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Sammanfattning 
Under de senaste åren har teknologiska förändringar medfört att banker ändrat utformningen 
av sina tjänster. Pengar har digitaliserats och individer har minskat användningen av 
kontanter. Flera banker har avvecklat den manuella kontanthanteringen över disk och erbjuder 
kunderna alternativa tjänster som exempelvis internetbank och kontokort. En del upplever 
nytta och nöje med tjänsterna, medan andra möts av svårigheter som gör att de inte använder 
dem. När en bank genomgår förändringar är det viktigt den tar hänsyn till kunderna för att 
behålla dem vilket leder oss in på studiens problemformulering: Hur ska en bank hantera sina 
kunder när organisationen avvecklar den manuella kontanthanteringen över disk och 
erbjuder alternativa tjänster? Huvudsyfte är att, genom en studie av Swedbank, skapa 
förståelse för hur relationen mellan bank och kund påverkas av förändringarna. För att sedan 
ge rekommendationer till banker som avvecklar den manuella kontanthanteringen. Delsyftet 
är att få förståelse för hur kunderna uppfattar Swedbanks beslut att avveckla den manuella 
kontanthanteringen över disk och hur dem upplever de alternativa tjänsterna som banken 
erbjuder.  
 
Studien har genomförts från bankens perspektiv med en kvalitativ metod och har en 
kombination av induktivt och deduktivt angreppsätt. Den teoretiska referensramen består av 
två teorier om individens acceptans till teknologi (TAM och UTAUT) och teori om 
relationsmarknadsföring (RM) och kundstrategi (CRM) för att skapa kundlojalitet.  Baserat på 
ett strategiskt urval har bankkunder som inte använder internetbanken eller kontokortet 
intervjuats. 
 
Genom det empiriska materialet kategoriseras kunder i grupper beroende på vilka hinder som 
de upplever med tjänsterna. Slutsatserna visar att kunder upplever främst psykologiska och 
funktionella hinder för att börja använda internetbanken eller kontokortet. Risk och säkerhet 
visade sig vara viktiga aspekter för att kunder ska börja använda internetbanken och 
kontokortet. Bankerna bör först identifiera vilka hinder som kunderna upplever och även hur 
lönsamma kunderna är och sedan utföra olika kundstrategier för att dämpa upplevda motstånd 
och stärka relationen mellan bank och kund. Beroende på kundens lönsamhet skapar en bank 
strategier för att öka användandet, som i sin tur skapar lojala kunder som upplever förtroende 
som bidrar till långsiktigt lönsamma kunder som använder bankernas tjänster.  
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1	  Inledning 
Detta kapitel innehåller studiens bakgrund och problemområde. Introduktionen ger en överblick av 
utvecklingen som skett i banksektorn med informationsteknologin. Sedan beskrivs konsekvenserna av 
att en bank minskar kontanthanteringen. Slutligen redovisas tidigare forskning inom 
informationsteknologi av banktjänster och problemformulering, syftet och avgränsningarna i studien. 

1.1	  Introduktion	  
I början av 1970-talet spred sig informations – och kommunikationsteknologin över delar av 
världen och anses vara den teknologi som genomgått den största utvecklingen. Samhället 
skapar teknologi som formar individernas behov, värderingar och intressen som visat ställa 
allt högre krav på de som lever i den (Castells & Cardoso, 2005 s. 3-4). Förändringarna 
medför att individer måste anpassa sig, vissa känner sig bekväma och upplever nytta, medan 
andra möter svårigheter som istället skapar oro och rädsla (Linnè, 2008, s.148).   
 
Innovationer kring informations - och kommunikationsteknologi sker ständigt och allt fler 
organisationer går mot internetbaserade verksamheter. Förändringen anses förbättra 
effektiviteten, servicekvalitén och hjälper organisationen att hitta nya kunder (Nath et al., 
2001, s. 21). Under de senaste åren har en revolution inom banksektorn ägt rum vilket bidragit 
till att branschen ändrat utformningen av tjänster. Förklaringen anses delvis vara kundernas 
ökade intresse för internetbanken. Internetbanken kan definieras som användningen av 
bankens tjänster genom datorns internetuppkoppling och erbjuder en mängd positiva 
egenskaper för bankerna, genom ökad tillgänglighet och är ett bra sätt att använda teknik på 
(Martins et al., 2014, s. 2). Den första lanseringen av internetbanken skedde under 1990-talet 
och medförde möjligheter att hantera sin ekonomi digitalt (Linnè, 2008, s. 36). Genom att 
använda internetbanken kan kunder agera elektroniskt (över internet) med en rad olika 
transaktioner som exempelvis skriva checkar, utföra transaktioner, köpa fonder, betala 
räkningar och få upplysning om saldot på bankens hemsida. Internetbanken ökar också 
möjligheter för elektronisk handel (e-handel) och försäljning på internet (Martins et al., 2014, 
s. 2). Bankkunderna erbjuds kontinuerligt nya tjänster och orsaken till utveckling anses vara 
att skapa fler effektiva sätt att överföra pengar i samhället (Karjaluto et al., 2002. s. 261). 
Individer använder i allt större utsträckning digitala pengar som i sin tur skapar förändringar i 
dagens penningsystem (Linnè, 2008, s. 37). 
 
Utvecklingen av olika betalningsmedel sägs enligt Linnè och Persson (2006, s. 39) genomgått 
tre övergripande faser. I den första fasen användes ädelmetall som symboliserade pengar och 
hade ett materiellt värde. Fas två var uppkomsten av sedlar och mynt som inte hade något 
större materiellt värde, men symboliserade värde. Den tredje fasen är den vi idag använder 
och kallas för digitala pengar. Exempel på digitala pengar är betalning som sker med 
”plastkort” dvs. kontokort eller överföringar som sker via internetbanken (2006, s. 34). 
Digitaliseringen har även bidragit till minskad eller utebliven personlig kontakt mellan kund 
och bankpersonal (2008, s.148). 

1.2	  	  Problembakrund	  
Trots att populariteten ökar för internet är det fortfarande en relativt ny kanal som en del 
individer inte kan hantera eller litar på. Internet kan även betraktas som en kanal för de som 
redan har kunskapen att använda en dator. Individens tidigare erfarenheter av datorer och 
teknik samt demografi kan spegla individens internetanvändande. Svårigheter att använda 
dator och internet eller att komma ihåg koder är exempel på orsaker för att individer inte 
använder internetbanken. Utvecklingen har gjort att banker valt att avveckla den manuella 
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kontanthanteringen över disk dvs. ersätta det personliga bemötandet med insättning- och 
uttagsautomater och elektroniska tjänster. Förändringen från kontanthanteringen till ökad 
användning av kontokort och internetbank kan innebära större svårigheter för vissa grupper i 
samhället (Mavri & Ioannou, 2006, s. 554). 
 
En banks förändring kan leda till nya kostnader för individer och enligt Blomqvist et al. kan 
de delas in i direkta kostnader, indirekta kostnader och psykologiska kostnader. Den direkta 
kostnaden kan uppstå för en kund som valt att avstå användandet av kontokort och måste 
uppsöka en bank för att använda kontanter. En annan direkt kostnad kan vara att kunden blir 
tvungen att investera i ett kontokort som innebär en årsavgift. Indirekta kostnader kan uppstå 
när alla kontor inte erbjuder insättningsautomater (2004, s.151). En bank som genomgår 
förändringar är Swedbank som år 2011 hade cirka 150 insättningsautomater och totalt 317 
bankkontor i Sverige (Swedbank, 2011). Detta innebär att alla bankkontor inte erbjuder 
insättningsservice och att banken måste hänvisa till ett annat kontor som kan finnas på annan 
ort. Vilket kan medföra indirekta kostnader som exempelvis parkeringsavgifter eller den tid 
det tar att åka till bankkontoret. Psykologiska kostnaderna kan vara osäkerheten som upplevs 
med insättningsautomaterna eller internetbanken. Skulle kunden möta en automat som är ur 
funktion vid ett tillfälle, kan den vid nästa tillfälle uppleva oro om automaten kommer vara i 
bruk.	   
 
Minskad användning av samhällets kontanter kan innebära andra bekymmer för individer. 
Hotet mot integriteten menar Wang et al. är en viktig aspekt för kunderna. Internetbanken 
möjliggör för en bank att lagra information om kunderna för att sedan erbjuda 
individanpassade tjänster och produkter, samtidigt som kunden kan uppleva obehag över 
möjligheten. (2003, s. 508)	  Risk och säkerhetsfrågor visar sig också framkalla en oro inför 
internetbaserade tjänster (Lee et al, 2011, s. 117-118).	  En annan aspekt av digitaliseringen är 
möjligheten att spåra kunder, som inte anses vara lika lätt vid användningen av kontanter. Ur 
den synvinkeln kan användningen av kontanter upplevas som en stor frihet för individen. Å 
andra sidan kan just orsaken till att individer använder internetbanken vara att den ger mer tid 
till annat, som bidrar till en annan typ av frihet (Linnè, 2008, s. 39).  
 
En anledning till att en bank minskar kontanthanteringen är delvis individernas ändrade 
beteende och pengarnas digitalisering, men också den höga risken för bankrån. År 2008 
skedde en stor ökning av rån och rånförsök mot banker i Sverige (BRA 2011). Bankerna har 
under denna period investerat resurser för att bryta den negativa trenden. År 2009 till 2011 
minskade antal rån i Sverige och trenden har hållit i sig. År 2012 visade Sverige endast fem 
rånförsök till skillnad från 1991 då 153 rånförsök utfördes (Svenska bankföreningen 2012). 
Svenska bankföreningen förklarar nedgången som ett resultat av minskad kontantanvändning 
i samhället och att bankerna har mer avancerade skyddstekniker i slutna system. Bankerna har 
även begränsat tillgången av kontanter och att större uttag måste aviseras i förväg har medfört 
mindre kontanter på kontoren (Svenska Bankföreningen 2011). Banker arbetar aktivt för att 
kunder ska använda internettjänsterna och kontokort i större utsträckning. Men så länge det 
finns kontanter på kontoren kommer det finns risk för rån. Allt fler banker går mot kontantfria 
kontor och erbjuder kunden istället en ökad personlig rådgivning. De har även höjt avgifterna 
för att betala räkningar över disk och begränsat öppettiderna för att kunden successivt ska 
minska användandet av kontanter (Näringslivsenheten, 2011, s. 3). Ett annat argument för att 
banker avvecklar den manuella kontanthanteringen är att den elektroniska processen sänker 
kostnaderna per transaktion. Banker kan med hjälp av internetbanken erbjuda kunder att 
betala räkningarna elektroniskt och genom det minska utgifterna, då kostnaderna att skicka 
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räkningarna via internet är betydligt lägre än att leverera fram till dörren (Nath et al., 2001, s. 
24).  
 
Alla banker följer dock inte samma utveckling. Handelsbanken har beslutat att behålla 
kontoren och den manuella kontanthanteringen över disk. Argumentet är att banken vill driva 
en traditionell bank och anser att kunder efterfrågar tjänsterna som erbjuds. (Forsman 2012) 
Enligt Swedbank är alla vinnare på ett mera kontantfritt samhälle. Banken menar att 
hanteringen av kontanterna kostar 11 miljarder kronor per år. Kostnader som banken menar 
drabbar deras organisation som i sin tur lägger kostnaderna på sina kunder genom avgifter. 
Vilket leder till ett prispåslag i handeln och slutnoten hamnar hos kunderna. Swedbank 
avvecklar den manuella kontanthanteringen för att kunna erbjuda en bättre rådgivning till 
kunden med längre personligare möten för de som önskar. En annan orsak är miljöaspekten då 
transporter för att frakta kontanterna ger upphov till omfattande utsläpp av växthusgaser. 
Enligt Swedbank leder deras transporter till koldioxidutsläpp på närmare 700 ton varje år 
(Swedbank, 2011). Sharma & Sharma (2011, s. 40) konstaterar att om en kund använder 
bankens internetbaserade tjänster mer skulle det innebära färre fysiska besök till kontoren som 
leder till sänkta transaktionskostnader för en bank och slutligen även för kunderna. 
 
När en organisation genomgår strukturella förändringar är det viktigt att ta hand om kunderna 
för att kunna behålla dem. Relationsmarknadsföring (RM) innebär att behålla och få nya 
kunder då relationen mellan företag och kund är av stor relevans för företaget (Blomqvist et 
al., 2004 s. 26-27). Att vara först med teknologiska innovationer kan innebära fördelar för 
företag, sett till konkurrenskraft. Svårigheten är emellertid att veta hur individer kommer 
reagera och i vissa fall kan organisationer riskera att förlora kunder genom att vara först med 
den. En bank som drivit datoranvändandet tidigt är Skandinaviska enskildas bank (SEB) som 
redan under första halvan av 90-talet bedrivit satsningar för att minska antal kontor i landet. 
Kontoren som inte lades ned kompletterades med insättning -och uttagsautomater. Resultatet 
blev att banken hade drivit en för snabb och intensiv förändring då kunder mötte den med stor 
misstro och var nära konkurs för banken. (Linnè, 2008 s. 110).  
 
Det krävs individers förtroende för att det nya penningsystemet ska fungera. (Yousafzai et al., 
2010, s. 1181). Kunder förväntar att banken är pålitlig och att deras pengar är i säkerhet 
(Linnè, 2008 s. 93). Ur traditionellt synsätt är bankens affärsidé att erbjuda kunder hjälp med 
bankärenden inne på kontoren och visat sig vara en uppskattad tjänst för kunder. Som nämnts 
tidigare har införandet av digitala pengar skapat olika reaktioner från medborgare beroende 
vilken samhällsgrupp de befinner sig i. Vissa känner nyfikenhet och har en positiv attityd till 
att lära sig. Medan andra väljer att delvis eller helt avstå tekniken. Från samhället anses 
informationsteknologin (IT) vara något som alla individer ska ha tillgång till, en 
medborgarrättighet. Problemet uppstår när vissa redan från början hamnat utanför (Linnè, 
2008 s. 148). 
 
Studier har utförts för att förstå hur kunder upplever bankens alternativa tjänster. Sharma och 
Sharma fokuserade på kundens inställning till användandet av bankens internettjänster och 
skulle via en kvantitativ metod identifiera variabler som påverkar kundens intresse för att 
använda en bank som är internetbaserad. Oro för säkerheten visade sig vara en återkommande 
faktor då kunder upplever obehag att lämna ut privata koder, kontokortsnummer och betala 
räkningar via internet. Tillgänglighet och kundservice påverkar också intresset för en banks 
internettjänster (2011, s. 32-33). Mavri och Ioannou (2006, s. 559) har studerat vilka variabler 
som påverkar individens användande av internettjänster. De kan konstatera att individens 
ålder, upplevda svårigheter med internet och rädsla för förändringarna som sker i banksektorn 
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kan hindra användningen. Även den bristande informationen om bankens produkter och 
tjänster har en negativ påverkan på individen. Sharma och Sharma menar att den äldre 
generationen kan vara en grupp i samhället med ett annat förhållningssätt att hantera pengarna 
på. Detta förhållningssätt skiljer sig markant från de tekniska utformningarna som sker i 
dagens samhälle och skapar problem för individer (2011, s. 32-33). 
 
För att en bank ska kunna hantera sina kunder vid förändringar har Stamoulis et al. studerat 
vilka utmaningar en bank står inför när de valt att införa elektroniska kanaler. De tog fram en 
modell som lyfter fram fem perspektiv: kunden, marknaden, finansiell, informationsteknologi 
och strategi för att bedöma affärsvärdet utifrån interna och externa synvinklar. Den interna 
synen innebär att elektroniska kanalerna betraktas som en resurs för en bank och kunden bör 
därför använda kanalerna i största mån. Den externa synvinkeln är att kanalerna ska finnas 
som ett hjälpmedel för en banks kundbas och bör användas som ett verktyg för att bygga 
kundrelationer, som forskare benämner ”customer relationship marketing” (CRM) (2002, 
s.259-260). När organisationer genomgår strukturella förändringar är det viktigt att ta hänsyn 
till kunderna för att behålla dem. Proenca et al. kan genom relationsmarknadsföring (RM) 
konstatera tre aspekter som kan stärka relationen mellan bank och kund för att öka 
användandet av internetbanken. Hur ofta individen använder internet, hur stor tillgången den 
har till internet och hur mycket han eller hon tillämpar internet, som påverkar användandet av 
internetbanken. Med hjälp av RM kan finansiella institutioner utveckla en mer produktiv och 
skräddarsydd interaktion med sina kunder och öka användandet (2010, s.160). 
 
Ett problem för en internetbaserade bank är att den fysiska kontakten som den traditionella 
banken erbjuder är betydligt svårare att ge via elektroniska tjänster. Det innebär att 
internettjänsterna måste vara av ännu högre servicekvalité för att kunderna ska känna 
tillfredställelse. Liao och Cheung kunde genom sin studie identifiera bankkundens 
förväntningar och variabler som påverkar hur de uppfattar nyttan med internetbanken. 
Noggrannhet, säkerhet, nätverkshastighet, användarens vana, bekvämlighet och hur lätt 
systemet upplevs visade vara viktiga kvalitetsegenskaperna för den upplevda nyttan för 
internetbanken (2008, s. 48.). Yousafzai et al. menar att det är främst två föreställningar som 
har en signifikant påverkan på individens acceptans av ny teknologi. Hur stor den upplevda 
nyttan är och hur enkelt det nya systemet upplevs vara (2010, s. 1176). Vilket skulle betyda 
att internetbanken bör leverera nytta och vara ett enkelt system att använda för att individen 
ska acceptera och börja använda tjänsten.  
 
Sammanfattningsvis visar forskningen olika orsaker som påverkar individens intresse och 
acceptans att använda bankens internetbaserade tjänster. Säkerhet, ålder, bekvämlighet, 
erfarenheter, svårigheter som upplevs med internet och rädslan för förändringarna kan bidra 
att kunden inte använder de alternativa tjänsterna. Även bristande information om bankens 
produkter och tjänster kan skapa negativa konsekvenser för användandet. Kundservice och 
kundkvalité är också viktiga aspekter av införandet av bankens alternativa tjänster. Tidigare 
forskning om internetbaserade banktjänster och hur det påverkar kunden har främst studerats 
genom kvantitativa metoder (se tabell 1 s. 28 ). Vilket tyder på bristande fördjupning inom 
forskningsområdet eftersom den kvantitativa metoden anses begränsa respondentens svar 
genom dataenheter som bestäms på förhand. Till skillnad från den kvalitativa metoden som 
grundar i ett mer djupgående och språklig beskrivning av ett fenomen (Allwood, 2004, s. 68, 
72-73). USA och Asien är världsdelar där ett flertal studier har utförts. Detta indikerar ett 
behov av fler studier i andra delar av världen som exempelvis Europa, då sociala, kulturella 
och ekonomiska skillnader kan påverka teknikanvändandet. Denna studie kan bidra med ökad 
förståelse för bankkundernas attityder till internetbaserade banktjänster. En kvalitativ studie 
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kan komplettera den kvantitativa forskningen i ämnet och skapa en djupare förståelse för 
bankkundens resonemang om internetbaserade tjänster och vad kunden anser om den 
förändring som sker i banksektorn. På så vis kan studien bidra med ny kunskap och leda till 
vidare forskning inom området.  
 
Att som forskare förklara varför kunder avstår bankens internetbaserade tjänster anses vara en 
komplex uppgift eftersom de funnit flera anledningar som påverkar individer att avstå. Detta 
visar ett ökat behov av studier för att förstå kundens acceptans av ny teknologi och bankens 
tjänster. Studien kan bidra med en djupare förståelse för kundernas uppfattningar om 
tjänsterna och bidra med rekommendationer för att hjälpa banker att bemöta kundernas behov 
och önskemål genom de tjänster som erbjuds. Bankerna får genom studien en inblick i hur 
kunderna resonerar och utifrån det kan de bemöta kunderna på ett bättre sätt och skapa 
långsiktiga och hållbara relationer. Genom att en bank utvecklar produkter och tjänster som 
kunden faktiskt vill använda och upplever nytta med, kan det bidra till en bättre relation 
mellan bank och kund och minska risken att banken ödslar ”onödiga” resurser.  

1.3	  Problemformulering	  
Hur ska en bank hantera sina kunder när organisationen avvecklar den manuella 
kontanthanteringen över disk och erbjuder alternativa tjänster? 

1.4.	  Syfte	  	  	  
Allt fler banker väljer att avveckla den manuella kontanthanteringen inne på kontoren och 
istället ersätta med insättning- och uttagsautomater, samtidigt som de erbjuder nya 
betalningstjänster som kräver ändrat beteende för en del kunder. Studiens huvudsyfte är att, 
genom en studie av Swedbank, skapa förståelse för hur relationen mellan bank och kund 
påverkas av förändringarna. För att sedan ge rekommendationer till banker som avvecklar den 
manuella kontanthanteringen. 
 
Delsyftet är att få förståelse för hur kunderna uppfattar Swedbanks beslut att avveckla den 
manuella kontanthanteringen över disk och hur dem upplever de alternativa tjänsterna som 
banken erbjuder.  
1.5	  Avgränsningar	  
Banken har idag flera kundgrupper, exempelvis företag, kommuner, landsting och 
privatpersoner. Problem kan uppfattas som störst bland privatpersoner eftersom en del varken 
har kunskap eller tillgång till tekniken som behövs för att utföra tjänsterna. Därför har jag har 
valt att avgränsa mig till privatpersoner eftersom jag anser att gruppen kommer belysa 
problemet och är den grupp som påverkas i hög grad av en banks förändringar.  Då de innebär 
problem för vissa individer i samhället har jag även valt att avgränsa mig till privatpersoner 
som inte använder internetbanken eller kontokortet. Detta eftersom jag anser att kunder som 
redan använder dessa tjänster inte upplever lika stora problem som de som avstår. Jag vill 
även få förståelse för vilka orsaker som ligger bakom kundens beteende att avstå de nya 
tjänsterna för att sedan kunna ge rekommendationer till en bank som baseras på kundernas 
uppfattningar. Jag kommer således inte i någon större utsträckning diskutera bankkunder som 
redan använder internetbanken och kontokortet. Telefonbanken är också en banktjänst som 
kunderna kan använda för att utföra en del bankärenden. Jag har dock avgränsat mig till 
internetbanken och kontokortet, då jag anser att dessa två tjänster används i större uträckning 
än telefonbanken.  
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2	  	  Studiens	  vetenskapliga	  	  utgångspunkter	  
I följande kapitel redogör jag för mina egna erfarenheter inom ämnet såväl teoretiska som praktiska 
och hur detta påverkar studien. Kapitlet behandlar val av kunskapssyn och vilket perspektiv jag valt 
att studera problemet utifrån. Här förklaras även varför jag har ett blandat angreppsätt och hur jag 
gått tillväga för att hitta teorier, vetenskapligt material och andra källor.   

2.1	  Förförståelse	  
Förförståelsen innefattar våra intryck, känslor, värderingar och kunskap vi samlat på oss 
under vår levnadstid (Patel & Davidson, 1994, s. 26). Det är viktigt att jag som författare har 
en god förförståelse att tidigare erfarenheter och kunskaper kan komma att speglas i studien. 
Därför är det också viktigt att informerar läsaren vilka tidigare erfarenheter jag har, för att hon 
eller han ska få förståelse för hur det kan ha påverka arbetet. Det är även viktigt att jag inte 
låter tidigare erfarenheter och kunskaper påverka tillförlitligheten på ett negativt sätt i 
uppsatsen. Jag är medveten att det kan vara svårt att göra en studie helt objektiv, eftersom det 
beror på hur materialet tolkas. Vid en tolkning utgår individen från sig själv och den 
förförståelse den har sedan tidigare (Johansson, 2011, s. 48). För att skapa ett förtroende för 
studien vill jag därför redogöra för den förförståelse som kan påverkat materialet genom de 
val, tolkningar och slutsatser som gjorts i studien.  
 
I början av uppsatsarbetet var vi två författare bakom studien, men av olika skäl valde den ena 
att inte fullfölja. Han har till viss del varit delaktig i det skrivna materialet och vi arbetade 
tillsammans tills dess att intervjuerna blivit utförda och transkriberingen färdigställts. Sedan 
lämnade han ifrån sig materialet och jag slutförde den på egen hand. Förförståelse kan delas 
in i två kategorier, förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen 
behandlar de egna erfarenheter som vi tagit till oss under våra hittills levda liv. 
Andrahandsförståelsen fokuserar på kunskap från exempelvis kurslitteratur och föreläsningar 
(Lindfors Johansson, 1993, s. 76). Den förförståelse som vi erhåller grundar sig i både 
teoretiska och praktiska erfarenheter. De teoretiska erfarenheterna är främst från vår 
utbildning på Umeå universitet och under den tid vi studerat har vi läst kurser som berör 
ämnesområdet och som skapat en fördjupande förståelse. Våra inriktningar skiljer sig åt då 
jag har inriktat mig mot marknadsföring, affärsutveckling och internationalisering, medan han 
i finansiering. De praktiska erfarenheterna fick han från bankverksamhet, eftersom han arbetat 
extra på Swedbank, Umeå i drygt fem år. Han hade därför en bra inblick i bankens interna 
delar och god erfarenhet av bankkunder. Skilda inriktningar kan medföra fördelar eftersom vi 
får möjlighet att komplettera varandra på ett bra sätt med olika perspektiv och synvinklar. Han 
hade även kontakter på Swedbank vilket underlättade processen att få tillgång till relevant 
information som kunde driva studien framåt.  
 
Det positiva med förkunskaperna är att vi hade en grundläggande kunskap om banksektorn 
och kunderna. Förföreställningarna skapar dock en subjektivitet i vår uppfattning om bankens 
val att avveckla kontanthanteringen. Jag har valt ett hermeneutiskt synsätt som menar att 
förförställningarna inte behöver vara något negativt eftersom det kan bidra med en bättre 
tolkning och skapa på nya vägar (Johansson Lindfors 1993, s. 80). Eftersom jag vill få 
förståelse för hur bankkunder uppfattar bankens förändring och de alternativa tjänsterna, 
medför förförståelsen att jag kan tolka deras svar på ett bättre sätt genom en bra inblick i 
verksamheten och ämnesområdet. 

2.2	  Vetenskapssyn	  	  och	  kunskapssyn	  
I studien lyfter jag fram kundernas subjektiva uppfattning av avvecklingen av den manuella 
kontanthanteringen och de alternativa tjänsterna. Det finns olika sätt att beakta den sociala 
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världen och frågan är hur man som författare ser på den. Verklighetssynen påverkar 
formuleringen av frågeställningar och genomförandet av en studie (Bryman & Bell, 2005, s. 
35). Det är därför relevant att diskutera vilken vetenskapssyn och kunskapssyn studien har.  
 
Verklighetssyn kan ses ur ett objektivt eller subjektivt synsätt. Objektivism innefattar sociala 
företeelser och företeelsernas betydelser är oberoende av sociala aktörer. Synsättet förklarar 
även de sociala företeelserna och kategorier som används i det dagliga samhället och är inte 
beroende av aktörerna (Bryman & Bell, 2003, s.33). Motsatsen till objektivism är 
konstruktionism som anser att den sociala världen och de kategorier som finns i den, inte är 
något externt i förhållande till oss som lever i den. Utgångspunkten är istället ett samspel som 
byggs upp och konstitueras av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2003, s. 34-35). Den senare 
nämnda verklighetssynen menar att verkligheten är konstruerad av sociala aktörers 
handlingar. På grund av en banks beslut att avveckla den manuella kontanthanteringen 
kommer förändringen att påverka kunderna på olika sätt vilket talar för ett subjektivt sätt att 
se på verkligheten, en kontruktionistisk verklighetssyn som leder oss vidare in i den 
kunskapssyn som studien tillämpat.  
 
Den typiska metoden för att förstå eller tolka ett fenomen är att välja en kvalitativ 
forskningsmetod (Allwood, 2004, s. 58). Som kan nå djupare och ge en bättre förståelse. 
Tolkningsteorin inom kunskapssyn kallas hermeneutik och betyder tolka, översätta, förtydliga 
och klargöra. Kunskapssynen är en tolkningslära som baseras på grundläggande antaganden 
och förutsättningar som utgör studiens grund i analysmetoden (Widerberg, 2002, s. 26). Den 
kan även beskrivas som en arbetsmetod för att få en inlevelse i andra människors mentala liv 
(Allwood, 2004, s. 58). Det hermeneutiska kunskapsintresset fokuserar på att tolka och 
förmedla subjektiva uppfattningar som en grupp människor har av en viss handling 
(Johansson Lindfors 1993, s. 40). Motsatsen till hermeneutik kallas positivism som innebär att 
ett intresse finns för att producera kunskap om objektiva processer och fokuserar mer på att 
förmedla information om olika sammanband och förhållanden (Johansson Lindfors, 1993, s. 
40). Positivismens syn på elementen mellan forskare och subjekt är att subjektet kan hållas fri 
från forskarens egna värderingar och garantera värderingsfrihet. Metoden har fått kritik på 
grund av dessa argument och hermeneutikerna är överens om att detta inte är realistiskt. 
Sammanfattningsvis handlar positivistisk kunskapssyn om att förklara ett fenomen medan 
hermeneutiken snarare vill förstå ett fenomen (Johansson Lindfors, 1993, s. 45-46). En 
hermeneutisk kunskapssyn är lämplig då jag vill förstå kundernas uppfattningar av en banks 
beslut att avveckla den manuella kontanthanteringen. Med denna kunskapssyn kan jag få en 
förståelse för kundernas argumentation och beteende för en banks förändringar och på så sätt 
få en uppfattning om vad de anser om de alternativa tjänsterna en bank erbjuder. 

2.3	  Angreppssätt	  
Induktion och deduktion är två angreppssätt som förklarar hur forskaren ”attackerar” en 
studie. Det deduktiva angreppssättet utgår från teori och kopplar sedan den till empiri 
(Lindfors Johansson, 1993, s. 55). För att kunna studera en problemformulering ur ett 
bankperspektiv har jag först studerat befintliga teorier och vetenskapligt material inom 
området för att skapa ett underlag. Sedan konstruerade jag en intervjuguide som användes för 
att undersöka respondenternas uppfattningar för avvecklingen av kontanthanteringen. Genom 
dessa ord skulle det anses vara deduktivt angreppsätt eftersom jag utgår från befintliga teorier 
och undersöker den med min kvalitativa empiriska undersökning. Å andra sidan anser 
författare att angreppssättet induktion i en kvalitativ studie är lämpligast med en 
konstruktionistisk vetenskapssyn och en hermeneutisk kunskapssyn och argumenterar istället 
för ett induktivt angreppssätt i studien (Bryman & Bell 2007, s.40). Med ett induktivt 
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angreppssätt anses teorin vara resultatet av studien (Bryman & Bell, 2007 s. 25). Det kan dock 
vara svårt att undersöka en empiri utan några förkunskaper inom ämnet. Därför brukar 
forskare använda både deduktivt och induktivt underlag när de använder sig av en teoretisk 
grund för att sedan omformulera teorin till att finna nya begrepp som förklarar verkligheten. 
Utifrån denna förklaring finns begreppet ”den gyllene medelvägen” som innebär att forskaren 
använder både deduktivt och induktivt angreppsätt för att studera ett fenomen (Lindfors 
Johansson, 1993, s. 40). Jag anser att min studie varken har ett deduktivt eller induktivt 
angreppssätt utan ett inslag av båda angreppsätten. Detta eftersom jag använder teoretiska 
grunder som bidragit till djupare förståelse för individens acceptans av ny teknologi (ett 
deduktivt angreppsätt som innebär teori till empiri). Samtidigt som jag har ett induktivt 
angreppsätt då jag genom det empiriska materialet skapat nya begrepp och fenomen att 
studera samt koppla dem till teori.   

2.4	  Val	  av	  metod	  
Med hänsyn till att jag vill få djupare förståelse för hur kunder upplever en banks förändringar 
bör en kvalitativ metod vara mest lämpad för studien. Metoden grundar sig i att analysera och 
därmed tolka och förstå ett fenomen. En typisk händelse för en kvalitativ metod är när 
forskaren vill förstå mänskligt beteende och få en inblick i individens liv. Den kvalitativa 
metoden kan även tolka innebörden av texter vilket leder oss in på tolkningsteori, dvs. 
hermeneutik (Widerberg, 2004, s. 26). Detta resonemang är applicerbart på 
problemformuleringen vilket stödjer valet av kvalitativ metod för att få en djupare inblick i 
kundernas uppfattningar. Till skillnad från den kvantitativa metoden som fokuserar på 
samband, mätningar av variabler och mängder istället för att fördjupa sig i ämnesområdet 
(Widerberg, 2002, s. 15). Forskning visar även att många avgörande framsteg i kvantitativa 
vetenskaper har blivit möjliga genom att analysera äldre kvalitativa begrepp och nya som 
skapats (Allwood, 2004, 54). Tidigare forskning inom kundens acceptans av banktjänster 
visar att få studier har utförts med kvalitativa metoder. Vilket betyder att kvalitativa metoder 
kan bidra med ny information eller nya termer att analysera.   
 
