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Sammanfattning 

_______________________________________________ 
 
De senaste åren har bankerna genomgått en hastig digital förändring och utvecklingen 

har inneburit stora omställningar, inte minst för bankernas privatkunder. Framväxten av 

flertalet nya elektroniska tjänster har inneburit stora förändringar inom finansbranschen. 

Privatkunder anammar dock denna nya teknik i olika takt, vilket har föranlett intresset 

att utföra denna studie där vi vill undersöka hur användande av självserviceteknik 

påverkas av olika aspekter av kundernas tekniknivå. 

 

Med detta som bakgrund genomfördes vår studie utifrån följande problemformulering: 

”Hur kan svenska banker öka användandet av sina digitala banktjänster bland 

privatkunder?” Vi har använt oss av tidigare forskning och teorier om teknikberedskap, 

innovationsanammning, teknikacceptans samt tjänstemarknadsföring, och med hjälp av 

en kvantitativ studie undersökt hur dessa påverkar användandet av självserviceteknik, 

(SST) som är kärnan i denna studie.   
  
Då vi har undersökt privata bankkunder så har dessa varit grunden i vår kvantitativa 

undersökning där datainsamlingen skedde via en Webbenkät som besvarats av 185 

respondenter. Utifrån enkätsvaren har vi gjort omfattande statistiska och deskriptiva 

analyser, samt grupperat olika respondenter efter olika faktorer såsom ålder, olika 

användarkombinationer, inställning till risk, förändring och inflytande, och liknande. 

För dessa olika grupperingar har vi sedan analyserat skillnader i användande av digitala 

banktjänster. Genom flertalet statistiska tester och analyser där bland annat chi-två-tester 

och regressionsanalyser använts har vi funnit förklaringsgrader, och signifikanta 

variabler utifrån enkätsvaren, som vi med hjälp av korstabeller använt till fler och 

djupare analyser. 

  

Det resultat och slutsatser som studien visar på är att informationsnivån hos bankkunder 

är för låg för vissa banktjänster, och att denna bör höjas då den har direkt betydelse för 

anammande av digitala tjänster. Bankerna bör fysiskt demonstrera sina banktjänster på 

kontoren, samt känna av varje enskild kund, och sälja in tjänsterna på rätt sätt till olika 

slags kunder, då dessa anammar tekniken i olika takt. Vi har kategoriserat respondenter 

utifrån studiens teori, och inom dessa grupperingar visat på skillnader i användande av 

digitala banktjänster. 
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1.  Inledning 
I detta introducerade kapitel presenteras bakgrunden till vår studie där vi ger en inblick 

i studiens ämnesområden. Inledningsvis beskriver vi en problembakgrund för att sedan 

komma in på gapet vi ämnar fylla, vilket slutligen leder fram till studiens syfte och 

valda problemformulering. 

 

 
Figur 1 - Studiens ämnesområden 

1.1 Problembakgrund 

Det var inte alls länge sen banklokalerna var stora mäktiga hallar där flera kassörer satt 

uppradade, köerna långa och kontanterna strömmade. Idag har Internet resulterat i en 

digitaliserad ekonomi som har förändrad banksektorn totalt (Lindroth, 2014). Det är i 

bankernas intresse att upprätthålla och skapa långsiktiga relationer med kunderna, vilket 

kan komma att bli en ännu större utmaning i samband med den hastiga utvecklingen 

som pågår. Teknologisk utveckling tillsammans med regelverksförändringar och 

makroekonomiska faktorer är tre viktiga omvärldsförhållanden som kommer att påverka 

banksektorn inom den närmsta framtiden (Swedbank, 2015).  
 

Förändringar har närmsta tiden inneburit stora omställningar framförallt för bankernas 

privatkunder. Även om allt fler idag använder Internet och olika digitala tjänster för att 

utföra sina dagliga ärenden, så är det för vissa en relativt ny kanal som fortfarande 

genomgår utveckling (Swedbank, 2012). Graden av nyttjande av olika digitala tjänster 

skiljer sig mellan konsumenter. De mer erfarna och kunniga användarna får det lättare 

att utnyttja fördelarna med tjänsterna, medan det kan innebära större svårigheter för 

andra grupper. Grönroos (2008, s. 40) menar att värde skapas via samspel mellan 

företag och kund och påpekar vikten av att ge kunder möjligheten till personligt möte 

även om företaget har väl utvecklade tekniska lösningar (2008, s. 187).  Därför är det 

viktigt för bankerna att hantera digitaliseringen på rätt sätt och ge understöd till 

kunderna samt fokusera på deras behov, eftersom goda relationer med kunderna är 

viktigt för bankernas fortsatta utveckling. 
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Förändrade regleringar och omfattande teknologisk utveckling kommer fortsätta att 

påverka banksektorn (Handelsbanken, 2015; Nordea, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 

2015). Detta kan innebära både problem och möjligheter för aktörerna i branschen. 

Storbankerna Handelsbanken Nordea SEB och Swedbank utmanas av ökat antal 

konkurrenter, men för dem som snabbt kan reagera så innebär detta även en hel del 

möjligheter. Ekonomisk utveckling och förändrade regleringar innebär en totalförändrad 

konkurrens i branschen, samtidigt som digitaliseringen leder till ökat antal alternativ för 

kunderna. Denna tekniska utveckling skapar nya möjligheter att distribuera klassiska 

banktjänster och produkter. Detta resulterar i en starkare ställning för kunderna tack 

vare ökad transparens (Swedbank, 2015) Vidare tror Swedbank att efterfrågan på 

digitala tjänster växer, speciellt hos yngre kunder, och banken är övertygad att 

efterfrågan på finansiella produkter stiger parallellt med ökad inkomst och ålder. 

 

Antalet banker som numera tillhandahåller kontanter och erbjuder tjänster med 

kontanthantering har sjunkit drastiskt under de senaste åren. Utvecklingen har bidragit 

till att allt fler banker runt om landet har valt att avveckla den manuella 

kontanthanteringen och ersätta denna med digitala tjänster. December 2012 saknade 530 

av 780 kontor hos tre av de fyra storbankerna kontanter (Dahlberg & Neurath, 2012).  

En av bankerna som fortfarande värnar om att behålla kontanthanteringen är 

Handelsbanken (Lindroth, 2014). 

 

Idag kan bankkunder sköta sina bankaffärer via telefon, dator eller mobil, och 

utvecklingstakten accelererar. Detta kan väcka frågor kring hur bankkontoren kommer 

att påverkas. Johan Hansing som är chefsekonom på Bankföreningen säger i en intervju 

med PWC (Lindroth, 2014) att antal kontor inte minskat särskilt mycket senaste tio 

åren, men att de har fått en helt ny roll i och med att cirka hälften av dem är kontantfria, 

och i huvudsak sysslar med rådgivning. Antalet bankontor i Sverige under 2014 uppgick 

till 1839 stycken. Samma siffra för 2004 var 1952 stycken, och bankernas egna 

uppfattning är enligt Lindroth att kontoren trots digitaliseringen är av stor vikt i 

framtiden, även om till och med rådgivningen börjar digitaliseras. 

 

 En faktor som förändrar klimatet för finanssektorn är heldigitala banker, exempelvis 

Avanza och Nordnet, som i ökad omfattning börjar konkurrera med befintliga aktörer. 

Men även inom betalningar har nya konkurrenter börjat växa fram, exempelvis olika 

betallösningar via mobiloperatörer och digitala plånböcker hos kortföretag, som 

samarbetar med exempelvis Klarna eller Izettle. Ytterligare en innovation att hålla 

ögonen på är nya digitala tjänster som samlar kundens transaktioner och redovisar dessa 

för användaren, som på så sätt ska hjälpa kunden med att hålla koll på sina utgifter. 

Exempel på sådana applikationer är Tink och Qapital. Swedbank har en egen 

motsvarighet till detta, utgiftskollen, som integrerades i deras Mobilbank under 2014. 

Svenska bankerna erbjuder idag digitala tjänster såsom BankID, Internetbank och 

Mobilbank, Swish samt någon form av Telefonbank.  
 

Sriniketh Chakravarthi som är europachef för bank- och firmatjänster på IT-

konsultbolaget Cognizant berättar om sin syn på vilka områden som fortsättningsvis 

kommer förändra banksektorn under 2015 (Chakravarthi, 2015). Han säger att ett av de 

största fokusområdena kommer vara digitaliseringen, där vi kan vänta oss stora 

investeringar i mobil och Webbkanaler, och tror att mobila banktjänster kommer vara 
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högsta prioritet bland bankers investeringar. Han tror även att marknaden för mobila 

betalningar kan komma att nästan fördubblas. 

 

PWC har gjort en prognos, “retail banking 2020” (PWC, 2014). I denna rapport har 136 

banker deltagit med totalt 560 intervjuer, cirka hälften av de deltagande bankerna har en 

omsättning på över 5 miljarder amerikanska dollar. I denna rapport har PWC kommit 

fram till att innovation kommer att vara den viktigaste faktorn som driver hållbar 

tillväxt nästkommande fem år. Med innovation menas inte bara produkter och nya 

kundupplevelser, utan även att göra saker annorlunda och att förändra sin affärsmodell. 

Cirka 87 % av bankerna som deltog uppger att innovation är något, eller väldigt viktigt. 

Men ändå är det bara 11 % som anser sig vara väl förberedda på detta. Ungefär 97% av 

de Verkställande Direktörerna som deltagit i studien uppger att innovation är väldigt 

högt prioriterat för att bidra till tillväxt, medan endast 10% av samma korrespondenter 

ser sin organisation som innovationsledande. PWC konstaterar att bankerna kommer att 

se väldigt annorlunda ut 2020. 

