller som sker 

automatiskt vid en SPSS analys som enligt Pallant (2010, s. 183) visar hur tillförlitlig och 

lämplig faktoranalysen är. Desto närmare värdet är 1, desto större trovärdighet är det och vär-

det ska inte understiga 0,6. Ett annat mått som även ska kontrolleras är signifikansnivån som 

inte ska överstiga 0,05. Vårt material uppfyller dessa krav då vårt KMO- värde visar 0,927 

och vårt signifikansvärde visar 0,000.  

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,927 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

Approx. 
Chi-Square 

2259,945 

 Df 253 

 Sig. 0,000 

Tabell 5: KMO & Barletts test (egen). 
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4. Resultat och Analys 

Här presenteras resultatet utifrån analyserna som kördes i programmet SPSS. Resultatet 

kommer i form av korrelationsanalys, klusteranalys och faktoranalys. Varje analys avslutas 

med en sammanfattning som kort förklarar vad de olika analyserna fått fram.   

4.1 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen som vi fick ut från SPSS visar att många av våra frågor som har ett posi-

tivt statistiskt signifikant samband, visas med en eller två asterisker bredvid värdet på korrela-

tionen. Vi har valt att presentera fem av dessa Pearsons r värden som alla har två asterisker 

vilket tyder på ett starkt samband emellan frågorna. Bryman och Bell (2013, s. 355) beskriver 

att koefficienterna har ett värde mellan 0, vilket innebär att det inte finns något samband alls 

och 1, som innebär att de har ett perfekt samband. Detta betyder alltså att ju närmre koeffici-

enten ligger 1 desto starkare är sambandet. De fem presenterade korrelationerna gjordes för 

att vi ansåg dessa samband mest intressanta och för att de hade de starkaste korrelationerna. 

Hela korrelationen går att se via en länk i bilaga 3 och frågorna finns i bilaga 2. 

4.1.1 Korrelation 1  

 Fråga 15: ”Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter”. 

 Fråga 19: ”Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé”. 

Korrelationen mellan fråga 15 och 19 visar att det finns ett positivt statistiskt samband mellan 

dessa då korrelationen är 0,839**. Respondenterna har angett ett högt värde på att använd-

ningen av internetbanker effektiviserar bankaktiviteterna och att användandet av internetban-

ker är en tilltalande idé. Denna korrelation anser vi är en logisk förklaring till användningen, 

tycker användaren inte att det är en tilltalande idé så skulle de inte använda den och därmed 

inte effektivisera aktiviteterna. Detta stämmer överrens med Tan och Teos (2000, s. 4) teori 

om att användandet av internetbanker är ett mycket bekvämt och effektivt sätt att hantera 

bankärenden då internetbanken är tillgänglig dygnet runt alla dagar för kunden.    

4.1.2 Korrelation 2 

 Fråga 14: ”Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter 

oftare”. 

 Fråga 21: ”Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden”. 

Det andra variabelparet har en korrelation 0,820**, vilket visar på ett positivt samband mellan 

fråga 14 och 21. Det vi kan se av denna korrelation är att om respondenterna tycker att inter-
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netbanken gör att denne kan utföra sina bankaktiviteter oftare så har denne respondent också 

intentionerna att fortsätta använda internetbanken i framtiden. Pikkarainen et al. (2004, s. 227) 

och Jaruwachirathanakul och Fink (2005, s. 306) belyser att hur kunden upplever användbar-

heten av internetbanken är avgörande huruvida kunden kommer att fortsätta använda den. 

Detta anser vi är ett rimligt antagande men inte det som är avgörande för acceptansen. 

4.1.3 Korrelation 3 

 Fråga 20: ”Sammantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker”. 

 Fråga 21: ”Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden”. 

Den tredje korrelationen som vi har analyserat är fråga 20 och 21, dessa har en korrelation på 

0,785**. Här har respondenterna angett höga värden på påståenden som berör användningen 

och attityden till internetbanken. Dessa respondenter har en positiv inställning till att använda 

sin internetbank och med detta har de för avsikt att fortsätta användandet av sin internetbank. 

Inställningen till att använda en internetbank kan påverkas av många olika saker, men huvud-

orsaken enligt Montazemi och Qahri-Saremi (2015, s. 211) är att användaren redan är kund 

hos banken och därmed har ett etablerat förtroende för det fysiska bankkontoret som förs över 

till deras internetbank. 

Vad som gör att dessa respondenter är positivt inställda till att använda internetbanker är svårt 

att säga, men det finns många faktorer som påverkar valet. Som vi nämnt tidigare kan det vara 

tillgängligheten, just att den går att använda dygnet runt och att kunden inte behöver anpassa 

sig efter bankens öppettider för att utföra sina ärenden som Grabner-Kräuter och Faullant 

(2008, s. 483) teori stödjer. 

4.1.4 Korrelation 4 

 Fråga 11: ”Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt 

konto genom obehöriga transaktioner”. 

 Fråga 12: ”Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intresse”. 

Korrelationen mellan fråga 11 och 12 har ett statistiskt samband på 0,644**, respondenterna 

har här svarat med ett högt värde att de tror att banken kommer betala tillbaka pengar som 

obehörigt tagits från dess konto, i och med detta har de också angett att de anser att deras in-

ternetbank agerar i deras bästa intresse. Dessa påståenden berör respondenternas uppfattning 

om bankens välvilja. Mayer et al. (1995, s. 719) och Pavlou (2002, s. 249) förklarar att välvil-

ja också kan ses som godhet, i detta fall att banken har kundens intresse i fokus. Kundens upp-
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fattning av banken välvilja ger en högre nivå av förtroende poängterar Pavlou (2002, s. 249). 