En nackdel som forskare ser med den kvalitativa forskningsmetoden är att den anses 
subjektiv. Bryman & Bell menar att undersökningar innehåller egna värderingar och 
uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt genom det personliga förhållandet som 
etableras mellan respondenten och intervjupersonen (2003, s. 318). Det finns forskare som 
menar att det är omöjligt för en individ att lämna sina tankar, minnen och upplevelser och 
menar istället att alltid tolka den andres värld i den andras kontext och att dessa världar 
smälter samman (Allwood, 2004, s. 60). Eftersom en kvalitativ metod eftersträvar just en 
förståelse av beteende, värderingar och åsikter menar forskare att det skulle vara 
ogenomförbart utan en viss subjektivitet när materialet ska tolkas (2004, s. 323). Att vara 
medveten om denna problematik stärker studiens trovärdighet och genom att visa min 
medvetenhet har jag försökt agera och diskutera så opartiskt som möjligt.  

2.5	  Perspektiv	  
Studiens perspektiv kan beskrivas ur de ”glasögon” författaren väljer att studera verkligheten 
genom och på så sätt väljer författaren vilka aspekter som han eller hon tycker är relevant, 
samt tolkar verkligheten från. Studiens perspektiv kommer vara avgörande för den verklighet 
som studeras och resultat (Halvorsen, 1992, s. 37-38). Författaren bestämmer själv vilket 
perspektiv den vill betrakta problemet från och beroende på vilket perspektiv han eller hon 
väljer kan det leda till skillnader i studiens resultat. Med andra ord är perspektivet en 
utgångspunkt och en infallsvinkel. Om en individ talar utifrån ett perspektiv innebär det att 
personen talar och förstår utifrån viss begränsad förståelse. Samtidigt som det bidrar till en 
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positiv tillgång om flera av individers förståelse sätts samman i ett större socialt sammanhang 
(Allwood, 2004, s. 23).  
 
Eftersom jag studerar hur en bank ska hantera sina kunder när organisationen avvecklar den 
manuella kontanthanteringen har jag valt att skriva studien utifrån bankens perspektiv. 
Argumentationen för valet grundar sig i att bankens val att avveckla den manuella 
kontanthanteringen och istället erbjuda kunder andra tjänster. Vilket i slutändan kommer 
påverka relationen mellan bank och kund. Valet av perspektiv påverka också studiens resultat. 
På grund av delsyftet i studien som innebär att ge rekommendationer till en bank som valt att 
göra dessa förändringar, argumenterar detta för att studera problemet utifrån bankens 
perspektiv. Bank perspektivet innebär att jag får en uppfattning om hur bankerna ska möta 
kundernas uppfattningar av de alternativa tjänsterna som erbjuds och för att upprätthålla en 
bra relation. Perspektivet innebär att resultatet av studien endast kan ses ur bankens synvinkel 
och inte exempelvis utifrån hur individerna specifikt drabbas av bankens förändringar.  

2.6	  Informationsinsamling	  
För att finna vetenskapliga artiklar har jag använt databaser google scholar, affärsdata och 
Umeå universitetsbiblioteks sökmotorer: ”emerald journal”, ”web of Science” och ”business 
source premier” (EBSCO). För att stärka trovärdigheten har jag sökt artiklar som är 
kvalitetssäkrade med ”peer reviewed” för att säkerställa att de är vetenskapliga och granskade. 
När jag sedan funnit artiklar som varit relevant för studien har referenslistor studerats och 
genom det har jag kunna studera fler artiklar som varit aktuella för studiens område. Andra 
källor som använts i uppsatsen är böcker och statliga dokument. Dessa har jag funnit med 
hjälp av universitetets bibliotek och sökmotorn Google. Under uppsatsskrivandet hade jag 
personlig kommunikation med Swedbank i Umeå och som nämnts tidigare jobbade den ena 
på Swedbank. Vilket bidrog till en bra kontakt med personal på banken och som vi kunde få 
relevant information från. 
 
De sökord som jag huvudsakligen använt mig av för att hitta relevanta artiklar är: 
”Kontantfritt”, ”Kontanthantering”, ”Digitala pengar”, ”teknologisk utveckling”, ”Personal, 
preference to debit card, self service”, ”Cashless, ”E-banking”, ”TAM”, ”UTAUT”, 
”Customer perspective”, ”Banking”, ”online banking”, ”Relationship marketing (RM)”, 
”Customer Relationship Manangement (CRM)”.    

2.7	  Kritisk	  granskning	  av	  källor	  
När det kommer till val av teorier bör författaren enligt Jonsson Lindfors göra ett kritiskt 
teorival som innebär två faser. Den första delen kallas teorisökning och handlar om 
utgångspunkterna författaren har för teorival och om själva teoriurvalet. Teorivalet bör i regel 
vara förknippat med problemformuleringen och en viktig förutsättning är att teoriområdet inte 
blir allt för avgränsat till ämnesområdet (1993 s. 87). Den andra delen i urvalet av teorier 
handlar om sökandet av litteratur, källor och en genomgång av vetenskaplig litteratur tills 
forskaren upplever ”mättnad” och benämns teorianvändning. Urvalet är uppdelat i tre 
förhållanden för forskaren att ta ställning till: ursprunget, den empiriska grunden och 
aktualiteten. Ursprunget för en källa bör alltid vara originalkällan och författaren bör i störst 
mån undvika andrahands-källor. Det andra förhållandet är att uppfatta den empiriska grunden 
för studiens relevans och anses vara komplicerat. Både primära och sekundära källor existerar 
för den teoretiska referensramen. Primära källor sägs vara det berättaren själv iakttagit, medan 
sekundära kan utgöra resonemang som berättaren baserar på andras erfarenheter. I praktiken 
används både primära och sekundära källor och anses till viss del vara accepterat men primära 
källor bör forskaren i först hand söka sig till. Det sista förhållningsättet handlar om källornas 
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aktualitet där principen är att forskaren uppdaterar sig inom den senaste forskningen. 
Samtidigt som det är viktigt att detta inte blir på bekostnad av gammal och värdefull 
information (Jonsson Lindfors, 1993. s. 89-90).  
 
Denna studie är baserad på vetenskapliga artiklar som är referensgranskade (peer review). Jag 
är medveten om att det finns ett stort utbud av artiklar som behandlar ämnet, men möjligheten 
att läsa igenom samtliga har inte varit genomförbart. Jag fann dock återkommande 
diskussioner från artiklar och anser trots ofullständig genomgång av artiklar och böcker inom 
området, ändå nått den mättnad som behövs för att kunna avsluta insamlingen av teori. 
Eftersom RM är ett brett område har jag begränsat mig till vissa delar som kan vara av mer 
relevans för studien. CRM handlar om kundstrategi och forskare menar att den kan användas 
som ett verktyg för att skapa RM. Därför har jag valt teori om CRM som utgör en del av RM 
och kan kopplas samman då forskning visat att kundstrategier (CRM) skapar kundlojalitet 
(RM). Urvalet av artiklar som utförts kan kritiseras då möjligheten finns att andra författare 
skulle gjort andra urval som hade påverkat studiens resultat.  Detta behöver å andra sidan inte 
betyda att det är missvisande, utan istället kan den bidra till vidare forskning inom ämnet.  
 
Trots att en del källor anses vara relativt gamla anser jag ändå att de uppfyller en hög grad av 
trovärdighet. Jag har kompletterat med ny forskning inom ämnet vilket ökar aktualiteten. 
Utöver vetenskapliga artiklar har jag använt rapporter från samhällsenheter och föreningar i 
Sverige som bedöms ha relativ låg missvisande information. Vad som däremot bör beaktas är 
att rapporterna kan vara påverkade politiskt eller innehålla subjektivitet. Vilket jag har tagit 
hänsyn till när jag studerat rapporterna. Detta gäller även kontakten jag haft med Swedbank 
och den information som beskrivits i studien om organisationen. Jag anser dock att detta inte 
har någon större betydelse för studiens resultat, eftersom informationen används för att få en 
utökad förståelse i ämnets problematik och inte i teoretisk referensram. 

2.8	  	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

TAM	  och	  UTAUT	  
För att få en bättre förståelse för individernas acceptans av ny teknologi har jag valt att 
använda två etablerade modeller inom ämnesområdet. Technology Acceptance Model (TAM) 
och Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) Modellerna har även 
används för att genomföra forskning specifikt på individens användande av internetbanken 
och bankens internetbaserade tjänster. Modellerna har med tiden genomgått förändringar där 
variabler plockats bort och nya tillkommit. Teorierna bidrar med förståelse för individens 
uppfattning och beteende av ny teknik och även beskrivning för kundernas acceptans för en 
banks alternativa tjänster. 

RM	  och	  CRM	  
Jag har även valt att studera relationen mellan bank och kund eftersom det är en viktig del för 
organisationens överlevnad. Relationsmarknadsföring (RM) innebär sammanfattningsvis att 
organisationer använder kundstrategier för att skapa lojala kunder. En annan modell som 
etablerats inom ämnet kundrelationer är Customer Relationship Marketing (CRM) och kan ses 
som ett IT-hjälpmedel för att skapa bra relationer och kan användas för att stärka RM i en 
organisation. För att koppla detta till studien kan RM och CRM hjälpa en bank att skapa bra 
relationer med kunderna och medföra att kunderna är positiv till bankens alternativa tjänster. 
Att leverera bra service anses vara svårare för en ”onlinebank” än den traditionella banken. 
Teorierna kommer bidra med rekommendationer till en bank när avvecklingen av den 
manuella kontanthanteringen sker och alternativa tjänster erbjuds.  
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3	  Teoretisk	  referensram	  
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som utgångpunkt för den empiriska studien. 
Eftersom framgången av en banks tjänster är beroende av att de accepteras, behövs en bättre 
förståelse för vad som påverkar kundens val när det kommer till teknikanvändandet. Kapitlet inleds 
med två teorier som förklara individens acceptans av ny teknologi. Vidare behandlas teori om 
kundrelationer och kundstrategier. Avsnittet avlutas med tidigare forsning inom området.   

3.1	  Technology	  Acceptance	  Model-‐	  TAM	  
Forskning om individens acceptans av ny teknik och hur den används har ökat på senare tid. 
En modell som visat sig vara väl etablerad inom ämnet är teorin ”Technology acceptance 
model” (TAM) (Wang et al., 2003, s. 502). Modellen utvecklades av Davis (1989) och utgår 
från att individens acceptans av teknologi är beroende av den självvalda avsikten att använda 
tekniken. Avsikten utgör i sin tur individens inställning till att använda teknik och hur 
användbar den uppfattas vara (Yousafzai et al., 2010, s. 1176). TAM har sina grunder från 
den socialpsykologiska teorin ”Theory of reasoned action” (TRA) som menar att individens 
sociala beteende är relaterat till hans eller hennes attityder till beteendet. Individens attityder 
påverkas av vad han eller hon tror om konsekvenserna till att framställa beteendet och vad 
utvärderingen blir av konsekvenserna. TAM använder dessa grunder för att beskriva 
individens beteende till informationsteknologi (IT) och anser att det främst är två variabler 
som påverkar individens beteende och acceptansen till ny teknik, den upplevda användbarhet 
och upplevda lättanvändarvänligt med tekniken (Suh & Han, 2002. s. 248). 
 
En anledning till att TAM blivit etablerad bland forskarna är att den anses ha en kraftfull och 
sparsam ram till att förklara individens användning av informationsteknologi (IT) (Wang et 
al., 2003, s. 503). TAM utvecklades i första hand för att undersöka acceptansen av en 
ordbehandlarteknologi för att sedan fortsätta att förklara acceptansen för bland annat E-post, 
röstmeddelanden, persondatorer och slutligen ”World Wide Web”. Den popularitet som TAM 
fått kan förklaras genom teorins sparsamhet, IT-specifika utformning, den starka teoretiska 
grund och har ett empiriskt stöd för sitt höga förklaringsvärde (Yousafzai, et al. 2010, s. 1177-
1178). 

 
Figur 1. Technology Acceptance Model (TAM) (Yousafzai et al. 2010 s. 1176) 

 
Individens attityder formas av föreställningar som finns för användandet av en viss teknologi. 
TAM menar att det finns två föreställningar som påverkar beteendet den uppfattade nyttan 
(perceived usefulness) och hur enkelt det nya systemet uppfattas vara (perceived ease of use) 
Wang et al. förklarar den uppfattade nyttan i vilken grad en individ upplever att tekniken 
förbättrar situationen. Hur lätt det nya systemet upplevs vara definieras i vilken grad 
individen tror att den kommer vara fri från ansträngningar med hjälp av ett visst system 
(2003, s. 503). Användandet av ett nytt system bestäms genom vilken avsikt individen har 
med den. Detta i sin tur bestäms av den uppfattande nyttan och hur enkelt det nya systemet 
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uppfattas vara (se figur 1). Forskning om utbytet av pengar och personlig information online 
visar tre andra variabler som påverkar användarens beteende att använda ny teknik Pålitlighet 
(trust) uppfattad säkerhet (Perceived security) och uppfattad integritet (Perceived privacy) 
(Yousafzai et al., 2010, s. 1181). Även om forskare har enats om variabler som har en 
betydande påverkan på beteendet anser de att teorin inte är komplett och Yousafzai et al. 
(2010) anser att den bör utvecklas och att forskning kring fler variabler bör studeras (Wang et 
al., 2003, s. 502).  
 
TAM anses även förklara externa effekter som kan påverka användandet. En sådan effekt kan 
vara de individuella skillnaderna som visar vara en viktig variabel för att förklara indivdens 
beteendet. Exempelvis är individens uppfattade självförmåga vid datoranvändandet (computer 
self-efficacy) en sådan viktig variabel och definieras hur duktig en individ bedöms vara på att 
använda en dator. Individuella skillnader refererar till personliga och demografiska variabler 
men även situationsanpassade som exempelvis erfarenhet och övning (Wang et al., 2003, 
s.503). Ett antal individuella variabler har studerats och förutom demografiska och 
situationsanpassade finns kognitiva och personliga variabler. Empiriska undersökningar har 
upptäckt en stark relation mellan individuella skillnader och IT-acceptans via TAM (Wang, et 
al., 2003 s. 504). Kritik riktas fortfarande till TAM, då forskare menar att fler variabler bör 
studeras för användandet av IT. Insikter från föregående studier har bidragit till en mer 
komplett förklaring av individuella skillnader som påverkar användarnas acceptans till 
banktjänster. Individuella skillnader som kön, ålder, utbildning och uppfattad självförmåga för 
datoranvändandet har också ett visst inflytande på individen (Wang et al., 2003 s. 504).  

3.1.1	  Self	  Service	  Technology	  -‐	  SST	  
Genom ett ökat intresset för internet i samhället bidrar det till ett ökat engagemang för 
tjänsteföretag att utveckla så kallad ”self service technology” (SST) (Wang et al., 2011 
s.1293). Bankens SST-kanaler är exempelvis internetbanken eller telefonbanken som fått ett 
relativt genomslag i samhället. Men för att uppnå ett bra genomslag måste den bland annat 
vara lätt att ta till sig och lätt att använda. Studier visar att IT som är lätt att använda anses 
även vara mindre hotfullt för individen. Detta innebär att ju mer lättanvändarvänligt 
internetbanken upplevs vara, ju större positiv inverkan skapas på den uppfattade 
trovärdigheten. Den uppfattade nyttan visar också erhålla en betydande effekt på beteendet 
och har visat sig vara ett stort argument för att individer väljer att använda internetbanken 
(Wang, et al., 2003, s. 507). Det betyder att ju mer positiv attityd en bankkund har till att 
använda internetbanken, desto större sannolikhet är det att individen också kommer börja 
använda den. Med hänsyn till bankens SST-kanaler kan individens uppfattade nytta relateras 
till vilken utsträckning en kund anser att internetbanken skulle kunna förbättra effektiviteten 
vid internettransaktioner. Uppfattad lättanvändarvänligt kan hänvisas till att bankkunden anser 
att utförandet skulle vara näst intill fri från ansträngning och att kunden skulle vara positiv till 
att använda internetbanken (Dimitraidis & Kyreziz, 2011 s.1296-1297). Den senaste 
forskningen inom TAM har föreslagit andra externa variabler till modellen med syfte att 
stärka förklaringsramen ytterliga. Säkerhet, förtroende, självförmåga, systemets trovärdighet, 
tillfredställelse, produktinformation och anslutning till internet är faktorer som forskare anser 
bör tillkomma i TAM modellen (Wang et al., 2014, s. 46).  

3.1.2	  Förtroende	  och	  pålitlighet	  	  	  
Banksektorn är en bransch som är förknippad med hög nivå av pålitlighet och är relaterad till 
frågor kring säkerhet och integritet i den fysiska miljön. Pålitlighet visar forskning vara en 
avgörande variabel för att en individ ska använda eller avstå internetbanken (Yousafzai et al, 
2010, s. 1181). Ordet förtroende har forskare svårt att definiera och begrepper har i och med 
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detta flera definitioner och ingen given beskrivning finns för termen. Detta beror på att ordet 
”förtroende” anses vara en odefinierad term och som andra termer har den flera betydelser. En 
annan anledning är att varje syn på förtroende har sitt unika egna perspektiv (McKnight & 
Chervany, 2002, s. 37). Emellertid verkar termen ”trusting beliefs” vara en återkommande 
förklaring till ordet förtroende (McKnight & Chervany, 2002, s. 46). För att beskriva termen 
delar författare in den i fyra distinkta komponenter:	   
 

• Kompetens 
• Välvilja 
• Integritet 
• Förutsägbarhet 

 
Med kompetens menar forskare att en part anser att en annan part har förutsättningar eller 
makt att göra vad som krävs för en viss situation. Välvilja sker när en part anser att en annan 
part bryr sig och är villig att offra för den andras välbefinnande. Integritet beskriver när en 
part tror att en annan part agerar i god tro, säger sanningen, agerar etiskt och fullföljer vad den 
lovar. Slutligen, förutsägbarhet definieras när en part anser att en annan parts agerande är 
konsekvent och kan komma att bli förväntad vid en viss tidpunkt (Dimitraidis & Kyreziz, 
2011, s.1295-1296).    
 
För att få en djupare inblick i hur förtroende förhåller sig i olika situationer vill forskare 
skildra på förtroende (trust) och trovärdighet (trustworthiness). De föreslår att trovärdighet 
handlar om den trovärdiges tillit, speciellt när den trovärdiges beteende spelar en roll för en 
viss situation. Medan ordet förtroende handlar om vilja, en beteendevetenskaplig avsikt och 
genom den som fått förtroendet agerar på ett visst sätt för att leva upp till den tillit personen 
fått (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s.1296). Yousafzai et al. som studerat specifikt 
internetbanken väljer att särskilja förtroende och trovärdighet. I studien delar forskarna in 
trovärdighet i tre grupper: Den specifika tron på förmågan (The specific beliefs of ability), 
integritet (Integrity) och välvilja (Benevolence). De förklarar att ordet förtroende i kontext 
med internetbanken är den vilja en individ har till att använda transaktioner via internet och 
förväntar sig att banken kommer att fullfölja deras skyldigheter, oavsett kundernas förmåga 
att övervaka och kontrollera bankens agerande över internet (2009, s. 591-592). 
 
Pålitligheten kunden har för en bank har visat vara en viktig komponent när forskare studerat 
internetbanken och kan definieras som den uppfattade trovärdigheten och välvilja till att 
uppnå ett förtroende. Den uppfattade trovärdigheten betyder att en part anser att den andra 
parten har sakkunskap till att utföra ett jobb effektivt och tillförlitligt. Välvilja kan förklaras 
när en part är mycket intresserad i den andra partens hälsa och försöker på ett positivt sätt att 
motivera, när nya förutsättningar uppstår. Trovärdighet kan anses vara mer aktuellt än välvilja 
när användandet av internetbanken studeras eftersom trovärdigheten anses mer opersonlig, 
förlitar sig på sitt rykte och har ett ekonomiskt resonemang. Medan välvilja relateras till att 
känna igen och tidigare samverkan (Wang et al., 2003, s. 505). Begränsat antal studier har 
utförts hur pålitligheten påverkar användandet av internetbanken och är ett relativt nytt ämne. 
Men vad som tydligt framkommit och som nämnts tidigare är att pålitlighet har stor inverkan 
på individens beteende att använda internetbanken. Banken får genom internettjänster 
tillgänglighet och kontroll med information om varje kund som kan bekymra kunden, som 
istället upplever ett hot mot säkerheten av internet (Yousafzai et al., 2010, s. 1182-1183). Vad 
som istället visat stärka kundernas pålitlighet av transaktioner via internetbanken är om de tror 
att deras personliga information inte kommer att visas, skadas eller lagras under 
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transaktionerna. Detta kallar författarna för uppfattad säkerhet (perceived security) hos 
kunden. Studier visar att om en kund utvecklar en positiv känsla av säkerhet kommer 
pålitligheten och förtroendet att öka och relationen till internetbanken och bankkunden 
kommer att stärkas. Detta leder i sin tur till en mer öppen och inflytningsrikt 
informationsutbyte. En annan aspekt av pålitlighet är om banken är ensam att få tillgång till 
informationen och att informationen inte lämnas ut, kommer kunden att uppleva en bättre 
säkerhet till integriteten. Detta benämner författarna som uppfattad integritet (perceived	  
privacy) (Yousafzai et al., 2010, s. 1182-1183).          
 
Dimitraidis och Kyreziz är överens om att förtroende påverkar användandet av 
internetbanken, men att variabeln inte anses vara tillräcklig för en bank. Eftersom kundernas 
förtroende är flerdimensionellt är det viktigt att organisationen förstår och inriktar sig på de 
viktigaste komponenterna av förtroende. Vilket i deras studie visat sig vara välvilja och 
integritet (2011, s. 1306). Suh och Han kan bekräfta att lättanvändarvänligt och nyttan delvis 
förklarar användandet för internetbanken. Men enligt deras studie är förtroende den mest 
signifikanta variabeln för kundernas attityder till att använda internetbanken. De menar att 
förtroende har en mer direkt effekt på individens beteende än hur lätt internetbanken är att 
använda och att den har en större helhetseffekt på kundens faktiska användning. (2002 s. 259-
260)  

3.1.3	  Risk	  och	  säkerhet	  	  
Att studera riskbenägenheten är relevant i samband med bankens internettjänster för att höja 
kundens intresse. Problemet är att de nya tjänsterna som banken erbjuder innebär en stor 
upplevd risk för kunderna. Att utesluta den uppfattade riskfaktorn i samband med 
internetbanken är därför inte aktuellt. Framgången av bankens nya tjänster måste byggas på 
långsiktiga relationer med kunderna. Vilket bidrar till ett behov att införa negativa faktorer till 
TAM modellen i samband med acceptansen av internetbanken (Wang et al., 2014, s. 46). 
 
Studier som förklarar vad som påverka kundens beteende av ny teknologi visar att uppfattad 
risk har en stor inverkan på kundens beteende. Generellt har risk en stor inverkan på 
individens totala beteende både i den uppkopplade världen och i den ”verkliga värden”. Enligt 
forskare kan ordet risk delas in två huvuddelar. Den ena handlar om risk vid oro som uppstår 
inom den tekniska funktionen eller funktionssäkerheten av servicetjänster. Den andra delen av 
risk förknippas med personlig oro, integritet och säkerhet. Kundens upplevda risk för 
internetbanken kan vara att han eller hon kan drabbas av förluster genom exempelvis 
informationsbyte, leverantörstransaktioner eller transaktioner med finansiella institutioner 
(Wang et al., 2014, s. 47). Säkerhetsöverträdelser av internettransaktioner och databaser gör 
det möjligt för obehöriga att använda individens konfidentiella information som exempelvis 
namn, adress, lösenord och kontokort som kan leda till identitetsstöld. Förståelsen för att detta 
kan ske verkar ändå kompenseras av de fördelar som användare anser att internetbanken har 
och är en orsak till att kunderna ändå fortsätter använda systemet. Dessvärre ökar 
säkerhetsöverträdelser på internet som exempelvis ”hacking” eller förfalskning och drabbar 
allt fler oväntade internetanvändare. Trots denna uppgång så fortsätter exempelvis 
elektroniska handeln (E-handeln) att öka och olika detaljhandelsaktörer fortsätter att erbjuda 
kunder nya SST- kanaler online för att minska organisationens kostnader (Featherman et al. 
2010 s. 220). Säkerhet och integritetsfrågor är två viktiga begrepp för användandet av 
internetbanken. Begreppet uppfattad trovärdighet har på grund av detta placerats i en ny 
konstruktion genom Wang et al. för att reflektera säkerhet och integritetsproblem av 
internetbanken (2003, s. 505). Uppfattad risk är individens subjektiva förväntningar att 
drabbas av en förlust i jakt på ett önskat resultat. När den upplevda risken faller under 
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individens acceptansvärde har den liten effekt på beteendet och ignoreras. Å andra sidan kan 
hög uppfattad risk bidra till att kunderna väljer att skjuta upp eller att helt avstå konsumtion. 
Detta beror på omfattning av målet, hur allvarlig påföljden kan bli och mängden medel som 
behövs för att uppnå målet (Cunningham et al., 2005, s.167).  
 
Begreppet risk kan delas in i fem kategorier: Psykisk risk, fysisk risk, finansiell risk och social 
förlust eller i tid (Wang et al., 2003, s. 505). Placeras den psykologiska risken i 
sammanhanget internetbanken kan den risken grunda sig i oro eller ångest som uppstår när 
individen överväger att använda den. Vad en bank kan göra för att minska denna oro är att 
vara tillgänglig via telefon som är bemannande av kunnig personal. Den finansiella risken 
uppstår i största grad vid det faktiska köpet över internet och pågår under hela köpprocessen. 
Tid relateras till den tid och ansträngning kunden måste spendera för att åtgärda försenade 
eller uteblivna betalningar och vid stöld. Återigen är det viktigt att banken erbjuder bra 
kundsupport för att lindra och dämpa problemen som kan uppstå (Cunningham et al., 2005, 
s.175-176). Kunder upplever stor risk att utföra finansiella transaktioner speciellt till ett 
system som är helt utan fysisk kontakt. Kundernas beteende varierar beroende på hur de 
upplever risken med internetbanken. Ju högre förtroendenivån är för ett system, ju mer positiv 
kommer attityden och beteendet vara (Lee et al., 2011, s. 117-118). Marknadsstrategier som 
stödjer kundens trygghet, ger snabb och precis information, snabba serviceåtgärder och 
problemlösningar visar främja köp via internet och bidra till en lägre upplevd risk. Den kan 
även fördjupa lojaliteten och servicen i ett varumärke (Cunningham et al., 2005, s.175-176).  
 
Risk anses också vara komplicerad att förklara och tidigare forskning kring risktagandet har 
endast fokuserat på övergripande upplevda risker eller ett fåtal delområden. Därför kan det 
anses svårt ur internetbankens synvinkel att beskriva och förstå alla risker som den eventuellt 
kan medföra för användarna (Wang et al., 2003, s. 505). För att få en bredare förståelse för 
hur kunderna upplever internetbanken har Wang et al., undersökt tre variabler som påverkar 
användarens acceptans av internetbanken: uppfattad nytta (Perceived usefulness), uppfattad 
lättanvändarvänligt (Perceived ease of use) och uppfattad trovärdighet (Perceived credability):    
 

 
 

Figur 2. TAM (Wang et al., 2003, s.505) 
 
Den innehåller också den individuella variabeln uppfattade självförmåga till 
datoranvändandet (Computer Self-Efficacy) som anses påverka de tre ovanstående 
variablerna. Den uppfattade självförmågan innebär hur individen upplever sin förmåga att 
använda dator och har visat sig påverka individens användning av informationsteknologi (s. 
506). Empiriska studier har funnit ett samband mellan individens uppfattade självförmåga till 
datoranvändning och hur enkelt systemet uppfattas vara (Wang et al. 2006, s.160). Andra 
forskare visar att den uppfattade självförmågan till datoranvändandet skapar datorångest hos 
individen, som i sin tur påverkar hur lätt den upplevs vara, hur stor nyttan är och användandet 
av systemet. Vidare har forskare sett kopplingar mellan individens datorvana och oro över 
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integritet och säkerhet vid tjänster online. Vilket leder till att den uppfattade självförmågan till 
datoranvändning kan skapa en negativ effekt på den uppfattade trovärdigheten till 
internetbanken. Den uppfattade trovärdigheten visar också påverka användandet av 
internetbanken i förhållande till säkerhet och integritet. Faktum är att majoriteten av de som 
använder olika datasystem är relativt oengagerade när säkerheten diskuteras. Samtidigt visar 
studier att om samma individer blir uppmanade att förklara hur de ser på sitt beteende, blir det 
tydligt att deras attityder är baserad på känslan av trygghet (Wang et al., 2003, s. 507). 
 
Företagets trovärdighet kan förklaras i vilken grad kunden tror att företaget kan leverera de 
produkter och tjänster som han eller hon önskar och består av den uppfattade kompetensen 
och tillförlit till en organisation. Som anses vara viktiga aspekter för att skapa förtroende 
online och att minska risken för integritet och kundens säkerhet. (Featherman et al., 2010, s. 
223) Förtroendet är viktigt för företag eftersom den kan påverka individens uppfattade nytta 
och avsikten att använda elektroniska tjänster (Featherman et al., 2010, s. 223-224). Den 
privata informationen som finns på internet anses vara i en allt större riskzon och hotet har 
bidragit att många avstår internetanvändandet. Detta medför att bristen på trovärdighet från 
bankkunder kan speglas i individens oro som internetbanken medför. Rädslan över att 
”hackare” ska göra intrång, komma över personlig information eller finansiella medel utan 
varken vetenskap eller tillåtelse bekymrar individer (Wang et al., 2003, s. 508).  
 
Som nämnts tidigare upplever internetbankanvändare en viss oro över säkerheten när de 
tillhandahåller personlig information på internet. Forskare menar att kunder kommer utföra 
transaktioner enbart när de känner en viss nivå av förtroende. Den upplevda trovärdigheten 
avser därför två viktiga aspekter, säkerhet och integritet som flera studier visar påverka 
användare till internetbaserat transaktionssystem. Rädslan för bristande säkerhet har visat sig 
vara en av de vanligaste faktorerna till att individer avstår internetbanken. Användarna vill 
säkerställa att transaktionerna är trygga och kan utföras utan risker. Samtidigt som 
information om användarna finns tillgänglig, med eller utan deras vetenskap, för att stärka 
säkerheten vilket också kan upplevas som ett hot mot integriteten. (Wang et al. 2003, s.508)  
 
Studien som Wang et al. genomfört resulterade i två slutsatser. För det första bidrar studien 
till ökad framgång för TAM, med ett nytt informationssammanhang om internetbanken som 
inte existerat tidigare. lättanvändarvänligt, nytta och trovärdighet visade sig vara tre viktiga 
variabler som påverkar användandet av internetbanken. För det andra är uppfattad 
självförmåga av datoranvändandet en viktig variabel hur individen upplever 
lättanvändarvänligheten, nyttan och trovärdigheten av internetbanken (2003, s. 515).  
Forskarna kan även konstatera att det inte räcker för en bank att säkerställa säkerheten utan 
systemet måste också vara lätta att använda. Det kommer också vara relevant att utveckla 
internetbanken med värdefulla funktioner som har ett pålitligt skydd av säkerhet och integritet 
för att behålla eller erhålla fler användare till systemet. Wang et al. anser att banker bör införa 
träningsprogram för kunder och utöka deras självförmåga för datoranvändandet. Eftersom 
individer med högre datorförmåga har större benägenhet att använda internetbanken. (2003, s. 
515) Bankerna måste även utveckla systemet för att övertyga kunder att internetbanken har en 
hög grad av nytta och är lätt att använda. Men också övertyga att tjänsten är pålitlig som kan 
leda till att fler kunder vill använda tjänsterna som banken erbjuder (Wang et al., 2003, s.513). 
Wang et al. menar att studien har vissa begränsningar. För det första är forskning kring 
internetbanken relativt ny, vilket bidrar till att det finns ett begränsat utbud av studier. Det kan 
också finnas behov att utöka fler variabler som kan förbättra förståelsen till användandet av 
internetbanken. Detta skulle exempelvis vara sociala faktorer som liknar subjektiva normer 
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eller andra variabler som används i andra modeller för beteende av teknikacceptans (2003, s. 
515). 
 