 

Liljander med flera (2006) beskriver att företag kan ha svårt att lära sina kunder anpassa 

sig mot nya självservicetekniker (SST), och menar att det därför är viktigt att förstå vad 

som påverkar kundernas attityder mot dessa tekniklösningar. Självserviceteknik kan 

bidra med att öka effektiviteten för företag. Några populära exempel är elektronisk 

detaljhandel, självskanning, betallösningar som exempelvis bussbiljetter via mobilen, 

och inte minst Internetbank. Men Liljander med flera förklarar också att det inte alltid 

räcker med att bara kasta ut en ny digital lösning på marknaden, då dessa inte alltid är 

bekanta hos de tilltänkta användarna. Den nya lösningen i fråga kan i sådana fall snarare 

komma att orsaka oro och ängslighet hos oerfarna användare menar Liljander med flera. 

Många företag vill idag uppnå kostnadsfördelar genom användande av SST, och ibland 

kan deras vision krocka med kundernas motsträvighet till att börja använda dessa. 

Därför är det viktigt att skapa ökad förståelse för vad som driver konsumenters vilja att 

använda eller inte använda dessa nya lösningar. 

 

Samtidigt som företag kämpar med att övertyga sina kunder att acceptera ny teknik har 

det blivit viktigt att förstå exakt vilka faktorer som påverkar kunderna i deras val. 

Liljander med flera har föreslagit technology readiness (kundens mentala beredskap) 

som en sådan faktor som bland annat innefattar fyra faktorer som påverkar kundernas 

beredskap, dessa är: optimism, otrygghet, obehag och innovativitet (2006). 
  
Dessa banklösningar som förändrat banksektorn är viktiga att marknadsföra och 

förmedla till kunder på rätt sätt. Även om vissa klassiska marknadsföringsmodeller är 

applicerabara för detta så är det särskilt intressant att mer specifikt titta på 

tjänstemarknadsföring. Det kan vara svårt för tjänsteföretag att applicera rätt slags 

marknadsföring, då många klassiska modeller tenderar att huvudsakligen fokusera på 

produktmarknadsföring. Att direkt applicera dessa produktmarknadsföringsmodeller är 

inte alltid lämpligt för tjänster.  Redan 1977 skrev Shostack att nya koncept är 

nödvändiga för att tjänstemarknadsföring ska lyckas, eftersom klassisk marknadsföring 

härstammar från tillverkning av fysiska varor (1977, s.73). 
 

Förtroendet för bankerna är lågt, och trenden är negativ enligt en undersökning utförd 

av Demoskop 2013 (Josefson, 2013). I denna undersökning har Demoskop identifierat 

faktorer som påverkar bankförtroendet. En faktor är uppfattningen att bankerna tjänar 

för mycket och betalar ut för mycket bonus till företagsledare och liknande. En annan 

faktor är att alla banker generaliseras, vilket lett till att Svenska bankers förtroende har 
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tagit skada av senaste tidens internationella finanskriser. En faktor är att bankerna 

förväntas ta betydligt högre ansvar för människor, företag och samhälle, än andra 

företag. Detta upplevs inte banker ha uppfyllt tillräckligt. Ytterligare en faktor är att 

bankkunder upplever att de får för dåliga villkor, vilket inte är helt ovanligt när två 

ekonomiska intressen möts angående exempelvis löner och priser. Kunder är inte nöjda 

med sparräntan, men detta har dock inte störst effekt på just förtroendet. En sista faktor 

som påverkar förtroendet för kunder är kontakten med banken, både via digitala kanaler 

och personlig kontakt. Studien visade resultat på att kunder var särskilt nöjda med 

digitala tjänster, och att vilken slags kontakt de hade med banken inte var avgörande för 

förtroendet. Rickard Josefson, Vd på Länsförsäkringar bank menar att samlade insatser 

för att höja förtroendet för svenska banker är nödvändigt, och föreslår följande: 

 

 Bankföreningen och aktörerna bör verka för transparens i avgifter och räntor, för 

att förmedla rätt bild av banksystemet. 

 Svenskt Näringsliv borde skapa förståelse för vinstens betydelse för företag. 

 Kunskap om banksektorn borde spridas på ett mer seriöst sätt av media. 

 Konsumenterna borde utnyttja sin makt i ökad utsträckning. 

(Josefson, 2013). 
 

Under vår sökning av tidigare forskning har vi hittat att det idag finns en hel del, 

framförallt kvalitativa, studier om kundernas uppfattningar av SST, bankers olika 

tjänster, hur de uppfattar förändringar i banksektorn och påföljderna med att “tvinga” 

folk till att använda digitala tjänster. Det finns även kvalitativa studier om hur 

bankkunder upplever de olika SST tjänsterna från bankerna och hur detta påverkar 

relationen till kunderna. Laukkanen & Pasanen (2008) föreslår bland annat i sin studie 

att fortsatt forskning skulle kunna jämföra egenskaperna hos användarna av olika 

digitala tjänster och även undersöka icke-användargrupperna. Studien handlar om hur 

den hastiga teknologiska utvecklingen har påverkat olika kundgrupper och hur 

innovatörer skiljer sig från andra användargrupper. 

 

Gerrard med flera (2006) beskriver i sin kvalitativa studie om kundernas ovillighet att 

använda digitala tjänster och menar att en kvantitativ studie som identifierar orsaker till 

varför kunder inte använder bankernas digitala tjänster skulle behövas.  Kuisma med 

flera (2007) identifierar i sin studie skäl för konsumentmotstånd till digitala tjänster, där 

författarna kommer fram till samma slutsats även där nämligen att en kvantitativ studie 

skulle behövas. Detta skulle bidra till en ökad förståelse inom ämnet och för bankerna, 

där bland annat förståelse för vilka inflytandefaktorer som avgör ifall kunderna 

använder tjänsterna eller inte. 

 

Gapet som vi således syftar att fylla med denna studie är att med hjälp av en kvantitativ 

studie undersöka hur användande av SST påverkas av teknikberedskap, 

teknikacceptans, innovationsanammning samt av tjänstemarknadsföring. Utifrån denna 

problembakgrund och detta identifierade gap har vi kommit fram till studiens 

problemformulering (se sida 5). 
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1.2 Problemformulering 

Hur kan svenska banker öka användandet av sina digitala banktjänster bland 

privatkunder?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användande av självserviceteknik påverkas 

av kundernas tekniknivå. Målet är att finna indikationer på hur bankkunder uppfattar 

digitala banktjänster, för att komma fram till praktiska rekommendationer för 

implementering av självserviceteknik genom att kartlägga kundernas attityder mot 

denna teknik. 

 

1.4 Perspektiv 

För att läsare lättare ska ha möjlighet att kritiskt granska studien är det viktigt att 

presentera perspektiv (Thurén 2011, s. 88-89). Denna studie kommer att utgå ifrån ett 

företagsperspektiv, då målet är att finna faktorer som påverkar användande av företags 

olika digitala tjänster.  

 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Som problemformuleringen lyder så har vi valt att avgränsa oss mot just den svenska 

marknaden, samt fokusera på privatkunder eftersom vår frågeställning utgår från att 

problemet är mest relevant mot den kundgruppen. Banker har flera olika kundgrupper, 

exempelvis kommuner och landsting och andra företag, som inte ingår i vår studie.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras författarnas förförståelse och hur denna kan påverka studien. 

Här förklaras även studiens vetenskapliga utgångspunkter, forskningsstrategi, 

angreppssätt samt litteratur och källkritik. 

 

2.1 Val av ämne 

Digitaliseringen är i allmänhet ett aktuellt ämne idag, då flertalet traditionella tjänster 

ersätts med elektroniska självservicetjänster. I vår studie har vi valt att fokusera på 

bankers digitala tjänster och hur dessa kan marknadsföras för att öka användandet bland 

privatkunder. Anledningen till att vi valde detta delområde var för att båda författarna 

har ett stort intresse över förändringen och även för att en av författarna hade access 

genom att tidigare ha arbetat på bank. Detta har också underlättat tillgången till relevant 

information. Vi har själva som privatkunder upplevt förändringen där bland annat nya 

tjänster som Swish, Internetbanken och andra mobila banktjänster har ersatt tidigare 

fysiska kontanttransaktioner. Denna utveckling som har fortgått har lett till många 

outforskade områden och medfört gap som behöver studeras närmare. Eftersom detta är 

ett aktuellt och till viss del outforskat ämne som har lett till förändringar i människors 

vardag och bankernas sätt att jobba, ser vi det som ett relevant ämne att studera 

ytterligare. Med vår studiebakgrund inom marknadsföring och finansiering, samt 

erfarenheter från arbetslivet har vi kommit i kontakt med banksektorn, utöver 

privatkundsärenden. Detta tillsammans med vårt stora intresse och passion för ämnet, 

samt uppdraget av Swedbank i Kalix, har lett till det naturliga valet att skriva ett 

examensarbete inom marknadsföring med digitaliseringen av bankernas tjänster i fokus. 