Det vi kan se i denna korrelation är att användarens uppfattning av bankens godhet och välvil-

ja är avgörande för hur de upplever att internetbanken agerar.   

4.1.5 Korrelation 5 

 Fråga 6: ”Min internetbank är pålitlig”. 

 Fråga 8: ” Jag litar på internet angående mina banktransaktioner”. 

Den sista korrelationen mellan fråga 6 och 8 är 0,696** vilket visar på ett positivt statistiskt 

samband. Dessa frågor handlar om kundens förtroende för sin internetbank och för transaktio-

ner via internet. Skulle detta ses från ett omvänt perspektiv så skulle det betyda att användare 

som inte anser att sin internetbank är pålitlig också har en negativ inställning till banktrasak-

tioner på internet. Användarens uppfattning om bankens pålitlighet är alltså avgörande för 

dess förtroende till banktransaktioner på internet.  

Som Yu et al. (2015, s. 237) påpekar är förtroende mycket viktigt när det handlar om internet 

då det är ett osäkert medium. Just banktransaktioner och internetbanker är av sin natur riskab-

la, och användaren är via internet extra utsatt då det handlar om känslig information menar 

Suh och Han (2002, s. 250). Slutsatsen vi kan dra av detta samband är att förtroende är en 

viktig och avgörande del gällande internetrelaterade transaktioner. 

4.1.6 Sammanfattning korrelationsanalys 

I korrelationsanalyserna har vi observerat att många av sambanden är självklara, då de be-

handlar påståenden inom samma ämne och visade korrelationer på påståenden som vi hade 

förväntat. De korrelationerna som vi valt att analysera visar hur kunden uppfattar förtroende 

för sin internetbank. Vi finner att användbarheten och användarvänligenheten påverkar valet 

av internetbank mest hos respondenterna, vilket de starkaste korrelationerna pekar på välvilja, 

deras inställning, användning, framtida intentioner till användning och deras.   

4.2 Faktoranalys 

I faktoranalysen har yrke och kön tagits bort vilket gör att den består utav 23 frågor totalt. Vi 

har valt att dela in vår faktoranalys i fem teman. En diskussion kring ett sjätte tema har ägt 

rum eftersom femte temat endast förklarar 4,6 %. Vid en närmare titt på tabellen Total vari-

ance explained kan vi se att tema fem ligger närmare 1 än om tema sex skulle användas (se 

bilaga 5). Tabellen visar även hur stor procentsats varje tema har. Som vi nämnt ovan ska 
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egen värdet ligga över ett, därför valdes de att inte göra tema sex då värdet understiger 1. Vårt 

material förklarar internetbanker med hela 45 % under första temat, vilket förklarar en stor del 

(se bilaga 5). Resterande teman har både en lägre och jämnare fördelning. Nedan ser ni fak-

toranalysen, färgerna representerar de olika faktorerna. 

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 5 

6. Min Internetbank är pålitlig. ,768 ,210 ,207 ,256 
 

7. Min Internetbank håller sina löften. ,764 ,184 ,219 
  

12. Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intresse. ,701 ,280 
   

10. Jag anser att min internetbank behandlar sina kunder rättvist. ,689 
 

,196 
  

8. Jag litar på Internet angående mina banktransaktioner. ,675 ,225 ,276 
  

11. Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas 
från mitt konto genom obehöriga transaktioner. 

,652 ,244 
   

9. Jag anser att min internetbank bearbetar mina transaktioner noggrant 
och i tid. 

,646 ,232 ,185 ,260 
 

13. Att använda min internetbank har en avgörande roll för mina bankak-
tiviteter. 

,444 ,436 ,353 ,432 
 

21. Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden. ,307 ,716 ,365 ,310 
 

20. Sammantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker. ,367 ,716 ,344 
  

14. Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktivi-
teter oftare. 

,351 ,661 ,253 ,346 ,311 

22. Jag kommer att använda min internetbank ofta i framtiden. ,295 ,656 ,248 
 

,254 

23. Jag kommer rekommendera andra att använda internetbanker. ,273 ,632 
   

15. Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter. ,477 ,496 ,454 ,383 
 

16. Det är lätt för mig att förstå hur jag ska använda min internetbank. ,397 ,332 ,764 
 

,367 

19. Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé. ,459 ,507 ,531 ,270 -,222 

18. Jag tycker att min internetbank är lätt att använda. ,479 ,319 ,522 
  

17. Jag kan göra det jag vill på min internetbank. ,418 ,216 ,463 
  

2. Ålder. 
  

-,310 
  

5. Erfarenhet av internetbank. 
   

,443 ,187 

25. Hur mycket tid lägger du på din internetbank i månaden? 
   

-,367 
 

24. Hur ofta använder du din internetbank varje vecka? 
   

,184 
 

4. Var använder du din internetbank? 
    

,218 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

Tabell 6: Faktoranalys (egen). 
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4.2.1 Faktor 1: Förtroendet 

I tabellen ovan finns frågorna som kan knytas till de olika temana. Faktor 1 utgör som ovan 

nämnt den största gruppen och är de frågor som förklarar i störst mån internetbanker. Faktorn 

består utav åtta frågor där vi kommer ta upp tre frågor med höga värden: Den frågan med det 

högsta värdet, som är fråga 6 lyder ” Min Internet bank är pålitlig” och har ett samband med 

fråga 7 ” Min Internetbank håller sina löften” och fråga 8 ” Jag litar på Internet angående 

mina banktransaktioner ”. Det betyder att förtroendet är en viktig roll inom internetbanker och 

visar ett resultat som vi faktiskt förväntade oss. Vi finner att det är intressant att det blev en 

stor del av undersökningen och att förtroende faktiskt är en viktig faktor som tidigare teori har 

visats.  