SST- kanaler är tjänster som företag i allt större utsträckning erbjuder kunderna. För banker 
har utvecklingen av kanalerna framkallat en del interna strategier. Den nya tekniken kan bland 
annat leda till minskade kostnader, differentiering, bättre kundservice och en ökad 
kundlojalitet. Förtroendet och hur ofta individen använder dator är variabler som påverkar 
beteendet till ny teknik. Dock varierar påverkningsgraden av förtroende i olika studier.  Dels 
beroende på flera definitioner av ordet förtroende och dels beroende på vilka andra variabler 
som tagits med i studien när forskare studerat förtroende i tekniksammanhang (Dimitraidis & 
Kyreziz, 2011, s.1293). Frågan är hur en bank ska skapa förtroende för de nya 
internettjänsterna. Forskare har undersökt kundernas agerande när de handlar på internet. 
Studierna visar att kunderna kan särskilja storlek på företaget och ryktet för internetbutik, som 
sedan påverkar deras bedömning av förtroende, upplevd risk och ett slutligt val att konsumera. 
En konsument som tror att det förekommer ett fysiskt märke (eller kedja) bakom webbsidan 
är mer benägen att känna trovärdighet till hemsidan. Rykte och storlek i cyberrymden anses 
vara svårare att förmedla till kunderna, vilket medför svårare möjligheter att skapa nära 
relationer med kunderna (Peppard, 2000, s. 318). 
 
TAM är känd att vara effektiv i sitt beskrivande av teknologisk användning, men forskare 
riktar kritik till modellen. Vissa anser att TAM faller ifrån den korrekta förklaringen av det 
konsekventa användandet till teknik. Forskning visar att användningen som sker konsekvent 
sker främst av gammal vana och inte som TAM beskriver, ett medvetet val (Kim et al., 2005, 
s. 419). Suh och Han riktar kritik till TAM som menar att modellen inte tar hänsyn till 
användarens miljö som visat sig påverka användandet. Trots att banker satsar stora resurser på 
uppbyggnaden av internetbanken, använder inte kunderna internetbanken i lika stor 
utsträckning som banken hoppats på. Vilket tyder på ökat behov av forskning om vad som 
påverkar acceptansen till internetbanken. Senare forskning visar dock att TAM och den 
utvecklade TAM-modellen stödjer variabler att förutse användarnas avsikter att använda 
mobila banktjänster (Mavri & Loannou, 2006, s. 553). 

3.1.4	  Tillgång	  till	  informationsteknologi	  
En del forskare föreslår att banker bör investera resurser på säkerhet, öppenhet och integritet 
som nyckelord för bankens SST-kanaler. Men studier visar också att ju mer information 
kunderna har om kanalerna, desto mer tenderar de att använda internet- och telefonbanken 
(Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1306-1307). 
 
Telefonen och internet är kanaler som bankverksamheter ständigt utvecklar. Det har dock 
visat sig att många av bankens kunder ignorerar fördelarna som kanalerna erbjuda. Ny 
teknologi kan förknippas med innovationer som sker i samhället och är ett ämne som forskare 
gjort ett flertal studier inom. Samtidigt som färre studier bedrivits på kundens tillgång till 
information om nya kanaler och acceptansen av den. Forskare kan konstatera att finns det bara 
en begränsad upplaga av information eller felaktig information för en individ, kan detta 
motverka användandet av innovationen (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1297). Senare 
forskning visar att medvetenhet, tillgänglighet, enkelhet och andra fördelar som 
internetbanken anses ha, kan skapa en negativ attityd för kunden, som medför att de avstår 
användandet av internetbanken. Tillgängligheten av information om kanalerna visar istället 
påverka den direkta användningen av internetbanken. Bristen på information om 
internetbanken var en faktor som medförde att kunden kände sig osäker och rädd för att göra 
fel när de använde den. Detta tyder på att bankerna bör fokusera och prioritera på 
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kommunikationsstrategier i sitt arbete för att undvika kundens osäkerheter (Dimitraidis & 
Kyreziz, 2011, s. 1297). 
 
Mobiltelefon, telefon och interaktiv television är teknologi som öppnat alternativa kanaler hos 
bankerna och individens användande av olika kanaler formar bankernas beslut. Från ett 
kundperspektiv reflekteras detta i innovationer och eventuellt igenkännande, men även en del 
svårigheter då kanalerna anses hindra och underlätta kundernas förtroende. Forskning som 
baseras på innovationer om telefon och användandet av den, anser att följderna av en ny 
teknologi förklaras bäst genom komplexitet, kompatibilitet och hur teknologin kan prövas i 
olika förhållanden, än av personliga egenskaper (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1298). 
Problematiken är att bankerna anses ge oklar och relativ låg tillfredställelse av SST-kanalerna 
som visar att bankerna måste göra mera för att öka användandet. Information och utbildning 
är relativt enkla medel för bankerna till skillnad från andra branscher då bankerna får tillgång 
till en detaljerad information om kunden. Bankerna kan genom den kommunicera med sina 
kunder till en lägre kostnad på ett skräddarsytt sätt för att skapa goda relationer (Dimitraidis & 
Kyreziz 2011, s. 1307).  
 
Karjalouto et al. förklarar betydelsen att banken inte bara visar och förklara för kunden hur de 
ska göra. Utan att de också ger en bredare undervisning för att öka kundens generella 
datorkunskaper. Som skulle resultera i ett aktivt användande av internetbanken. Men forskare 
menar att följden inte alls kommer få samma effekt och att kunden istället kommer göra 
enstaka ärenden över internet (2002, s. 269). Bankerna föreslås av Dimitraidis och Kyreziz  
att använda en steg- för- steg metod för användandet av SST-kanalerna. Där bankerna ska 
förmedla budskapet ”allt kan göras elektroniskt”. Banken måste dock vara medveten att de 
har två målgrupper, nuvarande användare och icke-användare. När det gäller den senare 
gruppen bör bankerna testa och erbjuda kanaler som ett komplement. Eftersom bankens avsikt 
är att inga monetära transaktioner ska genomföras, bör de fokusera på att aktivera potentiella 
användare av internet- och telefonbanken och tillgodose dessa med information. Som ett 
första steg mot användandet av internetbanken för att skapa kännedom, uppfattad nytta och 
uppfattad användarvänlighet. Denna erfarenhet kommer sedan att bidra till att kunder 
successivt använder tjänsterna som banken erbjuder fullt ut. (2011 s.1307)      

3.2	  Unified	  theory	  of	  acceptance	  and	  use	  of	  technology	  –	  UTAUT	   
Forskare har genom decennierna fått ett ökat intresse att studera individens acceptans av ny 
teknologi inom informationssystem och för att förstå individens acceptans av teknologi har de 
studerat psykologiska teorier och sociologiska teorier. Studier föreslår vissa ändringar och 
tillägg av variabler som påverkar användandet och gemensamma forskningsresultat tyder på 
att flera modeller erbjuder relativt lämpliga beskrivning av acceptansen av IT. Men efter att 
forskare granskat åtta teorier och modeller med utgångspunkten i användningen av teknologi 
kan de sammanfatta teorierna till en modell vid namn Unified theory of acceptance and use of 
technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 2012, s. 157-158). Enligt Bandyopadhyay och 
Fraccastoro anses teorin vara den mest klargörande modellen för acceptans av ny teknologi 
(2007, s. 522). Forskare anser att den förklarar 70 procent av variansen med avsikten till 
användandet av teknik som är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare modeller som 
använts för att bygga UTAUT. Det indikerar att modellen är den mest lämpade för att 
beskriva användandet av informationsteknologi (Martins et al., 2014, s. 4). Teorin kan delas 
upp i tre områden. Den första området handlar om att placera modellen i nya sammanhang i 
samhället. Exempelvis ny teknologi, nya användargrupper och nya kulturella inställningar. 
Det andra området handlar om att modellen är ett tillägg med nya konstruktioner för att 
utvidga de endogena teoretiska mekanismer som beskrivs i UTAUT. Den sista delen förklarar 
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införandet av de exogena variablerna som UTAUT innebär (Venkatesh et al., 2012, s. 158). 
 

	  
	  

Figur 3. Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) (Martins et al., 2014, s. 3) 
 
UTAUT erhåller fyra viktiga aspekter som anses påverka beteendet direkt eller indirekt för en 
individ att använda ny teknologi (Bandyopadhyay, 2007 s. 524). En är förväntat resultat 
(performance expectancy) som innebär i vilken grad kunden kommer uppleva tillfredställelse 
genom att utföra tekniken. En annan variabel är förväntad ansträngning (effort expectancy) 
som förklarar i vilken grad kunden förväntar sin egen insats att vara och hur obesvärat det är 
att använda teknologin. En annan faktor som anses påverka acceptansen av teknologin är 
sociala influenser (social influence) vilket definieras i vilken grad som exempelvis vänner och 
familj anser att individen bör använda systemet. Den slutliga variabeln benämns underlätta 
förhållanden (facilitating conditions) som hänvisar till kundens uppfattning av 
tillgängligheten för resurser och stöd som finns för att använda teknologin. Enligt modellen är 
dessa fyra variabler kategoriserade som har en direkt påverkan på avsikten av beteendet 
(behavioural intention). Medan underlätta förhållanden även avgör det direkta valet för att 
börja använda teknologin (use behavior) (Venkatesh et al., 2012 s. 159). 
 
De individuella skillnaderna påverkar också individens beteende. Dessa skillnader delas upp i 
ålder, kön, och erfarenhet och påverkar de fyra nämnda variablerna (Venkatesh et al., 2012 s. 
159). UTAUT anser även att frivillighet till användning (voluntariness of use) är en 
individuell skillnad som påverkar hur mycket stöd och resurser individen får från teknologin. 
De sociala influenserna är en variabel som påverkas av individens upplevda frivillighet som i 
sin tur påverkar avsikten till beteendet. Alla nämnda variabler har en viss påverkan på 
individens beteende och acceptans till tekniken. Antingen direkt på grund av att tekniken 
underlättar individens förhållanden eller indirekt genom beteendets avsikter som påverkas av 
det förväntade resultatet, bemötandets förväntningar och sociala influenser (Tan et al., 2010, 
s.510).  

3.2.1	  UTAUT2	  
Med tiden har modellen genomgått förändringar genom att ändra vissa förhållanden och 
införa nya relationer. Venkatesh et al. har tagit bort frivillighet vid användning som utgjorde 
en grund i den ursprungliga UTAUT. forskarna menar att denna förändring är nödvändig när 
UTAUT tillämpas inom ramen för frivilligt beteende. Argumentationen är att frivillighet 
generellt är något som alla kunder har. Eftersom de i flesta fallen aldrig blir tvingade till att 
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konsumera en viss produkt eller tjänst. Det bekräftar att inga skillnader finns när det kommer 
till frivillighetskonstruktionen och är gemensamt för samtliga konsumenter. (2012, s. 159) 
 
Venkatesh et al., (2012, s.159) adderar istället tre nya variabler till modellen som senare 
forskning visar påverka beteendets avsikt och slutligen användarens beteende, forskare 
benämner den UTAUT2. De tre nya variablerna är hedonisk motivation (hedonic motivation), 
prisets värde (price value) och vana/erfarenhet (habit). De tre nya variablerna kommer nedan 
förklaras mer djupgående.  
 

 
 

Figur 4. UTAUT2 (Venkatesh et al. 2012, s. 160)  

3.2.2	  Hedonisk	  motivation	  (uppfattat	  nöje)	  
Den första tillagda variabeln benämner	   forskare hedonisk motivation (hedonic motivation) 
eller ”upplevt nöje” som den också benämns (Venkatesh, et al., 2012, s. 161). Termen 
hedonisk kommer från ordet hedonism som menar att grunden till ett bra liv främst grundas i 
nöje och nytta (Heijden, 2004, s. 696). Hedoniska systemet innebär i denna kontext att ge ett 
självuppfyllt värde till användaren av teknologin. Motsatsen till hedonism är utilitarism som 
innebär att ge användaren ett instrumentellt värde och att det finns ett objekt utanför 
samspelet mellan användaren och systemet. Ett exempel på detta kan vara att det finns ett mål 
med att använda systemet samtidigt som det hedoniska systemet inte underlättar att utföra ett 
sådant mål, utan är målet i sig själv (Heijden 2004, s. 696). Exempel på ett yrke där detta 
synsätt används är systemutvecklare som använder taktiken för uppmuntra en ökad 
användning, beroende vilken taktik de väljer att skapa systemet efter. Målet med utilitarinska 
informationssystemet är att öka användarens framtagning av målet samtidigt som den ska 
främja effektiviteten. Därför måste systemutvecklare tänka på att anpassa funktionaliteten 
med systemet för att skapa så lite störning som möjligt när utförandet sker. I det hedoniska 
systemet är målet att skapa ett system som användaren upplever som roligt då individer ofta 
söker känslor från flera sinnen. Därför är det viktigt att de som utvecklar olika system 
använder sig av animerade bilder, lägger fokus på färger, ljud och estetiska tilldragande 
effekter (Heijden, 2004, s. 696). Studier visar att uppfattad glädje och uppfattad 
användarvänlighet är faktorer som har större påverkan på användandet av ett hedoniskt 
system än variabeln uppfattad nytta. Hedonisk motivation innebär hur roligt och önskvärt det 
är att använda teknologi och studier visar att de har en viss påverkan på teknikanvändandet  
(Venkatesh, et al., 2012, s. 161). 
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3.2.3	  Prisets	  värde	  	  
En annan variabel som forskare menar påverka kundernas teknikanvändande är kostnader och 
prisstruktur. Kostnader som uppstår när individen använder teknologi har visat sig påverka 
användarens avsikt till beteendet. Prisets värde (price value) upplevs positivt när fördelarna 
för att använda en viss teknik uppfattas vara större än den monetära kostnaden. Ett sådant pris 
bidrar alltså till en positiv inverkan på avsikten till användandet. Marknadsundersökningar 
visar att priset tillsammans med kvalitén på produkten och/eller tjänsten ofta beskrivs för att 
fastställa det totala värdet av en produkt eller tjänst. (Venkatesh, et al. 2012, s. 161)  

3.2.4	  Vana	  och	  erfarenhet	  	  
Den sista aspekten som	  Venkatesh et al. tillför till UTAUT2	  är vana (Habit). Vana definieras i 
den utsträckningen människor tenderar att göra ett viss beteende automatiskt Eftersom de lärt 
sig hur de ska utföra den. Det finns två distinkta skillnader mellan erfarenhet och vana. 
Erfarenhet anses vara en nödvändig variabel för att skapa vana, men anses inte vara 
tillräcklig. Den andra skillnaden är att erfarenheter kan delas in olika nivåer beroende på 
kunskap och samverkan som utvecklas av teknologin. Det vill säga olika individer kan skapa 
olika nivåer av vana, beroende på hur ofta de använder en viss teknik (2012, s. 161). 
Forskning har bedrivits kring medveten användning, vilket innebär medvetet beslutsfattande 
och utvärderande. Samtidigt finns det en begränsad mängd studier till vana som innebär att 
användningen sker mer spontant och mindre medveten ansträngning (Kim et al., 2005, s. 
418). Kim et al. har undersökt vana och kunde konstatera att medveten användning har 
mindre signifikant påverkan på de erfarna användarna än de som i mindre mängd använder 
IT. Forskningen visar att en ökad användning i början av användandet bidrar till mindre 
utvärderande och mer avsiktlig beteende (2005, s. 428). Karjalouto et al., (2002, s. 263) 
undersöker bakomliggande faktorer till användandet av internetbanken och visar att tidigare 
erfarenheter av datorer och teknologi påverkade attityden till att använda internetbanken. 
Forskarna menar att datorvana har en signifikant betydelse för att kunden ska börja använda 
bankens tjänster på internet. 
 
Senaste forskning inom acceptans av teknologi visar att uppfattad risk har en allt större 
påverkan på individens avsikt till användandet av internetbanken. (Wang et, al. 2014, s.46) 
Det kan därför riktas kritik till UTAUT som utesluter denna variabel i sin modell. För att fylla 
gapet för studier med variabeln uppfattad risk av internetbanken har forskare (Martins et al., 
2014, s.1) studerat hur uppfattad risk påverkar användandet till internetbanken med hjälp av 
den etablerade modellen UTAUT. De kan konstatera att individuella förväntningar på 
resultatet, förväntad ansträngning, sociala influenser och uppfattad risk vara de viktigaste 
faktorerna för att förklara individernas avsikter till att använda internetbanken. Underlätta 
förhållandena ansågs i denna studie inte ha lika stor påverkan för att förklara avsikten 
användaren har till internetbanken. Genom att forskarna installerade uppfattad risk i UTAUT 
visade resultatet en starkare förklaring till avsikten att använda internetbanken (Martins et al., 
2014, s. 12). 

3.2.5	  Personliga	  egenskaper	  (ålder,	  kön,	  mentalitet)	  
Kundens personligheter och bankens egenskaper spelar en avgörande roll när det kommer till 
individens beslut att använda banktjänster online. Individer skiljer sig i ålder, utbildning, 
kultur och mentalitet vilket bidrar till olika förutsättningar att följa med i utvecklingen som 
sker inom teknologi. Förklaringen till att individer använder internetbanken är forskare inte 
helt enig om, men kan enas om att ekonomiska skäl, attityder, bekvämligheter och fysiska 
skäl påverkar användandet av internetbanken (Mavri & Loannou 2006, s. 554). Trots att 
användandet av internet ökar i världen är det fortfarande en relativt ny kanal som individer har 
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svårt att acceptera och anförtro. Internetbanken anses existera för de som redan är 
datorkunniga och hur lätt den är att använda har varit en återkommande variabel för en positiv 
syn på elektroniska tjänster. Svårigheter med den nya tekniken anses vara användandet av 
datorer och att förstå internet och med internetbanken anses svårigheterna vara att komma 
ihåg koderna vid köp eller inloggning. (Mavri & Ioannou 2006, s. 555) 
 
Linnè menar att förändringarna som sker inom IT och digitala pengar kan gynna de som redan 
är resursstarka och missgynna de som är resurssvaga. Många utesluts från internetbanken som 
exempelvis individer med betalningsanmärkningar som kan nekas att använda tjänsterna. Ett 
annat exempel är individer som tvingas investera i teknologi som kostar pengar. (2008, s.168) 
På bankkontoren prioriteras vissa grupper framför andra beroende på hur lönsamma de är och 
i en digital ekonomi kan den ideala bankkunden anses vara en som efterfrågar bankernas nya 
tjänster (Linnè, 2008, s. 159-160). Karjalouto et al. har studerat finansiella institutioner och 
kan identifiera den typiska ”internetbank-användaren”. Det visade sig vara en relativt ung 
individ, välutbildad med hög inkomst i medelklassen (2002, s. 269). Genom att en bank har 
kunskap om vad som främst påverkar kundernas avsikt till användningen, kan de använda 
variabler för att segmentera sig fram. Exempelvis bör bankerna fokusera på människorna som 
står utanför den ”typiska användarens” definition. Forskarna riktar även skarp kritik till finska 
banker och menar att de inriktar sig på kunder i medelåldern, förmögna, mer lönsamma, 
lättare att betjäna och eventuellt mer lojala. Författarna anser även att bankerna tagit fram 
internetbanken just efter dessa segment och exkluderar så väl unga som äldre generationer i 
systemet. Speciellt de äldre eftersom den gruppen tenderar att erhålla en negativ attityd till 
onlinetjänster (Karjaoluto et al., 2005, s. 270).  
 
Venkatesh et al. (2012 s. 162) menar att ålder och kön påverkar beteendet att använda 
teknologi. Till skillnad från de yngre, tenderar de äldre att se fler svårigheter kring ny och 
komplex information som påverkar deras lärande av ny teknologi. De anses även lägga större 
vikt på tillgängligheten av support. Studier visar även att män och kvinnor har olika 
förhållningsätt till att lära sig ny teknologi. Män anses lägga större ansträngning för att 
överkomma olika svårigheter och krav för att uppnå sitt mål än kvinnor. Medan kvinnor anses 
fokuserar mer på ansträngningens storlek och processen för att uppnå målet. Män anses även 
förlita sig på tjänster som underlättar när de överväger att använda en ny teknologi medan 
kvinnor anses lägga större vikt på de yttre faktorerna. 
 
Everett Rogers (1962) har kommit fram till fem aspekter som påverkar hur nya produkter och 
tjänster att lyckas på marknaden och kan kopplas till bankens tjänster. En aspekt är om 
produkten har relativa fördelar. Ju större fördelar den har mot den äldre produkten, ju 
snabbare kommer den nya innovationen att accepteras av individen. Detta genom kostnader, 
lätthanterlighet eller trovärdighet. En annan viktig aspekt är kompatibilitet, som definieras hur 
bra innovationen stämmer överens med individens värderingar och praxis. Ju snabbare 
produkten stämmer överens med värderingarna, desto snabbare kommer individen acceptera 
den. Komplexitet har också visat sig påverka individens acceptans. Ju svårare en ny produkt är 
att förstå, desto längre tid kommer det ta för individen att acceptera den. Det är även viktigt 
att kunden stegvis får möjlighet att prova den nya produkten, för att innovationen skall bli 
accepterad snabbare Som benämns delbarhet. Produkten bör även innehålla så kallad 
smittsamhet som innebär att ju lättare den nya tekniken är att observera eller att beskriva 
resultatet, desto snabbare är individen villig att använda den. (Bennett & Strang, 1978, s.44)  
 
För att ge en tydligare bild av tidigare forskning om individens acceptans av ny teknologi och 
internetbaserade banktjänster har jag samlat forskningen i en tabell. Studierna är relevanta för 
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ämnet och som jag använt som primära och sekundära källor. Studierna är utförda under 
2000-talet vilket tyder på hög aktualitet. Det kan även konstateras att samtliga studier är 
utförda genom kvantitativ metod och ett fåtal är utförda i Europa. Detta tyder på ökat behov 
av kvalitativa studier för forskningsområdet som kan öppna upp för vidare studier.  
 

 
Tabell 1. Tidigare forskning om individens acceptans av ny teknologi och banktjänster 
 

3.3	  Relationsmarknadsföring-‐	  RM	  
Den finansiella sektorn är exempel på en bransch där teknologisk utvecklingen bidragit till 
minskad fysisk kontakten mellan kund och organisation, och än så länge vet inte forskare om 
relationen kommer stärkas eller försämras av tekniken. SST-kanaler som finns i 
bankverksamheten har fått olika bemötanden från kunderna. Studier visar att teknologiska 
framsteg och verktyg för kommunikation möjliggör långsiktiga relationer som skapas och 
utvecklas med kunderna. Men hur relationerna påverkas har ännu inte fastställts. (Proenca et 
al., 2010 s. 161-162) 
 
Relationsmarknadsföring (RM) använder företag med syfte att skapa en bättre kundlojalitet 
och långsiktig lönsamhet med kunderna. Kundlojalitet är den centrala delen i RM och målet är 
att följa rätt kunder för att senare bygga långsiktiga relationer. Därför är det viktigt att den 
totala omsättningen av kunder stannar på en låg nivå och befintliga kunder förblir lojala till 
företaget. Ett sätt att uppnå långsiktiga relationer är att kunden erbjuds olika förmåner som 
gör att de upplever sig själva som speciella, vilket leder till att de stannar kvar (Blomqvist et 
al., 2004 s. 22). Blomqvist et al. definierar RM följande: ”Relationsmarknadsföring innebär 
att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att 
ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas” (Blomqvist et al., 2004, s. 27). 
 
RM kan användas för att öka lönsamheten i företaget genom att kundlojaliteten förblir hög. 
Kundomsättning ska genom RM minska eftersom kunder väljer att ”stanna”. RM kan också 
bidra till minskade marknadsföringskostnaderna eftersom det är billigare att behålla och 
förvalta den befintliga kundstocken än att lägga tid på att hitta nya kunder. Företaget anses 
även få gratis marknadsföring av kunderna med så kallad ”word-of-mouth” (Blomqvist et al., 
2004 s. 22). Det är viktigt att en bank förvärvar och behåller kunder och sällan avslutas 
relationen när ”transaktionen” upphör. Ett vanligt förekommande är att relationen intensifieras 
vilket innebär att kunden vid nästa bankärende, kommer välja den banken före en annan. 
Kundrelationen är en stor anledning till att en bank eller en organisation i allmänhet existerar. 
Därför måste kundorienteringen vara effektiv för att banken ska kunna konkurrera och ta 
marknadsandelar (Blomqvist et al., 2004 s. 27). En organisation som väljer att jobba 
strategiskt med RM rekommenderas först att kartlägga sina förutsättningar och skapa 
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förståelse för kunderna och affärslogiken i den egna branschen. Således är RM-strategi 
väsentligt att implementera i organisationen för att skapa en konkurrenskraftig position 
gentemot konkurrenter (Blomqvist et al., 2004, s. 33).   
 
En viktig förändring inom studier för RM i den finansiella sektorn är automatiseringen av 
elektroniska tjänster (internetbanken, telefonbanken etc.) Konsekvenserna av utvecklingen 
som skett anses både vara komplex och fascinerande. Enligt Elsharnoby och Parsons har få 
studier bedrivits mellan införandet av nya banktjänster och hur detta påverkar kunderna. Ett 
ämne där fler studier behövs för att få insikt och förståelse för bankkundernas attityder som i 
sin tur ger mervärde i praktiken genom RM (2010, s .1369).  

3.3.1	  Kundstrategi	  	  
Kundrelationer kan skapas på flera sätt och beror främst på vad företaget vill uppnå med den. 
Blomqvist et al. anser att RM kan byggas genom tre olika nivåer beroende vilka bindningar 
som företaget använder för att öka lojaliteten. Ju högre nivå ett företag väljer, desto större är 
de potentiella fördelarna för RM-strategi (2004, s. 31). 
 

Figur 5. Relationsmarknadsföring tre nivåer (Blomqvist et al., 2004, s. 31) 
 
Typ av bindning(ar) förklarar hur företaget väljer att bemöta kunden, personalen kan 
exempelvis skapa sociala kontakter med kunderna. Grad av tjänsteanpassningen är hur 
mycket resurser företaget väljer att investera för att erbjuda en viss service till kunden. 
Viktigaste marknadsföringselement förklarar vilken marknadsföringsmix som är mest lämpad 
beroende vilken nivå företaget agerar på. Differentieringspotential förklarar hur svårt det är 
för en konkurrent att erbjuda liknande produkter och tjänster. Skulle 
differentieringspotentialen exempelvis vara låg, har en konkurrent lättare att erbjuda liknande 
produkter eller tjänster till kunderna. Är nivån hög är det svårare att kopiera ett koncept. 
(Blomqvist et al., 2004 s. 31) 

Figur 6. Nivå ett (Blomqvist et al., 2004)  
 
I nivå ett använder företaget priset för att öka kundens upplevda värde. Detta sätt är mycket 
vanligt inom dagligvaruhandel och hotellbranschen för att öka kundlojaliteten och få kunder 
att återkomma. I dagligvaruhandel är det vanligt med någon form av bonussystem, som 
exempelvis en matvarubutik där kunden får bonuscheckar ifall den registrerar konsumtionen 
med matkedjans egna kort. Hotellbranschen brukar erbjuda ett stamgästprogram där kunden 
kan få rabatter eller gratis övernattningar. (Blomqvist et al., 2004 s. 31) 
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Figur 7. Nivå två (Blomqvist et al., 2004)  
 
I Nivå två använder företaget priset som en funktion och kombinerar priset med andra 
funktioner, exempelvis personlig kommunikation för att skapa sociala band med kunden. 
Företagets kunskap om den enskilda individen förbättras vilket i sin tur leder till att företaget 
kan skräddarsy relationsbyggande åtgärder. Kunden kommer inte uppleva sig som en i 
mängden och företaget kan tillgodose hans eller hennes unika behov på ett personligt sätt. 
Målet med nivå två är att kunden ska få ett större förtroende för företaget och att relationen 
ska bli bättre, än vad som går att uppnå med endast monetära fördelar. (Blomqvist et al 2004 
s. 32) 
 

Figur 8. Nivå tre (Blomqvist et al., 2004)  
 
Nivå Tre handlar om att knyta strukturella band till kunden som innebär att erbjuda kunden 
ett system som ökar det generella värdet för kunden. Detta system ska inte finnas tillgängligt 
hos någon konkurrent och kunden ska inte kunna erhålla den själv eller använda den på egen 
hand. Detta är utöver de sociala och finansiella banden till kunden. Serviceleverans blir det 
viktigaste marknadsföringselementet och kan innebära kostnader för en kund om han eller 
hon vill byta till en konkurrent. (Blomqvist et al., 2004 s. 32-33) 
 
RM kan också tillämpas för finansiella tjänster och studier visar att det kan vara både 
värdefullt och lönsamt i banksektorn. Däremot har forskare svårt att enas om hur termen 
”relation” i relationsmarknadsföring ska definieras. Termen tolkas och beskrivs olika 
beroende på vilken forskare som definierar, i vilket sammanhang, intresse och mål begreppet 
används. På grund av termens oklara definition skapar detta oklarheter hur bankens relation 
egentligen påverkar kunden och om en kund önskar att ha en relation med sin bank. För att 
inleda ett utbyte i en relation bör det finnas ömsesidiga fördelar för både kund och bank. 
Fördelar en kund kan få om den inleder en relation med en bank är exempelvis finansiell 
vägledning, rådgivning, lägre kostnader för banktjänster, uppdaterad information och snabba 
svar inom finanseringsbehov. (Elsharnoby & Parsons, 2010, s. 1367-1368) 
 
Om en kund har en bra relation med sin bank minskar även kundens uppfattade risk. 
Bankkunder saknar och värderar en relation med sin bank för att utföra ekonomiska tjänster 
eftersom många av tjänsterna är långsiktiga, kräver en hög grad av förtroende och involverar 
en hög risk. På grund av dessa argument anses banker skapa och förvalta relationer med sina 
kunder. Även om studier visar att kunden önskar en långsiktig relation genom en så kallad 1-
till-1 relation, är det viktigt att inse att bankkunder önskar olika typer av relationer med sin 
bank. Vissa uppskattar de ekonomiska aspekterna före relationsaspekter och vise versa. Det är 
därför viktigt att identifiera kundens önskemål för att sedan kunna möta dem. (Elsharnoby & 
Parsons, 2010, s. 1368-1369)  
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3.4	  Customer	  relationship	  managment	  -‐	  CRM	  
I dagens samhälle fokuserar fler organisationer på att bli mer kundfokuserade. Genom dagens 
effektivisering av information- och kommunikationsteknologi kan organisationer erbjuda 
lägre priser, fler valmöjligheter och mer personlig service till sina kunder. För att erbjuda 
denna service använder företag system som benämns ”Customer relationship managament” 
(CRM). Heyget (1999) definierar CRM följande: ”Framgångsrik CRM fokuserar på att förstå 
kundernas behov och önskemål och uppnås genom att placera dessa behov centrerat i 
organisationen och samordna behoven med organisationens strategi, individer, teknologi och 
affärssystem.” (Chopra & Arora, 2013, s. 70). 
 
Sammanfattningsvis innebär CRM att göra det enklare för kunden att hantera tjänster och 
produkter organisationen erbjuder. Målet är att kunden inte ska uppleva företaget som 
krångligt och svårt, vilken de kan genom föråldrad struktur, befintliga system och teknik i en 
organisation (Peppard, 2000, s. 312). CRM innebär även att analysera information om 
kunderna för möjliggöra affärsmässiga beslut. Detta genom att förstå kundernas behov, skilja 
mellan kunder via segment, utföra analyser om kundlojalitet, kundlönsamhet och 
effektivisering av SST-kanaler (Peppard, 2000, s. 322). Genom att tillämpa CRM i en 
organisation kan det skapa konkurrensfördelar för företaget. Relationen mellan företag och 
kund varierar eftersom alla kunder inte har samma preferenser och efterfrågar samma 
produkter och tjänster. Därför är det viktigt att företaget kan hantera olika relationer och för 
att lyckas med det, måste företaget tillämpa olika relationsstrategier som hjälper 
organisationen att generera värde (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 140). Storbacka och 
Lehtinen kategoriserar relationsstrategierna i tre grupper: Knappstrategi, blixtlåsstrategi och 
kardborrstrategi (Peppard , 2000, s. 143).  
 

 
 

Figur 9. Relationsstrategier med utgångspunkt anpassningskrav (Storbacka & Lehtinen 2000, s.143). 
 