 

2.2 Förförståelse 

I följande del kommer vår förförståelse att presenteras. Förförståelsen handlar om vad vi 

har lärt oss tidigare i livet samt allt vi upplever, tycker och tänker (Thurén, 2007, s. 60-

61). Den täcker in våra känslor och värderingar som vi har samlat på oss (Patel & 

Davidson, 1994, s. 26). Vi har alla olika erfarenheter och kunskap som har påverkat vår 

förförståelse, det finns ingen given standard på hur denna ser ut. Vår kunskap och våra 

erfarenheter inom banksektorn samt om digitaliseringen är tämligen omfattande. Båda 

författarna har varit med om denna förändring i vårt vardagliga liv där vi tidigare 

använde oss av kontanter för att utföra våra bankärenden och transaktioner, men nu idag 

istället använder oss mer av bankernas mobila och digitala tjänster. Sepahvand läser 

åttonde terminen på Civilekonomprogrammet, och Stenudd läser åttonde terminen på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Service management. De omfattande 

kunskaper som vi har med oss i bagaget inom marknadsföring och finans bidrar till en 

högre förståelse. Både Sepahvand och Stenudd har läst marknadsföringskurser på C-

nivå. Sepahvand har läst marknadsföringskurser på D-nivå, och Stenudd har läst 

Finansieringskurser på D-nivå. Vi har båda också läst metod och statistikkurser som vi 

anser har hjälpt oss med vilket material som är viktigt att inkludera i arbetet och hur vi 

ska sammanställa och tolka information och data. Kurserna i marknadsföring har hjälpt 

oss att studera köpbeteendet hos kunder men också lärt oss om individers olika 

konsumtionsmönster. När det kommer till områdets praktiska erfarenheter har Stenudd 

jobbat på bank tidigare, vilket bidrar med en ökad förförståelse där författaren innehar 

en god inblick i bankens interna omgivning och allmänt grundläggande kunskaper inom 

branschen. Vidare innebär detta att begreppen och teorierna som har valts och använts i 
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studien främst kommer från marknadsföringsområdet. Det kan diskuteras om detta ger 

ett ensidigt perspektiv men författarna har försökt inkludera artiklar som stödjer de 

valda teorierna för att på så sätt kunna minimera nackdelarna som annars kan uppstå. 

 

Författarna har strävat efter att vara så objektiva som möjligt, men vår förförståelse bör 

ändå beaktas vid läsning eftersom författarna alltid innehar en medveten eller 

omedveten förförståelse till området som studeras (Bjereld et al., 2009, s. 14). Stenudd 

har exempelvis arbetat på Swedbank vilket vi under arbetets gång reflekterat över och är 

medvetna om att det kan bli svårt att uppnå objektivitet fullt ut. Vi har dock hela tiden 

haft detta i åtanke under arbetets gång där vi bland annat försökt förklara så utförligt 

som möjligt hur studien har genomförts och argumentera för och motivera våra val så 

att läsare själva kritiskt kan tillgodogöra sig studien. Det har därför också varit 

fördelaktigt att arbeta i par med denna studie, då detta ger ett annat perspektiv där 

exempelvis Sepahvand inte har någon koppling till Swedbank och kan därför bidra med 

en mer objektiv syn på området. 

 

2.3 Paradigm 

Guba (1990, s. 18) problematiserar kring begreppet paradigm, och sammanfattar att 

gamla som nya paradigm karaktäriseras av deras förespråkare, och svarar på tre 

grundläggande frågor: 

 

 Ontologiska: vad är av vetbar karaktär, eller vad är verklighetens beskaffenhet? 

 Epistemologiska: hur ser förhållandet mellan den som vet och det som är känt 

ut? 

 Metodologiska: hur ska insamlaren ta reda på kunskapen? 

 

Svaren på dessa frågor är enligt Guba paradigm som kan antas, och de är 

utgångspunkten som avgör vilken undersökning som ska göras, samt hur denna ska 

utföras. Guba påpekar även att alla paradigm och trossystem är mänskliga 

konstruktioner, och därför omfattas av svagheter och misstag som följer med vår 

mänskliga strävan (1990, s. 19). 

  

2.4 Vetenskapliga utgångspunkter 

Ontologiska trosbekännelser definieras av Guba (1990, s. 19) som frågorna hur saker 

verkligen är, samt hur saker verkligen fungerar. Bryman benämner ontologi som “vad 

som finns” (2011, s. 35). Objektivism är en ontologisk ståndpunkt, som innebär att det 

finns en verklig verklighet som är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). 

Med andra ord är sociala företeelser utanför aktörernas uppfattning, och dessa går inte 

att påverka, inom objektivism (Bryman & Bell 2013, s. 38). En annan ontologisk 

ståndpunkt är konstruktionism. Bryman beskriver att sociala företeelser ständigt 

revideras inom konstruktionism, och inte bara skapas via socialt sampel, samt att sociala 

sampels mening kommer till stånd av sociala aktörer, alltså motsatsen till objektivism 

(2011, s. 37). Det perspektiv som denna studie kommer att utgå från är objektivism, då 

vi kommer att utgå från den empiri vi samlar in från bankkunder, vilken i sin tur baseras 

på teorier som studien utgår ifrån. Vi kommer att använda den insamlade empirin för att 

identifiera samband och faktorer som påverkar attityder till SST, snarare än att göra 

egna tolkningar av resultaten. 
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Epistemologiskt perspektiv är vilken kunskapssyn en forskare väljer att applicera på sin 

forskning (Bryman, 2011, s. 29). Positivismen har sin huvudinriktning i 

naturvetenskapen, och syftar till att skapa så säker kunskap som möjligt (Thurén, 2007, 

s. 21). 

 

Positivismens tanke är att undersöka påståenden och iakttagelser kritiskt, samt stödja 

dessa med fakta för att möjliggöra för statistik och generella slutsatser som vi kan 

använda för att uppnå en logik (Thurén, 2007, s. 17). Thurén beskriver att kunskap inom 

positivismen ter sig vara antingen empirisk eller logisk, vilket bägge två i sig är nyttiga 

kunskapskällor för att uppnå den säkra kunskapen. (2007, s. 21) Enligt positivismen 

skiljer sig teori och forskning tydligt från varandra, och forskningens roll ska vara att 

pröva teorier, medans teorins syfte ska vara att komma fram med teorier som ska prövas 

(Bryman, 2011, s. 30). Arbnor & Bjerke (1994, s. 62-65) beskriver ett analytiskt synsätt 

som positivistiskt, med objektiv verklighetssyn och förklarande kunskap, och menar att 

detta synsätt bygger ihop flera delar till en helhet, samt att subjektiva upplevelser inte 

ska påverka den genererade kunskapen oavsett vem studien utförs av. Patel & Davidson 

(2011, s. 27) understryker att positivistiskt synsätt vanligtvis har en kvantitativ 

forskningsansats. 

 

Termen positivism kan skilja sig något mellan olika forskare. Bryman har sammanfattat 

fem punkter som han menar att majoriteten av forskare trots allt är överens om 

angående positivism: - Endast företeelser eller fenomen som vi kan bekräfta via våra 

sinnen är kunskap - Teorin är till för att generera hypoteser för prövning - Kunskap 

uppnås genom insamlad fakta - Vetenskapen ska vara objektiv - Det är stor skillnad på 

normativa och vetenskapliga påståenden (2011, s. 30). Ett alternativt perspektiv är 

hermeneutik, eller Verstehen, vilka är nästintill synonymer (Bryman, 2011, s. 507). 

Hermeneutik fokuserar snarare på förståelse av mänskliga beteenden, medans 

positivism fokuserar på förklaring av detsamma (Bryman, 2011, s. 32).  Denna studie 

kommer att utgå från ett positivistiskt synsätt. Vi försöker finna mönster för att se 

orsaker i sociala sammanhang, vilket passar in på Denscombes beskrivning på 

positivism (2009, s. 422-423). 

 

2.5 Forskningsstrategi   

Denna studie kommer att utföras i form av en fallstudie då vi försöker besvara hur 

banker kan öka användandet av SST-tjänster. Enligt Yin (2007, s. 22-26) används 

fallstudier när forskningsfrågan försöker svara på hur eller varför. Yin (2007, s. 48) 

säger även att fallstudier kan användas för att utveckla eller pröva befintlig teori. En 

fallstudie kan enligt Denscome generaliseras genom ett enskilt fall (2009, s. 60). Yin 

(2007, s. 30) menar att fallstudier används när forskare vill undersöka en händelse i dess 

sanna kontext.  Bryman (2011, s. 74) förklarar att fallstudiedesign ofta innebär en 

kvalitativ metod, men säger även att fallstudie ofta innefattar både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Bryman menar även att en undersökning som enbart använder sig av 

kvantitativa metoder kan vara svår att bedöma om det är en fallstudie, eller alternativt 

en tvärsnittsdesign. Med en tvärsnittsdesign samlas data från fler än ett fall, vid en 

tidpunkt, med mål att få fram data som går att koppla till minst två variabler, vilka 

sedan granskas för att identifiera mönster och samband (Bryman, 2011, s. 64).  
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2.6 Angreppssätt  

Med ett deduktivt angreppssätt är utgångspunkten beprövade teorier som används för att 

göra nya observationer och komma fram till nya resultat (Bryman, 2011, s. 28). Enligt 

Thuren (2007, s. 28) innebär ett deduktivt angreppssätt att en logisk slutsats dras, vilken 

inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten, utan gäller så länge den är logiskt 

sammanhängande. Målet med studien är att med hjälp av ett deduktivt angreppssätt 

finna empiriskt underlag som kan bidra till att besvara studiens frågeställning. 