Teorin har även starkt förespråkat detta då Yu et al. (2015, s. 238) menar att det finns en stor 

osäkerhet på internet i helhet och anser därför att förtroende är viktigt. Blois (1999, s. 204) 

talar även om förtroende och att den dagen du visar att du litar på en individ ger du även din 

sårbarhet och teoretiskt sätt ger personen möjlighet att såra dig. Författaren menar även att 

förtroende växer fram och öppnar upp för större befogenheter med tiden. De talar även om 

risker och att förtroende även handlar om att en individ riskerar något av ett värde. Med störs-

ta sannolikhet går detta att applicera på marknaden på internet och internetbanker vilket för-

klarar relativt tydligt varför denna faktor är den största.  En annan anledning till att just förtro-

endet vid av internetbank är viktigt anser Suh & Han (2002, s. 250) kan bero på att det saknas 

en fysisk kontakt där det med egna ögon går att observera och ha en fysisk närhet. Vilket be-

tyder att via internet är det extra viktigt att ha kundernas fulla tillit för att det ska fungera och 

göra kunderna nöjda.  

4.2.2 Faktor 2: Positiv Inställning 

Under faktor två sker ett naturligt samband mellan frågorna då det handlar om inställningen 

till internetbanker. Dessa frågor har höga värden och vi börjar med fråga 20 som lyder ”Sam-

mantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker” som är visar att de hör ihop 

med frågorna 15. ”att använda internetbanker effektiviserar mina bankaktiviteter” och fråga 

23. ” jag kommer rekommendera andra att använda internetbanker”. De visar att dessa sam-

band handlar om inställningen till internetbanker och att de gärna använder den ofta och även 

gör att kunderna känner att det effektiviserar tjänsten och även känner att de kan rekommen-

dera det till andra.  
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Inställningen till internetbanker kan lätt föras ihop med modellen TAMs ena del ”Attityd”. 

Davis (1989, s. 320 och Presley 2009, s. 168) menar att användandet lätt kan påverkas hur 

tjänsten uppfattas och att attityden i sin tur påverkar hur beteende avsikten blir vilket är det 

fjärde delen av modellen. Alltså bevisar även modellen det som kan förvänts, att om använda-

ren är positivt inställd till internetbanker, är attityden god vilket sedan gör att denne vill re-

kommendera den till andra som i helhet gör att beteendet alltså användning av tjänsten gör 

nytta som i detta fall effektiviserar aktiviteterna. 

4.2.3 Faktor 3: Attityden till internetbanker 

Faktor tre visar ett högt värde på fråga 16 som lyder ” Det är lätt för mig att förstå hur jag ska 

använda min internetbank” och har även ett samband med fråga 19 ” Jag anser att användan-

det av en internetbank är en tilltalande idé ”. Om personen vet hur denne ska använda sin in-

ternetbank blir självklart idén tilltalande. Vilket även författarna Sug & han (2002, s. 259) 

betonar, då de anser att det är användbarheten som påverkar attityden till internetbanker mest.  

När vi talar om användandet hänvisar vi till teorins modell TAM (se modell 3) som enligt 

Davis och Henkatesh (1996, s. 19-20) handlar om att förutsäga och bedöma användaraccep-

tansen med en ny teknik. Precis som beskrivs ovan är det viktigt att användaren vet hur tekni-

ken fungerar, i vårt fall internetbanken för att kunden ska bli nöjd. Davis, Bagozzi & War-

shaw (1989, s. 985) talar om just detta, då de menar att individens uppfattning av nyttan på-

verkas av hur lätt systemet tycks vara att använda. Vilket det i vårt fall faktiskt visar under 

faktor tre. Förstår sig inte individerna på systemet eller internetbanken kan det enligt Alsajjan 

et al. (2010, s. 4) vara svårt att använda sig av systemet och ett missnöje växer fram som mo-

dellen menar med attityd (se modell 3).  

Modellen består av det kausala sambandet mellan upplevd nytta och upplevd användarvänlig-

het som vi ovan nämnt mynnar ut i attityd. Definitionen bakom upplevd användarvänlighet 

kan kort innefatta ett hjälpsystem för att öka individens arbetsinsats. Davis (1989, s. 320) me-

nar även att det handlar om mängden information som de får innan användandet som är avgö-

rande för internetbanken och är även det som ligger till grund vad respondenterna har svarat 

på frågan om har lätt det är att förstå sin internetbank.  
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4.2.4 Faktor 4: Erfarenhet & tid 

Faktor fyra begrundar sig på tre betydande frågor. Först ut är fråga 5 som undrar vad respon-

denterna har för ” Erfarenhet av internetbank” som visar ett samband med fråga 24 ” Hur ofta 

använder du din internetbank varje vecka?” och fråga 25 ” Hur mycket tid lägger du på din 

internetbank i månaden? ”. Detta är ett naturligt samband eftersom om individen har stor erfa-

renhet av internetbanker kommer användandet av internetbanken troligtvis att öka. Däremot 

kan minskad erfarenhet även öka tiden som spenderas på tjänsten då det oftast tar längre tid 

om kunskapen inte finns. Vi tror dock att mer erfarna individer lägger mer tid på en internet-

bank av den anledningen att de vet hur den fungerar och finner ett intresse till att använda 

den.  