I knappstrategin anpassar sig kunden till företagets process. Här blir kunden erbjuden en 
process för att göra möten möjliga och utbytet som sker är handlingar mellan kund och 
företag. För att företaget ska kunna kommunicera behövs verktyg som i sin tur ska visa 
fördelar som finns för att fortsätta relationen och engagera kunden. I Blixtlåsstrategin 
anpassar sig kunden och leverantören till varandra, likt ett blixtlås där kunden och företaget 
sammansvetsas. Blixtlåsstrategin används för att motverka aktiviteter som är onödiga i 
relationen och säkerställa att aktiviteterna är förenliga. För att applicera strategin behövs ett 
långsiktigt samarbete mellan kund och företag. Det är viktigt att processen analyseras och 
förbättras systematiskt för att den ska fungera. Kardborrstrategin anpassar sig organisationen 
till kundens processer. Det betyder att företaget vänder sig till kunden och tillhandahåller ett 



	  

	  
27	  

”manus” som kunderna kan följa. Detta för att kunden inte ska behöva lägga ner tid och 
pengar på att förändra sina processer. (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 143-144) 

 
Relationsstrategier används för att skapa ett värde genom relationen mellan kund och företag 
och är nödvändigt för att erhålla en djupare förståelse för kundens preferenser och önskemål. 
Organisationens mål är att skapa konkurrensfördelar genom att hjälpa kunden att få ett värde. 
Uppföljning måste upprätthållas av företaget för att erhålla konkurrensfördelar, mätning av 
relationsvärdet är viktigt och måste ständigt följas upp. Företaget bör först mäta lönsamheten i 
kundbasen för att fastställa relationens värde. Skulle relationen visa sig vara olönsam menar 
Storbacka och Lehtinen att företaget inte ska avsluta relationen utan istället försöka byta 
relationsstrategi som innebär högre avkastning för förtaget. Relationsstrategierna är viktiga 
för företagets långsiktiga framgång. (Peppard , 2000, s. 159-160) 

3.4.1	  Lojalitet	  
Banker och flera andra företag tenderar att undervärdera värdet av lojala kunder. Om kunden 
är nöjd med företaget leder detta till en lojal kund som i sin tur bidrar med gratis 
marknadsföring till företaget. Studier visar att så länge företaget kan behålla sina lojala 
kunder, ju mer kommer kunderna konsumera av företaget. Kunden kan också vara villig att 
betala mer för produkter och köpa dyrare varor (Anthony et al., 2000, s. 202). Lojalitet skiljer 
sig åt i branscher som exempel souveniraffärer är en organisation där kundlojalitet inte sätts i 
fokus eftersom majoriteten är turister som företaget inte anser återkommer (Blomqvist et al., 
2004, s. 121). Banksektorn är däremot en bransch där återkommande kunder finns och är mer 
betydelsefulla. Studier visar att en stamkund inom exempelvis hotellbranschen väljer endast 
en annan hotellkedja om hotellet inte finns på orten. Lojaliteten sträcker sig dock inte hur 
långt som helst. Skulle värdet för kunden märkbart sjunka finns risk att kunden väljer en 
konkurrent. Orsaken kan vara att kundens preferenser stämmer bättre överens med ett annat 
företag. Forskare menar att det finns två stora argument för ett företag att lägga resurser på 
kundlojalitet. För det första möjliggör den att bygga en lojal kundkrets med hög 
återköpsfrekvens. Detta leder i sin tur till att företag når stabila marknadsandelar som består 
av lojala kunder som är enklare att behålla. För det andra finns det uträkningar som visar att 
företaget lägger fem gånger så mycket pengar på att hitta nya kunder, än det gör för att 
behålla befintliga. En förlorad kund innebär också förlorade intäkter medan kostnaden för att 
behålla en kund är begränsad (Blomqvist et al., 2004, s. 121-122).  
 
Kundlojalitet kan jämföras med kundtillfredsställelse och kan ses som slutmålet för 
verksamheten. Kundlojalitet är ett bra sätt att mäta företagets förmåga att skapa mervärde för 
kunden. Sambandet mellan kundlojalitet och kundtillfredsställelse skiljer sig åt mellan 
branscher. Banksektorn som är i en hög konkurrensutsatt bransch räcker det inte att kunden är 
(fyra på en fem-gradig skala) nöjd, utan lojaliteten kommer när kunden är mycket nöjd 
(Blomqvist et al., 2004 s. 123). Webbplatser som erbjuder finansiella möjligheter för 
bankkunder kommer att skapa mer engagerade kunder som frekvent deltar i bankens hemsida 
och är mer benägen att använda tjänsterna som en bank erbjuder. Tanken är att skapa mer 
lojala kunder som är beroende av flera finansiella tjänster, vilket leder till ”paketering” och 
högre intäkt per kund kan genereras (Nath et al., 2001, s. 25).     	  	  	  	  	  	  	  
 
Även om CRM är ett relativt nytt begrepp har grundtanken funnits länge bland 
marknadsförare som förespråkar nära kontakt med kunderna. På grund av framstegen inom 
informations och- kommunikationsteknologin kan företagen erbjuda 1-till-1 relationer, 
kundvärdesanalyser och stora mängder kundanpassning till varje kund (Peppard, 2000, s. 
313). Blickar man bakåt i tiden hade exempelvis försäkringsbolag och banker en mycket nära 
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relation med sina kunder. De lärde känna kunderna väl, visste vad de önskade och hjälpte dem 
med personlig kundservice. Resultatet blev en hög grad av lojala bankkunder. Å andra sidan 
var detta oerhört kostsamt för organisationerna och ett ineffektivt system som bidrog att 
kunderna fick betala ett högre pris i slutändan. Den senaste tidens marknadsföring och en 
ökad konsumtion i samhället har bidragit till en viss anonymitet för kunden och minskad 
variation till ett lägre pris. Genom effektivare användning av informations och - 
kommunikationsteknologi kan banken erbjuda ett lägre pris, mer personlig service och allt 
detta på samma gång. Företag utövar strategier inom marknadsföring och använder 
kontinuerligt uppdaterad information om kunden för att kunna möta deras önskemål som 
också definieras i denna praktiska del för CRM. (Peppard, 2000, s. 312)      
 
Parvatiyar och Sheth förklarar ett ramverk som används för att utveckla lojala kundrelationer 
med hjälp av CRM. I informationsprocessen tar företag beslut om kundgrupper som de ska 
investera CRM-resurser i. Eftersom alla kunder inte är av lika stort finansiellt värde måste 
företaget investera mer tid på kunder som är mest lönsamma. Regeln- 80/20 anser att 20 
procent av företagets kunder genererar 80 procent av intäkter. Därför bör CRM fokusera på de 
mest lönsamma segmenten (2001, s. 9-13). Det är alltså en avsevärd central uppgift att de 
mest lönsamma kunderna är lojala mot företaget. Banken är beroende av sina kunder och 
relationen mellan bank och kund är viktig då det anses vara relativt lätt för en bankkund att 
byta bank. Därför måste banken jobba efter dessa nivåer för att skapa mervärde för kunden. 
Det skiljer sig mellan olika branscher när det kommer till RM. Bank och försäkringsbolag 
som har kontinuerliga kundrelationer, förhåller sig på ett annat sätt än exempelvis 
detaljhandeln där kunden i många av fallen gör ett ”nytt” val av företag inför varje 
köptillfälle. Det betyder att lojalitetsprogram är av större betydelse för banker än för andra 
organisationer (Blomqvist et al., 2004 s. 34). 
 
Lojalitetsprogram har som syfte att skapa en bra relation mellan kund och företag för att få en 
långsiktig kundrelation. Lojalitetsprogrammet är konstruerat genom att kunden erbjuds 
förmåner mot att den lägger större delen av sina affärer hos ett företag. Dessa program är 
vanliga bland dagligvaruhandel, där kunderna får rabatter och köpecheckar när de handlar. 
(Blomqvist et al., 2004 s. 130). Inom bankbranschen är det dock mindre vanligt med 
lojalitetsprogram, men skulle en bank starta ett lojalitetsprogram är det främst två aspekter att 
ta hänsyn till. För det första skall kostnaderna för förmånerna vara lägre än de intäkter som 
lojalitetsprogrammet inbringar. För det andra, bör banken vara medveten om att införs ett 
lojalitetsprogram är det nästan omöjligt att avveckla programmet efter (Blomqvist et al., 2004, 
s. 132). 
 
Ur ett marknadsföringsperspektiv kan den stora utvecklingen inom banksektorn förklaras 
genom den snabba utvecklingen på nya distributionskanalerna. Genom ny teknologi kan nya 
kanaler skapas för ett ökat samspelet mellan kund och bank. Ökningen av banktjänster och 
elektronisk handel ger nya affärsmöjligheter för befintliga och nya aktörer på marknaden och 
bidrar till ökad konkurrens mellan banker. De nya kanalerna har även bidragit till en stor 
utmaning för de redan etablerade bankerna för att kunna hantera dessa kanaler på ett lämpligt 
sätt. Enligt Hughes (2003, s. 1068-1069) kan forskare enas om att det lider brist på lyhördhet 
inför kunderna i olika servicebranscher och att de är av stor relevans inom marknadsföring för 
finansiella tjänster. Användningen av olika kanaler kräver att kunden har förtroende för dem 
och anses vara en avgörande faktor för att kunder ska använda internetbanken. Bankerna ställs 
inför frågor inom marknadsföring där det kan finnas behov att ändra struktur, kultur och 
processer för att bygga och underhålla kundrelationer med hjälp av den nya teknologin.  
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Att sprida dessa kanaler kan vara komplicerat och kan kopplas till att organisationen har 
problem med en effektiv CRM. Med hjälp av informationsteknik och CRM kan företaget 
genomföra RM. Problemet är att det inte är en helt enkel uppgift. CRM innebär att underlätta 
för kunder att samarbeta med organisationer och genom bra teknik kunna skapa information 
om kunderna som kan leda till ett mer effektivt beteende. Senare erfarenheter av CRM visar 
att kunden ställs inför komplexitet. Detta kan orsakas av ett dåligt samspel inom den interna 
verksamheten och kan sändas ut som förvirrande och inkonsekventa meddelande till kunden. 
(Hughes, 2003, s, 1070-1071).  
 
Nya betalningssätt är till viss del förknippat med problematik för finansiella institutioner. 
Studier som genomförts för att undersöka vad som ligger bakom individens val av bank. 
Bekvämlighet, service, rykte och räntor visar studier främst påverkar valet. Enligt forskare har 
många bankkunder i dagens samhälle mindre tid att besöka en bank och värdesätter istället 
bekvämlighet och tillgänglighet vid hantering av deras ekonomi (Mavri & Loannou, 2006, s. 
552). I de flesta branscher möts kunden av omställningskostnader när de byter från en 
organisation till ett annan. En indirekt kostnad kan uppstå som en ”lärande kostnad” i och 
med bytet. En anledning till att kunden väljer byta bank kan vara om avgifterna skiljer sig 
markant mellan bankerna för att kompensera omställningskostnaderna. Det kan dock finnas 
andra variabler som påverkar kundens val. Exempelvis lokaliseringen av banken eller andra 
typer av tjänster som erbjuds av banken (Barone & Quaranta, 2008, s. 8). Mols (1998) har valt 
att separera bankkunderna i två kategorier, internetbank och branschbank. Kategorierna växer 
i takt med den ökade användningen av internet och påverkar distributionskanalerna. För det 
första är det en egen distributionskanal för finansiella tjänster. För det andra tvingas kunden 
lägga ner allt mer tid och resurser för att känna sig van med internet- och datoranvändandet. 
(Mavri & Loannou, 2006, s. 553). Mols (1998, s. 200) undersökte beteendet bland erfarna 
datoranvändare och icke-datoranvändare. Det visade sig att datoranvändare var mer 
tillfredsställda, mindre priskänsliga, hade högre benägenhet för återköp och spred mer positiv 
så kallad ”word of mouth” till andra, än de som inte använde dator i lika stor utsträckning. 
 
För att identifiera tillfredsställande variabler som påverkar missnöje inklusive kundservice, 
banktjänster och onlinekvalité har Jun och Cai studerat variabler som kan påverka 
användandet. Lyhördhet, pålitlighet och tillgänglighet anses vara tre viktiga faktorer när det 
kommer till kundservicekvalitén. Det är även viktigt att onlinekvalitén upplevs lätt att 
använda och har noggrannhet i sitt system. Banken bör även leverera flera produkter med 
olika egenskaper för att upprätthålla en bra kvalité av tjänsterna. Dessa faktorer visade sig 
vara direkt kopplade till missnöje och tillfredställelse. Det finns risker att banker misslyckas 
att leverera den kvalité som kunden önskar och osäkerhet eller missförstånd mellan kund och 
kundpersonal kan istället uppstå. Missförstånd är mer förekommande i användandet av 
internetbanken än den traditionella banken och orsaken kan vara att den traditionella banken 
har lättare att kommunicera med kunden ”ansikte mot ansikte” och med det minskar risken för 
missförstånd. (2001, s. 288) För att banken ska generera lojala och nöjda kunder måste 
kontinuerlig bra service levereras. Problematiken är att det inte är enkelt att ständigt vara 
perfekt. Berry (1995) ställer sig frågande ”varför inte nöja sig med ”bra” service, varför måste 
den vara perfekt och vad är det för fel på bra service?” Berry kan konstatera att bra service 
inte är tillräcklig för att distansera från konkurrenterna (Anthony et al., 2000, s. 200). Det är 
viktigt att banken kan leverera service som kunden förväntar. Exempelvis trevlig attityd och 
ett leende från de anställda värderar kunderna lika högt som ett godkännande av ett lån från 
banken. Studier visar även att hälften av kunderna slutade använda bankens finansiella 
tjänster på grund av dålig service och två tredjedelar av kunderna byter bank om den inte 
uppnått den service som de trodde att de skulle få (Anthony et al., 2000, s. 203). 
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Studier visar fem kriterier som kunden kräver av en bankverksamhet tillförlitlighet, respons, 
kompetens, tillgänglighet och kommunikation annars finns risk att kunden byter bank. 
Tillförlitlighet innebär om en bank upprepar misstag och är dålig på att erkänna och rätta till 
dessa, kunde detta resultera i att kunden inte litade på banken och valde sedan att byta bank. 
Detta visar hur viktigt det är att kunden känner tillförlitlighet mot banken. Bankpersonalens 
attityd och vilja att hjälpa kunder var en avgörande faktor om kunden skulle byta bank. Det 
vill säga, fick inte kunden den responsen i form av ett professionellt och trevligt bemötande 
som den önskade, kunde detta leda till ett byte dvs. Respons. Om kunden upplever att 
kompetensen är låg hos personalen, dvs. outbildad och/eller dålig på att ta ansvar kunde detta 
också leda till ett byte. Om banken alltid har långa köer och dålig tillgänglighet till kontoren 
dvs. långa avstånd och korta öppettider kunde detta också bidra till att kunden valde att lämna 
sin bank. Respondenterna menade att om kommunikationen från banken är dålig och att dolda 
kostnader eller förhöjda avgifter skulle oannonserat förekomma, skapade detta stor irritation 
hos kunden och ett argument för att byta bank (Anthony et al., 2000, s. 204). Lee et al. kan 
konstatera att orsaken till att bankkunderna använder internetbanken är främst på grund av 
fördelarna den erbjuder och som den fysiska banken inte kan erbjuda. Ju mer lojal en kund är 
till den fysiska banken, desto mindre benägen är den att byta till en internetbank (2011, s. 
122). Studien visade även att kunden tar hänsyn till omställningskostnaderna som följer vid 
ett eventuellt byte. Ju högre omställningskostnaderna är, desto mindre benägen till att byta 
bank. Resultatet visade även att individens uppfattade självförmåga till datoranvändandet och 
attityden till internetbank var signifikanta. Detta tyder på att individer själv bedömer hur bra 
självförmåga de har för datoranvändandet, som i sin tur påverkar inställningen att byta från 
fysiskbank till internetbank. En annan intressant upptäckt med studien är att kön och ålder 
visades erhålla relativt låg inverkan på beteende att byta tillvägagångssätt av finansiella 
tjänster. Som också stödjer andra studier som tidigare utförts av Chau och Lai (2003) Sun och 
Xiao, (2006) Luarn och Lin (2005) (Lee et al., 2011, s. 122).  
 
För att en bank ska tillfredsställa sina kunder måste banken veta vad kunderna värdesätter, 
lika viktigt som det är att veta vad kunderna känner missnöje av (Chopra & Arora, 2013. 
s.70). Bergala och Sharma (2008, s. 68) har undersökt kundtillfredsställelse i banksektorn och 
vad en bank bör göra för att behålla tillfredställelse. De föreslår att banken bör tillföra fler 
tjänster inom organisationer som exempelvis försäkringar för att förekomma på flera 
områden. Ett annat förslag är att bankerna inför teknikutbildningar för anställda så att 
bemötandet blir professionellt och kunden upplever trovärdighet. Forskarna anser även att 
banken bör erbjuda ett bra system för klagomål som är effektivt och informativt. 

3.5	  	  	  Sammanfattning	  av	  TAM	  och	  UTAUT 
För att en bank ska tillfredsställa sina kunder måste den veta vad kunderna uppskattar, lika 
viktigt är det att veta vad kunderna känner missnöje av. Både TAM och UTAUT visar 
variabler som påverkar individens acceptans av teknologi. TAM utgår från individens 
acceptans av teknologi och är beroende av individens frivilliga avsikt att använda tekniken. 
Avsikten avgör i sin tur inställning att använda tekniken och hur individen uppfattar nyttan 
med den. TAM menar att det finns två föreställningar som signifikant påverkar beteendet 
uppfattade nytta och den hur enkelt det nya systemet uppfattas vara (Yousafzai et al, 2010, s. 
1176). Den uppfattade nyttan innebär hur en individ upplever att tekniken förbättrar han 
situationen. Hur enkel den är att använda syftar i vilken omfattning individen upplever 
användarvänligheten utan att lägga för mycket ansträngning till den. Dessa två aspekter 
påverkar i sin tur beteendets avsikt och slutligen användarens beteende. TAM används för att 
studera individens acceptans till internetbanken. Modellen har genomgått förändringar med 
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tiden genom att addera individens självförmåga till datoranvändandet vilket innebär hur 
kunnig en individ bedöms vara för att använda dator. Denna variabel anses i sin tur påverkar 
den uppfattade nyttan, uppfattade lättanvändarvänligt och den nya variabeln uppfattad 
trovärdighet som påverkar hur individen upplever internetbanken i förhållande till säkerhet, 
integritet och risker som finns och hur stort förtroende den levererar. Uppfattad självförmåga 
vid datoranvändandet påverkar även individens acceptans att använda internetbanken. Det har 
visat sig att ju större datorvana en individ har, ju mer positivt uppfattas nyttan och enkelheten 
vara med internetbanken. Samtidigt som studier förklarar att individer med god datorvana har 
mindre trovärdighet till internetbanken (Wang et al., 2003, s. 513).  
 
UTAUT är uppbyggd från både psykologiska och sociologiska teorier för att förstå individens 
acceptans av teknologi. Efter att forskare genomgått åtta modeller som handlar om 
användningen av teknologi kan de enas om UTAUT som är en sammanfattande modell. 
Teorin innehåller delvis fyra variabler som anses påverka individens beteende. Förväntat 
resultat är en variabel som innebär i vilken grad kunden kommer uppleva tillfredställelse 
genom att utföra ett visst system. Förväntad ansträngning beskrivs i vilken grad kunden 
förväntar sin egen insats vara och hur obesvärat det är att använda tekniken. Sociala 
influenser innefattar hur individen blir påverkad av andra individer, exempelvis familjen och 
vänner att använda en viss teknik. Underlätta förhållanden innebär hur individen uppfattar de 
resurser och support som finns för att utföra ett beteende och som har en direkt inverkan på 
användarens beteende (Venkatesh et al., 2012, s, 159).	   Modellen har även genomgått 
förändringar och variabler har tagits bort och nya har adderats. Hedonisk motivation eller 
upplevt nöje som den också benämns är en ny variabel och identifieras i vilken grad individen 
upplever nöje med att använda teknologin som visat vid senare forskning påverka individens 
acceptans till ny teknologi (Heijden 2004, s. 696). En annan ny variabel i UTAUT2 är prisets 
värde där priset är den monetära kostnaden för att använda en viss teknik som inte kan vara 
större än de fördelar tekniken medför. Den sista nya variabeln är vana som definieras i vilken 
utsträckning individer tenderar att göra ett visst beteende automatiskt på grund av att de vet 
hur de ska göra (Venkatesh et al., 2012, s. 161).  
 
Kundens personlighet och bankens egenskaper är viktiga variabler för individens beslut att 
använda banktjänster online (Mavri & Loannou 2006, s. 554). Kön, ålder och erfarenhet 
anses också påverka beteendet direkt och/eller indirekt. En av skillnaderna är att erfarenheter 
kan delas in olika nivåer beroende på kunskap och samverkan som utvecklas med en viss 
teknologi dvs. olika individer kan skapa olika nivåer av vana beroende på hur ofta individen 
använder tekniken (Venkatesh et al., 2012, s. 161). Specifikt för användandet av 
internetbanken är bristen på information ett argument för att kunderna känner sig osäkra och 
rädd för att göra fel (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1297). Det visade sig även att ju mer 
information kunderna har om SST-kanalerna, desto mer tenderar de att använda internet och 
telefonbanken.  
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Figur 10. Sammanfattad TAM & UTAUT 
 
För att läsaren ska få en överblick för vad som påverkar individen att använda bankens 
internetbaserade tjänster har jag sammanställt TAM och UTAUT i en figur (figur 10). Några 
variabler har plockats bort eftersom jag anser att båda modellerna innehåller samma variabler 
men benämns olika i respektive teori. Förväntat resultat i UTAUT anser jag innebär samma 
som uppfattad nytta i TAM och plockar därför bort i modellen. Förväntad ansträngning i 
UTAUT och uppfattad lättanvändarvänligt i TAM anser jag också har samma innebörd och 
plockar därför bort förväntat resultat. Jag har även valt att placera tillgång till information 
som en ny variabel i modellen. Detta eftersom ny forskning visar att tillgänglighet av 
mängden information om kanalerna påverka den direkta användningen av internetbanken.  

3.6	  	  Sammanfattning	  RM	  och	  CRM 
Den finansiella sektorn är exempel på en bransch där teknologisk utvecklingen bidragit till 
minskad fysisk kontakten mellan kund och organisation. Men än så länge är det oklart om 
relationerna stärks eller försämras av tekniken. SST-kanaler som införts i bankverksamhet har 
fått olika bemötanden från kunderna. Studier visar att tekniska framsteg och verktyg för 
kommunikation möjliggör långsiktiga relationer som skapas och utvecklas med kunderna. 
Men om relationerna stärks eller försvagas genom användningen av kanalerna har ännu inte 
fastställts (Proenca et al., 2010. s. 160-161). Relationsmarknadsföring (RM) kan användas av 
banker för att skapa en bättre kundlojalitet och långsiktig lönsamhet. Kundlojalitet är den 
centrala delen i RM och målet är att följa rätt kunder och senare bygga långsiktiga relationer. 
Det är det viktigt att den totala omsättningen av kunder stannar på en låg nivå och befintliga 
kunder förblir lojala till företaget. Ett sätt att uppnå långsiktiga relationer är att erbjuda 
kunden olika förmåner som gör att de känner sig speciella, vilket kan leda till att de ”stannar 
kvar” (Blomqvist et al., 2004 s. 22).  
 
Elsharnoby och Parsons (2010) menar att RM är värdefullt och lönsamt inom den finansiella 
sektorn. Forskare har däremot delade åsikter hur termen ”relation” i relationsmarknadsföring 
ska definieras. På grund av termens oklara definition skapas diskussioner hur bankens relation 
egentligen påverkar kunden och om kunden önskar en relation med sin bank. För att inleda ett 
utbyte i en relation bör det finnas ömsesidiga fördelar för både kund och bank. Exempel på 
fördelar en bankkund kan få är finansiell vägledning, rådgivning, lägre kostnader för 
banktjänster, uppdaterad information och snabba svar inom finanseringsbehov. En bra relation 
med sin bank visar även minska kundens uppfattade risk med tjänsterna (Elsharnoby & 
Parsons, 2010, s. 1368). Många kunder saknar och uppskattar relationen med sin bank för att 
utföra ekonomiska tjänster, då många av tjänsterna är långsiktiga och kräver en hög grad av 
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förtroende och risk. På grund av dessa argument anses banker att skapa och förvalta relationer 
med sina kunder. Även om studier visar att kunden önskar en långsiktig relation genom en så 
kallad 1-till-1 relation, är det viktigt att inse att kunder önskar olika typer av relationer med 
sin bank. Vissa uppskattar de ekonomiska aspekterna före relationen och vise versa, därför är 
det också viktigt att identifiera kundens önskemål (Elsharnoby & Parsons, 2010, s. 1369). För 
att skapa långsiktigt lönsamma kunder bör banken använda sig av en eller flera kundstrategier 
som bygger på att skapa mervärde hos kunden. Forskare menar att det kostar mindre för en 
bank att behålla och förvalta den befintliga kundstocken än att lägga fokus på att hitta nya. 
Inom banksektorn är konkurrensen hög och det är relativt enkelt för en kund att gå till en 
annan bank (Chopra & Arora, 2013. s.70). 
 
Genom dagens effektivisering av information- och kommunikationsteknologi kan 
organisationer erbjuda lägre pris, fler valmöjligheter och mer personlig service till sina 
kunder. För att erbjuda service kan företag använda system som benämns ”customer 
relationship managament” (CRM) (Chopra & Arora, 2013, s.70). CRM innebär delvis att göra 
enklare för kunden att hantera de tjänster och produkter organisationen erbjuder. Kunden bör 
inte uppleva företaget krångligt och svårt genom föråldrad struktur, befintliga system och 
teknik (Peppard, 2000, s 312). CRM handlar även om att analysera information om kunderna 
som möjliggöra affärsmässiga beslut. Detta genom att förstå kundens behov, skilja mellan 
kunder via segment, utföra analyser om kundlojalitet, kundlönsamhet och effektivisering av 
SST-kanaler (Peppard, 2000, s. 322). Relationen mellan företag och kund varierar då alla 
kunder inte har samma preferenser och efterfrågar likadana produkter och tjänster. Därför är 
det viktigt att företaget kan hantera olika relationer, och för att lyckas med det måste företaget 
tillämpa olika relationsstrategier som hjälper organisationen att generera en värdeskapande 
process (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.140).  
 
 
 

 
 
 

Figur 11. Kundlojalitet (RM) och kundstrategi (CRM). 
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4 Studiens	  praktiska	  genomförande	  
Inledningsvis argumenterar jag för valet av en kvalitativ metod och val av respondenter. Sedan 
förklarar jag anledningen till att studera banken Swedbank och Swedbanks kunder. Här presenteras 
även intervjuguidens utformning och tillvägagångsättet vid intervjutillfällena. Slutligen redovisar jag 
min databearbetning av det empiriska materialet. 

4.1	  Val	  av	  undersökningsdesign	  
I en kvalitativ strategi är det individen (oftast relationer med andra individer) som är det 
huvudsakliga instrumentet och intresset är att studera hur individen uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten. Individen anses vara en del av den subjektiva omvärlden och 
forskaren ställer sig frågande hur en individ tolkar och formar en viss verklighet (Backman, 
2008, s. 53-54). Frågan är hur vi på bästa sätt kan närma oss fältet för att få svar på det vi 
önskar? Eftersom jag vill få en djupare förståelse för hur bankkunder upplever de förändringar 
som sker och de alternativa tjänster som en bank erbjuder, anser jag att en kvalitativ metod är 
mest lämpad för studien. Den kvalitativa metoden hjälper mig att få ett djup och uppfatta samt 
tolka bankkundernas attityder till banktjänsterna.   
 
Forskningen brukar beskriva två metoder att studera problem ur. Den kvantitativa metoden 
innehåller statistik samt matematik vilket med andra ord är en metod som innebär numeriska 
observationer. Exempel på sådana utformningar är test, prov, enkäter eller frågeformulär. Den 
kvalitativa metoden kännetecknas inte av användningen av tal eller siffror utan resultaten 
beskrivs med formuleringar, skrivna eller verbala. Metoden sker verbalt och instrumenten 
består av det traditionella ”ordet” (Backman, 2008, s. 33). Kvalitet handlar om karaktär eller 
egenskaperna hos någonting med målsättning att klargöra fenomenets karaktär. Medan 
kvantiteten fokuserar på den mängden som gäller för egenskaper eller karaktärsdrag som 
söker primärt efter dess förekomst eller frekvens. Med olika målsättningar följer också olika 
frågeformuleringar, angreppsätt och metoder (Widerberg, 2002, s. 15).  
 
Med hänsyn till min studie och problemformuleringen är kvalitativa intervjuer ett naturligt 
tillvägagångsätt för att möta problemformuleringen. En kvalitativ intervju kan utföras genom 
en ostrukturerad eller semi-strukturerad intervju. Vid en ostrukturerad intervju använder 
forskaren en relativt lös anteckningsmall som hjälpmedel för att komma ihåg generella teman. 
Vid en semi-strukturerade intervju använder forskaren en lista över förhållandevis specifika 
teman som ska beröras under intervjun, en så kallad intervjuguide (Bryman & Bell 2005, s. 
363). I denna studie har jag valt att använda ett semi-strukturerat intervjusätt. 
Tillvägagångsättet anses göra det lättare för både forskaren och respondenten att stanna vid 
det aktuella ämnet, men också lämna utrymme för respondenten att tala fritt. Jag kunde även 
genomföra följdfrågorna, som var baserad på studiens område, erhålla ny information inom 
ämnet. För den ostrukturerade intervjun är risken att intervjuaren ställer en enda fråga, vilket 
gör att respondenten talar mycket fritt men kan medföra att intervjun hamnar på sidospår som 
ligger utanför intervjuns syfte. Ett argument för att göra en kvalitativ studie är att tidigare 
forskning som bedrivits inom ämnet visar att många studier utförts genom en kvantitativ 
studie. Detta talar för att en djupare förståelse i ämnet behövs och där min studie kan bidra 
med nya orsaker och samband att vidare undersöka. 

4.2	  Val	  av	  respondenter	  
Många kvalitativa forskare ger uttryck för att vilja uppfatta den sociala verkligheten, det som 
händer i den och tillsammans med dem som lever i den. Genom målet att komma under ytan 
och inta aktörernas synsätt, är det möjligt att forskare uppfattar situationen och miljön på ett 
annat sätt än de som står utanför (Bryman & Bell, 2005, s. 312-313). För att undersöka hur 
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bankkunder uppfattar förändringen som sker inom en bank har jag därför valt att göra en 
kvalitativ studie med hjälp av semi-strukturerade intervjuer.  
 
Respondenterna är bankkunder på Swedbank och det är främst två argument till valet att 
undersöka Swedbank och deras kunder. För det första började jag skriva arbetet när 
Swedbank bestämde att avveckla den manuella kontanthanteringen inne på kontoren och 
ersätta med in- och uttagsautomater. Jag ansåg därför att Swedbanks kunder var aktuella 
kunder att studera, eftersom de befinner sig i förändringen och genom intervjuer med 
kunderna närma mig problemformuleringen. Det andra argumentet för Swedbank är att 
personen jag började skriva arbetet med arbetade deltid på Swedbank. Vilket underlättade 
arbetet att hitta respondenter och erhålla övrig information som vi var i behov av. Jag är 
medveten om att Swedbank kan se förändringen subjektivt. Detta har jag däremot varit 
medveten om under arbetets gång och den information jag erhållit och som finns med i 
studien är fakta om organisationen Swedbank och som inte påverkar studiens resultat.  
 
Jag har valt att intervjua kunder som avstår från att använda internetbanken och/eller 
kontokortet. Anledningen till urvalet är att få en djupare förståelse för bankkunden som 
förespråkar den traditionella banken före den ”digitaliserade”. Att intervjua kunder som redan 
använder internetbanken och/eller kontokort anser jag inte är aktuellt eftersom delsyftet med 
studien är att bidra med rekommendationer till banken för att kunder ska använda deras 
tjänster och skapa goda kundrelationer. Genom att intervjua kunder som inte använder 
internetbanken och/eller kontokort kommer jag in ”under ytan” på individerna och genom det 
kan jag förstå kundernas upplevda svårigheter och problematik med den. Detta urval kallar 
forskare för strategiskt urval vilket innebär att forskaren väljer ut respondenterna som ska ingå 
i undersökningen (Halvarson, 1992, s. 102). Kännedom om populationen kan exempelvis 
innebära att vissa respondenter betecknas som speciellt representativa för populationen. 
(Johansson Lindfors, 1993. s. 95-96). Urvalet av respondenter i denna studie har delvis skett 
genom vad forskare kallar ”snöbollseffekten” eller ”snöbollsmetoden” som innebär att urvalet 
sker med hjälp av individerna som intervjuas (Johansson Lindfors, 1993, s. 101). Kritik riktas 
mot metoden eftersom det anses osannolikt att samplet är representativt för hela populationen 
(Bryman & Bell, 2005, s. 127). Något som inte anses vara ett problem i denna studie eftersom 
avsikten aldrig varit att generalisera till hela populationen. Swedbank hjälpte mig att hitta 
respondenter genom de urvalskriterier jag har för respondenterna. Efter tio intervjuer hade vi 
uppnått ”teoretisk mättnad” (Bryman & Bell, 2005, s. 350) då svaren från respondenterna 
återkom från tidigare intervjuer och ingen ny information tillfördes som var av relevans för 
denna studie.   
 