Alternativet hade varit ett induktivt angreppssätt, där teorin istället är resultatet från 

forskningen, och där generaliserbara slutsatser kan dras utifrån observationer (Bryman., 

2011, s. 28). Bägge dessa angreppssätt kan dock uppvisa inslag av varandra menar 

Bryman (2011, s. 28-29), men traditionellt sett så innebär induktiv strategi ofta ett 

kvalitativt synsätt, och tvärtom så innebär deduktiv strategi ofta kvantitativ metod. Men 

trots detta så förekommer det ofta kvalitativa studier som inte skapar någon ny teori, 

och befintlig teori används ofta som bakgrund till kvalitativ undersökning (Bryman, 

2011, s. 29). Denna studie kommer att utgå från ett deduktivt angreppssätt. Vi har 

utifrån befintliga teorier inom SST, technology readiness och tjänstemarknadsföring, 

utformat mätinstrument i form av en enkät, för att samla in empiri som ska användas för 

att besvara studiens frågeställning. 

 

2.7 Litteratur och källkritik 

När vi valde våra teorier försökte vi tidigt under arbetet att först få en överblick av de 

uppsatser, böcker och artiklar som vi hittade genom olika sökmotorer och på bibliotek. 

Vi sökte efter och valde teorier som främst kan kopplas till vår frågeställning och 

sökningen av dessa skedde främst genom Umeås universitetsbiblioteks databas. 

Artiklarna har vi sökt via ScienceDirect (Elsevier), EBESCO, Google Scholar och 

Emerald Journals, och vi har ansträngt oss för att uppfylla äkthetskravet, vilket går ut på 

att källorna faktiskt ska vara det de utger sig för att vara (Thurén, 2011, s.19). 

   

När det kommer till källor gäller det att kritiskt granska alla påståenden och radera bort 

det material som ej anses vara hållbart (Thuren, 2007, s. 17). Vi valde främst artiklar 

som var peer reviewed (granskade och kvalitetssäkrade artiklar) eftersom vi ansåg att 

detta ökade tillförlitligheten på vår studie.  Många av de valda artiklarna var skrivna på 

engelska vilket kan medföra vissa tolkningsfel när vi försöker förtydliga vad författarna 

menar, men vi har varit noggranna med att översätta dessa och har valt att inte inkludera 

otydliga artiklar. De tryckta böckerna hittade vi främst på Universitetsbiblioteket i 

Umeå.  

 

I enlighet med Johansson Lindfors (1993, s. 86-89) beskrivning så är det viktigt att 

författaren gör ett kritiskt teorival, vilket görs genom två faser, teorisökning och 

teorianvändning. Vidare innebär detta att forskaren bör börja med att söka efter relevant 

fakta och teorier som är förknippade med frågeställningen och studien (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 86-89). Bell (2006, s. 99) understryker även vikten av att noga gå 

igenom litteratur för aktuellt område, för att skapa förståelse för befintliga teorier, samt 

upptäcka vad som saknas. Vi använde sökord som “self-service”, “technology 

readiness”, service marketing, och även samma begrepp på svenska tillsammans med 

andra sökord som “digitalisering” “banker” “kontanthantering” och synonymer till 

dessa ord för att hitta så många användbara och relevanta artiklar som möjligt. Vi 
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granskade även referenslistor där vi hittade många artiklar som vi kunde använda oss 

utav och förslag till vidare forskning för att få nya idéer på vad som kunde inkluderas. 

Teorianvändning innefattar den valda teorins bakgrund. För att arbeta efter källkritiska 

riktlinjer har vi valt att följa tre huvudprinciper som Johansson Lindfors framför 

nämligen de faktorer som är relevanta, den empiriska grunden och aktualiteten, 

eftersom vi anser att dessa är av stor relevans för vår studie. Vi har under vår sökning av 

källor, även här i enlighet med Johansson Lindfors, försökt att inkludera nyskrivna 

källor där det ofta ställs krav på aktualitet (Johansson Lindfors, 1993. s. 88-89). Det är 

dock viktigt att tänka på den så kallade “aktualitetsjukan” där alltför stor fokus på nya 

och uppdaterade källor gör att klassiska verk glöms bort (Johansson Lindfors, 1993, s. 

89). Med detta menar Johansson Lindfors att äldre verk inte är sämre bara för de har 

några år på nacken. Vi har därför valt att inte bortse från äldre verk då några av dessa 

har bidragit till nytta för vår studie. 

  

Vi har främst valt att använda primärkällor då det ursprungliga materialet oftast ger den 

mest korrekta bilden av den genomförda studien och av författarens budskap. Ejvegård 

(2003, s. 63) menar att forskare bör kolla upp grundkällan, eftersom primärkällor är mer 

trovärdiga än sekundärkällor, samt för att undvika förvrängning Vi har dock även 

inkluderat sekundärkällor, detta för att kunna stryka våra argument och ge andra 

författares perspektiv på frågor för att på så sätt öka trovärdigheten av vår studie. Under 

hela arbetet har vi också varit i kontakt med Swedbank i Kalix vilket underlättat bland 

annat tillgång till kompletterande och relevant information, branschkunskap och 

liknande. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras och förklaras de teorier som vi läst in oss på, och utgått från 

när vi utfört studien. 

Figur 2 – Övergripande teorimodell 

 

3.1 Inledande teori 

Redan under 60 - talet konstruerade Rogers modellen innovation curve, vars syfte är att 

beskriva hur snabbt människor tar till sig ny teknologi (Rogers, 1962). I denna modell 

(se figur 3) kategoriseras människor efter hur teknikredo dem är, och modellen försöker 

förklara hur lång tid det tar för olika personer att anamma ny teknik. De olika grupperna 

i modellen kallas för: laggards, (eftersläpare) late majority, (sen majoritet) early 

majority, (tidig majoritet) early adopters (tidiga anammare) och innovators (innovatörer) 

(Rogers 1962, s. 150) där laggards är de individer som sist tar till sig av ny teknologi, 

och early majority & innovators är dem som snabbast anammar den (Laukkanen & 

Pasanen, 2007). Rogers (1962, s. 282-284) definierar kategorierna i sin modell 

innovation curve som följande: Innovators är risktagare med högre social status och god 

likviditet. Innovators interagerar med andra innovators. Tack vare sin risktolerans och 

finansiella resurser anammar innovators ny teknik som kan misslyckas. Early adopters 

har högre utbildning, social kompetens, likviditet och social status än late majority. Men 

early adopters är ändå mer diskreta i sin anamning än innovators. Early adopters gör 

välbetänkta val i sin innovationsanamning. Early majority anammar innovation i 

varierande takt, men betydligt senare än innovators och early adopters. Early majority 

har något över genomsnittlig social status och interagerar med early adopters. Late 

majority anamar innovationer senare än genomsnittet, och är skeptisk till innovation. 

Dessa tar till innovation först efter att flesta övriga individer börjat göra det. Late 

majority har under genomsnittlig social status, sämre likviditet, och interagerar med 

andra inom late majority, men även early majority. Laggards är de som sist tar till sig ny 

innovation. Laggards är motsträviga till förändring, traditionsenliga, har lägst social 

status, och sämst likviditet. Denna grupp har högst ålder, och har interagerar nästan bara 

med närmsta vänner och familj. 
 

Begreppet innovation är brett, men en idé, objekt eller ett utövande av något som, för 

individen, är nytt är enligt Rogers (1983, s. 11) innovation som är intressant att studera. 

Diffusion sker bland människor eller i organisationer, via olika kommunikationskanaler 

som tillåter överföring av information (Rogers 1983, s. 17). Själva beslutet går enligt 
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Rogers (1962, s. 83) till så att individen väger för och nackdelar med att använda en ny 

innovation, och sedan väljer att anamma eller förkasta den. Denna fas är svårast att 

samla in empiriskt underlag till menar Rogers, eftersom denna fas är så pass individuell. 

Rogers menar att personer som anammar ny teknik utvärderar den baserat på: upplevda 

fördelar, och den effektivitet som personen i fråga upplever att han uppnår jämfört med 

de verktyg han annars använder sig av, innovationens kompabilitet med existerande 

system, komplexitet att lära sig innovationen, potential att använda innovation för mer 

än dess ursprungliga syfte, samt innovationens observerade effekt (Rogers, 1962). 

Helheten av dessa faktorer vägs sedan ihop, och även om det brister i en faktor, så kan 

en annan väga nog tungt för att en person ändå ska anamma innovationen i fråga 

(Rogers, 1962). Den kan exempelvis vara väldigt svår att lära sig, men fördelarna med 

den kan upplevas så stora så att personer ändå tycker att det är värt ansträngningen. 

Många kanske exempelvis upplevde självscanning i livsmedelsbutik som komplext, 

men detta belönades med rabatter, mindre kö och mindre upp och ner packning av 

varor. Så även om innovationen upplevdes som svårt av vissa kunder så vägde 

fördelarna nog tungt för att faktiskt anamma den. Personer som ofta besöker 

storstadsområden, samt personer som har nog starkt inflytande för att skapa förändring, 

har enligt Rogers (1995) större sannolikhet att faktiskt anamma innovation.  

 

 

 
Figur 3 - Adoption/innovation curve (Rogers, 1962) 

 

 

3.2 Technology acceptance model (TAM) 

Hur olika snabbt människor anammar ny teknik tillsammans med den hastiga 

teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har fått allt fler forskare att studera 

individers uppfattningar om ny teknologi. Technology Acceptance Model (se figur 4) är 

en modell utvecklad av Davis som utgår från att individens öppenhet och acceptans av 

ny teknologi är beroende av dennes avsikt att använda den nya teknologin (Davis et al., 

1989). Vidare menar Davis att individens avsikt till att använda tekniken är beroende av 

två faktorer, upplevd nytta och enkelhet. Med “nytta” menar författare som Yousafzai i 

vilken grad individen känner att tekniken förbättrar situationen och att öka prestationen 

och enkelheten handlar om hur fri från ansträngningar individen känner att tekniken är 

(Yousafzai, et al. 2010, s. 1176- 1177). 
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       Figur 4 - Technology Acceptance Model (Davis 1989) 

 

Utifrån dessa faktorer bildas individens attityder och dess avsikt till att använda tjänsten 

eller inte. Technology Acceptance Model har sina rötter från socialpsykologin och 

Theory Of Reasoned Action, en modell konstruerad av Fishbein & Ajzen där författarna 

menar att individer är rationella och överväger betydelsen av sina handlingar innan 

dessa tar ett beslut (Yousafzai, et al. 2010, s. 1173). 
 