4.2.5 Faktor 5: Platsen för användandet   

Den sista faktorn består utav endast en fråga som är fråga 4 och lyder ” Vart använder du din 

internetbank”. Faktorn bidrar endast med 4,6 % av undersökningen och är den faktor med 

lägst procent. Faktoranalysen visar att nästan fem procent anser att beroende på vart de an-

vänder internetbanken kan göra skillnad. Däremot visar faktoranalysen att det är relativt liten 

del som faktiskt tycker att platsen av användandet spelar någon roll. Troligtvis beror det på att 

internet är något som är så pass vanligt idag och användarna är van att kunna ha tillgång till 

sin internetbank i princip var som helst. Det är troligtvis även charmen med internetbanken. 

Eftersom användandet kan ske oavsett vart i världen de befinner sig och att de har tillgång till 

information oavsett tidpunkt vilket även författarna Maditinos, Chatzoudes och Sarigiannidis 

(2013, s. 98) och Grabner-Kräuter och Faullant (2008, s. 483) betonar i teorin.  

Vi tror även att individen aldrig riktigt kopplar platsen till användandet av internetbanken. 

Troligtvis är det mer betydande för individerna att internetbanken är bra och känns trygg, än 

vart användandet sker. Känner kunderna förtroende för internetbanken kommer troligtvis plat-

sen inte ha någon betydelse. Faktor fem betonar alltså att det finns många andra faktorer som 

är betydelsefulla än platsen, så som förtroende eller hur lätt det är att använda tjänsten.  

Precis som även Suh och Han (2002, s. 250) diskuterar, har en internet användare tillgång till 

banken över hela världen. Vilket i sin tur gör att just förtroende har en större bidragande fak-

tor då det handlar om att faktiskt lita på sin bank och e-handel i helhet då de har tillgång till 
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känsliga filer och information. Därför är inte platsen av användandet som är viktig, utan det 

handlar mer om att våga lita på sin bank vilket innebär att det ska finnas ett stark förtroende.  

4.2.6 Sammanfattning faktoranalys  

Sammanfattningsvis är förtroende den dominerande faktorn till viljan att använda internet-

banker, den dominerar även vart användandet ska ske. I varje fråga är förtroende aktuellt och, 

precis som vi anade är det viktigt. Även informationen och sättet att veta hur de ska hantera 

sin internetbank är viktigt och visar även att det både kan bidra till en positiv och negativ atti-

tyd. Analysen visar likaså att tiden som läggs ner sker troligtvis av erfarna internetbankan-

vändare som finner det intressant och givande med tjänsten. Vilket i sin tur även visar att po-

sitiva användare gärna rekommenderar det vidare och även tycker att det effektiviserar bank-

aktiviteten.  

4.3 Klusteranalys 

Klusteranalysen består av 5 kluster som visar på olika beteenden hos användare av internet-

banker. Det är en jämn fördelning med män och kvinnor med en åldersspridning från 21 till 

70+. I tabell 4 (se avsnitt 3.10.2) visas fördelningen av respondenter i de olika klustren, det är 

totalt 150 användare som har svarat på enkäten och vi har inte haft några problem med re-

spondenter som inte svarat på alla frågor. De fem klustren vi har fått fram har vi valt att 

namnge: ”Skeptiska män”, ”Medelålders skeptiker”, Negativ pensionär”, ”Positiva studenter” 

och ”Arbetande positiva kvinnor”. 

Final Cluster Centers 

  

Cluster 

1 2 3 4 5 

1. Kön 0 0 1 1 1 

2. Ålder 2 4 7 2 2 

3. Yrke 0 1 2 1 0 

4. Var använder du din internetbank? 1 0 0 1 0 

5. Erfarenhet av internetbank. 1 1 1 1 1 

6. Min internetbank är pålitlig. 4 3 1 7 6 

7. Min internetbank håller sina löften. 4 3 1 6 6 

8. Jag litar på internet angående mina banktransaktioner.  4 3 1 7 6 

9. Jag anser att min internetbank bearbetar mina transaktioner noggrant och i tid. 5 2 1 7 6 

10. Jag anser att min internetbank behandlar sina kunder rättvist. 4 3 1 6 5 

11. Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto 
genom obehöriga transaktioner.                                    

3 1 1 6 4 
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12. Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intresse. 3 2 1 6 4 

13. Att använda min internetbank har en avgörande roll för mina bankaktiviteter. 4 2 1 7 6 

14. Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter oftare. 4 2 7 7 6 

15. Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter. 4 2 1 7 6 

16. Det är lätt för mig att förstå hur jag ska använda min internetbank. 5 2 1 7 6 

17. Jag kan göra det jag vill på min internetbank. 5 2 1 6 5 

18. Jag tycker att min internetbank är lätt att använda. 5 3 1 7 6 

19. Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé. 4 2 1 7 6 

20. Sammantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker. 5 2 7 7 6 

21. Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden. 5 2 7 7 7 

22. Jag kommer använda min internetbank ofta i framtiden. 5 2 7 7 6 

23. Jag kommer rekommendera andra att använda internetbanker. 5 2 7 7 6 

24. Hur ofta använder du din internetbank i varje vecka? 1 1 0 1 1 

25. Hur mycket tid lägger du på din internetbank i månaden? 2 3 2 2 2 

Tabell 7: Klusteranalys (egen). 

4.3.1 Kluster 1: Skeptiska män 

Det första klustret består av studerande män som är 21-30 år, de har använt sin internetbank 

mer än ett år och tenderar att använda den på kontoret. De lägger cirka 1-2 timmar i månaden 

på att använda sin internetbank och använder den 1-3 gånger i veckan. Männen i detta kluster 

har svarat med höga värden på samtliga variabler. Dessa män har i regel angett högst värden 

på frågor som berör framtida användning och faktisk användning idag. Vilket betyder att de 

tycker att internetbanker är en tilltalande idé, att det är enkelt att använda internetbanken och 

att de har intentionerna att fortsätta använda sin internetbank i fortsättningen. Detta stämmer 

överrens med de slutsatser som Pikkarainen et al. (2004, s. 227) har fört fram, att användbar-

heten påverkar beslutet att använda internetbanker och medför att användaren kan utföra 

banktransaktioner mer självständigt. 