Respondenterna består av både kvinnor och män, mellan 38 år och 90 år. Tidigare forskning 
inom ämnet visar att ålder har en betydande roll för acceptansen av ny teknologi. Anledningen 
till att respondenterna har varierande ålder är för att undersöka hur stor påverkan generationer 
har på individens beteende. Respondenterna är icke-användare av kontokort och/eller 
internetbanken för att erhålla en förståelse varför de inte använder tjänsterna. Tio intervjuer 
utfördes varav sex kvinnor och fyra män.  

4.3	  	  Utformning	  av	  intervjuguide	  
För att kunna närma mig problemformuleringen har jag valt semi-strukturerade intervjuer med 
en intervjuguide för att belysa speciella teman som ska beröras. Intervjuguiden är forskarens 
hjälpmedel vid en intervjusituation och ska innehålla det översatta uttrycket för vad som 
önskas analyseras. När forskaren skapar en intervjuguide är det lätt att han eller hon utformar 
den ett ”traditionellt” sätt, om vad som bör ingå i en intervjuguide. Risken är då att forskaren 
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inte får tillräckligt med utrymme för de frågor som ska ringa in temat eller att de uteblir. För 
att undvika denna risk är det viktigt att göra en, så kallad ”analysskiss” innan intervjuguiden 
utförs. Utifrån tidigare teoretisk och empirisk litteratur inom området kan forskare 
sammanfatta vad som ska belysas av intervjuguiden (Widerberg, 2002, s. 69). Vid val av 
analystema kan författaren utgå från teorin, vilket innebär att utifrån teorier och termer i 
studien och ställa upp teman om vad som önskas belysas via empirin. (Widerberg, 2002 
s.145).  För att studiens intervjuguide (se Appendix 1) skulle belysa det jag ville undersöka, 
sammanställde jag min teoretiska referensram och tidigare forskning inom ämnet och utifrån 
teori delade jag upp intervjuguiden i fyra större teman. Tillgång till dator och internet, 
kontokort, internetbanken och relationen med banken.  
 
Enligt Bryman och Bell finns det nio frågekategorier som ingår i de flesta intervjuguider och 
som även jag utgått ifrån när studiens intervjuguide skapades. Inledandefrågor förklarar 
individens bakgrund och frågorna ska göra att respondenten känner sig bekväm i situationen. 
Uppföljningsfrågor är frågor som ber intervjupersonen att utveckla sitt svar. Sonderingsfrågor 
är en uppföljning och fördjupning av ett svar som sagts på en direkt fråga. Preciserande 
frågor innebär följdfrågor vad personen tänkte och gjorde vid en viss situation. Direkta frågor 
är specifika frågor och anses vara lämpliga att vänta till slutet av intervjun för att undvika att 
leda respondenten. Indirekta frågor används för att få fram respondentens egna åsikter. 
Tolkande frågor kan vara uppföljningsfrågor som till exempel “Hur menar du då...” eller 
“Innebär detta...” Det är också viktigt att ta med strukturella frågor som exempelvis “Nu 
skulle jag vilja byta tema...” för att leda respondenten genom intervjun. Tystnad är även 
viktigt vid intervjutillfället för att ge intervjupersonen plats att tänka efter och uttrycka sig. 
(Bryman och Bell, 2003 s. 371-372)  
 
Under varje öppen huvudfråga i inkluderas några färdiga följdfrågor med avsikten att fördjupa 
respondentens svar vid tystnad eller om intervjun ändrade riktning som inte är relevant för 
studien. Frågorna användes för att få en fördjupad diskussion och är ett hjälpmedel för att jag 
inte skulle missa något. Det är viktigt att formuleringarna av frågeställningarna inte är 
specifika för att hindra alternativa idéer och synsätt som kan uppstå under insamlingen av 
materialet (Bryman, 2011, s. 419).  
 
Intervjun börjar med inledande bakgrundsfrågor. Med hjälp av bakgrundsinformation erhöll 
jag en kort beskrivning av respondenten för att få en bättre uppfattning vem han eller hon var. 
Det anses även lättare att förstå respondentens uppfattningar av verkligheten genom 
bakgrundsinformationen (Bryman & Bell, 2005 s. 369). Eftersom studien har ett 
hermeneutiskt synsätt och utförs genom en kvalitativ studie är beskrivningen av respondenten 
viktig för att skapa en helhetsuppfattning om individen. Inledningsfrågorna används även för 
att erhålla en ”mjuk” start på intervjun. Efter de inledande frågorna ber jag respondenten 
förklara hur förhållningsättet generellt ser ut med teknologi. Frågan har som mål att ge en 
övergripande bild av respondentens intresse för teknik och den tekniska utvecklingen som 
sker i samhället. Detta för att belysa hur respondentens teknikanvändande generellt ser ut. 
Internetbankbaserade frågor inleds med att fråga om han eller hon har tillgång till en dator 
och/eller internetuppkoppling. Detta för att leda respondenten in på internet och 
datoranvändandet. Syftet med frågan är att respondenten ska ge information hur mycket 
datorvana individen har och vilken kännedom som finns för internet. Frågorna leder sedan in 
på bankens internettjänster och internetbanken. Syftet är att redogöra för argument varför 
respondenten valt att avstå eller använder tjänsterna, för att förstå orsaker till deras beteende 
att använda eller inte använda internetbanken. Kontokortbaserade frågor, respondenterna är 
antingen kontokortanvändare men inte internetbankanvändare eller visa versa, de har alltså 
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valt att avstå från kontokortet eller från internetbanken eller båda. Fråga tre har syftet att 
beskriva information om respondenternas preferenser för att använda kontokortet. Tanken är 
att få en ökad förståelse varför de valt att avstå vissa av bankens tjänster. Målet är att 
respondenten ska förklara vad banken behöver göra för att individen ska använda bankens 
tjänster i större utsträckning. Relationsbaserade frågor, fråga fyra har som syfte att 
sammankoppla fråga två och tre. Intervjupersonen ska genom dessa frågor beskriva hur de 
uppfattar Swedbank och förklara hur de uppfattar situationen att banken lägger ned 
kontanthanteringen över disk och erbjuder istället automater och internetbanken.  Syftet är att 
erhålla en helhetsbild över hur respondenten upplever relationen med banken. Avslutande 
fråga, slutligen ber jag intervjupersonen att fundera över diskussionen vi haft för att 
undersöka om respondenten vill tillägga någon ytterligare utifrån studiens syfte. I detta skede 
har intervjupersonen och intervjuaren byggt upp en god relation och det kan bidra till att 
respondenten vågar uttrycka sig ännu mera. 

4.4	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
När intervjuerna ska genomföras är det viktigt att skapa en bra personkemi mellan forskare 
och respondent. Den professionella utgångspunkten menar Widerberg är att inte bli för intim 
och ”kompisaktig” samtidigt som intervjun inte får bli för kylig och distanserad (2004, s. 
114). Varje intervju bör därför alltid inledas med att forskaren fritt talar om för respondenten 
vad syftet med studien är och genom det bygga förtroende för respondenten (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 122). När intervjuerna utfördes var personen jag började skriva uppsatsen 
med fortfarande aktiv i studien, vilket betyder att vi var två när intervjuerna utfördes. Innan vi 
började intervjun berättade vi syftet med uppsatsen och hur materialet skulle användas för 
våra respondenter. Det är även viktigt att respondenterna får veta att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta när de önskar (Bryman & Bell, 2005, s. 557). Vi förklarade även 
att de kunde välja att avstå svara på frågor om de så önskade, eller om de inte förstod en fråga 
att de skulle säga till så förtydligade vi den. Innan intervjun börjar är det också viktigt att 
förklara anonymiteten för respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 557).  
 
Intervjuerna genomfördes år 2012 under vecka 21 och 22. Vilka veckodagar berodde på när 
respondenterna hade möjlighet att delta. Således genomfördes tio intervjuer med kunder från 
Swedbank som inte använde internetbanken, kontokort eller båda. Intervjuerna varierade i 
längd mellan 37 till 50 minuter, beroende hur mycket respondenten hade att säga. Under 
samtliga intervjuer var vi båda närvarande. Jag ställde intervjufrågorna medan han tog 
anteckningar och gjorde observationer om vad som skedde under intervjun. Forskare 
rekommenderar att forskarna är två vid en intervju, eftersom observerande personen kan 
erhålla en annan överblick om vad som sker och kan även göra inlägg när behov finns. 
Problemet som finns är att intervjusituationen kan upplevas som ett ”polisförhör” som kan 
medföra att respondenten känner osäkerhet (Alvesson, 2010, s. 44). Under intervjuerna 
uppfattade inte att någon av respondenterna upplevde denna osäkerhet utan var lugn och 
avslappnade. Intervjuerna ägde rum hemma hos respondenterna, i en lugn miljö över en kopp 
kaffe. Jag anser att det var positivt att vara hemma hos respondenten vid intervjutillfälle 
eftersom individer ofta känner sig bekväma i sitt egna hem.  
 
Intervjuerna spelades även in för att sedan transkriberas. Det finns många fördelar med 
inspelningar av intervjuer. Bland annat så underlättar det för en noggrann analys av vad 
personen sagt och forskaren kan göra upprepade genomgångar av materialet för att minimera 
risken att missa något. Vi använde en röstinspelare samtidigt som vi stödantecknade ifall att 
rösten skulle falla bort eller för att anteckna om något skedde under intervjun som inte kunde 
uppfattas på inspelningsrösten (Widerberg, 2002, s. 93). Under intervjun är det betydelsefullt 
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att agera så att respondenten får utrymme att uttrycka sig och därför är det också viktigt att 
låta intervjupersonen prata till punkt och tolerera tystnad och pauser. Det är också 
betydelsefullt att intervjupersonen lyssnar och är uppmärksam på det som sägs och att agera 
empatiskt med respondenten (Bryman & Bell, 2005, s. 370).    

4.5 Access	  
En djupgående intervju ska ge tillträde till information och frilägga respondentens egna 
uppfattningar, åsikter etc. Tillgången till denna information innebär att delar av 
accessproblematiken måste tas till hänsyn under intervjun. Accessen till information om 
intervjupersonen handlar om att bygga upp och behålla förtroende. För att behålla förtroendet 
är det därför viktigt att varje intervju inleds med att fritt ge forskaren och/eller respondenten 
att berätta vad de känner för. Detta blir ett sätt att ”känna på varandra” för att bygga en öppen 
relation innan intervjun börjar (Johansson Lindfors, 1993, s. 122). Det är därför viktigt att 
vara helt ärliga inför intervjupersonerna när det gäller projektets syfte och upplägg 
(Widerberg, 2002, s. 95). För att genomföra detta i min studie har jag förklarat 
respondenternas anonymitet. Respondenten fick också en grundlig information innan 
intervjun vad syftet med studien var. De fick även vara hemma hos sig själv vid 
intervjutillfället och genom samtal byggdes ett förtroende upp.   

4.6	  Krtik	  mot	  empirisk	  matrial	  
Det är viktigt att kritiskt tolka de muntliga källorna som forskaren får tillgång till. I denna 
studie önskade ingen av respondenterna att ta del av frågorna innan intervjun och nöjde sig 
med att veta ämnena i förväg. Det finns risker att forskare annars påverkar respondenten i viss 
mån, exempelvis beroende på utseende och kläder kan respondenten anse att intervjupersonen 
önskar ett visst svar (Johansson Lindfors, 1993, s.113). För att undvika att individerna skulle 
bli påverkade av oss som intervjuade och undvika att de skulle känna skam över att de inte 
använde bankens nya tjänster, betonade vi innan vad syftet var och att vi inte var där för att 
klandra eller döma. Utan att vi istället ville få förståelse för beteende och uppfattningar genom 
respondenterna för att kunna bidra med rekommendationer till banken hur de kan agera för att 
hjälpa sina kunder. Vi följde heller inte upp eller drev på om vi upplevde att respondenten 
kände sårbarhet eller hotad, genom att inte tvinga dem till ”bekännelser”. Vi ansåg att de var 
bättre att ha en defensiv attityd dvs. låta respondenten prata till punkt och istället vara bra 
lyssnare för att respondenten inte skulle känna att vi kritiskt dömde deras svar (Alvesson, 
2010, s. 165). 

4.7	  Databarbetning	  och	  redovisning	  av	  empiriskt	  material	  
Som nämnts tidigare använde vi en så kallad ”röstmemo” när vi utförde intervjuerna. Det gav 
oss möjlighet att i lugn och ro efter intervjun gå igenom svaren från respondenten. Detta 
underlättade även under intervjun då vi mer kunde fokusera på samtalet än att formulera 
skriftliga svar och riskera att missa viktig information från respondenten. En nackdel med 
röstinspelning är att respondenterna kan känna sig hämmade av inspelningsprocessen. Efter 
ett tag brukar de dock känna sig mer avslappnad och glömma bort att rösten spelas in. En 
annan nackdel med inspelning är att den missar icke-verbala kommunikationen. Samtidigt 
anger forskare att ljudupptagningarna ger lämpligt med data och är tillräckligt för studiens 
syfte (Denscombe, 2009, s. 259). När vi utförde intervjuerna placerade vi röstupptagaren på 
bordet och lät den ligga där under hela inspelningen. Eftersom vi var två under intervjuerna 
kunde den ena föra anteckningar om icke-verbala observationer medan den andra hade ansvar 
över att intervjun skulle flyta på. En annan nackdel med inspelningen är att det kan vara 
tidskrävande att transkribera intervjun i text (Denscombe, 2009, s. 260). I vårt fall var detta 
inte ett problem då tid var något vi ansåg fanns. Eftersom vi utförde en intervju per dag, fick 
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vi möjlighet att direkt efter intervjun sammanställa och analysera materialet, samt iakttagelser 
som yttre störningar, tystnader eller andra känslor som vi upplevt, vilket gav en rikare 
innebörd (Denscombe, 2009, s. 261). 
 
När jag skulle transkribera det insamlade materialet från intervjupersonerna skrev jag ner allt 
som sades från den inspelade diktafonen och noterade även om någon respondent suckade 
eller att en lång tystnad infann sig innan ett svara. Detta för att få med alla händelser under 
intervjun som kan spela roll för att tolka materialet. Sedan började arbetet med att analysera 
det som hade sagts och söka efter kopplingar som eventuellt kunde göras. För att redovisa 
materialet från respondenterna kan det dels vara av intresse för läsare att ”höra” synpunkter 
som uttrycks från respondenterna för att styrka belägg för den slutsats som forskaren kommer 
framtill (Denscombe, 2009, s. 264). Jag har valt att presentera intervjuerna genom citat 
eftersom det hjälper forskaren att göra det tydligt för läsaren och ge exakta ord från 
respondenterna för att ge så korrekta synpunkter och värderingar som respondenterna påpekat 
(Denscombe, 2009, s. 264).  
  
Innan intervjuerna utfördes fanns redan några ämnesområden hämtade från teoriavsnittet för 
att utföra intervjuguiden. Vid sammanställningen av intervjuerna upptäcktes ytterligare teman 
som jag sedan kategoriserade i empirin och analysen för att underlätta för läsaren och 
strukturera intervjumaterialet. De fem ämnesområdena är: dator och internetanvändandet, 
kontokort, internetbanken, säkerhet och relationen mellan bank och kund. Risken med att 
analysera materialet i speciella teman är att jag missar kopplingar som inte tydligt härleds 
specifikt i ett visst tema. Jag anser dock att risken för detta inte är så stor eftersom vi gick 
igenom allt material noggrant innan vi formulerade områden. Fördelen med teman är att det 
blir lätt för läsaren att studera empiri och risken finns annars att läsaren anser att det är svårt 
att få ett sammanhang utan teman. Efter varje tema har jag skapat en sammanfattande ruta för 
det mest genomgående som sades ur varje tema och som framkom av respondenterna.  
 
Jag kunde också med hjälp av det empiriska materialet skapa olika kundgrupper genom 
respondenternas uppfattningar. När flera kategorier ordnas i förhållande till varandra i ett 
bestämt system, utgör dessa kategorier enligt Grönmo (2006, s. 251) en typologi. En typologi 
består av en uppsättning typer som har ett logiskt förhållande till varandra. I den kvalitativa 
metoden kan den vara användbar för att reda ut och tydliggöra både skillnader och relationer 
mellan kategorierna. En typologibearbetning börjar med att forskaren tar sin utgångspunkt i 
en relativt generell kategori som är relevant för studien. Forskaren går sedan igenom 
intervjuerna och identifierar alla typer av attityder inom den generella kategorin för att påvisa 
i huvudsak genomgående svar. I denna studie är den generella kategorin vilka motstånd eller 
hinder en kund upplever med en banks alternativa tjänster. Dessa kunder kan sedan 
kategoriseras i fyra olika kundgrupper. I studien kunde jag påvisa i huvudsak fyra hinder som 
kunderna upplevde. De betecknas funktionella hinder, psykologiska hinder, funktionella och 
psykologiska hinder samt inga hinder. Kategorierna visar vad som är de mest karaktäristiska 
skillnaderna mellan de fyra upplevda hindren med de alternativa tjänsterna.  För att synliggöra 
och identifiera skillnaderna har jag skapat en tabell för de fyra upplevda 
motståndskategorierna.   
 
När analysen skulle sammanfattas använde jag också de fem teman som jag använt när det 
empiriska materialet skulle presenteras: dator och internetanvändandet, kontokort, 
internetbanken, säkerhet och relationen mellan kund och bank. Detta för att ge läsaren 
kopplingar mellan empiri och teori och en helhetsbild av resultatet. När jag började analysera 
materialet kunde jag hitta kopplingar mellan respondenternas ålder och uppfattningarna de har 
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om en banks alternativa tjänster och hur de upplever relationen med banken. Därför 
presenterar jag analysen genom att jämföra den yngre och den äldre gruppen i varje tema, för 
att hitta nya begrepp och kopplingar. Tema säkerhet hade jag däremot svårare att se 
kopplingar mellan ålder och valde därför att presentera de mest genomgående uppfattningarna 
respondenterna hade om säkerheten.  
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5 Empiri	  
Kapitlet inleds med Swedbanks historia för att få en bättre förståelse för åsikter som kommer från 
respondenterna. Sedan presenteras respondenternas svar och syftet med kapitlet är att ge en förståelse 
för bankkundernas egna tankar och uppfattningar som är uppdelad i huvudämnena: dator och 
internetanvändandet, kontokort, internetbanken, säkerhet och relationen mellan bank och kund. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över respondenternas upplevda hinder.    

5.1	  Sparbanker,	  Föreningsparbanken	  och	  Swedbank	  	  
I det gamla bondesamhället var fattigdomen utbredd och maten en bristvara som bidrog till en 
stagnerande utveckling. Regeringen uppmanade därför socknar, församlingar och 
länsstyrelser att bilda sparbanker dvs.  banker som skulle uppmuntra till sparande. Vinsten 
från verksamheten skulle i sin tur gynna kunderna. Antingen genom sänkt utlåningsränta, höjd 
inlåningsränta eller genom att ge pengar till olika allmännyttiga verksamheter i området. På 
grund av finanskrisen på 90-talet fick sparbankerna problem med finansieringen och blev 
istället tvungna att gå ihop med andra sparbanker för att bli större verksamheter. ”Sparbanken 
Sverige” som bildades tillsammans med 11 största regionala sparbankerna i Sverige, 
fusionerades med Föreningsbanken och år 1992 bildades Föreningssparbanken. Efter flera 
förändringar och investeringar i andra länder, blev banken ett dotterbolag och år 2006 bytte 
banken namn till Swedbank. (Sparbanksstiftelserna.se) Swedbank har ca 7,8 miljoner 
privatkunder och ca 531 000 företagskunder i Sverige och över 200 kontor i de baltiska 
länderna. Koncernen har även verksamheter i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina 
(Swedbank.se). År 1977 inviger Swedbank den första uttagsautomaten (swedbank.se) och år 
1997 lanseras den första riktiga nätversionen av internetbanken (tjorns-sparbank.se). 
Swedbank har bestämt att avveckla den manuella kontanthanteringen över disk inne på 
kontoren och erbjuder kunderna alternativa tjänster istället. Den fysiska kontakten mellan 
personal och kund kommer i och med denna förändring att drastiskt minska, vilket påverkar 
kunder på olika sätt. 
	  
Här sammanställs den kvalitativa studien då det empiriska insamlade materialet har som syfte 
att kartlägga hur Swedbanks kunder och kundgrupp uppfattar förändringen för att sedan förstå 
orsaken till att de inte använder internetbanken, kontokortet eller båda. Intervjuerna har skett 
genom tio respondenter som inte använder internetbanken, kontokort eller båda. Nedan följer 
en sammanställning av de tio respondenterna och information om individernas ålder, kön, 
beteende och uppfattningar. Presentationen av respondenterna har ingen inbördes ordning.  

Tabell 2: Sammanställning över respondenterna 
 

Respondent    Kön Ålder  Äger dator och 
internetuppkoppling 

Använder Kontokort Köp med 
Internetbanken Kontokort  

R1 Kvinna 53 Ja Nej Swedbank Ja 
R2	   Man  55 Ja Nej Swedbank Nej 
R3	   Kvinna  45 Ja Nej Swedbank Nej 
R4	   Kvinna 79 Nej Nej Swedbank Enstaka fall 
R5	   Man  85 Nej Nej Swedbank Enstaka fall 
R6	   Kvinna 86 Nej Nej Swedbank Enstaka fall 
R7 Man  90 Nej Nej Inget Nej 
R8 Kvinna 80 Nej Nej Swedbank Nej 
R9 Kvinna 62 Nej Nej Coop-kort Nej 
R10 Man  38 Ja Nej OKQ8-kort Ja 
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5.1.1	  Varför	  kund	  på	  Swedbank?	  
Många av de äldre respondenterna blev tidigt kund på Swedbank genom att i skolan få lära sig 
att spara pengar i sparbössor från Sparbanken. Även att använda en så kallad bankbok för att 
få en överblick på in -och utbetalningar för sin privata ekonomi. Mycket tyder på att det är ett 
starkt argument till att de äldre fortfarande är kund på Swedbank. De säger även generellt att 
det blivit en vana och att det känns naturligt att vara kund där. R2 svarar följande när frågan 
ställs varför han är kund på Swedbank: ”… Orsaken till att jag är kvar är nog mest av 
gammal vana och att man är bekväm…”.  Det finns även andra orsaker till att respondenterna 
valt Swedbank. respondenter som är bosatta utanför Umeå menar att de är kunder på 
Swedbank för att det varit det mest naturliga valet i byn och/eller att det inte haft någon 
valmöjlighet då det bara existerat en fysisk bank där de bor. En annan återkommande orsak 
till valet av bank menar R3, R6, R5, R2 och R4 vara det bemötande de får på banken. R4 
uttrycker sig på följande sätt: ”… Jag har ett speciellt förtroende för personalen på Swedbank 
”…”…det personliga bemötandet är tillfredställande och bra”. Generellt verkar samtliga 
respondenter vara nöjda med bemötandet de får och många värdesätter att samma person från 
bankpersonalen hjälper till med bankärendena. R10 är däremot kund på Swedbank av andra 
skäl och uttrycker sig följande:  
 
”… Jag fick bäst villkor på lånet där och är den absolut största anledningen till val av bank, det styr verkligen 
vilken bank jag har, för att det handlar om mervärde. Skulle servicen vara dålig men jag sparar ändå 1500 kr 
varje månad för att ha Swedbank gentemot Handelsbanken så kan jag leva med att jag blir sämre bemött…”. 
 
Detta tyder på att det finns delade åsikter om varför individerna valt att vara kund på 
Swedbank. Av samtliga respondenter har endast en bytt bank någon gång. Den respondenten 
har gjort detta för att hon fått bättre finansiella villkor av en annan bank. R3 blev kund på 
Swedbank för att hennes mamma och pappa var kunder där vilket lett till ett naturligt val för 
henne, och stannar kvar i samband med lånet på huset. De nio respondenterna som aldrig bytt 
bank menar att det mest blivit en vana. R8 svara följande när vi frågar varför hon aldrig bytt 
bank: ”… Bekvämlighetsåtgärd, det känns bekvämt och min lön har ju alltid gått in där”.  

5.2	  Dator	  -‐	  och	  internetanvändandet	  
Graden av dator -och internetanvändande varierar bland respondenterna. Fyra av tio har egen 
dator och internetuppkoppling hemma och dessa fyra är inte äldre än 55 år. Sex av 
intervjupersonerna äger varken dator eller har tillgång till internetuppkoppling hemma. Dessa 
individer är mellan 62 och 90 år. R9 har datorvana genom sitt arbete, men äger ingen egen 
dator och har inget internet hemma. När hon har ett behov av internet och dator uppsöker hon 
biblioteket.  R3 och R1 anser att de har en mycket bra datorvana men det är makarna som 
sköter ekonomin och de använder därför inte själv banktjänsterna. Svaren från de som inte har 
dator eller internetuppkoppling hemma är genomgående och samtliga förklarar att intresset för 
teknologi inte finns. Något de anser man måste ha för att börja använda dator. R4 
argumenterar att hon anser sig själv för gammal för ny teknologi: ” … Jag har ingen dator 
eftersom jag tror jag är för gammal och att jag inte kommer klarar av det, när man blir äldre 
har man svårare för att lära sig”. R5 menar att det är svårare när man blir äldre och anser att 
det är för sent att börja använda dator.  

 
”Anledningen är att man inte är intresserad av tekniken. När man blir äldre har man svårare att lära sig nya saker, 

och internetbanken verkar besvärligt. Har man inte skaffat det tidigare, tror jag det bli svårt att lära sig det”. 
 
R9 använder datorn dagligen som ett arbetsredskap men äger ingen egen och uttrycker sig 
följande när vi frågar om hon har lätt att ta till sig ny teknik: ” Jag är inte så intresserad, man 
måste ju ha ett intresse, annars vill man ju inte riktigt ta till sig den…”. R7 tycker att allt med 
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dator känns krångligt. Han skadade sitt öga när han var yngre och ser sedan dess sämre. Han 
har provat en dator men upplevde att pilen kändes irriterande. Han anser också för att lära sig 
måste man gå en kurs, vilket han för egen del anser är försent för att göra. Då vi frågar R8 om 
det finns någon anledning till varför hon inte äger en dator svarar hon direkt: ”Vad ska jag ha 
en dator till?! Jag förstår inte vad jag ska ha en dator till. Jag förstår inte varför jag ska göra 
mina ärenden via datorn, då jag kan göra de på bankkontoret?”. När vi sedan frågar vad som 
skulle krävas för att hon skulle börja använda dator, svarar hon snabbt att det skulle hon aldrig 
göra och att det krävs ett intresse, ett intresse hon inte har. Hon upplever datorn som krånglig 
och att hennes liv fungerar lika bra utan en dator.  
 
Fyra av tio äger en dator med internetuppkoppling hemma men ingen av dessa använder 
internetbanken. Majoriteten av intervjupersonerna använder dator och internet hemma för att 
utföra vissa ärenden exempelvis maila, jobbrelaterade uppdrag, boka resor, läsa bloggar, boka 
gympapass och söka information. R1 är en av de som har tillgång till dator och internet 
hemma och förklarar sin teknikvana med följande ord: 
  
”Jag har lätt att använda datorn och mobilen men det finns inget större intresse när det kommer till tekniksaker, 

jag har lätt att lära mig, men det är mannen i huset eller barnen som installerar nya saker…” 
Hon förklarar att den främsta orsaken till att hon inte är engagerad är för att hennes familj gör 
det tjänsterna åt henne. R2 anser sig själv vara bättre än genomsnittet i hans ålder på teknik, 
men påpekar samtidigt att han inte är en ungdom som kan överdrivet mycket. Han använder 
datorn främst för att söka information och att komma åt jobbet via datorn. En annan 
respondent som också har tillgång till dator och internet hemma är R3. När vi frågar henne om 
hon är öppen för ny teknik att ta till sig svarar hon följande: ” Ja, jag är lite av ett teknikfreak 
kan man säga, men det är lite komiskt att jag inte har ett VISA-kort på banken”. När vi ställer 
frågan hur dator och internet hjälper henne i vardagen svarar hon: ”Ja! vad skulle jag göra 
utan internet, jag kollar allt! jämför priser, resor, ja allt möjligt. Mycket i jobbet också”. Jag 
upplever att hon är mycket insatt i teknik och att hon har en positiv inställning till den.  
 

5.3	  Kontokort	  
Av samtliga respondenter använder sju Swedbanks egna kontokort för att utföra tjänster som 
exempelvis ta ut pengar via automat eller betala direkt i kassan med kortet. R10 är en av tre 
som inte använder Swedbanks kontokortet och använder istället bensinstationen OKQ8:s egna 
kort. R9 använder inte heller Swedbanks kontokort utan matkedjan Coops kort. På grund av 
R7:s dåliga syn har han inte möjlighet att använda ett kontokort och istället hjälper frun till att 
betala i kassan och ta ut pengar via automat.  Den generella uppfattningen från respondenterna 
är att de är mycket nöjda med hur ett kontokort fungerar och anser att det är en smidig 
alternativlösning till kontantanvändandet. Bankautomaterna upplevs inte som något större 
bekymmer men det framkommer synpunkter på automaterna. Fem av respondenterna säger att 
automaterna upplevs svåra och problematiska eftersom alla automater inte är lika utformade.  
 

Sammanfattning dator och teknikanvändandet 
-‐ Ålder tycks påverka dator och teknikanvändandet som har en inverkan på 

användandet av internetbanken. 
-‐ Intresse för teknologi måste finnas för att använda den. 
-‐ Internet och dator upplevs krångligt för dem som inte använder tekniken. 
-‐ Individen kan ha en hög datorvana och ändå avstå från internetbanken 
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Det finns två alternativ att betala för sin konsumtion i kassan, med kontokortet eller kontanter. 
Av nio respondenter som har ett kontokort betalar fem aldrig med kortet direkt i kassan (R2, 
R3, R7, R8 och R9) Tre intervjupersoner R4, R5 och R6 betalar mycket sällan direkt i kassan 
medan R10 och R1 betalar gärna med kontokort om möjligheten finns. Fem respondenter som 
inte använder kontokort tar istället ut kontanter i automaten för att sedan betala med kontanter 
i butiken. En intressant upptäckt är att R2 och R5 betalar med kort endast när de tankar bilen. 
När vi sedan frågar vad orsaken är svarar R5: “Jaa… jag har ju inget val på bensinstationen, 
jag måste ju betala med kort där och det fungerar ju jättebra, för jag slipper ju gå in på 
stationen. Men det gäller ju att man kommer ihåg koden…”. Vi upplever att R5 är nöjd med 
att betala med kort när han tankar och har han inte har något val, accepterar han att betala med 
kort. När vi sedan frågar om det händer att han handlar med bankkortet i butiker svarar han 
direkt: ”Det gör jag inte!”. Han tycker det är bekvämt med kontanter, så länge han inte 
handlar med stora summor. Frågar vi sedan varför han väljer att inte betala med kortet svarar 
han: ”Ja, jag tycker de är mer besvärligt med kort, du måste ju håll rätt på kortet och i 
börsen... men pengar, pengar har du ju som med dig jämt…”. Han förklarar även att han inte 
gillar att ha bankkortet i plånboken då det finns risk att tappa kortet och genom det bli av med 
pengarna. R2 avstår också att betala med kontokortet och förklarar att han känner sig obekväm 
att betala med kortet direkt i kassan. Han anser att betalningsterminalen är dåligt placerad i 
kassan och att personer bakom honom kan se koden. Han förklarar också att han skulle känna 
sig mer bekväm att använda kortet om butikerna bara tog kort med chip eftersom han anser att 
de är svårare att kopiera kortet med chip-användning. R3 som inte heller vill betala med kort 
direkt i kassan säger att den främsta orsaken är att hon inte vågar, eftersom hon är rädd att bli 
”skimmad” och förlora pengar: ”… Man vet ju aldrig förrän det händer och ersätter banken 
en då?...det tror jag inte” Hon förklarar att om pengarna skulle försvinna har banken 
informerat att de ersätter henne, något hon ändå är skeptisk till. Hon anser att automaten är 
lätt att använda och har inte någon direkt förklaring varför hon inte börjat med kontokortet 
tidigare. Hon påpekar även att kortet borde vara gratis eftersom hon kände sig mer eller 
mindre tvingad till att använda kort, fast hon inte ville.  
 