Anledningen till att Technology Acceptance Model har varit så framstående och använts 

av många experter inom området är bland annat för att modellen har en stark teoretisk 

bas, är enkel att använda, är IT-inriktad och formad så att den ger en tillräcklig 

förklaring och förutsägelse av individens acceptans av teknik inom organisation och 

kulturella sammanhang (Yousafzai, et al. 2010, s. 1177- 1178). 

 

I en studie av Pikkarainen m.fl. (2004) undersökte författarna konsumenternas acceptans 

av Internetbanker i Finland genom att använda Technology Acceptance Model med fyra 

andra variabler utöver upplevd nytta och enkelhet, dessa var nöje, mängden information 

som konsumenterna har om Internetbanken, säkerhet/integritet och hastigheten på 

internetanslutningen. Studien kommer fram till att alla dessa variabler förutom 

hastigheten på internetanslutningen hade betydelse för en individ när det rörde sig om 

att använda banktjänster (Pikkarainen et al., 2004). De mest inflytelserika faktorerna 

visade sig vara upplevd nytta och mängden information individer hade om 

internetbanktjänsterna. 
 

3.3 Technology readiness (TR) 

Parasuraman (2000) formade begreppet “technology readiness” (TR) som handlar om 

människors benägenhet att anamma ny teknik för att underlätta uppfyllnaden av sina 

personliga mål i hemmet och på jobbet. Vidare menade han att Technology Readiness är 

en slags “mental karta” (mentala beredskap att acceptera ny teknik) hos individer som 

avgör en persons anlag till att använda ny teknik. Technology readiness är sammansatt 

av fyra komponenter (Parasuraman, 2000). Dessa komponenter är optimism, innovation, 

obehag och osäkerhet. Med optimism menar Parasuraman att tekniken erbjuder ökad 

smidighet, kontroll och effektivitet och innovation innefattar huruvida individer känner 

sig som pionjärer (Parasuraman, 2000). Obehag är den upplevda bristen av kontroll som 

en individ kan känna och osäkerhet handlar om otrygghetskänslor som kunderna kan 

känna när det handlar om att dela med sig utav personliga uppgifter elektroniskt. 

Innovativitet och optimism är drivande faktorer för technology readiness medan obehag 

och osäkerhet hindrar individer från att använda ny teknik.  
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Liljander med flera (2006) har även tagit upp TR i sin studie och undersökt effekterna 

av detta på kundernas attityder till att använda SST tjänster. Liljanders med flera 

beskriver TR som människors benägenhet att anta eller acceptera ny teknik, och 

beskriver TR som ett sinnestillstånd snarare än ett mått på teknologikompetens. I 

studien som Liljander med flera genomförde fann forskarna att de som använder en SST 

teknik kan tänka sig använda flera, TR påverkar attityden mot SST, optimism har 

positiv påverkan på kunders användande av SST, samt att TR inte avgör: upplevda 

fördelar, tillgänglighet, kunskap eller upplevelse av skillnad mellan olika alternativ. 
 

3.4 Theory of technology readiness and acceptance model (TRAM) 

Det är intuitivt antaget att technology readiness och technology acceptance hänger ihop 

även om mätningen av den upplevda nyttan och enkelheten hos TAM är mer omfattande 

och detaljerad för ett speciellt område än TR, som mer mäter generella uppfattningar 

hos individer (Lin et al., 2007). När personer står inför valet att använda ny teknik eller 

inte så sker generellt sätt en intern informationssökning av tidigare erfarenheter och 

kunskap inom området vilket i sin har en inverkan på hur individer upplever nyttan och 

enkelheten (Lin et al., 2007). Tidigare studier på kunder har visat på att individer med 

mer erfarenhet och kunskap om produkter/tjänster i större utsträckning bearbetar data 

och söker efter information själva för att lösa problem (Lin et al., 2007). Även författare 

som Rogers (1995) konstaterar att individer med mer kunskap och fler tidigare 

erfarenheter inom innovation lättare kan ta till sig den nya tekniken och upplever högre 

nytta och enkelhet. TRAM modellen (se figur 5) integrerar därför individuella faktorer 

med generella uppfattningar hos individer och breddar på så sätt de ursprungliga 

modellerna så att den i sin tur kan appliceras och användas inom exempelvis 

marknadsföringsområdet (Lin et al., 2007).  

 

 
Figur 5 - TRAM model (Lin et al., 2007, s. 646) 

 

 

3.5 Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 
 

År 2003 presenterade Venkatesh med flera i sin studie en enhetlig teoretisk modell som 

förklarar individens acceptans av ny teknik. Modellen är en sammansättning av åtta 

redan tidigare etablerade modeller och kallas för Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology Model (se figur 6). UTAUT har på senare år blivit en etablerad modell 
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inom ämnesområdet och använts flitigt i andra studier, Bandyopadhyay och Fraccastoro 

(2007) påpekar bland annat att UTAUT är en av de mest klargörande modellerna. 

UTAUT har bland annat också använts för att undersöka antagningen av ny teknik i 

länder som Indien (Gupta et al., 2008). Modellen har också enligt Venkatesh med flera 

tillämpats på en mängd olika teknikområden inom både organisatoriska och icke-

organisatoriska områden. UTAUT har även modifierats genom åren där bland annat 

Venkatesh publicerade en ny studie 2012. Modellen delas upp i fyra faktorer som anses 

påverka individens beteende och avsikt att använda teknik (Venkatesh et al., 2012). 

Dessa är förväntad prestanda (performance expectancy), förväntad ansträngning (effort 

expectancy), social påverkan (social influence) och underlättande förhållanden 

(facilitating conditions). Den förväntande prestandan anger hur användande av en teknik 

hjälper och underlättar vissa aktiviteter för individerna, det vill säga i vilken grad 

kunden upplever tillfredsställelse när denne använder tekniken (Venkatesh et al., 2012, 

s. 162). Med förväntad ansträngning menar Venkatesh med flera hur obesvärade kunder 

känner sig när de använder tekniken och social påverkan handlar om huruvida individer 

uppfattar t.ex. familj och vänners åsikter som viktiga när det rör sig om val av teknik. 

Den fjärde variabeln “underlättande förhållanden” handlar enligt författarna om 

kundernas uppfattningar om de resurser och hjälpmedel/stöd som finns tillgängliga för 

att kunna använda den nya tekniken. 

 

Figur 6 – UTAUT model (Venkatesh et al., 2003) 

 

 

 

Venkatesh med flera påpekar vidare att det finns individuella och personliga skillnader 

mellan kunder som exempelvis ålder, kön, frivillighet vid användning och erfarenhet 

som påverkar individers benägenhet att anamma teknik.  

 

År 2012 publicerade Venkatesh med flera en senare modell kallad UTAUT2 som bättre 

fångar upp variansen hos individer med avsikten till användandet av ny teknik (från 
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ursprungliga 56 % till 74 %). Den senare modellen exkluderar variabeln frivillighet vid 

användning (voluntariness of use). Anledningen till att denna togs bort var eftersom 

författarna ansåg att “frivillighet” är något som alla individer har eftersom de aldrig 

bokstavligt talat blivit tvingade till att använda en viss tjänst och det finns därför inte 

heller några skillnader på “frivillighet” hos kunder. UTAUT2 inkluderar också tre nya 

variabler: hedonisk motivation (hedonic motivation), prisets värde (price value) och 

erfarenhet/vana (habit and experience) (Venkatesh et al., 2012). Författarna anser att 

dessa tre variabler bidrar till ökad förståelse där bland annat hedonisk motivation 

exempelvis förklarar hur individer kan uppleva nöje från att använda en teknik vilket 

har visat sig spela en viktig roll för acceptans och användande (Brown & Venkatesh, 

2005). Även prisets betydelse hos tjänster/produkter och individens tidigare erfarenheter 

med tekniken har en inverkan och kan vara avgörande för antagandet av ny teknik där 

vissa kan vara mer/mindre priskänsliga. 

 

3.6 Kundernas förtroende 

Banker måste hela tiden ha kundernas förtroende i åtanke när förändringar görs. För att 

kunna behålla, skaffa och bygga upp långvariga relationer med kunder blir förtroendet 

och bankernas pålitlighet avgörande för bankens fortsatta utveckling (Eisingerich & 

Bell, 2007). Branschen är vanligen förknippad med höga nivåer av pålitlighet och 

förtroende mellan kunder och bank där forskning har visat på att just pålitlighet är en 

avgörande variabel för om en kund eventuellt kommer använda eller avstå dess 

elektroniska tjänster (Yousafzai et al, 2010, s. 1181). Vidare påpekar Yousafzai med 

flera att detta kan bli bland de största utmaningarna för banker när det kommer till att 

öka användandet av de digitala banktjänsterna.  