Det lägsta värdet som dessa respondenter har angett är på fråga 11 ” Jag tror att min bank 

kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto genom obehöriga transaktioner”, 

då de har svarat med en trea. Detta tyder på att de är skeptiska till bankens välvilja, alltså att 

banken skulle betala tillbaka pengar om det tas från deras konton obehörigt. McKnight et al. 

(2002, s. 49) förklarar att välvilja handlar om att bry sig om den andra parten och vara villig 

att agera för dess intressen. Vilket framgår att dessa användare är skeptiska till. 

4.3.2 Kluster 2: Medelålders skeptiker 

Kluster två består av medelålders män, 41-50 år som arbetar och har använt sin internetbank 

mer än ett år. De använder sin internetbank 1-3 gånger i veckan och spenderar totalt 3-5 tim-

mar i månaden på den och de använder sin internetbank hemma för det mesta. Dessa män har 
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som högst svarat med en trea, vilket tyder på att de är skeptiska och har en negativ inställning 

till sin internetbank. De högsta värdena har de svarat på frågor som berör förtroende för sin 

internetbank, men med tanke på det att de har angett ett lågt värde är inte förtroendet högt. 

Förtroende beskriver Mayer och Davis (1999, s. 124) som risktagande för någon annan, med 

risk menar Rousseau et al. (1998, s. 395) sannolikheten av förlust som upplevs av en annan 

part, det är ett ömsesidigt beroende. I och med att dessa män är skeptiska till internetbanker så 

tror vi att de upplever att de inte ger dem det som förvänts.  

Dessa män har precis som det första klustret sitt lägsta värde på fråga 11 ” Jag tror att min 

bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto genom obehöriga transak-

tioner”, men de har angett en etta vilket betyder att de inte tror att banken kommer betala till-

baka pengar om det tas obehörigt från deras konto. Detta kan vara ett tecken på att de upple-

ver att internetbanken har en bristande säkerhet och integritet vilket Tan och Teo (2000, s. 11) 

poängterar är avgörande för acceptansen och användningen.   

4.3.3 Kluster 3: Negativ pensionär 

Det tredje klustret är en kvinna som är över 70 år, hon använder sin internetbank hemma och 

gör det i stort sett varje dag, totalt sett använder hon den 1-2 timmar i månaden. Hon har an-

gett en etta på i stort sett alla frågor, förutom de om avsikten för framtida användning då hon 

har angett högsta värdet, att hon tänker fortsätta använda banken i framtiden och kommer re-

kommendera andra att använda en internetbank i framtiden. Hon har angett en sjua på fråga 

14 ”Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter oftare” men en 

etta på fråga 19 ”Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé”, vilket vi 

tycker är tvetydigt. Att kunna betala räkningar, överföra pengar, kolla saldon när det behövs 

utan att behöva lämna hemmet tycker vi är en fördel vilket Tan och Teo (2000, s. 4) också 

poängterar. Att internetbanken även är tillgänglig dygnet runt och alltid har uppdaterad infor-

mation borde ses som något positivt och vara tilltalande för en användare. I detta fallet stäm-

mer Davis (1989, s. 320) teori in om att användarens uppfattning om användbarheten av in-

ternetbanken. Denna användare upplever att internetbankens sida är svår att använda och upp-

fyller därmed inte förväntningarna.  
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4.3.4 Kluster 4: Positiva studenter 

Kluster fyra består av studerande kvinnor mellan 21 och 30 år, de har alla haft en internetbank 

mer än ett år och använder den oftast på sin arbetsplats. De spenderar ungefär 1-2 timmar i 

månaden på sin internetbank och använder den 1-3 gånger i veckan. Kvinnorna i detta kluster 

har bara angett sexor och sjuor på alla frågor. En av frågorna som de har angett en sexa på är 

fråga 17 ”Jag kan göra det jag vill på min internetbank” men dessa kvinnor är även de som 

svarat högst på denna på fråga. Med detta kan vi dra slutsatsen att detta kluster tycker att det 

är viktigt att de kan göra det som de vill på internetbanken. Detta stämmer in på det som 

Amin (2007, s. 3) beskriver, nämligen att den upplevda användbarheten har en stor påverkan 

på avsikten att använda internetbanken. 

4.3.5 Kluster 5: Arbetande positiva kvinnor 

Det sista klustret består av kvinnor mellan 21 och 30 år, de är arbetande och har mer än ett års 

erfarenhet av sin internetbank och använder den hemma för det mesta. De har i regel angett 

höga värden på frågorna utom en fråga, och det är fråga 11 ” Jag tror att min bank kommer att 

betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto genom obehöriga transaktioner”. Om vi jäm-

för detta svar med alla andra kluster så har dessa kvinnor istället det näst högsta värdet.  

Det påståendet som de har angett högst värde på är fråga 21 ”Avsikten är att fortsätta använda 

min internetbank i framtiden” där de har uppgett en sjua. I och med att dessa kvinnor har an-

gett höga värden på majoriteten av påståendena kan vi inte annat än dra slutsatsen att de upp-

skattar de fördelar som internetbanker har. Kunna kolla saldot, göra överföringar och betala 

räkningar vilken tid på dygnet är de fördelarna som Tan och Teo (2000, s. 4) och Grabner-

Kräuter och Faullant (2008, s. 483) betonar. Förtroende är extra viktigt när det gäller internet-

banker eftersom det kan medföra viss osäkerhet och risk för användaren till skillnad från ett 

fysiskt bankkontor. Dock känns det som att dessa kvinnor har kommit över den initiala käns-

lan av osäkerhet, där de idag tycker att internetbanker är bra och får ut det som de behöver.  