R4 förklarar att användningen av kortet beror på summan som blir för hennes konsumtion. Är 
summan så stor att alla kontanter som hon har i plånboken går åt, eller att de inte räcker till 
väljer hon att betala med kortet. Hon förklara att hon alltid skriver in i bankboken när hon 
betalat med kortet för att få en god översikt på hur mycket pengar hon har kvar på kortet. Ett 
annat scenario är att hon går på en ”shopping-runda” och konsumerar på olika butiker med 
mindre summor använder hon kontanter. Anledningen är att hon anser att det blir för jobbigt 
att skriva in alla olika inköp i bankboken om hon handlar med kortet. Hon säger att hon skulle 
använda kortet mer om hon fick ett kvitto i kassan där alla inköp står och hur mycket hon har 
kvar på kortet efter köpet. När hon har kontanter ser hon precis hur mycket hon har kvar och 
slipper vara orolig att pengarna inte räcker och påpekar följande: 

 
”Det skulle underlätta med ett kvitto där det står hur mycket pengar man har kvar efter köpet, direkt i kassan. 

Men jag vill fortfarande ha kontanter hemma, men om den möjligheten fanns, skulle jag använda kortet mer ”. 
 
De som är pensionärer förklarar att den enda orsaken till att de skulle börja använda kortet i 
kassan är om de blir tvingad till det och inte har något val. R4 förklara att hon aldrig betalat 
med kontokortet själv i kassan och de få gångerna hon gjort det har hennes barn eller barnbarn 
varit med. Vi frågar sedan varför de måste vara med, svarar hon: ”Jag är rädd att göra fel... 
det är en viss stress… och att jag måste skynda mig och att jag då kommer göra fel”. Vi 
frågar sedan vad hon menar med att ”göra fel” svarar hon: ” Ja, jag vet inte… kan man göra 
fel?... Ja det är klart, man kan fråga den i kassan, men då känner jag mig dum, dum att jag 
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inte kan göra det själv… det är en osäkerhet”. Vi frågar henne vad hon tycker om att banken 
skulle bidra med kunskap, information och hjälp till att använda kortet vid betalning. Hon tror 
att kortanvändandet skulle öka, men är inte säker. Hon ställer även en direkt fråga till oss hur 
det går till när man betalar med kortet. Detta indikerar på att hon saknar kunskap hur man gör, 
vilket betyder att nyfikenheten och intresset ändå finns där. R10 som använder OKQ8´s kort 
har gjort kortvalet av två skäl: ”… dels på grund av att det är gratis att använda deras kort 
och dels får man bonusar på det ”. Han berättar att han laddar kortet via privatgirot och sätter 
in pengar via bankgirot. När vi sedan frågar vad som skulle krävas för att han skulle byta kort 
till bankens egna kontokort svarar han:  

 
”Ja, att det blir gratis! då hade jag skaffat det på direkten, eftersom då skulle jag få en direktkoppling mellan 

mina konton och slapp göra som jag gör nu. Men eftersom jag inte får några bonusar på köpen och det tror jag 
heller inte kommer att hända att det blir så via bankens kort, så blir det nog svårt att övertala mig”. 

 
R9 använder Coops egna kort och anledningen är att hon handlar mat på Coop och får bonusar 
på kortet. Hon är mycket kritisk till att koppla kortet direkt till sitt konto via banken eftersom 
hon är rädd att någon kan bedra henne och komma åt pengarna, hon uttrycker sig följande: 
”… Jag tycker det är väldigt skrämmande att det finns information om mig, var och vad jag 
handlar och var jag befinner mig när jag använder kortet…”. Hon förklarar att 
övervakningsmöjligheterna skrämmer henne och är rädd att okända personer ska se vad hon 
handlar och inte kommer gilla de hon köper och söker upp henne. Detta visar att säkerheten är 
en viktig aspekt vid kontokortet. Jag kan även konstatera att kunderna ser avgiften som ett 
argument till att avstå bankens kontokort och bonusar värderas högt.   
 
Majoriteten av respondenternas upplever bankautomaterna mycket positiva och att de är 
relativt enkla. R4 anser dock att det finns ett problem med automaterna ”… jag upplever att 
alla automater inte är lika utformade, exempelvis vilken väg kortet skall stoppas och 
otydlighet med mycket dålig information på vissa ställen”.  Fler av de äldre som vi intervjuat 
tycker det är besvärligt när bankautomaten och betalningsterminalen inte har lika utformning. 
Några av respondenterna blir förvirrade och känner sig stressade av individerna som står 
bakom i kön. R2 upplever att automaterna är lätta att använda och uppskattar när det finns 
säkerhetsavstånd till person nummer två i kön. Han känner samtidigt ett visst obehag av att 
betala med kort direkt i kassan då han anser att många butiker placerar betalningsterminalen 
dåligt till och att kunden exponerar sin kod till kortet. 
  

5.4	  Internetbanken	  
R3 och R1 anser att de har datorvana men låter deras makar sköta den privata ekonomin genom 
internetbanken. R1 uttrycker sig på följande sätt:”… Min make betalar räkningarna så jag 
känner att jag aldrig behövt använda internetbanken”. Vi frågar sedan om det finns någon 
anledning till att hon inte använder internetbanken svara hon:  

 

Sammanfattning kontokortet 
-‐ Mer kunskap till de som inte använder kontokortet optimalt.  
-‐ Säkerhet är en viktig aspekt i användningen av kontokortet. 
-‐ Kortterminaler och bankautomater bör vara lika i utformning och enkla att använda.  
-‐ När kunden inte har något val och tvingas använda kortet, gör den det.  
-‐ Vana gör att kontokortet inte används lika frekvent som kontanterna. 
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”Jag vet att det finns en internettjänst som banken erbjuder, men har den inte själv då min man har den. Jag 
tycker den är dyr och krånglig och sedan är jag lite rädd för att någon ska hacka sig in på mitt konto.” 

 
R3 använder dator framförallt för att boka resor och jämföra prisskillnader, men också för att 
läsa tidningar och bloggar. Hon vet att det finns en internettjänst som banken erbjuder men 
har den inte själv eftersom hennes man har den. Kvinnan och hennes man har båda privatgirot 
och mannen sköter internetbanken när de ska betala räkningarna. Hon är mer bekväm med att 
använda privatgirot och svarar följande när vi frågar varför hon väljer att använda privatgirot: 
”… För enkelhetens skull! men det är mest att jag inte orkar sätta mig vid datorn och betala, 
det är lättare att fylla i blocket på köksbordet…” Hon är medveten om att det går snabbare att 
utföra tjänster via internet och har svårt att hitta argument varför hon, som hon själv säger: ”… 
envisas med blocket…”.  Hon skulle gärna se att personalen visar henne hur internetbanken 
fungerar och upplever att personalen på banken inte riktigt har tid att hjälpa henne. Hon 
menar att banken inte tjänar några pengar på den typen av service och att detta är anledningen 
till varför hon inte får hjälp av banken. R2 menar att den främsta orsaken till att han inte 
använder internetbanken är för att han är van med postgirot, privatgirot och bankgirot. Han är 
medveten att det är billigare och snabbare att betala via internet men påpekar att det är av 
bekvämlighetsskäl som till största del bidrar till att han avstår internetbanken. Vana uppfattar 
jag generellt som en stor anledning till att avstå internetbanken. En annan genomgående orsak 
till att avstå är att de varken kan eller äger en dator.  
 
R4 uttrycker följande när vi frågar vad som skulle krävas för att hon ska börja använda 
internetbanken ”Jaa… jag vet inte, det där är ju något som jag själv måste komma på, att det 
inte skulle finnas något annat val liksom.” Från intervjuerna kan jag konstatera att de äldre 
skulle börja använda internetbanken om de ställdes inför situationen att de inte hade något 
annat val dvs. om banken inte erbjuder något annat att utföra tjänsten på. Samtidigt påpekar 
flera av respondenterna att banken kan vara mycket bättre på att visa och hjälpa de som inte 
kan med internetbanken. En annan orsak till att respondenterna inte vill använda 
internetbanken är att de upplever rädsla för att göra fel. R4 uttrycker sig följande sätt:  

 
”… Jag tror det blir för invecklat, men om man köper en dator så kanske… men det finns helt klart en stor rädsla 

att göra fel, kan man göra fel? Jag skulle vilja ha mer information om sådant”. 
 
Många av respondenterna har frågor kring internetbanken och R2 svarar följande när vi frågar 
vad som krävs för att han ska börja använda internetbanken: ”Jag tycker att banken borde 
informera mig bättre över hur internetbanken fungerar, då skulle jag bli mer positiv och 
bekväm till att använda den…” Både R6 och R5 anser att Swedbank inte kan gör något för att 
de som bankkunder skall börja använda internetbanken. De menar att det är försent att lära sig 
och har heller inget behov. R10 som är den yngsta respondenten använder inte internetbanken 
eftersom han inte litar på den. Han anser att privatgirot upplevs mycket säkrare och eftersom 
han arbetar med data så är han medveten om riskerna som finns med den och att någon ska 
”hacka” sig in på internetbankkontot.  
 
Under intervjun beskriver vi ett scenario att det i framtiden inte kommer finnas några 
valmöjligheter för bankkunden. R6 svarar följande: ”Nej, men de kan ingen bestämma! i 
sådana fall blir det så att man får ha mer pengarna hemma”. R7 betalar sina räkningar med 
hjälp av bankgirot och använder telefonbanken för saldo, vilket han tycker fungerar bra men 
anser att det ibland är svårt att höra rösten och att den känns lite krånglig. Han har alltid skött 
ekonomin i hushållet och är väl medveten om att banken tar en avgift för att använda 
bankgirot. Men än så länge är det som han uttrycker det: ”… bara småpotatis…” och kommer 
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därför fortsätta med bankgirot.  Han berättar att finns en stor rädsla att göra fel och att pengar 
då kommer försvinna. Han minns tillbaka från tiden när lönen skulle komma in på ett kontot 
genom datorer och att erfarenheterna inte alls är bra, eftersom de blev kaos den första tiden 
för företaget att få ut lönerna till de anställda.  
 
Samtliga respondenter har av olika anledningar valt att avstå internetbanken. tydligast var 
antingen att postgiro eller bankgirot blivit en vana, en vana som är svår att bryta. En annan 
orsak är att de inte äger tekniken och inte erhåller kunskap till datoranvändandet.  
 

5.5	  Säkerhet	  
Den upplevda säkerheten av kontokortet och internetbanken uppfattas varierande av 
respondenterna. Den generella uppfattningen är att betalningsmetoderna upplevs relativt säkra 
men att en viss oro och osäkerhet ändå påverkar individerna att använda bankens tjänster. R9 
anser att privatgirot och bankgirot känns betydligt säkrare än internetbanken och känner oro 
över att någon ska ”hacka” sig in på hennes konto om hon skapade ett användarkonto på 
internet. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

 
”Jag känner ett obehag att någon ska hacka sig in och ta alla mina pengar, det känns som det finns en stor risk 

med internetbanken, hackarna ligger alltid steget före och det går ju inte vara helt säker, jag skulle aldrig kunna 
börja använda internetbanken, känner mig alltför osäker”. 

 
R10 är också rädd för att bli utsatt för ”hacking” och förklarar att han arbetar själv med data 
och är medveten om vilka risker som finns. Han känner ett visst obehag att någon kan ”hacka” 
sig in på kontot via internetbanken och komma åt hans pengar. Han anser att privatgirot är 
mycket säkrare och av den anledningen används privatgirot istället. Kontokortet anser han 
inte är lika osäkert och orsaken till att han inte använder bankens kontokort är att det kostar 
pengar att äga ett.  
 
R1 upplever å andra sidan att tjänsterna som banken erbjuder är mycket säkra och påpekar att 
det inte är skälet till att hon avstår att använda internetbanken. Skulle det hända hennes man 
något och hon av någon anledning måste sköta ekonomin, skulle hon inte alls vara emot att 
lära sig den. R2 anser att internetbanken har blivit säkrare och till en början var han skeptisk 
till den. Han känner dock mer oro kring rådgivning banken erbjuder och menar att säkerheten 
och pålitligheten till banken inte är särskilt stor, då han upplever att mycket sker ur bankens 
intresse. Jag upplever att det finns en generell rädsla hos pensionärerna när vi diskuterar 
kontokortet. Den största rädslan när de använder kortet är att de ska tappa det och att de då 
blir av med alla sina pengar, R4 uttrycker sig på följande sätt kring säkerheten gällande 
kontokortet: 
 

Sammanfattning internetbanken 
- Individens vana och erfarenhet är orsaker till att avstå från internetbanken. 
- Andra sköter ekonomin som bidrar att individen inte använder internetbanken  
- Ingen eller låg datorvana bidrar till uteblivet användande av internetbanken. 
- Saknad information om internetbanken.  
- Rädsla att göra fel genom bristande kunskaper. 
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“Ja… jag är så oerhört rädd att jag ska tappa kortet, vad händer då?... jag är rädd att de ska komma åt mina 
pengar. Det skulle jag vilja ha rätt på, hur kan en människa som hittar mitt kort, komma över mina pengar? han 

har ju ingen kod? jag undrar verkligen det...” 
 
Detta visar att mer information och kunskap om säkerheten behövs för att dämpa den oro 
bankkunder upplever. Hon nämner också rädslan att hon ska lägga ifrån sig kortet och sedan 
glömma bort vart hon lagt det. Ett annat bekymmer är att kontokortet innehåller mer pengar 
än de hon har i plånboken, dessa grunder gör att hon blir nervös över att använda kortet: ”Det 
är mer rädslan att jag har mer pengar på kortet än vad jag har i börsen. För jag vet att 
kommer de åt kortet, så kommer de åt allting” När vi sedan frågar hur hon förhåller sig till 
kontanterna svarar hon med all säkerhet att kontanterna tappar hon inte. 
 
R5 upplever också rädsla över att tappa kortet eller att glömma det i automaten. Han menar att 
om det skulle ske, har han ingen säkerhet och att han alltid har en rädsla när han använder 
kortet för att bli av med pengarna:”… Att någon ska komma över min kod och ta ut mina 
pengar. Jag skulle gärna vilja veta mer om säkerheten”. Han känner oro att någon ska bryta 
sig in i automaten där han tagit ut pengar och undrar i samma stund om individer kan komma 
åt hans kod. Rån däremot är inget han går runt och oroar sig över och anser att risken för att 
bli utsatt för rån är liten. R6 känner en viss osäkerhet när hon ska ta ut pengar och att individer 
i kön bakom står väldigt nära. Hon har uppmärksammat ”skärmtaket” som finns för att dölja 
vilken kod som slås in vilket hon tycker är bra. Men hon känner ändå rädsla för att det ska 
sitta en doldkamera i automaten och filma koden. Att någon skulle ”hacka” sig in på hennes 
kort anser hon aldrig skulle inträffa men är medveten att det sker. R8 har blivit utsatt för rån 
två gånger i sitt liv, hon upplever att kortet känns säkert men uttrycker sig följande när vi 
frågar vad hon anser om bankautomaterna: ”… nu stoppar jag pengarna i madrassen hellre, 
jag vågar inte pröva de där automaterna, det känns inte alls bra. Vill inte att någon automat 
ska äta upp pengarna, det känns inte alls säkert ”. Även R9 är rädd att någon skall ”hacka” 
sig in och ta hennes pengar. Hon anser att det är en stor risk att använda internetbanken och 
menar att ”hackarna” alltid ligger steget före och att det aldrig går att vara helt säker:”… 
Skulle aldrig kunna börja använda internetbanken, känner mig alltför osäker. Privatgirot 
känns så naturligt och säkert, väldigt enkelt och konkret”. 

 
En av anledningen till att R10 avstår kontokortet är att han anser att det inte känns säkert. Han 
har inga konkreta förslag till hur banken kan gå tillväga för att den ska upplevas säkrare och 
tror de blir svårt att garantera säkerhet. Han säger att han är mycket envis och att mycket 
krävs för att han ska börja använda tjänsterna. R5 Förklarar rädslan att glömma kortet i 
automaten eller att tappa kortet. När vi sedan frågar han vad som händer om kortet försvinner 
har han inte något direkt svar. Många frågor dyker upp om koden och hur det går till när en 
okänd kommer åt pengarna på kortet som han upplever händer. Han avslutar intervjun med att 
påpeka att han verkligen önskar mer information om säkerheten kring bankens tjänster.  

Sammanfattning säkerhet 
- Stor oro för att bli ”hackad” - okänd tar sig in på kontot och pengarna försvinner. 
- Rädsla och oro för att tappa kontokortet och bli av med pengarna. 
- Oro över att kontokortet innehåller mer pengar än kontanterna som finns i 

plånboken. 
- Många anser att bankautomaterna är relativt säkra. 
- Saknar information om internetbanken och kontokortets säkerhet och risker. 
- Internetbanken upplevs inte säker 
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5.6	  Relationen	  mellan	  bank	  och	  kund 
När vi sedan leder respondenterna in på hur de upplever generellt Swedbanks förändring får 
vi varierande svar. Det upplevs tydligt vilka av respondenterna som anser att bankens 
förändring är negativt. Jag kan konstatera att ålder på intervjupersonerna visar en tydlig 
uppdelning mellan positiva och negativa åsikter. Majoriteten anser ändå att den fysiska 
kontakten med en bank är av stort värde och att det är synd att den håller på att försvinna.  
 
R3 bedömer att avvecklingen av den manuella kontanthanteringen är något naturligt och att 
detta inte kommer påverka henne i någon större utsträckning. Hon är även positiv till de nya 
insättningsautomaterna med förutsättningarna att de fungerar och är smidiga. Individer hon 
oroar sig för är pensionärer och äldre som inte har tillgång till dator och värdesätter det 
fysiska banken mera. I nuläget anser hon att banken agerar i ett säljande syfte och upplever att 
rådgivningen sker numera från bankens egna intressen och uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Jag tycker att det personliga mötet är jätteviktigt jämfört med att prata med någon över telefon, behöver man 
hjälp med sin ekonomi så vill man ha en fysik person som hjälper en. Man vill inte ha hjälp av en 

telefonsvarare… ” 
 
R2 hade inte uppfattat att insättningsautomater ersätter den traditionella tjänsten över disk, 
men är mycket positiv till automaten om den fungerar. Han är nöjd med banken och 
uppskattar att banken ringer honom en gång per år och frågar om han är intresserad av att få 
rådgivning. Han nämner dock olika privata situationer där han anser att banken gjort fel och 
upplever att Swedbank vill att han ska ”sitta fast” i banken med hjälp av bundna lån. R1 är inte 
alls nöjd med de förändringar som banken gör och påpekar bestämt att hade hon inte haft 
lånen på Swedbank hade hon bytt till Handelsbanken på direkten: ”… Jag kan inte längre ta 
ut kontanter eller sätta in dem till mina barn… utan blir hänvisad till en insättningsautomat! 
vilket känns väldigt obekvämt och osäkert…!”. Hon upplever att det är mer säkert att låta 
personalen göra insättningarna eller uttagen eftersom hon kan vara säker på att pengarna 
kommer rätt. Hon värdesätter mest av en bank ett bra bemötande, vilket hon känner att hon får 
på Swedbank. Rådgivningen är hon skeptisk till och som andra respondenter upplever hon att 
rådgivning inte är till för henne.  
 
R4 anser att hon inte blivit påverkad av förändringarna eftersom hon fick hjälp av sin dotter 
med internetbanken och kontokortet redan innan avvecklingen av kontanthanteringen. Hon 
berättar att hon innan betalade räkningarna via postgirot, men när banken i byn stängde fanns 
inget val än att börja använda internetbanken. Dock använder hon inte själv internetbanken 
utan hennes dotter hjälper henne med räkningar och privatekonomin. Hon upplever banken 
som snål och säger att hon förväntar sig att en bank tillgodoser kunden i bästa mån, vilket hon 
i nuläget inte upplever att de gör och utrycker sig följande:  
 
”… Man blir ju väl bemött men det är snålt på något vis… det är som att vi ska stå på tå för dom, vi ska finna oss 

i allt som banken säger och gör. Om de höjer avgifter har vi inget att säga till om...” 
 
När vi sedan frågar om det är aktuellt att byta bank svara hon att det är helt klart ett alternativ, 
men att det upplevs vara krångligt och jobbigt. Hon ser mycket förvånad ut när vi förklarar att 
det kommer att finnas insättningsautomater, istället för att lämna pengarna över disk. När vi 
sedan frågar vad hon värdesätter mest med en bank svarar hon ivrigt: ”ett trevligt personligt 
bemötande!” och något som R4 är nöjd med på Swedbank. Rådgivningen tycker hon blivit 
bättre men är osäker om det beror på att hon hr mer kunskap nu än förr eller om banken 
levererar bättre service. Hon nämner ofta under intervjun en kvinna som jobbar på banken 
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som hjälpt henne sedan en lång tid tillbaka. Hon påpekar ofta under intervjun hur mycket hon 
värdesätter att få hjälp av samma personal med sina bankärenden och att det är en av 
anledningarna till att hon och sambon är kvar på Swedbank. Något som även R7, R8 och R5 
uppskattar. R4 oroar över dagen då varken hon eller hennes man kan köra bil och hur de då 
ska ta sig till banken eftersom de bor några mil utanför Umeå. 
 
R5 är mycket olycklig över att banken där han bor valde att stänga och saknar den tiden när 
han betalade med mera kontanter. Fördelarna med att banken finns nära menar han är om 
frågor finns eller att han behöver hjälp. Nu måste han ringa och tycker det blir krångligt då det 
är så mycket papper att hålla reda på. Han och hans fru har en speciell person på banken som 
tar hand om deras papper, vilket han uppskattar oerhört mycket. Han är generellt nöjd med 
Swedbank och när vi frågar om han funderat på att byta bank svarar han”… Jag tror inte att 
vi skulle byta bank, då alla banker går mot samma mål…” Han har inte kännedom att 
Handelsbanken har valt att behålla den traditionella bankservicen. En intressant iakttagelse 
som kan göras är att han kontinuerligt genom intervjun väljer att försvarar sin ”egen bank”, 
samtidigt som han påpekar att om Handelsbanken skulle öppna där han bor, skulle han direkt 
byta bank. Detta tyder på stor vikt för de äldre att erhålla en bank som finns nära till hands. 
Någon som däremot upplevt förändringen markant och har svårt att acceptera argumentet att 
det skall bli säkrare för personalen är R7. Han är mycket irriterad och det märks tydligt genom 
hela intervjun: 

 
”… Det är vansinne! jag vet att många i vår bekantskapskrets har bytt bank, de har blivit för mycket till sin egen 
nackdel, speciellt då man är gammal och inte bara har ett handikapp. Man skulle få mer möjlighet att komma åt 

sina egna pengar på ett bra sätt, du som kund känner dig utestängd…” 
 
Han anser att kontakten mellan kund och bank har försämrats och att han i dessa dagar inte 
vet vad som gäller. Han menar att banken enbart gör detta på grund av, vad han kallar, 
nedskärning för att spara pengar och som han själv uttrycker det: ”… göra sämre för kunden”.  
När frågan ställs hur han upplever relationen mellan han som kund och Swedbank svarar han 
att han nästan inte har någon relation med banken längre. Han vet att rådgivning är något 
Swedbank tänker förbättra, men är skeptisk till att så många är i behov av rådgivning. Han har 
svårt att se bankautomaterna skulle vara någon större kostnad för banken, men är införstådd 
att kontoren kostar pengar. Han avslutar intervjun med att uttrycka sig följande: 
”Bankdirektörerna ska ju ha sina miljonlöner och för att behålla dem, måste de ju göra så 
här, och det drabbar ju kunderna, för det är ju där de kan ta medel ifrån.” Svaret på frågan 
hur de skulle reagera om det inte fanns något val än att börja använda internetbanken och/eller 
kontokortet vid alla sina köp är olika. Några anser att de aldrig kommer ske och skulle de ske 
skulle de byta bank. R5 förklarar att intresset finns för att lära sig, men behöver gå en kurs för 
att lära sig något han inte känner för att göra. Han uttrycker sig följande när vi frågar hur han 
ställer sig till förändringarna: “… Så länge de inte ställer krav på mig så fungerar de bra!”. 
 

Sammanfattning relation mellan kund och bank 
- Äldre gruppen upplever en försämring gällande Swedbanks förändringar och 

alternativa tjänsterna. 
- Personligt möte värdesätts högt av bankkunder. 
- 1-till-1 möten med samma person från personal uppskattas. 
- Kunder upplever att banken agerar mer för eget intresse än kundens. 
- Förändringen kan leda till att kunden byter bank.  
- Kunder upplever att bankens information om de nya tjänsterna är dålig och 

bristfällig. 
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5.7	  Kundgrupper	  -‐	  upplevda	  hinder	  	  
I såväl kvalitativa som kvantitativa studier kan tabeller användas för att lyfta fram de 
viktigaste ur ett material (Grönmo, 2006, s. 256). Efter den kvalitativa studien har jag 
sammanfattat respondenternas svar genom att identifiera hinder/motstånd som kunderna 
upplever med bankens alternativa tjänster. Jag anser att den främsta orsaken till att 
respondenterna inte använder tjänsterna är de hinder som uppstår. Jag kan även konstatera att 
en del respondenter inte upplevde några större hinder med internetbanken och kontokortet, 
men använde ändå inte tjänsterna. Vilket tyder på att det inte bara är hinder som ligger bakom 
uteblivet användande. Motstånd som respondenterna upplever kan delas in i fyra grupper: 
funktionell hinder, psykologiska hinder, inga hinder och funktionella och psykologiska hinder. 
Motstånden grundar sig i kundens erfarenheter och uppfattningar om tjänsterna och kan 
placeras in i olika ”typkunder” för en bank.  
 
 

Hinder Beskrivning Typkund 

 

Funktionella hinder 

 

- Kostnader att inverstera i teknik 
- Lära sig teknik 

Typkund 1: Kund som inte använder 
dator/internet eller inte har kunskap hur man 
använder den. Erhåller inte de fysiska 
förutsättningarna för att använda en viss teknik. 
Exempelvis av ekonomiska skäl som gör att de 
inte haft möjlighet att lära sig eller pga. 
handikapp. 

 

Psykologiska hinder 

- Risker 
- Säkerhet 
- Rädsla att göra fel 
- Oro 
- Konflikt med traditioner 
- Intresse 
- bristande förtroende 

Typkund 2: Kunden har erfarenhet att använda 
dator och internet, men av psykologiska skäl 
använder inte bankens alternativa tjänster. 
Upplever hög risk och bristfällig säkerhet. Det 
kan också bero på vana kunden skapat som 
krockar med beteendet som de alternativa 
tjänsterna kräver. 

 

Inga hinder 

 

- Öppen för att lära sig 

Typkund 3: Kunden upplever inga hinder med 
internetbanken och kontokortet, men använder 
ändå inte tjänsterna. Det kan bero på att den 
aldrig varit tvingad till att lära sig och ställts inför 
ett sådant ”krav”. 

 

Funktionella och 
psykologiska hinder 

- Kostnader att investera i tekniken 
- Lära sig tekniken 
- Risker 
- Säkerhet 
- Rädsla att göra fel 
- Oro 
- Konflikt med traditioner 
- Intresse 

Typkund 4: Kunden har ingen kunskap om hur 
man använder tekniken och känner oro inför att 
lära sig och att använda den. Kan bero på att de 
utvecklat en viss vana att hantera sin ekonomi 
som skiljer sig från vad bankens alternativa 
tjänster erbjuder. Rädsla kan uppstå för att göra 
fel som innebär monetär förlust.   

Tabell 3. Bankkundens upplevda hinder 
 
Funktionella hinder (typkund 1) kan uppstå när han eller hon inte äger tekniken och måste 
investera i den för att kunna börja använda den och kan eventuellt innebära kostnader. Ett 
annat sådant hinder är att kunden måste lära sig använda tekniken för att kunna utföra bankens 
alternativa tjänster. Något som kunden är medveten om kan ta tid och som kräver relativt 
mycket ansträngning av en individ. Psykologiska hinder (typkund 2) innebär främst 
psykologiska påfrestningar som exempelvis oro och rädsla att göra fel eller att tjänsterna inte 
upplevs som säkra och istället upplevs risker. Detta är en bankkund som vet hur man 
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använder tekniken men av andra psykiska skäl inte gör det. Inga hinder (typkund 3) är kunder 
som inte upplever några hinder att börja använda internetbanken och kontokortet, men 
använder de ändå inte. Förklaringen var att inte de inte behövde använda tjänsterna för att en 
annan familjemedlem utförde dem, men hade en positiv attityd för att lära sig. Funktionella 
och psykologiska hinder (typkund 4) upplever kunder som både möts av funktionella och 
psykologiska hinder som exempelvis, investera i tekniken och lära sig den och upplever att 
tjänsterna inte är tillräckligt säkra vilket skapar oro och rädsla att börja använda dem. Denna 
kundgrupp kan anses vara den grupp som är längst ifrån till att börja använda bankens tjänster 
och kan vara mer ”krävande” för en bank. Denna typologi kan användas av banker för att 
designa och utvärdera CRM-strategier, då det handlar om att analysera information om 
kunderna som möjliggöra affärsmässiga beslut. Detta genom att förstå kundens behov, skilja 
mellan kunder via segment, utföra analyser om kundlojalitet och kundlönsamhet och 
effektivisering av SST-kanaler. (Peppard, 2000, s. 322) 
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6	  Analys 
I detta kapitel analyseras materialet från empirin tillsammans med den teoretiska referensramen. 
Genom den hermeneutiska kunskapssynen utgår jag från bankkundens egna åsikter för att sedan tolka 
materialet och reflektionerna. Ålder visade sig skapa två grupper att jämföra områdena: dator och 
internetanvändandet, internetbanken, kontokortet, relationen mellan bank och kund. Säkerheten 
presenteras utan gruppjämförelse.   

6.1	  Dator	  -‐	  och	  internetanvändandet	  

Tabell 4: Gruppjämförelse dator och internetanvändandet 
 
Forskning visar att det finns flera orsaker till att en individ börjar använda ny teknologi. TAM 
menar att individens uppfattade nytta och hur enkelt det nya systemet uppfattas vara är två 
viktiga aspekter för att en individ ska börja använda ny teknik. Den uppfattade nyttan menar 
forskare beror i vilken grad en individ upplever att tekniken förbättrar situation. Den andra 
aspekten syftar i vilken omfattning individen upplever användandet av ett visst system utan att 
lägga allt för mycket ansträngning till den. (Wang et al., 2003, s. 503) Senare forskning som 
fokuserat på dator och internet visar att individens uppfattade förmåga att använda dator också 
utgör grunden för datoranvändandet och avgör om individen börjar använda internetbanken 
(s. 515). Individens vana har också visat ha stor betydelse för att han eller hon ska använda 
bankens tjänster via internet. (Karjalouto et al., 2002, s. 263)  
 
Sex respondenter som tillhör den äldre gruppen (62-90 år) äger ingen egen dator och har 
ingen internetuppkoppling hemma. De har heller ingen kunskap om hur man använder en 
dator eller internet. I den yngre gruppen (38-55år) äger däremot samtliga en dator hemma. 
Detta tyder på att den äldre gruppen inte har lika stora erfarenheter av internet och använder 
inte dator i lika stor utsträckning som den yngre gruppen. Detta stämmer överens med 
Venkatesh et al., (2012, s.162) som menar att individens ålder och tidigare erfarenheter 
påverkar individens acceptans av ny teknologi. Fyra av respondenterna menar att det är 
svårare att lära sig den tekniken när man bli äldre och att det är för sent att lära sig. Ett annat 
argument är att de anser sig själva vara för gamla för att lära sig. Tid och ansträngning de 
måste offra för att lära sig dator och internet är för stor för att de ska göra det. TAM menar att 
individen måste uppleva en hög grad av självförmåga vid datoranvändandet för att han eller 
hon ska börja använda (Wang et al. 2003, s. 515).  
 
Respondenterna anser också att internet och dator inte kommer förbättra situationen, vilket 
stödjer TAM som menar att ett av kriterierna för att individen ska börja använda dator är om 
han eller hon upplever att tekniken kommer förbättra levnadssituationen. (Wang et al., 2003, 
s. 503) Ett annat argument för att respondenterna inte vill lära sig dator och internet är att de 
måste anstränga sig för att lära sig dem. Om den äldre gruppen skulle bestämma sig att börja 
använda dator och internet betyder det att de först måste lägga relativt stor ansträngning för 
lära sig hur datorn fungerar och sedan hur internet används. Detta stödjer också TAM som 

 Äldre grupp (62-90 år): Yngre grupp (38-55 år): 
Använder dator och internet 
(datorvana) 

- Ingen kunskap att 
använda dator eller 
internet 

- För att ”surfa” 
- Nöje 
- Arbete 

 
Uppfattar ny teknologi 

- Inget intresse  
- Svårt att lära sig 
- Uppfattar ingen nytta 

- Roligt 
- Använder dator och 

internet dagligen 
Attityder till dator och internet - Svårt  

- Krångligt 
- Enkelt  
- Användbart 
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menar att individens uppfattning om hur mycket ansträngning den måste investera för att 
börja använda dator, avgör deras beslut att börja använda den. (Wang et al., 2003, s. 503) När 
de inte använder tekniken uppstår problem för både banken och individen eftersom dator och 
internet är förutsättningar för att kunna använda internetbanken.  
 