 

Det finns inte en förklaring på ordet “förtroende” utan det definieras oftast på olika sätt 

av olika författare (Ennew & Sekhon 2007, s. 62). Dimitraidis & Kyreziz (2011) menar 

på att förtroende är något som är flerdimensionellt och går därför inte att generalisera 

ordet utan att det finns olika delar som ingår i begreppet. Eisingerich & Bell (2007) 

definierar förtroende som en tro på motpartens ärlighet och välvilja. En annan definition 

är att förtroende handlar om vilka förväntningar individer har på framtida beteenden där 

exempelvis individer kan gå med på att ta diverse risker om de har positiva 

förväntningar på motpartens framtida beteende (Ennew & Sekhon 2007, s. 63). 

 

I grund och botten handlar förtroende om i vilken utsträckning kunder kan lita på 

exempelvis banker. Kunder kan vara ovilliga att använda de elektroniska banktjänsterna 

som ett resultat av förtroendet beroende på hur banker hanterar kundernas säkerhets och 

integritetsuppgifter (Yousafzai et al, 2010, s. 1181). 

 

I en studie av Mukherjee & Nath (2003) presenterar författarna en modell (se figur 7) 

som förklarar hur relationen mellan kunder och banker kan se ut och vad som är centralt 

när det handlar om förtroende. 
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Figur 7 – Förtroendemodell (Mukherjee & Nath, 2003) 

 

 

Författarna menar att delade värderingar (shared values) och säkerhet och integritet har 

störst värde för kunderna när det handlar om förtroende där höga nivåer av dessa 

komponenter eventuellt leder till bättre relationer med kunderna. Med delade 

värderingar menar författarna i vilken utsträckning kunderna och banker är överens om 

satta mål och vad som är viktigast och i vilken mån parterna har samma syn på olika 

frågor. Vidare påpekar Mukherjee & Nath att kommunikation har ett måttligt värde för 

kunderna och självintresset (Opportunistic Behaviour) som bland annat handlar om 

brott mot reglerna och förvrängning av information har en negativ effekt på förtroendet 

mellan parterna. 

 

3.7 SST 

Liljander med flera beskriver att SST är ett medel som kan användas för att öka 

effektivitet samt produktivitet för företag, men påpekar också att om kunder inte är redo 

för denna utveckling så kan SST snarare skapa förvirring än vad det bidrar som 

värdehöjande tjänst (Liljander et al., 2006). I en annan studie av Ho & Ko (2008) 

undersöker författarna om SST kan öka kundvärdet och beredskapen och resultatet är 

även där att SST faktiskt har positiva effekter på kundvärdet och “readiness” nivån hos 

individer. Ibland har dock kunder idag inget annat val än att använda sig av SST 

lösning, och detta kan enligt Reinders med flera (2008) resultera i negativa attityder mot 

den aktuella självservice-tjänsten, och då även mot den aktuella tjänsteleverantören. Ny, 

och för kunder obekant teknik, kan skapa oro hos oerfarna användare (Liljander et al., 

2006). Dock kan en tidigare misslyckad SST erfarenhet vändas och skapa en vilja för 

användande av aktuell SST, om tjänsten i fråga har möjlighet till fysisk hjälp av till 

exempel kundtjänstpersonal (Reinders et al., 2008). Banksektorn har i hög grad övergått 

till ökat användande av SST tjänster, då bankerna har minskat kontanthanteringen och 

har utvecklat fler elektroniska tjänster som exempelvis mobil- och internetbank 
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(Laukkanen & Pasanen, 2007). Utvecklingen av nya SST-tjänster har förändrat hur 

kunder idag interagerar med företag, och då SST fortfarande är ett expanderande 

fenomen som förändrar servicekulturen så har detta i sig lett till framkomsten av 

ytterligare nya tjänster (Bitner et al., 2002). Idag är det snarare kunderna som driver 

utvecklingen av exempelvis mobila banktjänster, kunderna identifierar nya behov innan 

banken själv ser dessa (S. Bergdahl, personlig kommunikation, 2 mars, 2015). Detta kan 

tänkas vara förmånligt för banker som snabbt kan agera, och uppfylla sina kunders nya 

behov. Introduktionen av en ny SST leder dock inte nödvändigtvis till att den blir 

accepterad och använd (Liljander et al., 2006), men i de fall där kunderna själv drivit 

utvecklingen så är det troligtvis större sannolikhet att den faktiskt används. 

 

 
Figur 8 – SST attityd/intention modell (Curran & Meuter, 2005) 

 
 

För att få djupare förståelse för den process där konsumenter formar attityder för SST 

och faktorer som kan påverka kundernas avsikt att använda SST konstruerade Curran & 

Meuter (2005) en modell där författarna pekar på fyra huvudfaktorer (se figur 8). 

Enkelhet och upplevd nytta som beskrivs i TAM tas även upp här på samma sätt men 

författarna har även inkluderat risk och behov av interaktion för att ytterligare utöka 

förståelsen. Med interaktion menar författarna önskan att bibehålla den “personliga” 

delen av kontakten med andra under ett tjänstemöte. Curran & Meuter kommer fram till 

att betydelsen av dessa fyra huvudfaktorer skiljer sig mellan olika SST tjänster där 

exempelvis enkelhet var betydande för attityder mot uttagsautomater och risk och 

säkerhet den viktigaste faktorn när det handlade om internetbanktjänster. 
 

3.8 Mobile banking 

I och med att mobilanvändandet har exploderat sista årtiondet har det skapats bra 

möjligheter för tjänster som Mobilbank, och detta har bankerna upptäckt och idag 

erbjuder de flesta banker någon form av mobil banktjänst (Mathew et al., 2014, s. 94). 

Mathew med flera (2014) påpekar att potentialen för dessa tjänster är hög, men att 

anammandetakten trots detta är låg. I samma studie fann Mathew med flera att 

användbarhet särskiljer användare och icke användare, att riskuppfattning är ett stort 
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hinder för mobilbanksanvändande, medans teknikens och telefonernas komplexitet inte 

är ett hinder. Enligt författarna bör bankkunderna upplysas om fördelarna med 

Mobilbank framför andra kanaler (Mathew et al., 2014). 

 

Laukkanen (2007) har i sin studie kommit fram till att kundnyttouppfattningen i 

bankärenden skiljer sig mellan internet och mobila kanaler, samt att de faktorer som 

skiljer på dessa är: bekvämlighet, effektivitet och säkerhet. Laukkanen & Kiviniemi 

(2010) har i en annan studie funnit att den information och guidning som erbjuds av en 

bank har störst effekt på att bryta motståndet mot att använda mobila banktjänster, och 

därefter image, värde och risk. Oliveira med flera (2014) har i sin studie kommit fram 

till att det direkt går att påverka mobilbanksanvändande genom att underlätta villkoren 

och beteendeintentionerna. Beteendeintentionerna påverkas mest av förtroende, 

prestanda samt teknologins egenskaper och uppgift (Oliveira et al., 2014).  

 

Laukkanen & Pasanen har genomfört en studie där dessa undersökte hur de som först 

anammar ny teknik, innovators & early adopters, skiljer sig från övriga bankkunder med 

fokus på mobila banktjänster istället för att fokusera på klassiska internetbanktjänster 

som tidigare studier ofta gjort. Resultaten från denna studie visar att användare i 

allmänhet skiljer sig mer från icke-användare än vad användare av mobila banktjänster 

skiljer sig från användare av andra banktjänster (Laukkanen & Pasanen, 2008). 

Forskarna fann även att demografiska faktorer som utbildning, sysselsättning, inkomst 

och hushållets storlek inte särskiljer mobila bankanvändare från användare av andra 

banktjänster. Det är snarare ålder och kön som är tydliga särskiljande variabler då män 

tenderar att i större omfattning använda mobila banktjänster, och medelåldersgruppen är 

dem som flitigast använder dessa tjänster (Laukkanen & Pasanen, 2008). Detta kan 

banker ha i åtanke vid marknadsföringskampanjer. Resultatet från Laukkanen & 

Pasanens studie är något motstridigt mot Rogers klassiska modell (1995, s. 262) där han 

menar att tidiga adopters är lika senare adopters i ålder, men har högre utbildning och 

socioekonomisk status. Tidigare studier har argumenterat att medelålderskunder inte har 

särskilt hög vilja att använda mobila banktjänster, utan att det är framförallt yngre 

kundgrupper som använder dessa, och detta är ett traditionellt tänk inom liknande 

forskning (Laukkanen & Pasanen, 2008). Men även här säger resultatet från Laukkanen 

& Pasanens studie emot klassiska tänket, då forskarna funnit att mobila banktjänster i 

huvudsak används av kunder i åldrarna 30-49. Några orsaker till detta tros vara att yngre 

kundgruppen inte har lika mycket räkningar att betala, eller inte handlar med 

värdepapper i samma utsträckning, samt att medelåldersgruppen oftare har lån eller 

liknande som ställer högre krav på att ha noggrannare kontroll över sina saldon 

(Laukkanen & Pasanen, 2008). Värt att tänka på är att studien endast genomförts på 

Nordeas Internetbank, och endast på Finska bankkunder. En annan sak att beakta är att 

användandet av smartphones ökat sedan dess, och redan 2013 var 9 av 10 sålda 

telefoner i Sverige smartphones (Eriksson, 2013). 