4.3.6 Sammanfattning klusteranalys 

Utifrån analysen kunde vi se att våra kluster kan vi se att alla har angett sitt lägsta och högsta 

svar på samma frågor. Dessa frågor är fråga 11 ” Jag tror att min bank kommer att betala till-

baka pengar om det tas från mitt konto genom obehöriga transaktioner” och fråga 21 ” Avsik-

ten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden”. Det vi kunde se med dessa svar var 
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att alla respondenterna tänker fortsätta använda sin internetbank i framtiden men att vissa av 

dem är skeptiska till om banken kommer betala tillbaka pengar om de tas från kontot genom 

obehöriga transaktioner. Vi kunde även se att åldern var avgörande när det gäller acceptansen 

och hur de upplever användbarheten av internetbanken, de yngre användarna är mer positiva 

till möjligheterna internetbanker erbjuder.  
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5. Slutdiskussion 

Resultatet utifrån vår studie gav oss en intressant analys med utfall på förtroende. Idén bakom 

studien grundar sig på en annan studie av författarna Suh och Han (2002) ”Effect of trust on 

customer acceptance of Internet banking”. Vårt resultat visade en stor likhet med författarnas 

resultat trots att det är 14 år mellan studierna. 

Urvalet bygger på i princip liknande användare, däremot är det lite fler tjejer i vår studie. 

Både vår och Suh och Han’s undersökning består mestadels av yngre människor och att deras 

erfarenhet av internetbanker var över ett år. Detta visas tydligt i kluster fyra, som är vårt störs-

ta kluster som vi kallar ”positiva studenter” och består av 75 respondenter. Det visar, precis 

som i artikeln att vår studie består av yngre människor som erfarna av internetbanken och 

använder den relativt ofta. Det som visserligen kan skilja oss åt är studenterna, då det i Suh 

och Han’s studie är tjänstemän som är den största ockupationen. I kluster fyra används inter-

netbanken oftast på arbetsplatsen som även stämmer överens med författarnas studie. 

Studien som har replikerats har valt att utveckla TAM modellen och även lägga till förtroende 

i modellen. Denna modell passar mycket bra in på vårt resultat då vi upptäckte att TAM mo-

dellen var aktuell även idag och i Sverige där förtroende har en avgörande roll för internet-

banker. Det visas även tydligt då den frågan som var central samt aktuell i faktoranalysen var 

hur pålitlig internetbanken känns för kunderna. Det var likaså den faktorn som visade att näs-

tan 50 % av kunderna tycker det är centralt och viktigt. 

 
Modell 3: Egen bearbetning av Suh & Han (2002, s. 250). 
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Slutsatsen av Suh och Han’s artikel visade att förtroende var den mest avgörande egenskapen 

för att kunder ska använda en internetbank. Modellen TAM viades även vara aktuell, där an-

vändarvänligheten och nyttan påverkar attityden betydligt. Internetbanker är alltså beroende 

av attityden, användarvänligheten och förtroendet. Som vi ovan presenterats blev utfallet av 

vår studie otroligt centrerad på förtroende och visar precis som i artikeln vi replikerade att det 

är den huvudingrediensen som behövs för att en internetbank ska fungera och sätta prägel för 

användandet.  

Vi anade att vårt resultat skulle likna det som studien som vi replikerats hade, däremot skiljde 

det 14 år mellan studierna och det har applicerats i två helt olika länder, Sverige och Korea. 

Idag är förtroendet lika aktuellt som det var 2002. Det kan bero på att ju mer internet expan-

derar desto vanligare blir det att bedrägeri och andra brott sker, vilket självklart blir oroväck-

ande och känsligt för kunder som styr sina pengar på internet genom sin internetbank. Därför 

tror vi att tilliten till banken är lika aktuell oavsett om internetbanken är ett nytt fenomen eller 

inte. Däremot fanns det en viss skepticism hos de äldre gentemot internetbanken än hos de 

yngre (kluster 2), vilket även bekräftade det vi hade förväntat oss. Det har varit svårt att utläsa 

det ur författarnas studie, men i vår mening kan det bero på att äldre människor är generellt 

ovana med internet. 

Studiens syfte grundade sig på att skapa förståelse samt hitta olika dimensioner av förtroende 

för internetbanker. Förståelsen för förtroendet kom snabbt och tydligt fram i undersökningen 

då vi både kunde utläsa det i undersökningen samt se vad teorin förespråkade. En stor del av 

teorin menar på att förtroende ur alla dimensioner är viktigt inom banksektorn samt internet. 

Man skulle även, precis som diskuteras ovan vilja påstå att förtroendet troligtvis skulle vara 

mindre betydelsefullt i det samhället vi lever idag. Det visades både i vår undersökning samt 

vad t.ex. expressen skrev, att människor är skeptiska än idag och att det kan bero på att förtro-

ende saknas. Därför hoppas vi på att det här har skapat en förståelse för hur viktigt förtroendet 

är för internetbanker och även visar att alla dimensioner av förtroende är betydelsefulla. 