Fyra respondenter som äger dator och internetuppkoppling hemma anser sig själva ha goda 
kunskaper och erfarenheter att använda en dator. Några använder dator dagligen som 
arbetsredskap och använder inte internetbanken, eftersom en familjemedlem utför tjänsten åt 
dem. UTAUT menar att sociala influenser påverkar användandet av teknologi och med 
sociala influenser menas i vilken grad vänner och familj anser att individen bör använda 
teknologin. (Tan et al., 2010, s. 510). En annan respondent som har god datorvana och har ett 
arbete inom teknikbranschen beskriver ett stort intresse för teknologi men använder ändå inte 
internetbanken. Skälet är att han inte upplever tjänsten nog säker. Säkerhetsskäl och 
individens vana har enligt studier en direkt påverkan på individens beteende att använda ny 
teknik (Wang et al., 2014, s. 46). Vana definieras i vilken utsträckning individer tenderar att 
gör ett visst beteende automatiskt, eftersom de lärt sig hur de ska göra. (Venkatesh et al., 
2012, s.161) Vana att använda internet och dator är något speciellt den äldre gruppen saknar.  

6.2	  Internetbanken	  

Tabell 5: Gruppjämförelse internetbanken 
 
Som nämnts tidigare visar studier att införandet av digitala pengar skapar olika reaktioner från 
medborgare beroende på vilken samhällsgrupp de befinner sig i. Vissa upplever nyfikenhet 
och en positiv attityd till förändringen, medan andra väljer att stå utanför eller delvis utanför 
innovationer och teknikutvecklingen. (Linne, 2008, s.148) Ingen av de tio respondenterna 
använder internetbanken och orsaken är komplex.  
 
En förutsättning för att kunna använda internetbanken är att ha tillgång till 
internetuppkoppling och en dator, fyra av respondenterna äger en egen dator med 
internetuppkoppling hemma. De tillhör också den yngre gruppen (38 – 55 år) vilket stödjer 
Mavri och Ioannou (2006, s. 162) som menar att ålder och tidigare erfarenheter påverkar 
individens acceptans av teknologi. Ålder menar även Venkatesh et al. (2012) påverka 
beteendet och till skillnad från de yngre tenderar de äldre att se fler svårigheter som påverkar 
deras lärande av ny teknologi. Svårigheter som finns för att använda internet och rädsla för 
förändringarna som sker ses som hinder för att individer ska använda internetbaserade tjänster 

 Äldre grupp (62-90 år) Yngre grupp (38-55 år) 
Använder internetbanken - Nej - Nej 
Har dator- och internetvana - Nej - Ja 
 
Orsak till att inte använda 
internetbanken 

- Ingen självförmåga för 
datoranvändandet 

- Kostnader 
- Tidskrävande 
- Inget intresse 

- Inte tvingad att använda 
internetbanken  

- Säkerhet 
- Vana  
- Bekvämlighet 
- Kostnader 

Säkerhetsuppfattning - Rädsla för att göra fel 
- Säkerhetsbrister 

- Säkerhetsbrister 
- Integritetstöld  
- Risker 

Information från banken 
önskas om: 

- Hur man använder IB 
- Säkerhetsaspekter 
 

- Risker 
- Säkerhetkonsekvens 
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som banken erbjuder. (Mavri & Ioannou, 2006, s.559) Den äldre gruppen av respondenter vet 
inte hur man använder en dator och internet och anser sig själva vara för gamla för att lära sig. 
De påpekar att internetbanken är svår att förstå och att deras kunskap inte är tillräcklig för att 
börja använda den. De uttrycker också rädsla för att prova internetbanken eftersom de är 
rädda att göra misstag och att pengarna skickas fel eller försvinner. Respondenterna anser sig 
själv vara för okunnig att använda dator och internet och ser inget nöje att lära sig. Detta 
stödjer Wang et al. (2006, s .160) som menar att individens upplevda självförmåga att 
använda en dator kan skapa datorångest som påverkar hur lätt individen anser att 
internetbanken och nyttan är med den. Vilket betyder att en individ som har hög kunskap att 
använda dator och internet kommer anse att internetbanken är relativ enkel att använda. 
Karjalouto et al., (2002, s. 263) visar att tidigare erfarenheter av datorer och teknologi 
påverkar attityden till att använda internetbanken. Datorvana har också betydelse för att 
individen ska börja använda bankens internetbaserade tjänster. 
 
Riktas blicken istället mot den yngre gruppen är orsaken att två respondenter inte använder 
internetbanken för att en annan familjemedlem gör det åt dem. Det stödjer Venkatesh et al. 
(2012) som menar att sociala influenser påverkar individens acceptans av ny teknik. Båda 
respondenternas familjemedlemmar ansåg att de inte behövde lära sig eller använda 
internetbanken och därför har de aldrig ställts inför ett sådant krav. Båda respondenterna har 
en positiv inställning till ny teknologi och har ett frekvent datoranvändande. De ser inga 
bekymmer med att lära sig och ser snarare framemot det. Den positiva inställningen beror på 
självförmågan de har av datoranvändandet och tidigare erfarenheter av teknik. I den yngre 
gruppen förklarar tre respondenterna att den främsta orsaken till att dem avstår internetbanken 
är vana. De har skapat vana att använda postgirot och bankgirot istället för internetbanken och 
en bekvämlighet i beteendet. Venkatesh et al. (2012, s. 161) förklarar att erfarenhet är en 
förutsättning för att skapa vana och kan delas in olika nivåer beroende på kunskap och 
samverkan som utvecklats av teknologin. Olika individer kan skapa olika nivåer av vana, 
beroende på hur ofta de använder en viss teknik. Liao & Cheung (2008, s. 48) anser också att 
vana och bekvämlighetsskäl påverkar individens beteende till att använda internetbanken. De 
yngre upplever att internetbanken inte är säker och att de finns för stora risker för att använda 
internetbanken. Mavri & Ioannou (2006, s. 552) menar att bekvämlighet och fysiska skäl 
påverkar individens beteende att använda teknik. Två av respondenterna använder dator 
genom sitt arbete och äger en dator med interntuppkoppling hemma. En av dessa har ett stort 
teknikintresse och arbetar inom teknikbranschen. Säkerhet och bekvämlighet är de största 
anledningarna att han avstår att använda internetbanken. Som stödjer Wang et al. (2003) som 
menar att det finns kopplingar mellan hur stor datorvana en individ har och oro för säkerhet 
och integritet. Det betyder att individens uppfattade självförmåga till datoranvändning kan 
skapa en negativ effekt på den uppfattade trovärdigheten för internetbanken (Wang, et al., 
2003, s. 507).  
 
Kunskap och bristande information om tjänsterna upplevs relativt låga från respondenterna. 
Det tyder på att mer kunskap behövs för att minska oron för säkerheten. Mavri och Ioannou 
(2006, s.559) menar att bristande information om produkter och tjänster som erbjuds genom 
elektroniska kanaler kan skapa en negativ påverkan på individen. Bristen av information visar 
också vara avgörande för att individen ska acceptera tekniken som medför osäkerhet och 
rädsla att göra fel (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s.1297). Något som flera respondenter också 
uttryckte under intervjuerna.  
 
Enligt TAM är individens attityder till visst beteende beroende av vad han eller hon tror om 
konsekvenserna att framställa beteendet (Suh & Han, 2002 s. 248). Attityderna formas av 
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individens föreställningar att använda en viss teknik. Yousafzai et al., (2010, s.1176) menar 
att individens attityder formas av individens uppfattade nytta och hur enkelt det nya systemet 
uppfattas vara. Några av respondenterna uppfattar inte nyttan med internetbanken och anser 
att tjänsten inte kommer förbättra deras situation. De upplever också en relativt stora 
ansträngning för att lära sig internetbanken, vilket Blomquist et al. (2004, s.151) menar 
minskar chanserna att börja använda ett nytt system. Sju av respondenterna nämner kostnader 
som uppstår om de ska byta till internetbanken. Blomquist et al. (2011, s.151) beskriver 
omställningskostnader som kan uppstå för att lära sig ett system och påverkar individens 
beslut. Kostnaderna innefattar direkta, indirekta och psykologiska kostnader. De psykologiska 
kostnaderna nämns som ett bekymmer vilket innebär osäkerhet och oro som uppstår om de 
ska byta till internetbanken. De direkta och indirekta kostnaderna dyker upp vid att måsta 
köpa tekniken för att kunna använda internetbanken eller om teknik går sönder.  
 
En viktig anledning till att bankkunden använder internetbanken är att den anses leverera stor 
nytta. Dimitraidis och Kyreziz (2011, s. 1296-1297) visar att ju mer positiv attityd en individ 
har till att använda internetbanken, desto större är sannolikheten att han eller hon också börjar 
använda den. Den äldre gruppen som inte har någon datorerfarenhet har en negativ attityd till 
användandet av internetbanken, vilket leder till minskad möjlighet att också börja använda 
tjänsten. Privatgirot är en tjänst om många kunder skapat vana genom som påverkar 
bankkundernas beteende. Individer kan skapa olika nivåer av vana, beroende på hur ofta de 
använder en viss teknik. I detta fall har respondenter som fortfarande använder privatgirot 
skapat en vana och därför inte fått erfarenheter och vana för att använda internetbanken. Trots 
god datorförmåga från respondenter visade några stor osäkerhet för internetbankens säkerhet 
och kan medföra att individen avstår internetbanken, något som kommer diskuteras mera i 
avsnittet ”säkerhet”. 

6.3	  Kontokort	  

Tabell 6: Gruppjämförelse kontokortet 
 
Anledningar till att bankerna vill minska kontantanvändandet i samhället är på grund av den 
höga risken för rån, påfrestelserna på miljön vid hanteringen och sänka utgifterna. En annan 
aspekt som också bidragit till branschens utveckling är att pengarna digitaliserats (Linne, 
2008, s.148). En del banker är därför angelägen om att kunder använder kontokortet vid sin 

 Äldre grupp (62-90 år) Yngre grupp (38-55 år) 
Använder kontokort vid 
betalning 

- Nej 
- Ja, om de inte finns något 

annat val 

- Nej, pga. dålig säkerhet   
- Ja 

 
Attityder till kontanter 

- Bekvämlighet 
- Säkerhet att det finns pengar  
- Vana 
- Upplevs säkrare 

- Upplevs säkrare  
- Vana 

Orsak till att inte använda 
kontokortet vid betalning 

- Rädsla för att tappa kort 
- Bli av med alla pengar  
- Vet inte hur man gör 

- Säkerhetsskäl med risk för 
att bli ”skimmad”  

 
Orsak till att inte använda 
Swedbanks kontokort 

- Övervakningsmöjligheter 
banken får och inga bonusar 

 

- Kostnad för kortet och inga 
bonusar 

 
Uppfattningar automater 
och kortterminaler 

- Utformning varierar och 
skapar förvirring och 
osäkerhet 

 

- Dålig säkerhet vid 
terminalerna och rädsla att 
visa koder 
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konsumtion. De äldre kan anses tillhöra en grupp i samhället som har ett annat förhållningsätt 
när de hanterar pengar (Sharma & Sharma, 2011, s. 32-33). Något som  kan konstateras från 
de äldre respondenterna. Den generella uppfattningen är ändå att respondenterna anser att 
kontokortets användningsområde och grundtanke är bra. 
 
Av tio respondenter äger nio ett eget kontokort och den som inte äger ett kort gör detta på 
grund av en synskada. Sju respondenter använder Swedbanks egna kontokort, som gör det 
möjligt att betala med kortläsare i butik eller att ut pengar i en automat. Av nio respondenter 
använder endast två kortet direkt i kassan och tre av intervjupersonerna gör det om det inte 
finns något val och betalar helst med kontanter. Fem individer har aldrig betalat med kort i 
kassan och tar istället ut pengar i automaten för att betala med kontanter.  
 
Anledningarna är olika för de fem som aldrig använder kontokortet. En Anledning är 
säkerheten och oron över att tappa kortet och utsättas för monetära förluster. Generellt 
upplever de oro över säkerheten med kontokortet och många i den äldre gruppen har 
observerat att det finns risk att bli av med pengarna på kortet. Hur det exakt går till när det 
sker vet de inte. Tre av de äldre uttrycker rädsla för att tappa kortet eftersom de har mer 
pengar på kortet än vad som ryms i plånboken, som också är ett argument för att undvika att 
använda kortet och bära med sig det i plånboken. De yngre respondenterna bekymras av 
kontrollen och tillgängligheten en bank får genom information från kortet och upplever hot 
mot säkerhet och integritet. Detta stödjer Yousafzai et al., (2010) som menar att 
informationen banken får om kunderna skrämmer och hindrar kunder att använda kortet (s. 
1182-1183). Två av respondenterna uttrycker också missnöje över att butiker och banker får 
information om det privata som exempelvis vad de handlar och var det handlar. Förtroendet 
och pålitligheten en kund har för en bank påverkar beteendet att använda ny teknologi 
(Yousafzai et al., 2010, s. 1181). Vilket betyder att förtroendet och pålitligheten har direkt 
effekter på acceptansen att använda kontokortet.  
  
En annan orsak för att de äldre respondenterna inte använder kontokortet i kassan är att de 
inte har kunskap hur ett kontokort ska användas. Två av respondenterna beskriver en stress 
och att de inte vågar be om hjälp i kassan. Bennett & Strang (1978, s. 44) menar att 
kompabiliteten påverkar individen att börja använda ny teknik och ju mer en innovation 
stämmer överens med individens preferenser, desto snabbare kommer individen att ta till sig 
tekniken. En annan anledning till att respondenterna inte vill använda kortet i kassan kan bero 
på kompabiliteten exempelvis att preferenserna som en bankkund har inte stämmer överens 
med kontokortets syfte. Detta kan delvis bero på ålder då Sharma & Sharma (2011, s. 32-33) 
menar att äldre individer har en annan vana och förhållningsätt till hanteringen av sina pengar. 
vilket stämmer överens med denna studie då de äldre respondenterna tenderade i större grad 
att avstå kontokortet i kassan.  
 
En annan viktig aspekt för att en ny produkt eller tjänst ska lyckas på marknaden är hur stor 
de relativa fördelarna är. Ju större fördelar tjänsten har mot den äldre i kostnader, 
lätthanterlighet och trovärdighet, ju snabbare kommer den nya innovationen att accepteras 
(Bennett & Strang, 1978, s. 44). Det kan konstateras att de relativa fördelarna inte upplevs 
nog stora för kontokortet, vilket leder till att respondenterna har svårare att acceptera den. 
Några anser också att de är svårt att lära sig använda kontokortet som bidrar att det tar längre 
tid att börja använda tjänsten. Bennett & Strang (1978, s. 44) menar att komplexiteten på en 
tjänst också påverkar kundens beteende. Ju svårare en ny tjänst/produkt är att förstå och lära 
sig, desto längre tid kommer det att ta för individen att acceptera den. 
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Många av respondenterna har inte uppnått en hög nivå av vana för att använda kortet, då 
några aldrig använt kortet i kassan. Kim et al. menar att medveten användning har mindre 
påverkan på de som redan är erfarna användare än de som använder IT i mindre mängd. En 
ökad användning som sker i början av användandet bidrar till mindre utvärderande och mer 
avsiktlig beteende (2005, s. 428). Vilket kan förklara varför några av respondenterna inte 
använder kontokortet i alla lägen. De äldre menar att måste finnas kontanter i plånboken på 
grund av vana och en trygghet att de ser pengarna visuellt. Jag upplever att fem av 
respondenterna inte litar på kortet och vill se pengarna i handen, vilket stödjer Linne som 
menar att individer möter utvecklingen av digitala pengar olika (2008, s.148) och att den äldre 
generationen kan ha ett annat förhållningsätt när de hanterar sina pengar (Sharma & Sharma, 
2011, s. 32-33). 
 
Sju av respondenterna använder Swedbanks kontokort som innebär att kunden kan ta ut eller 
sätta in pengar via en bankautomat eller betala direkt i kassan. Den generella uppfattningen är 
att bankautomaten fungerar bra. Fyra i den äldre gruppen har dock synpunkter på automaten. 
Utformningen tycker de generellt är bra men upplever att det är otydligt och svåra att förstå 
och bättre upplysning efterfrågas. För att bankens SST-kanaler ska få bra genomslag förklarar 
Wang et al. (2003, s. 507) att den ska vara lätt att ta till sig och lätt att använda. Teknik som är 
lätt att använda anses också vara mindre hotfull och kan istället bygga ett förtroende från 
individen. Eftersom flera i den äldre gruppen upplever att bankautomaten är svår att använda 
kan det medföra ett mindre förtroende för en bank. Respondenterna gillar säkerhetsavståndet 
som finns markerat och säkerhetsaspekten är ett återkommande begrepp och visar vara en 
central punkt när det handlar om hanteringen av deras privata ekonomi, som stödjer 
Yousafzai, et al. (2010) och Wang et al. (2003) resonemang. Två av respondenterna använder 
inte Swedbanks egna kontokort och anledningen är på grund av årsavgiften som kortet 
innebär och säkerhetsskäl. De hänvisar också till bonusar som de får på köpen med dessa kort. 
Venkatesh et al. (2012, s.161) menar att kostnader som uppstår när en individ använder en 
viss teknologi påverkar beteendet. Prisets värde upplever individen som positivt när 
fördelarna anses vara större än de monetära kostnaderna. Detta stödjer respondenterna som 
anser att fördelarna inte är övertygande då kostnaden för att ha ett kort är högre än fördelarna 
han upplever med den. På grund av säkerheten använder respondenten inte Swedbanks egna 
kort. Möjligheten att spåra kunder upplevs inte vara lika enkelt vid användningen av kontanter 
som kan medföra att individer tyr sig mer till kontanterna mera och enligt Linnè kan kontanter 
upplevas som stor frihet. (2008, s.39) 

6.4	  Relationen	  mellan	  bank	  och	  kund	  

Tabell 7: Gruppjämförelse relationen mellan bank och kund 
 

 Äldre grupp (62-90 år) Yngre grupp (38-55 år) 
Uppfattar avvecklingen av den 
manuella kontanthanteringen 

- Försämring 
- Dålig service 

- Positiv & negativ 
- Förändringen är naturlig  

 
Värdesätter mest med en 
bank 

- Fysisk 1-1-relation 
- Det trevligt personligt 

bemötande 
- Visar intresse för kunden 
- Kontor i närheten  

- Kontaktar kunden via 
telefon  

- Bra bemötande, 
- Visar intresse för kunden 
- Fysisk kontakt 

Vad kan banken gör för att 
förbättra relationen 

- Erbjuda information om 
tjänsterna  

- Utforma automaterna lika 
- Visa intresse för kunden 

- Sluta agera i sitt eget 
intresse  

- Mer information om 
tjänsterna och säkerheten 
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Banksektorn är exempel på en bransch där den fysiska kontakten mellan företag och kund 
minskat och än så länge vet inte forskare om relationen stärks eller försvagas av den nya 
tekniken (Proenca et al., 2010. s. 161). När en organisation genomför strukturella förändringar 
är det viktigt att informera och ”ta hand” om kunderna för att behålla relationen (Blomqvist et 
al., 2004, s. 26-27). Därför är det viktigt att studera hur bankkunder upplever förändringen för 
att bemöta uppfattningarna för att kunna skapa bra relationer. Den generella uppfattningen om 
bankens förändring och de alternativa tjänsterna skiljer sig bland respondenterna. Den äldre 
gruppen visar en mer negativ attityd till bankens omstruktureringar medan den yngre gruppen 
snarare upplever det naturligt att banken går mot en mer internetbaserad organisation. Detta 
stödjer även Venkatesh et al. (2012, s. 162) som menar att ålder kan påverka beteendet till av 
använda ny teknologi och till skillnad från de yngre, tenderar de äldre att se fler svårigheter 
kring ny och komplex information som påverkar deras lärande. Respondenterna är eniga om 
att den fysiska kontakten med banken är viktig vilket också kan förklaringen till deras 
uppfattningar. Ju mer lojal en kund är till den fysiska banken, desto mindre benägen är den att 
byta till en internetbank (Lee et al, 2011, s. 122). Många av respondenterna anser att banken 
agerar utifrån deras eget intresse och uppfattar sig själva som maktlösa.   
 
En av respondenterna uttrycker en negativ attityd till bankens förändringar och skulle byta 
bank om det inte var för lånen men påpekar samtidigt att banken bemöter henne på ett bra 
sätt. Fem av respondenterna tycker de är tråkigt att de stänger ner bankkontor utanför Umeå. 
De upplever att det blivit svårare att köra på grund av åldern och att de skulle byta bank om 
Handelsbanken skulle öppna ett kontor där de bor. Detta resonemang stödjer Barone och 
Quaranta som menar att lokaliseringen av en bank och andra typer av tjänster kan påverka 
kunden till ett byte (2008, s. 8). Den äldre gruppen uttrycker värdet att stå ”öga mot öga” med 
bankpersonalen och att det är samma personal som hjälper dem vid varje bankärende, någon 
som stämmer med Elsharnoby och Parsons (2010, s. 1369) som menar att kunden önskar en 
långsiktig relation genom en så kallad 1-till-1 relation med sin bank. Den största utmaningen 
en bank står inför som lämnar den traditionella banken för internetbaserad bank att leverera 
lika bra service som innan. Eftersom den traditionella banken har lättare att kommunicera 
”ansikte mot ansikte” med kunden vilket minskar risken för missförstånd. (Jun & Cai, 2001, s. 
288) 
 
Samtliga respondenter betraktade kundservice som en viktig del i bankens bemötande och 
förväntade sig en ett trevligt bemötande, exempelvis om de har frågor så förväntas ett snabbt 
bemötande. De ansåg att servicen hade blivit sämre genom den kraftiga minskningen av 
bankkontor. Det är viktigt att en bank levererar bra service och ger den servicen som kunden 
förväntar. Trevlig attityd och ett leende förväntar sig en bankkund och värderar ett sådant 
bemötande högt. Studier visar också att anledningen till att kunder slutar använda bankens 
finansiella tjänster är på grund av den dåliga servicen och kan medföra att kunden till och med 
byter bank (Anthony et al., 2000, s. 203-204).   
 
En anledning att den äldre gruppen känner missnöje för de alternativa tjänsterna som banken 
erbjuder kan vara att de inte faller under ramen för vad Karjaoluto et al., (2002, s. 270) menar 
är den ”typiska internet-användaren” som bland annat är en relativt ung individ. Forskare 
riktar även skarp kritik mot bankerna och menar att internetbanken är skapt för det segmentet 
och exkluderar såväl unga samt äldre. De äldre speciellt eftersom den gruppen tenderar att 
erhålla en negativ attityd till onlinetjänster. De äldre anses också uppleva fler svårigheter med 
ny och komplex information som påverkar lärandet av teknologi och lägger större vikt på 
tillgängligheten av service och support. (Venkatesch et al., 2012, s.162) Något som denna 
studie stödjer då den äldre gruppen uttryckte ett större behov av service och support och en 
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större uppskattning för bra service, än den yngre gruppen. Mols (1998, s.200) undersökte 
beteendet bland erfarna datoranvändare och icke-datoranvändare och kunde konstatera att 
datoranvändare var mer tillfredsställda, mindre priskänsliga och mer benägna att sprida ”word 
of mouth” till andra individer. Som stödjer denna studie eftersom ”icke-datoranvändare” 
visade sig vara mindre tillfredsställda och mer priskänslig när det kommer till att använda 
internetbanken och kontokortet.     
 
Respondenterna från den yngre gruppen upplevde att bankens förändringar inte påverkar 
deras situation och har mer positiv attityd till internetbanken och kontokortet än den äldre 
gruppen och ansåg att det kan bli svårare för de äldre som drabbas hårdare av förändringen. 
Respondenterna anser också att banken agerar mer för eget syfte. Några av respondenterna är 
tveksamma att banken genomför förändringen för att skapa mer tid åt varje kund genom 
längre rådgivning. En av de yngre respondenterna är inte alls nöjd med bankens nya tjänster. 
Hon vill kunna ta ut kontanter inne på banken och anser att det är dålig service att ta bort den 
tjänsten. Hon gillar inte automaterna eftersom hon upplever de osäkra och hon känner sig 
obekväm. Många respondenter värdesätter bankpersonalen när de ska utföra bankärenden 
eftersom de kan känna sig säkrare att pengarna kommer rätt. Detta stödjer Liao och Cheung 
som menar att den traditionella banken leverera en fysisk kontakt till kunden som inte är 
möjligt att uppnå genom internetbanken. (2008, s. 48) Det är viktigt att banken kan leverera 
service som kunderna förväntar. En trevlig attityd och leende från personal värderas lika högt 
som ett önskat banklån som godkänns. Jun och Cai (2001) menar att det finns risk att en bank 
misslyckas att ge den kvalité som kunden önskar och osäkerhet eller missförstånd kan uppstå.  
 
När vi sedan frågar respondenterna vad Swedbank kan göra för att stärka relationen med sina 
kunder svarar de flesta i den yngre gruppen att banken inte kan göra så mycket och några 
menar att det är upp till individen själv att stärka den. De menar att ansvaret för att lära sig de 
nya tjänsterna ligger först hos kunderna. Den äldre gruppen menar att banken måste utöka 
sina kontor annars finns risk att de lämnar banken. Jag kunde även konstatera att många av de 
äldre skulle börja använda internetbanken och kontokortet om inga alternativ fanns och det 
blev ett krav. Samtidigt som de menar att så länge banken inte ställer dessa krav så anser de 
att relationen är bra.  
 
Studier visar att ju mer information kunder har om kanalerna, desto mer tenderar de att 
använda internetbanken. (Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1306-1307) Samtliga respondenter 
uttrycker önskan om mer information angående säkerheten och hur tekniken fungerar och  
anser att den information som nu finns inte är tillräcklig. Studier visar också att begränsad 
upplaga av information eller felaktig information motverkar användandet av nya innovationer 
(Dimitraidis & Kyreziz, 2011, s. 1297). Eftersom säkerhet visat sig vara en viktigt del för 
användandet av bankens tjänster, önskar respondenterna att banken kan ge information vad 
som händer om han eller hon tappar kontokortet eller skickar pengarna fel. De har god insikt i  
risken som finns för att bli utsatt för ”hacking” genom att privata koder blivit offentliga. 
Många respondenter saknar informaton hur det går till när kunder blir av med sina pengar och 
vad de kan göra för att undivka att de blir utsatta. Det visar att en bank måste vara tydligt med 
information för att dämpa oro och osäkerhet som kunden upplever.   

6.5	  Säkerhet	  
I detta avsnitt summeras respondenternas upplevda brister och risker för internetbanken eller 
kontokortet. Här väljer jag inte att dela upp respondenterna i två grupper, eftersom säkerheten 
är något som alla känner osäkerhet kring och delar uppfattningar med varandra. 
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Säkerhetsaspekterna visade sig vara en viktig aspekt för att bank för att kunna leverera högt 
förtroende och att kunderna ska börja använda en banks alternativa tjänster.  
 

Upplevda brister och risker med internetbanken och kontokortet 

- Oro, risk och säkerhet påverkar kunderna att använda tjänsterna 
- Privatgirot och bankgirot upplevs säkrare än internetbanken 
- Upplever obehag och stor risk att någon ska ”hacka” in sig på internetbanken 
- Rädsla att tappa kortet och bli av med alla pengar 
- Rädsla över att mera pengar finns på kortet än i plånboken 
- Att automaterna de tidigare använt ska bli utsatt för ”hacking” och bli av med pengarna 
- Dolda kameror i automaterna 
- Att hackarna alltid ligger steget före 
- Förtroendet och säkerheten inte upplevs särskild stor för banken då banken agerar ut eget intresse 

Tabell 8: Upplevda brister och risker med internetbanken och kontokortet 
 
Pålitligheten är starkt förknippad med bankverksamheter och syftar till säkerhet och integritet. 
När individen väjer att placera sina pengar på en bank skapar han eller hon ett förtroende för 
banken. Yousafzai et al. förklarar begreppet förtroende i kontext med internetbanken genom 
den vilja en individ har till att använda transaktioner via internet och genom utförandet 
förväntar sig att en bank tar sitt ansvar, oavsett om andra individer får möjlighet att övervaka 
bankens agerande över internet (2009, s.591-592).  
 
Den direkta uppfattningen är att respondenterna upplever säkerheten relativt bra. Wang et al. 
förklarar att individer som använder ett speciellt system är relativ oengagerad i 
säkerhetsfrågorna. Men uppmanar forskare samma individer förklarar hur de ser på deras 
beteende märks det tydligt att den baseras på känslan av trygghet (2003, s. 507). Detta 
stämmer överens med respondenterna som uttrycker att säkerheten är bra. Men förklarar 
respondenterna attityderna till internetbanken och kontokortet kan det konstateras att den 
baseras på känslan av trygghet och säkerhet. Säkerhet och integritetsfrågor påverkar 
individens användande av internetbanken och kontokortet, (Wang et al., 2014, s. 46) något 
som respondenterna påpekar under intervjuerna. Att kunden känner pålitlighet och förtroende 
för en bank och tjänsterna har en stor inverkan på kundens beteende. Genom SST-kanalerna 
får banker information om varje bankkund vilket kan bekymra kunden som istället upplever 
ett hot mot integritet och säkerhet. (Yousafzai et al., 2010 s. 1182-1183) Två av 
respondenterna uttryckte stark oro över att banken får information om vad de konsumerar och 
rädsla att bli ”hackad” var en anledning till att de avstod att betala med kort i kassan.  
 
Flera av respondenterna nämner rädslan att bli utsatt för ”hacking” - att någon gör intrång på 
bankkontot och kommer över personlig information eller finansiella medel utan deras 
kännedom. De är medvetna om att det händer och har uppfattningar om att det förekommer 
relativt ofta, vilket gör att de upplever osäkerhet och inte fullt förtroende för banken. Wang et 
al. stödjer detta resonemang och menar att den privata informationen på internet kan anses 
vara i riskzon och medför att flera inte använder internet och internettjänster (2003, s. 508). 
En förklaring till att respondenterna inte använder internetbanken är osäkerheten och de risker 
som upplevs. De känner stor rädsla att någon ska ”hacka” sig in på kontot eller att de ska 
tappa kortet och sedan bli av med pengarna. 
 
Bankens trovärdighet kan beskrivas i vilken grad kunden tror att banken kan leverera de 
tjänster och produkter han eller hon önskar. Trovärdigheten består av den uppfattade 
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kompetensen och tillförlit och är en viktig aspekt när ett företag bygger förtroende online 
(Featherman et al., 2010, s. 224). En anledning till att respondenterna inte känner en tillräcklig 
trygghet är att de upplever bankens tjänster som mindre trovärdiga. Respondenterna uttrycker 
kritik för utformningen av bankens alternativa tjänster och jämför de med den traditionella 
bankens tjänster. Trovärdigheten finns däremot kvar i postgirot och bankgirot. Wang et al. 
menar att det finns två viktiga dimensioner för att en kund ska uppleva trovärdighet och det är 
säkerhet och integritet. Bristande säkerhet har visat vara en av de vanligaste orsakerna till att 
en kund avstår internetbanken (2003, s. 508).  
 
Oro över säkerheten av internetbanken eller kontokortet finns också. Enligt Wang et al. kan 
oro vara kopplad till den risk som upplevs och visar genom studier påverka kundens beteende 
till ny teknologi. Risk kan delas in i upplevd risk vid oro för tekniska funktioner och 
funktionssäkerhet eller en upplevd risk som förknippas med personlig oro, integritet och 
säkerhet (2014, s. 46-47). Uppfattningen från intervjuerna är att den upplevda risken främst 
grundar sig i personlig oro, säkerhet och integritet. Men också oro över den tekniska 
funktionen. Flera uttrycker oro över integritetsstölder som innebär att obehöriga använder 
namn, adress lösenord, kreditkort för att komma år deras pengar. Respondenterna uttrycker 
också tvivel för den säkerhet som banken garanterar. En större rädsla och oro kunde uppfattas 
från de äldre över internetbankens funktionssäkerhet och rädslan att göra fel och att pengarna 
skulle försvinna som innebär ekonomisk förlust. Wang et al. (2014, s. 47) menar att den 
upplevda risken av internetbanken kan grunda sig i informationsbytet eller transaktioner över 
finansiella intuitioner. Respondenterna upplever också oro över bankautomaten och 
kortterminalen. Fyra av respondenterna förklarade missnöje med bankautomaterna eftersom 
de upplevde ett indirekt hot från individer bakom i kön. Oron över att koden skulle komma ut 
offentligt eller att den skulle bli filmad från automaten väckte oro. Detta stödjer Sharma & 
Sharma (2011,s.32-33) som menar att det skapar oro för individer när de måste lämna ut 
personliga uppgifter, koder eller att betala räkningar på internet. 
 