  

Enligt Moser (2015, s. 172) finns det en positiv trend inom anammande av Mobilbank, 

och vi kommer troligtvis se en ökning av användare närmsta åren. Moser kom i sin 

studie fram till att framväxten av ny teknik skapat en trendig hype kring användande av 

Mobilbank, och att acceptans till Mobilbank är kopplat till bekvämlighet, användbarhet, 

och tillgänglighet. Moser (2015) menar att varken akademiker eller näringslivet leder 

mobilbanksdebatten, och tycker att både forskare och näringslivet bör fortsätta 

intressera sig för ämnet eftersom det behöver mer uppmärksamhet. Förslag för att öka 

mobilbanksanvändande är att bankerna borde anstränga sig mer för att utbilda kunderna 
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om fördelar med detta, då detta kan bidra med att öka upplevda mervärdet, samt minska 

upplevd risk (Mathew et al., 2014, s. 94). Mathew med flera tror att rätt kundutbildning 

skulle bidra kraftigt med att öka mobilbanksanvändandet. 

3.9 Upplevd risk och digital säkerhet 

Risk innefattar finansiella, fysiska, tids och sociala risker som är betydande faktorer 

som påverkar huruvida individer tar till sig ny innovation eller inte (Nui Polatoglu & 

Ekin, 2001). Den finansiella risken handlar om risken för monetär förlust på grund av 

t.ex. transaktionsfel där många kunder kan känna en rädsla av att förlora pengar när de 

utför transaktioner över Internet (Lee, 2009, s. 131). Med den sociala risken menar Lee 

hur användandet kan påverka privata relationer med vänner och familj. Vidare påpekar 

Lee att det även finns en tids och bekvämlighets risk och prestanda risk där digitala 

betalningar inte alltid kommer fram i tid eller att Webbplatsen kan vara svårhanterlig, 

oförutsägbar (t.ex. kopplas bort från Internet) tar tid att lära sig och kan vara långsam. 

Slutligen finns det även en säkerhetsrisk som handlar om risken att bli utsatt för 

exempelvis nätbedrägeri, “hacking” och identitetsstöld. Studien kommer fram till att 

alla dessa risker förutom den sociala visade sig ha betydelse i valet att använda digitala 

tjänster. 

 

 Nui Polatoglu & Ekin (2001) påpekar att kundernas upplevda säkerhetsrisk länge har 

varit ett av de stora hindren för antagandet av digitala banktjänster, där de nya 

banktjänsterna har inneburit en större upplevd risk hos kunderna. Även Lee (2009) 

menar på att säkerhetsrisken har varit det största hindret som har bromsat upp 

digitaliseringen. Studier har konstaterat att individer ofta känner större osäkerhet när 

dessa utför transaktioner på Internet (Harris & Goode, 2004). Forskare har även kommit 

fram till att många individer fortfarande är oroade över användningen, behandlingen och 

hanteringen av deras privata uppgifter elektroniskt (Flavián & Guinalíu, 2006).  

Casaló med flera (2007) kom i sin studie fram till att Webbplatsens säkerhet, 

integritetshantering, rykte och användarvänlighet har en direkt koppling till 

konsumenters förtroende för Webbplatsen. Dessutom leder denna känsla av säkerhet 

och förtroende till relationsskapande mellan parterna. 

 

I en ny studie av Zandhessami & Geranmayeh (2014) presenterar författarna en modell 

som de utgår från för att förklara vad kunder upplever vara viktigt vid antagandet av 

internetbanktjänster. Författarna föreslår åtta faktorer som kan komma att påverka 

individen i valet att anamma ny teknik (Se figur 9). Dessa faktorer är: initialt förtroende, 

bestående förtroende, rykte, säkerhet, statligt stöd, webbplatsen betydelse, nytta och 

enkelhet. 
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Figur 9 – Accepterande av Internetbank (Zandhessami & Geranmayeh, 2014, s. 1371) 
 
 

Det författarna har kommit fram till är att initialt förtroende, webbplatsens betydelse, 

säkerhet och upplevd nytta är de mest inflytelserika faktorerna. Även om denna modell 

inte enbart fokuserar på risk och säkerhetsaspekten så är den viktig att inkludera 

eftersom den kombinerar delar av TAM och förtroende tillsammans med risk och 

säkerhet vilket visar på ett samband. 
 

Det är viktigt att tänka på att risk är en multidimensionell faktor och inte alltid kan 

förklaras på ett sätt utan definieras istället beroende på vilken situation det handlar om 

(Wang et al., 2003, s. 505). Enligt Wang är det också svårt att konceptuellt särskilja och 

definiera varje riskdimension, och därför också svårt att identifiera de exakta riskerna 

som kan påverka individernas attityder mot exempelvis internetbanktjänster. 
 

3.10 Relationsmarknadsföring 

År 1983 introducerade Berry termen “relationship marketing” som handlar om 

relationers betydelse med kunder (Grönrooos, 2004). I vår studie har vi valt att utgå från 

den nordiska skolans tolkning av relationsmarknadsföring eftersom denna ligger 

närmast vår studie. Denna tolkning understryker vikten av förståelse i relationen och 

hanterandet av tjänsterna som själva kärnan av relationsskapandet (Håkansson & 

Snehota, 1995). 

 

Relationsmarknadsföringsperspektivet handlar om det mervärde som skapas utöver det 

värde som tjänster/produkter bidrar med mellan olika parter (Grönroos, 2004). Med 

detta menar Grönroos att fokus ej ligger på tjänster och produkter utan på de 

värdeskapande processer som uppstår där parterna upplever det värde som växer fram. 

Exempel på värdeskapande processer hos banker kan vara SST tjänster, där kunderna 

själva får utföra sina ärenden och känna sig delaktiga. Vidare påpekar Grönroos att en 
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pågående relation kan bidra med säkerhet, tillit och en känsla av kontroll vilket i sin tur 

är gynnsamt för långvariga relationer mellan parterna. Andra fördelar är exempelvis 

kostnadsfri marknadsföring i form av word of mouth bland kunder (O’Loughlin et al., 

2004). Relationsmarknadsföring skiftar fokus från förvärv och transaktioner mot istället 

relationsskapande, denna filosofi bygger på att det oftast är billigare att behålla 

befintliga kunder än att skaffa nya (Dibb & Meadows, 2001). Det är därför fördelaktigt 

för parterna att skapa långvariga relationer då exempelvis företag kan maximera vinsten 

och minimera risken genom att behålla sina befintliga kunder, där kundnöjdhet 

eventuellt kan leda till lojalitet. I en modell av Rizan med flera (2014) använder 

författarna sig utav kundnöjdhet och förtroende för att studera sambandet mellan 

relationsmarknadsföring och kundlojalitet, det vill säga studera om 

relationsmarknadsföring leder till kundlojalitet. (se figur 10). 

 

 

  
Figur 10 – Forskningsmodell för relationsmarknadsföring och kundlojalitet (Rizan et al., 2014) 

 

Resultaten av denna studie var att relationsmarknadsföring och relationsskapande 

påverkar kundlojaliteten avsevärt. Förtroende och kundnöjdhet var avgörande variabler 

för ökad lojalitet. 

 

Även om Rizan med flera kommer fram till att relationsmarknadsföring kan påverka 

lojaliteten så finns det ingen forskning som visar på hur relationerna faktiskt påverkas 

när det handlar om teknikanvändande och om relationerna stärks eller försvagas 

(Proença et al., 2010 s. 161). 
 

Trotts att relationsmarknadsföring kan vara fördelaktigt för banker så är det viktigt att 

tänka på att olika individuella relationer mellan parter skiljer sig åt och bör därför inte 

alltid behandlas på samma sätt (Lindberg-Repo & Grönroos, 2004). När 

relationsmarknadsföring studeras och diskuteras av olika forskare är det lätt och tro att 

exempelvis banker alltid ska sträva efter långvariga relationer med alla sina kunder och 

aldrig säga upp avtal men verkligheten ser annorlunda ut. Leverin & Liljander (2006) 

menar att banker istället bör fokusera på att skapa långvariga relationer med de mest 

lönsamma kunderna för att höja kundnyttan och lojaliteten. Med detta menar 

O´Loughlin med flera (2004) det vore olönsamt att inleda eller upprätthålla närstående 

relationer med alla kunder som varken bidrar med någon nytta för kunden (kunden får 

inte sina behov uppfyllda) eller banken som inte kan uppfylla kundens behov. Det kan 
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även vara så att vissa kunder inte är ute efter att ha närstående relationer med banker 

utan exempelvis endast använda banken för enskilda syften (Grönroos, 2004). Grönroos 

(2004, s. 103) påpekar även vikten av att bankerna har förståelse för att relationen till 

kunder pågår i flera led samtidigt, och att denna process kan ske i interaktion mellan 

människor, maskiner och system. 

  

Heinonen (2014) har gjort en studie med syfte att finna konceptualisering samt beskriva 

finanssektorns kundrelationer. Studien utforskar kundvärdesskapandet i 

banksammanhang, styrkan och dynamiken av relationer, och strategier för förtroende 

och strategier för tillhandahållande av finansiella tjänster. Heinonen (2014) fann att 

finanssektorns kundrelationer är alltmer oförutsägbara och dynamiska, delvis på grund 

av tjänsteleverantören, exempelvis som följd av strategierna för tillhandahållande av 

tjänsterna, men att komplexiteten i relationerna oftast är hänförbart till faktorer utanför 

tjänsteleverantörens kontroll. Det som kunder med befogenhet gör på egen hand 

påverkar deras attityd och bedömning av finansiella tjänster. Heinonen (2014) 

konstaterar att bankers medvetenhet om kundrelationernas okontrollerbarhet och 

idiosynkrasi resulterar i nya möjligheter att vara närvarande för kunderna. Studien 

belyser vikten av att vidga fokus från vad tjänsteleverantören gör, till vad kunderna gör. 