5.1 Teoretiskt bidrag 

Som den tidigare teorin har påtalat så är förtroende en central del för att internetbanker ska 

kunna behålla befintliga kunder men även för att få nya kunder. I och med detta anser vi att 

uppsatsens bidrag är av intresse för forskare inom ämnet. Detta på grund av att resultaten från 
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denna studie i stor del stämmer överens med tidigare forskning. Vi fann att närmare 50 % av 

våra respondenter ansåg att förtroende är viktigt för användandet av internetbanker vilket den 

replikerade studien av Suh och Han (2002, s. 249) också fann, även Yu el al. (2015, s. 237) 

poängterar att det är en central aspekt. 

Vi fann även att användarvänligheten och hur användarna upplever att de kan göra det som de 

vill på internetbankens sida vad viktigt för att de skulle välja en viss bank. Pikkarainen et al. 

(2004, s. 227) gjorde en undersökning i Finland om internetbankers acceptans och fann då att 

just att den upplevda användbarheten var avgörande vilket även Jaruwachirathanakul och Fink 

(2005, s. 306) fann i sin undersökning.  

5.2 Praktiskt bidrag 

Från ett praktiskt perspektiv föreslår vi att banker bör observera att förtroende är oerhört vik-

tigt för dess användare. Att vi genom vår studie har visat att det är betydande och vi vill få 

banker att arbeta mer kring detta och skapa ett tänk hos banker att sträva mot förtroende frå-

gor i form av välvilja, integritet och förmåga.  

Vi har även uppmärksammat att användarvänligheten är viktig för användarna och banker bör 

därför ta emot feedback från sina användare. Att användandet ska vara enkelt och tydligt är 

något som visade vara viktigt. Trots förtroendet bör banker även sträva mot en tydlig internet-

bank och bra användarvänlighet.  

Sammanfattningsvis nämnde vi innan att det är 14 år mellan dessa studier, vilket vi trodde 

skulle påverka resultatet mer än det faktiskt gjorde. Därför finner vi att det är unikt att vi får 

fram samma resultat som tidigare forskning. Detta för att vi anser att synen bör ha förändrats 

under de senaste 14 åren, då utvecklingen med internet sker oerhört fort, säkerheten online är 

mycket bättre än tidigare, men ändå är användarna oroliga och där förtroende är det viktigaste 

för att de ska anta en ny internetbank.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Idag valdes studien att tillämpas på internetbanker av den anledningen att de har tillgång till 

känsliga uppgifter. Det som vi kan finna intressant till vidare forskning är att se om en till-

lämpning på en annan marknad kan ske. Det tror vi skulle bredda studien och ge en större 

förståelse för både studien och modellen. Vem vet, det kanske inte är lika viktigt i en studie 

där en sådant känsligt ämne diskuteras som inte behandlar känslig information.  
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Det skulle även vara intressant att se om själva modellen funkar i andra sammanhang. Ur-

sprungligen kommer modellen från TAM men har utvecklats och förlängdes med förtroende 

som är en del av modellen. Det har inte gjorts några tidigare studier med denna variation av 

TAM vilket skulle vara intressant att se om det funkar. Det skulle även vara intressant att se 

om förtroendet är en viktig del av modellen eller inte.  

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i någon utav våra analyser, exempelvis faktor 

fem som tydligt beskriver användandet och refererar tillbaka till TAM modellen. Vilket visar 

tydligt att bortsett från förtroende är även modellen viktigt som framgår i våra andra delar av 

analyserna. Det skulle vara intressant att gräva djupare och ta reda på mer varför det är rele-

vant och vad det kan bero på.   

Vi tror även att det framöver kan vara intressant att undersöka hur internetbankanvändare an-

vänder sin mobilbank. Detta då många banker idag lägger ner mycket tid och pengar på att 

utveckla applikationer till telefoner. Dagens generation är den mest uppkopplade någonsin 

och vi förväntar oss att kunna göra allt på mobiltelefonen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätutformning 

Förtroende för internetbanker 

 
Hej kära respondenter! 
Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi. Vår 

studie handlar om förtroendet för internetbanker. Era svar kommer att behandlas varsamt och konfi-

dentiellt. Undersökning består av 25 frågor och kommer ta cirka 4 minuter.  

Tack för din hjälp och om det finns några frågor är det bara att höra av sig till oss: 

Frida: ofk13fby@student.hig.se 

Hanna: ofk13hwn@student.hig.se 

Tack på förhand & Lycka till! 

*Obligatorisk 

 
 
1. Kön * 

  Kvinna 

  Man 

  Vill ej uppge 
2. Ålder * 

  <20 

  21-30 

  31-40 

  41-50 

  51-60 

  61-70 

  70> 
3. Yrke * 

  Studerande 

  Arbetande 

  Annat 
4. Var använder du din internetbank* 

  Kontor 

  Hemma 

  Annat 

 



 

50 

 

 

 

5. Erfarenhet av internetbank * 

  < 1 år 

  > 1 år 
6. Min Internetbank är pålitlig. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

 

7. Min Internetbank håller sina löften. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

8. Jag litar på Internet angående mina banktransaktioner. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

9. Jag anser att min internetbank bearbetar mina transaktioner noggrant och i tid. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

10. Jag anser att min internetbank behandlar sina kunder rättvist. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

11. Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto genom 
obehöriga transaktioner. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

  

12. Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intresse. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

13. Att använda min internetbank har en avgörande roll för mina bankaktiviteter. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 
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14. Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter oftare.* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

15. Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

16. Det är lätt för mig att förstå hur jag ska använda min internetbank. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

17. Jag kan göra det jag vill på min internetbank. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

18. Jag tycker att min internetbank är lätt att använda. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

19. Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

20. Sammantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

21. Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

22. Jag kommer att använda min internetbank ofta i framtiden.* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 
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23. Jag kommer rekommendera andra att använda internetbanker. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket bra 

24. Hur ofta använder du din internetbank varje vecka?* 

 
  
25. Hur mycket tid lägger du på din internetbank i månaden?* 
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Bilaga 2: Frågor 

1. Kön. 

2. Ålder. 