Två av respondenterna ansåg att kortterminalen var dåligt placerade eftersom andra kunde se 
när de slog sin kod. Respondent som arbetar i teknikbranschen anser att chipet på kortet är 
säkrare än magnetremsan och använde inte kortet om det inte fanns kortterminal för chip. 
Respondenterna uttryckte även oro och ångest över att betala med kortet direkt i kassan. Dock 
inte på grund av rädslan att pengarna kunde försvinna, utan osäkerheten och bristande 
kunskap för hur man betalar med kortet. Många valde därför bort att använda kortet i kassan. 
Mavri och Ioannou menar att bristande informationen om produkter och tjänster har en 
negativ påverkan på individens beteende och påverkar hur de uppfattar säkerheten (2006, s. 
559). Fem respondenter uttryckte oro över att tappa kontokortet som bidrog till minskad 
användningen av kortet. Argumentet var att kortet innehåller mer pengar än kontanterna i 
plånboken vilket medför att bli de kan bli av med större finansiella tillgångar. Det framkom 
även osäkerhet vad som händer om kortet försvinner eller tappas bort, vid flera tillfällen 
frågade respondenter vad som händer om någon annan hittar kortet. Det fanns många frågor 
om säkerheten och önskan om mer information från respondenterna.  
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7	  Slutsatser	  och	  rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser och bevarar frågeställningen. Vidare presenteras 
rekommendationer till en bank som valt att avveckla den manuella kontanthanteringen och som 
erbjuder alternativa tjänster. Slutligen presenteras studiens bidrag och förslag för vidare forskning 
inom området.  

7.1	  Slutsatser	  
För att ge en återkoppling till studiens problemdiskussion kommer jag först att påminna om 
studiens syfte och problemformulering. Sedan beskrivs slutsatserna från kundernas 
uppfattningar om avvecklingen av den manuella kontanthanteringen, hur de upplever de 
alternativa tjänsterna och vilka orsaker som finns till att de inte använder dem. Slutligen 
presenteras rekommendationer för hur banker ska hantera kunder som inte använder 
tjänsterna. Huvudsyftet med studien är att, genom en studie av Swedbank, skapa förståelse för 
hur relationen mellan bank och kund påverkas av förändringarna. För att sedan ge 
rekommendationer till banker som avvecklar den manuella kontanthanteringen. Delsyftet är 
att få förståelse för hur kunderna uppfattar Swedbanks beslut att avveckla den manuella 
kontanthanteringen över disk och hur dem upplever de alternativa tjänsterna som banken 
erbjuder. Studiens problemformulering lyder: 

 
Hur ska en bank hantera sina kunder när organisationen avvecklar den manuella 

kontanthanteringen över disk och erbjuder alternativa tjänster? 

7.1.1	  Psykologiska	  och	  funktionella	  hinder	  
Kunder som inte använder internetbanken eller kontokortet har jag delat in i olika 
kundgrupper beroende på vilka hinder som upplevs med tjänsterna. Motgångarna skapas 
genom att individer upplever funktionella och/eller psykologiska hinder som påverkar 
kundernas beteende att inte använda en banks alternativa tjänster när den manuella 
kontanthanteringen avvecklas.  
 
Bankkunder som tillhör typkund 1, har mindre eller ingen kunskap i hur en dator eller internet 
fungerar upplever de som hinder för att börja använda internetbanken, som medför att de 
avstår den. Dessa hinder benämner jag funktionella hinder och betyder svårigheter och besvär 
att investera i tekniken som både kostar pengar och kräver tid. Denna kundgrupp tenderade att 
ha en negativ uppfattning om teknikutvecklingen i banksektorn och uppfattar generellt fler 
hinder att börja använda tjänsterna, än de som hade datorvana. Studien visar även att 
kundgruppen innehåller till stor del äldre individer som inte är vana att använda teknik på 
samma sätt som de yngre. Den kundgruppen kan även innehålla kunder som värdesätter 
service och support högt och kräver generellt mer av en bank. De efterlyser också information 
och manualer för hur de ska använda tjänsterna. Genom studien kan jag även konstatera att 
bankkunder avstår att använda kontokortet i kassan eftersom de inte vet hur de ska göra eller 
upplever en rädsla att göra fel. Är kortterminalerna även dåligt placerade i kassan, upplever en 
del ett hot mot integriteten och en hög risk att andra ska få tillgång till deras kod. Denna oro 
och rädsla som grundar sig i säkerheten benämner jag psykologiska hinder som bidrar till att 
kunder avstår att använda tjänsterna. Säkerhet visar sig vara en viktig aspekt för användandet 
av internetbanken och kontokortet och måste garanteras för att kunden ska acceptera 
tjänsterna. Bankkunder upplever att internetbanken, kortterminalerna och bankautomaterna 
inte är tillräckligt säker, vilket medför att de upplever risker med att använda tjänsterna. 
Kunderna uppfattar även ett hot mot integriteten och oro över att någon ska ”hacka” sig in och 
komma över personlig information och/eller finansiella medel, utan deras kännedom. Detta 
gör att kunder känner osäkerhet och inte upplever fullt förtroende för en bank och de tjänster 
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som erbjuds. Jag kan också konstatera att förtroendet för en bank är viktig för kunden och en 
viktig aspekt för att han eller hon ska börja använda tjänsterna. Om en bank inte kan skapa 
fullt förtroende för kunderna, tenderar banktjänsterna att få negativa uppfattningar bidrar till 
att han eller hon väljer att inte använda dem. Bankkunderna önskade också mer information 
från en bank om säkerheten för att minska de psykologiska motstånden som de upplever. När 
en kund upplever oro, rädsla, inte har något intresse osv, men upplever inga funktionella 
hinder att använda tekniken kategoriseras dem i typkund 2.  
 
Det kan även fastställas att internetbanken och kontokortet är två tjänster som kolliderar med 
individernas vana vid hanteringen av sin ekonomi. Postgirot, bankgirot och kontanter är 
etablerade tjänster som banker erbjudit kunderna en längre tid. Många har skapat en vana som 
etablerat sig djupt inne hos kunderna, och som upplevs svåra att bryta på grund av 
bekvämlighet och bristande kunskap i hur man använder tjänsterna. Kundernas vana kan 
kategoriseras både som ett psykologiskt och funktionellt hinder för att börja använda 
internetbanken eller kontokortet. Kunder som upplever både funktionella och psykologiska 
hinder för att börja använda internetbanken och kontokortet kan kategoriseras i typkund 3. 
Denna kundgrupp befinner sig längts ifrån att faktiskt börja använda bankens tjänster.  
 
En annan aspekt som framkom av studien är det finns kunder som har en positiv attityd till 
internetbanken och har kunskap att använda internet och dator, men ändå inte använder 
tjänsten. Detta kan bero på att en familjemedlem använder internetbanken istället och de har 
aldrig blivit tvungna att använda den. Dessa kunder benämner jag typkund 4. Dock anser jag 
att denna kundgrupp inte belastar bankerna, då kunderna fortfarande ”använder tjänsterna” 
men på ett annat sätt, vilket inte medför några direkta problem för bankerna. Typkund 4 
upplever heller inga direkta hinder för att börja använda internetbanken, vilket medför att 
banker kan med rätt små medel, få kunderna att börja använda tjänsterna.  

7.1.2	  Rekommendationer	  till	  bankerna	  
När en bank identifierat vilka hinder som kunderna upplever för tjänsterna måste den ta 
ställning till hur lönsam eller icke lönsam kunderna är, för att kunna avväga hur stora resurser 
som skall läggas på kunden. Genom att tillämpa relationsstrategier kan en bank möta 
kundens upplevda hinder. Banken bör först kartlägga sina förutsättningar och skapa förståelse 
för kunden. Sedan analysera information om kunderna genom CRM-system för affärsmässiga 
beslut. Detta genom att förstå kundens behov, skapa kundgrupper, utföra analyser om 
kundlojalitet, kundlönsamhet och effektivisering av tjänsterna, som också kan skapa 
konkurrensfördelar. Genom att identifiera information om kunderna kan en bank skapa 
kundgrupper för att investera CRM-resurser på och minska kundens upplevda hinder. 
Eftersom alla kunder inte är av lika stort finansiellt värde, bör banker prioritera kunder som är 
mest lönsamma. 
 
När en bank sedan identifierat olika kundgrupper beroende på lönsamhet, upplevda hinder etc. 
måste arbetet med att skapa lojala kunder börja. Målet är att följa rätt kunder för att sedan 
bygga långsiktiga relationer med dem. Det är därför viktigt att den totala omsättningen av 
kunder är på en låg nivå och att kunderna förblir lojala. En annan anledning till att en bank 
ska fokusera på kundrelationen är att det bidrar till mindre upplevda risker och istället ökar 
användandet av tjänsterna för kunderna. När ”relationen” inleds bör det finnas ömsesidiga 
fördelar för både kund och bank. Det är viktigt att minska kundens upplevda hinder för 
tjänsterna. Bankkunden kan erbjudas finansiell vägledning, rådgivning, lägre kostnader för 
banktjänster, uppdaterad information och snabb service. Som sedan bidrar till lojala kunder. 
Det är också viktigt att en bank övertygar kunderna att de agerar för dem och inte tvärt om, 
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för att stärka relationen. Relationerna mellan en bank och kunderna varierar eftersom kunder 
inte har samma preferenser och frågar efter likadana produkter och tjänster. Därför är det 
viktigt att en bank skapar olika relationer med kunderna beroende på vilken relation kunden 
efterfrågar. Många kunder saknar och värderar relationen med sin bank för att utföra 
ekonomiska tjänster, eftersom tjänsterna ofta är långsiktiga och kräver en hög grad av 
förtroende. Trots att studier visar att kunder önskar en långsiktig relation genom 1-till-1 
relationer mellan personal och kund, är det viktigt att en bank förstår att kunder önskar olika 
relationer med sin bank. Vissa uppskattar de ekonomiska aspekterna före relationsaspekterna 
och vise versa. Bankerna kan genom de internetbaserade tjänsterna identifiera vilken typ av 
relation kunden önskar, för sedan skapa kundgrupper.  
 
Från studien framkom att bankkunder efterlyser mer information om vad som händer om 
kortet försvinner, hur det går till när en kund blir utsatt för ”hacking” och vad de kan göra för 
att minska riskerna. Bankerna kan bidra med information om vilka risker som finns och 
komma med konkret förslag vad kunden kan göra för att minska riskerna för att dämpa den 
upplevda oron. Det är också viktigt att en bank tydliggör hur mycket de ersätter om kunden 
drabbas av en sådan ekonomisk förlust, för att klargöra funderingar och skapa trygghet. 
Information om tjänsterna påverka den direkta användningen av internetbanken och 
kontokortet. Otillräcklig eller fel information om tjänsterna bidrar till att kunden känner 
osäkerhet och upplever rädsla att begå misstag som exempelvis att pengar försvinner. Ett 
annat bekymmer som kunder upplever är att det inte finns tillräckligt med information hur de 
använder tjänsterna. Då bankkunder upplever bristande säkerhet av internetbanken och 
kontokortet måste en bank övertyga kunderna att tjänsterna är säkra genom exempelvis 
värdefulla funktioner som visar ett pålitligt skydd. Bankerna måste även garantera att 
tjänsterna kan utföras utan att kunden riskerar att förlora pengar och att privat informationen 
inte riskerar att ”läckas ut”. Genom att säkerställa dessa aspekter kommer en bank också öka 
kundens förtroende.  
 
Studien visar också att banker bör fokusera på kommunikationsstrategier för att undvika 
osäkerhet och risk som kunden upplever. Beroende på vilken kundgrupp han eller hon tillhör 
är det viktigt att stegvis få möjlighet att prova tjänsterna. Till skillnad från de yngre, tenderar 
några av de äldre att uppleva fler svårigheter med ny teknologi och värderar snabb och bra 
kundsupport. Det betyder att en bank måste ha en effektiv och fungerande support och service 
för kundgrupperna. Bankerna kan också använda en steg- för- steg metod för att öka 
användandet av internetbanken och kontokortet, där bankerna kan förmedla budskapet ”allt 
kan göras elektroniskt” för att succesivt öka användandet. Forskning visar också att en bank 
kan ska skapa bättre relationer och lojala kunder genom att erbjuda fler tjänster inom olika 
områden, exempelvis försäkringar, juridik etc. Ett annat förslag är att bankerna inför 
teknikutbildningar för anställda så att bemötandet blir professionellt och kunden upplever en 
hög grad av trovärdighet. En bank bör även erbjuda ett effektivt och informativt system för 
klagomål.  
 
Bankerna måste även utveckla system för att övertyga kunder om att internetbanken har en 
hög grad av nytta samtidigt som tjänsterna måste vara lätt att använda. Utformningen av 
tjänsterna är viktig och måste skapas så att användarna upplever ett nöje med att använda 
dem. Eftersom individer ofta söker känslor från flera sinnen, bör systemen innehålla 
exempelvis animerade bilder, fokus på färger, ljud och estetiska tilldragande effekter, 
samtidigt som de ska vara lätt att förstå och använda. Automaterna och kortterminalerna 
upplevs komplexa eftersom det varierar hur man ska föra in kortet i automaten eller att 
knapptryckningen inte är lika överallt. För att få fler kunder att använda kortet direkt i kassan 
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kan terminalerna ändras så att kunderna får ett kvitto i kassan med de senaste köpen och hur 
mycket pengar som finns kvar på kortet efter köpet. En anledning till att kunder använder 
kontanter vid betalning är att de får en bättre översikt för hur mycket pengar som de har kvar 
och behöver inte känna oro över att pengarna inte kommer räcka till vid nästa köp. 
 
För att belysa slutsatserna har jag skapat en figur som illustrerar hur banker, som avvecklar 
den manuella kontanthanteringen och erbjuder alternativa tjänster, ska hantera kunder som 
inte använder tjänsterna och som stärker kundrelationen. Tanken är att banker först ska 
identifiera kunderna för att sedan skapa strategier som ska ge lojala, lönsamma och 
långsiktiga kunder.   
	  
 

	  
 

Figur 12: Tillvägagångsätt för en bank vid avveckling av den manuella kontanthanteringen 

7.1.3	  Studiens	  relation	  till	  tidigare	  forksning	  
I jämförelse med mina slutsatser kan jag konstatera att en del aspekter stämmer överens med 
tidigare forskning om individens acceptans av teknologi. Tjänsternas säkerhet har en stark 
påverkan om individen använder en banks alternativa tjänster. Detta är något som Yousafzai 
et al. (2010) och Wang et al. (2014) också konstaterar i sina studier. Kundens vana visade sig 
vara ett hinder för att individen skulle ändra sitt beteende och är något som Venkatesh et al. 
(2012) också menar påverkar bankkunderna. Ett annat hinder är att kunderna inte fått 
tillräckligt med information om tjänsterna, som stämmer överens med Mavri och Ioannou 
(2006, s. 559) och Dimitraidis och Kyreziz (2011, s. 1297). Wang et al. (2003, s. 506) menar 
också att datoranvändandet och teknikanvändandet påverkar kundernas beteende, något denna 
studie också kan fast slå. Den äldre gruppen av respondenter visade en sämre kunskapsnivå 
för att använda dator och ny teknik vilket påverkade användandet av bankens alternativa 
tjänster, som både Wang, et al., (2003) och Venkatesh et al. (2012) också konstaterar.   

7.2	  Studiens	  bidrag	  
Det anses vara komplext att förklara varför kunder avstår från bankens internetbaserade 
tjänster då forskare konstaterar flera orsaker till att individen inte använder exempelvis 
internetbanken. En kvalitativ analys kan tillföra idéer, ge belysning eller erbjuda korrektiv till 
teoretiska idéer, men också undersöka hur saker och ting hör ihop och vilka alternativa sociala 
arrangemang som är möjliga. (Alvesson, 2011, s. 155) Många av de kvantitativa studierna var 
heller inte utformade utifrån bankens perspektiv vilket bidrar till forskning inom ämnet. 
Genom att utföra studien med hjälp av en kvalitativ metod kan jag bland annat bidra med en 
djupare förståelse än tidigare forskning. Enligt Elsharnoby och Parsons (2010) har få studier 
utförts för att analysera införandet av nya banktjänster och hur detta påverkar kunderna. 
Denna studie bidrar med förståelse för hur kunder upplever bankens alternativa tjänster som i 
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och kan hjälpa en bank att hantera kunder som inte använder tjänsterna. Studiens teoretiska 
bidrag ger en djupare förståelse för kundernas uppfattningar om tjänsterna samtidigt som jag 
försökt samla ihop de viktigaste aspekterna för att en individ ska använda bankens tjänster 
och förstå vad som ligger bakom beteendet.  Forskare efterlyser även fler studier om vad som 
påverkar acceptansen av internetbanken, vilket denna studie bidrar med.  
 
Genom studien ska jag även ge praktiska bidrag till olika intressenter. Först och främst 
medför studien rekommendationer för bankverksamheter eftersom många banker i dagens 
samhälle väljer att avveckla kontanthanteringen och går mot en mer internetbaserad 
verksamhet. Studien kan hjälpa banker hur de ska hantera situationen och behålla relationen. 
Den kvalitativa metoden ger också banker en bättre förståelse för vilka kundgrupper som 
finns och vilka hinder som de upplever med de alternativa tjänsterna. Staten och samhället 
kan också genom studien få en större inblick hur det ser ut för individer som av olika 
anledningar inte har möjlighet att använda tjänsterna som banken erbjuder och vilka problem 
det skapar för individen, organisationen och samhället.   
 

7.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Denna studie har bidragit till forskning för individens acceptans av ny teknologi och hur 
banker skall gå tillväga för att hantera dessa kunder. En intressant synpunkt kring tidigare 
forskning som Venkatesh et al. (2012, s.159) utfört var att plocka bort variabeln frivillighet 
vid användning som utgjorde en grund i den ursprungliga UTAUT modellen för att förklara 
acceptansen av teknologi. Argumentationen för detta var att frivillighet är något som de flesta 
kunder erhåller eftersom det i många av fallen aldrig blir tvingade till att konsumera en viss 
produkt eller tjänst. I denna studie är frivillighet till viss del begränsad, eftersom vissa kunder 
mer eller mindre blir tvugna att börja använda bankens tjänster. Detta öppnar upp för nya 
begrepp att studera i kontext med en banks alternativa tjänster som erbjuds. 
 
Något som skiljer sig från tidigare forskning är att bankkunder tenderade att använda 
tjänsterna om de hamnade i en position där de inte hade något val. Detta skulle betyda att 
bankerna kan skapa ett ökat användande av tjänsterna genom att tvinga kunderna till att 
använda dem. Frågan som måste lyftas är om det påverkar relationen mellan kund och bank 
vilket också öppnar upp för ny forskning inom ämnet. En annan upptäckt från studien är att 
familjemedlemmar och/eller vänner har en stor påverkan på individer att inte använda 
internetbanken eller kontokortet. Något som forskare även bör studera vidare för att förstå hur 
en bank ska hantera situationen för att öka användandet.  
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att denna studie har likheter med tidigare forskning 
och samtidigt visar på fler områden att studera. Anledningen till att nya begrepp kunde 
presenteras anser jag beror på det kvalitativa metodvalet. Tidigare studier är utförda genom 
kvantitativa studier som tenderar att inte lika enkelt öppna upp för nya infallsvinklar och 
forskningsområden. 
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8	  Studiens	  kvalitetskriterer	  och	  etiska	  riklinjer	  
I studiens sista kapitel presenteras kvalitetskriterierna och utifrån tillförlitlighet och äkthet bedöms 
denna studies kvalité. Slutligen presenteras studiens etiska och samhälleliga aspekter.  

8.1	  Tillförlitlighet	  
Många forskare är överens om att värderingen och bedömningen av en kvalitativ studie ska 
ske utifrån andra bedömningar och kriterier än de som kvantitativa forskare använder sig av 
(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Reliabilitet och validitet är inte lika relevant för den 
kvalitativa studien som den är för den kvantitativa. Det finns två grundläggande kriterier för 
bedöma den kvalitativa studien, den ena är tillförlitlighet och den andra är äkthet (Bryman, 
2011, s. 353).  
 
För att kontrollera tillförlitligheten i den kvalitativa studien krävs det en tydlig redogörelse för 
metoder, analys och val. Vidare krävs en detaljerad inblick för att visa läsaren de 
undersökningslinjer som lett fram till särskilda slutsatser i studien. (Denscombe, 2009, s. 381) 
Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som motsvarar den kvantitativa forskningen. Dessa 
är pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 
(Bryman, 2011, s. 354) Pålitligheten i studien handlar om att visa forskningen att studien 
återspeglar beslut som andra också kan ”se” och bedöma (Denscombe, 2009, s. 381). Kollegor 
eller utomstående kan fungera som granskare för att bedöma kvaliteten på de tillvägagångsätt 
som har valts. (Bryman, 2011, 355) I denna studie har familjemedlemmar och handledare 
tagit del av materialet för konstruktiv kritik. Vi testade även intervjun på två andra innan vi 
utförde de ”riktiga” för att se hur lång tid de tog och om någon fråga upplevdes oklar för 
respondenten. Möjlighet att styrka och konfimera innebär att forskaren ska kunna styrka 
utifrån sina insikter att de inte går att få en fullständig objektivitet i samhällsforskningen och 
genom den, förklara att han eller hon har agerat i god tro. Det ska alltså inte vara uppenbart att 
forskaren medvetet låtit personliga värderingar påverka slutsatserna i studien. (s. 354) Under 
hela studien har jag i största möjliga utsträckning försökt undvika att blanda in egna 
värderingar. Genom att beskriva min förförståelse, tillvägagångsätt och vara tydlig när det är 
mina egna tankar är det sedan upp till läsaren att bedöma resultatet. Att jag visar en 
medvetenhet om problematiken anser jag styrker tillförlitligheten. Överförbarhet kan förklaras 
som möjligheterna att tillämpa den utvecklade teorin på andra grupper eller situationer. Den 
kan också ses mer komplicerad vid en kvalitativ studie då överförbarhet snarare används för 
att diskutera användbarheten än sanningshalten (Johansson Lindfors, 1993, s.169). Det som 
kan nämnas är att denna studie innefattar områden som kan liknas med tidigare forskning, 
vilket talar för att det finns en viss överförbarhet i studien.   
 
Johansson Lindfors (1993, s. 171) menar att det är viktigt att beskriva hur datautformningen 
gått till och hur tolkningen av data blivit gjord för att stärka trovärdigheten i studien.  För att 
utföra de kvalitativa intervjuerna har jag utgått från semistrukturerade intervjuer och använt 
en intervjuguide under samtliga intervjutillfällen. Genom att använda intervjuguiden 
garanterades intervjupersoner att ta del av samma information och minskade risken att något 
skulle missas. Hände det att svaren blev kort eller ytliga från respondenterna fanns följdfrågor 
som ställdes för att få djupare svar och diskussion. Under intervjutillfällena bestämdes en 
klädkod som inte var för uppklätt, utan mer vardagligt. Syftet var att uppnå att vara ”passande 
klädd” för situation då vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma under 
intervjuerna. Eftersom de utfördes i deras hem ville vi även smälta in i en ”hemma miljö”. 
Alvesson anser att de kan vara fördel om intervjupersoner klär sig i passande kläder för 
intervjutillfället så att respondenten upplever ett förtroende för den som intervjuar. (2011, s. 
55) Vidare under intervjutillfällena använde vi en ”röstmemo” för att spela in rösterna för att 
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minska risken att något skulle missas. Inledningsvis kan respondenterna känna sig hämmade 
av ljudupptagningen men de flesta känner sig mer bekväm efter en stund i intervjun. Innan 
intervjun informerade vi att samtalet skulle spelas in, men förklarade samtidigt att 
respondenten var anonym. Vi upplevde ett positivt bemötande för att spela in intervjun och 
upplevde att respondenten efter ett tag glömde bort att samtalet spelades in. Nackdelen med 
ljudupptagning är att den kan missa den icke-verbala kommunikationen (Denscombe, 2009, s. 
259). Eftersom vi var två under intervjuerna kunde en av oss anteckna iakttagelser som inte 
kom med under röstinspelning, medan den andra ställde frågor och var engagerad i det som 
respondenten sa.  

8.2	  Äkthet	  
I en kvalitativ studie är det även viktigt att redogöra för äkthet i studien som kan delas in i 
olika kriterier och generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. En 
fråga som bör ställas är om undersökningen har en tillräckligt rättvis bild av de olika 
uppfattningarna som finns i den grupp som studerats. (Bryman, 2011, s. 357) För att redovisa 
studiens empiri använde jag citat för att läsaren skulle få en så bra uppfattning som möjligt 
hur respondenterna har svarat. Det är också viktigt att det finns en rättvis bild över urvalet av 
respondenter. Urvalet i studien är mellan 38 till 90 år, vilket jag anser är relativt brett. Kritik 
kan dock riktas mot att yngre individer inte är yngre än 38. Tidigare forskning (Karjalouto et 
al., 2002) visar att den yngre generationen har lättare att acceptera ny teknologi och speciellt 
bankens nya tjänster. Därför ansåg jag att den åldersgruppen inte skulle innehålla allt för 
många ungdomar då de inte belyser problemet på bästa sätt. Jag har även försökt presentera 
alla respondenter lika mycket i studiens empiriska avsnitt för att redovisa en rättvis bild av 
respondenterna.  
 
En annan fråga som bör ställas är om undersökningen hjälper individer som medverkat att 
komma framtill en bättre förståelse av sin sociala situation och den miljö de lever i. (Bryman, 
2011, s. 357) Många av respondenterna ville ta del av svaren efter dem sammanställts, vilket 
vi såg till att de fick. Detta kan bidra till att respondenterna får en bättre förståelse för hur 
deras situation ser ut och hur andras situation och attityder ser ut för att använda bankens nya 
tjänster. Studien bidrog även med mer information om bankens tjänster och om 
insättningsautomaterna som många av respondenterna inte kände till.  
 

8.3	  Samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  	  
De etiska och samhälleliga aspekterna i denna studie kan betraktas från flera håll. Individerna 
påverkas olika när en bank bestämmer sig för att avveckla den manuella kontanthanteringen 
och istället erbjuda kunden alternativa tjänster. På grund av informations -och 
kommunikationsteknologins utveckling och individens intresse för teknik, har organisationer 
ändrat sin struktur för att möta individens beteende. Banksektorn är en bransch som genomgår 
förändringar och inte minst påverkar kunderna. Bemötande från individerna ser olika ut 
beroende på vilken grupp i samhället de tillhör. Vissa följer den tekniska utvecklingen och 
håller sig uppdaterad med det senaste. Medan andra upplever svårigheter och har inte samma 
förutsättningar att följa med. Med det traditionella synsättet är en banks affärsidé att erbjuda 
kunder hjälp med bankärenden på kontor och det är en tjänst som uppskattas av kunderna. 
Men en banks ekonomiska intresse får inte glömmas bort och är enligt mig, också en 
anledning till bankens förändringar. Nedläggningar av kontor och hanteringen av kontanter 
innebär höga utgifter för en bank, vilket kan minskas genom att digitalisera pengarna. 
Swedbank menar att kontanthanteringen bidrar till höga miljöutsläpp och beskriver det som 
ett argument för att minska kontantanvändningen.  
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Införandet av digitala pengar skapar reaktioner från individerna. Samhället anser att IT är 
något som alla individer ska ha tillgång till, en medborgarrättighet. Problemet uppstår när 
vissa redan från början hamnat utanför och frågan är vad samhället kan göra och gör för att 
hjälpa dessa individer.  Forskning inom området är viktigt för att samhället ska få information 
och kunskap om problemen som uppstår för medborgare och eventuellt komma med förslag 
på hur ska hantera problematiken. Resultatet i denna studie bidrar med information om 
individer i samhället som till viss del faller utanför teknologianvändandet. På bankkontoren 
prioriteras vissa grupper framför andra beroende på hur lönsamma de är för en bank. Vilket 
skapar problem för dem som faller utanför dessa grupper. Ett annat bekymmer är att i en 
digital ekonomi kan den ideala bankkunden anses vara en kund som efterfrågar bankernas nya 
tjänster. Frågan som kan ställas är vad bankerna gör med dem som inte anses vara de ideala 
kunderna? För att minska dessa klyftor och minska risken att banker behandlar kunder olika, 
bör samhälle och stat reglera så att individer inte utsätts för denna problematik. Studien kan 
hjälpa banker att utveckla tjänster som möter individernas preferenser. Samt öka förståelsen 
för samhällssituationen för att politiker och lagstiftare så att de får inblick i problemen som 
uppstår när en bank väljer att avveckla den manuella kontanthanteringen och utvecklar 
alternativa tjänster till kunderna.  
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Appendix 1: Intervjuguide 

Förtydligande: Med internetbanken menar vi att betala räkningar och göra transaktioner på 
internet via banktjänsten. Med kontokort menas de kort individen kan ha för att betala (där 
det är möjligt) direkt i kassan eller att ta ut/sätta in pengar på kortet via bankens automat. 
 

Fråga 1: Bakgrundsinformation 

• Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

1. Hur gammal är du? 
2. Familjesituation? 
3. Var är du bosatt? 
4. Vad har du för sysselsättning? (arbete, pensionär, student?) 
5. Hur länge har du varit kund på Swedbank? 
6. Kund hos flera banker? 
7. Gjort ett byte av bank någon gång? Varför då? 

 

• Vilket förhållningssätt har du till teknologin samt ny 
teknologi? 

Fråga 2: Internetbank  

• Har du tillgång till dator och/eller internet?  
1. Hur skulle du beskriva din datorvana? 
2. Hur ofta använder du dator, till vad? varför? 
3. Hur anser du att dator och internet hjälper dig i vardagen? 
4. Vet du vad banken erbjuder för tjänster som du kan göra via datorn? 
5. Vad är anledning till att du valt att inte använda bankens internettjänster?  
6. Vad skulle Swedbank kunna göra för att du ska börja använda internetbanken? 

Frågor till den som ej har tillgång till dator och/eller internet  

1. Finns det någon anledning till varför du valt att inte använda dator/internet?  
2. Vad skulle Swedbank kunna göra för att du ska börja använda internetbanken?  

 
Nyckelord: 
Fokusera på att få ut vad individen har för inställning gentemot internet, och vad som 
är orsaken till varför de inte använder internettjänsten och vad som skulle göra att det 
kunde börja använda tjänsten. 
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Fråga 3: Kontokort  

• Hur ser användandet av kontokortet ut? 
 

1. Händer det att du betalar med kontokort i butiken när du handlar?  
2. Vid vilka situationer tar du ut pengar vid en bankautomat? Varför?  
3. Hur upplever du bankautomaten? 
4. Vilka situationer använder du kontanter istället för kort? 
5. Hur upplever du säkerheten kring kortanvändande gentemot kontanter? 
 
Frågor till den som ej använder kontokort 
1. Varför väljer du att inte använda kontokort?  
2. Vad skulle krävas för att du skulle börja använda kontokort? 
3. Varför kontanter framför kontokort? 
  
Nyckelord: 
Fånga respondents preferenser kring hur de vill betala för sin konsumtion, varför de 
föredrar kontanter framför kort. Viktigt att veta användningen och hur de upplever 
säkerheten kring kortet. 

 

Fråga 4: Relationen med banken 

• Swedbank genomgår just nu en förändring och har bestämt 
sig för att avveckla kontanthanteringen över disk, hur 
upplever du det? 
 

1. Hur har förändring påverkat dig? 
2. Vad värdesätter du högst med den traditionella ”fysiska banken”? Varför då? 
3. Skulle uppfattningen om banken förändras ifall du måste sätta in dina pengar själv via 

en insättningsautomat gentemot traditionellt över disk? På vilket sätt? 
4. Hur tycker du banken bör gå till väga för att stärka relationen med dig? Varför? (mer 

information från banken?) 
5. Hur känner du att din relation till banken påverkas på grund av minskningen av 

kontanterna Varför? 
6. Swedbank har avvecklat den manuella kontanthanteringen på samtliga kontor i Umeå, 

har din relation till banken förändrats på grund av detta? Hur? 
7. Hur upplever du att förändring har påverkat din syn och relation med Swedbank? På 

vilket sätt då? 
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Om personen inte använder kontokort/internetbanken 

1. Hur skulle din uppfattning om banken förändras ifall du blir mer eller mindre tvingad 
till att börja använda korttjänsten som du tidigare inte behövt? (Byte av bank? Ändrat 
beteende? etc. ) 
 

Nyckelord: Respondentens relations förändring till banken ifall den har blivit skadad, 
oförändrad eller stärks på grund av förändringen. 
 
Fråga 5 Avslutande fråga 

Har du något ytterligare som du tänkt på eller kommit på så här efter genomförandet av 
intervjun? 