3. Yrke. 

4. Var använder du din internetbank? 

5. Erfarenhet av internetbank. 

6. Min internetbank är pålitlig. 

7. Min internetbank håller sina löften. 

8. Jag litar på internet angående mina banktransaktioner.  

9. Jag anser att min internetbank bearbetar mina transaktioner noggrant och i tid. 

10. Jag anser att min internetbank behandlar sina kunder rättvist. 

11. Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar om det tas från mitt konto genom 

obehöriga transaktioner.                                    

12. Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intresse. 

13. Att använda min internetbank har en avgörande roll för mina bankaktiviteter. 

14. Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina bankaktiviteter oftare. 

15. Att använda min internetbank effektiviserar mina bankaktiviteter. 

16. Det är lätt för mig att förstå hur jag ska använda min internetbank. 

17. Jag kan göra det jag vill på min internetbank. 

18. Jag tycker att min internetbank är lätt att använda. 

19. Jag anser att användandet av en internetbank är en tilltalande idé. 

20. Sammantaget är jag positivt inställd till att använda internetbanker. 

21. Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i framtiden. 

22. Jag kommer använda min internetbank ofta i framtiden. 

23. Jag kommer rekommendera andra att använda internetbanker. 

24. Hur ofta använder du din internetbank i varje vecka? 

25. Hur mycket tid lägger du på din internetbank i månaden? 
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Bilaga 3: Korrelationsanalys 

 

Gå via länken nedan för att komma till korrelationsanalysen: 

https://goo.gl/IKLnok 

  

https://goo.gl/IKLnok
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Bilaga 4: Deskriptiv statistik 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

1.  Kön 150 0 1 ,64 ,482 

2. Ålder 150 1 7 2,50 1,169 

3. Yrke 150 0 2 ,54 ,539 

4. Var använder du din internetbank. 150 0 2 ,50 ,801 

5. Erfarenhet av internetbank. 150 0 1 ,81 ,391 

6. Min Internetbank är pålitlig. 150 1 7 5,97 1,271 

7. Min Internetbank håller sina löften. 150 1 7 5,79 1,319 

8. Jag litar på Internet angående mina banktransaktioner. 150 1 7 5,90 1,294 

9. Jag anser att min internetbank bearbetar mina transaktio-
ner noggrant och i tid. 

150 1 7 5,94 1,357 

10. Jag anser att min internetbank behandlar sina kunder 
rättvist. 

150 1 7 5,45 1,653 

11. Jag tror att min bank kommer att betala tillbaka pengar 
om det tas från mitt konto genom obehöriga transaktioner. 

150 1 7 4,95 1,760 

12. Jag anser att min internetbank agerar i mitt bästa intres-
se. 

150 1 7 5,03 1,545 

13. Att använda min internetbank har en avgörande roll för 
mina bankaktiviteter. 

150 1 7 6,06 1,443 

14. Att använda min internetbank gör att jag kan utföra mina 
bankaktiviteter oftare. 

150 1 7 6,39 1,186 

15. Att använda min internetbank effektiviserar mina bankak-
tiviteter. 

150 1 7 6,35 1,296 

16. Det är lätt för mig att förstå hur jag ska använda min 
internetbank. 

150 1 7 6,05 1,315 

17. Jag kan göra det jag vill på min internetbank. 150 1 7 5,62 1,403 

18. Jag tycker att min internetbank är lätt att använda. 150 1 7 6,15 1,252 

19. Jag anser att användandet av en internetbank är en tillta-
lande idé. 

150 1 7 6,30 1,315 

20. Sammantaget är jag positivt inställd till att använda inter-
netbanker. 

150 1 7 6,37 1,089 

21. Avsikten är att fortsätta använda min internetbank i fram-
tiden. 

150 1 7 6,47 1,121 

22. Jag kommer att använda min internetbank ofta i framti-
den. 

150 1 7 6,20 1,311 

23. Jag kommer rekommendera andra att använda internet-
banker. 

150 1 7 6,04 1,360 

24. Hur ofta använder du din internetbank varje vecka? 150 0 2 ,94 ,716 

25. Hur mycket tid lägger du på din internetbank i månaden? 150 0 7 1,89 1,352 

Valid N (listwise) 150         
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Bilaga 5: Total Variance explained 

 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared Load-

ings 
Rotation Sums of Squared Load-

ings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 10,379 45,124 45,124 7,476 32,505 32,505 5,161 22,441 22,441 

2 1,591 6,918 52,042 3,013 13,099 45,604 3,627 15,768 38,209 

3 1,422 6,182 58,224 1,268 5,514 51,117 2,458 10,685 48,894 

4 1,144 4,973 63,197 ,605 2,630 53,747 1,220 5,305 54,199 

5 1,070 4,652 67,849 ,691 3,003 56,749 ,586 2,550 56,749 

6 ,991 4,308 72,157             

7 ,790 3,433 75,590             

8 ,702 3,052 78,643             

9 ,634 2,757 81,400             

10 ,559 2,432 83,831             

11 ,512 2,226 86,057             

12 ,471 2,049 88,107             

13 ,429 1,863 89,970             

14 ,378 1,643 91,613             

15 ,344 1,497 93,110             

16 ,302 1,314 94,424             

17 ,267 1,160 95,584             

18 ,248 1,078 96,663             

19 ,218 ,948 97,610             

20 ,199 ,864 98,474             

21 ,130 ,565 99,039             

22 ,115 ,500 99,539             

23 ,106 ,461 100,000             

 

 