Heinonen (2014) menar att det är viktigt för tjänsteleverantören att förstå mer om sina 

kunder än att förstå sin egen uppfattning av tjänstekvalitet, tillfredsställelse och lojalitet 

i kanaler såsom Internet och Mobilbank samt att fokus snarare måste ligga på hur 

kunder interagerar sina finansiella aktiviteter i sina liv. 
 

Anneli Järvinen (2014) har utfört en studie som försöker mäta konsumenters förtroende 

för banksektorn, där författaren jämför olika europeiska länder för att se om det finns 

avvikelser i konsumenters förtroende till banker på olika servicenivåer. Anneli Järvinen 

(2014) fann att det finns avvikelser mellan banktjänster i avseende till konsumenters 

förtroende till sin relation med banken, samt att konsumenter har högst förtroende för 

bankkonton, och lägst för pensioner och investeringar. Enligt Anneli Järvinen (2014) 

kan låg tillit vara ett tecken på att marknaden har allvarliga problem. Detta borde 

signalera till bankerna att det är dags att vidta åtgärder för att minska den upplevda 

risken i de tjänster som kan uppfattas som komplexa. Kanske även lansera enklare 

produkter, presentera tjänsteerbjudanden som är mer kundorienterade, anta ett 

beteendeperspektiv i kundrelationen, uppmuntra befintlig kundlojalitet samt 

upprätthålla hög prioritet på kundservice. Konsumenter med lågt förtroende måste 

närmas med andra strategier än de med högre förtroende (Anneli Järvinen, 2014). 

Resultaten från Anneli Järvinens studie visar att förtroende är en tjänstespecifik 

företeelse som varierar beroende på tjänst. 

 

Genomgående i vår studie har vi funnit att förtroende är en viktig aspekt för anammande 

av olika tjänster. Dimitriadis & Kyrezis (2008) har funnit att två dimensioner av 

förtroende spelar roll, dessa är känslomässigt förtroende och kognitivt förtroende. Dessa 

förtroenden skapas av tre olika variabler: Förtroende till företaget, företagets rykte samt 

benägenhet till förtroende (Dimitriadis & Kyrezis, 2008). Författarna fann även att 

komponenten förtroende för aktuell bank har visat sig vare den viktigaste förutsägande 

variabeln för förtroende för telefon och internet kanalerna, och att i nya omständigheter 

så som nya innovativa kanaler så visar individer förtroende till dessa kanaler om denne 

tror att banken är välvillig och rättvis (Dimitriadis & Kyrezis, 2008).  
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I detta teorikapitel har vi utifrån befintlig forskning djupare förklarat hur SST-

användande, som är navet i denna studie, påverkas av tjänstemarknadsföring, 

teknikberedskap, innovationsanamning samt teknikacceptans (se figur 2). Detta ligger 

till fortsatt grund för studiens utförande.  
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4. Praktisk metod 
I detta avsnitt kommer vi beskriva studiens tillvägagångssätt och praktiska 

genomförande. Inledningsvis beskriver vi kort företaget som vi har samarbetat med för 

att därefter gå djupare in på urvalsprocessen för studien och den datainsamlingsteknik 

vi använt oss utav. Vi diskuterar sedan forskningsetiska aspekter, metodkritik, 

bearbetning och återkoppling av enkätfrågorna med teorin. 

 

4.1 Swedbank 

Vår studie har genomförts i samarbete med Swedbank. Anledningen till att vi valde 

Swedbank var för att Stenudd tidigare arbetat på banken i Kalix därmed har access, 

samt att kontoret i Kalix har upplevt de problem som vi avser att undersöka i denna 

studie. För att förbereda oss valde vi att läsa på om Swedbanks historia under arbetets 

början. Även om vi inte anser att detta var avgörande för studiens betydelse så kände vi 

att det var relevant för oss författare för att få djupare insyn på hur banken verkar och 

lära känna organisationens struktur och få bredare förståelse för banken och dess 

verksamhet. Vi har även haft kontakt med kontorschefen i Kalix under arbetets gång 

vilket har underlättat tillgången till information. Därför har vi även valt att kort 

presentera Swedbank i vår praktiska metod. 

  

1820 bildades landets första Sparbank i Göteborg. 1992 skapades Sparbanken Sverige 

AB och Föreningsbanken AB. 1997 förenades Föreningsbanken och Sparbanken 

Sverige, och Föreningssparbanken bildades. Swedbank var då endast ett internationellt 

namn, som banken 2006 bytte namn till. Sparbankerna är idag fristående från 

Swedbank, men samarbetet mellan de är en viktig del i bägge parters Svenska 

bankverksamhet (Swedbank.se, u.å). Swedbank har idag omkring 8 miljoner 

privatkunder och cirka 600000 företagskunder. Med dessa siffror är Swedbank Sveriges 

största bank sett till antal kunder. Swebank har omkring 14000 anställda (Swedbank, 

2014). Swedbank i Kalix, tidigare Sparbanken, blev 2013 ett kontantfritt kontor. I Kalix 

kommun är även Handelsbanken och Nordea verksamma. Första viktiga steget i 

Swedbanks digitalisering var lanseringen av Internetbanken i mitten på 90-talet, därefter 

var nästa stora steg lanseringen av Mobilbanken kring 2010, och idag ökar både 

utvecklingstakten och användningsgraden tydligt i en allt snabbare takt (S. Bergdahl, 

personlig kommunikation, 18 februari, 2015). 

 

 

4.2 Val av undersökningsinstrument 

Problemforumleringen i vår studie är att undersöka hur banker i Sverige kan öka 

användandet av sina digitala banktjänster bland privatkunder. För att studera detta har vi 

som tidigare nämnt valt en kvantitativ studie med en enkät som mätinstrument bland 

annat för att det mest gjorts kvalitativa studier. Kvantitativ forskning är oftast 

förknippad med surveyundersökning och storskaliga studier vilket vidare innebär ett 

större antal respondenter och lättare att generalisera (Denscombe, 2009, s. 321-328).  

 

En kvantitativ studie innebär att mätningar och statistik samlas in och den insamlade 

datan omvandlas sedan till numeriska observationer (Backman, 2008, s. 33). Det finns 

flera fördelar med att använda sig av exempelvis en enkät, bland annat så formuleras 
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frågor identiskt till alla respondenter, vilket minskar risk för påverkan av så kallad 

intervjuareffekt från personen som utför intervjun, vilket kan bidra till viss felaktighet i 

resultatet (Bryman, 2011, s. 228-229). Nackdelar är exempelvis att respondenter inte 

uppfattar frågor korrekt, att respondenter läser igenom enkäten och svarar i “felaktig” 

ordning mot forskarnas tänkta ordning, och att respondenter när som helst kan 

avbryta/ignorera vissa frågor (Bryman, 2011, s. 230-231). Vidare kan forskare använda 

sig av öppna eller slutna frågor vid enkätundersökning, och det är viktigt att noga 

fundera vilket som passar aktuella studien. Öppna frågor drar fördel av att respondenter 

kan svara med egna ord, och att forskare undviker att missa oväntade svar, vilket kan 

vara fallet vid stängda frågor (Bryman 2011, s. 243). En nackdel med öppna frågor är att 

det eventuellt kan uppkomma misstag eller fel vid kodning, så kallat mätfel, samt att 

både kodningen och framförallt intervjun tar längre tid, vilket kan avskräcka 

respondenter (Bryman 2011, s.244). Slutna frågor är lättare att bearbeta, samt lättare och 

tydligare för respondenter att svara på, och även lättare för forskarna att ställa (Bryman 

2011, s. 245). En annan nackdel med enkäter kan vara att dessa inte alltid behandlar 

ämnet på djupet då enkätundersökningar oftast ger ytlig data (Denscombe, 2009, s.154). 

   

Det finns många olika typer av enkäter att välja bland när en undersökning görs som 

exempelvis, postenkäter, besöksenkäter gruppenkäter och Webbenkäter (Dahmström, 

2005, s. 76). Vår enkätundersökning besvarades på Internet genom en Webbenkät som i 

sin tur delades i olika grupper samt mailades till potentiella respondenter. Fördelarna 

med att använda Internet gentemot traditionella enkäter är bland annat att det är mycket 

billigare (kostnadsfritt i vårt fall), respondenterna kan svara i lugn och ro, går snabbare 

och smidigare att bearbeta materialet där det bland annat går att exportera data direkt till 

Excel och SPSS. Vi såg även fördelar med att använda en Webbenkät då vi kände att ett 

större urval var nödvändigt för vår studie. Med en Webbenkät kunde vi lättast få in svar 

från ett större sampel snabbt och smidigt då det bara tar sekunder att dela enkäten via en 

länk. Vidare gjorde vi en pilotstudie innan enkäten skickades ut där sex personer fick 

chansen att komma med feedback, på så sätt kunde vi identifiera eventuella brister i 

frågorna och korrigera dessa och därmed också motverka riskerna för bristfällig data. 

Ändringar som vi bland annat genomförde efter pilotstudien var att ändra en del 

begrepp och språkliga oklarheter så att dessa blev mer lättförståeliga, tydligare beskriva 

vad vår studie gick ut på, och inkludera de forskningsetiska aspekterna innan (vilket vi 

beskriver närmare längre ner). Annars tyckte samtliga pilotrespondenter att vår enkät 

var bra, väl uppställd, lättförståelig och verkade relevant för vår studie. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 258-259) är pilotstudier speciellt viktiga när en 

enkätundersökning görs, eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan 

hantera eventuella oklarheter. Bryman menar vidare att pilotstudier inte bara är till för 

att frågorna i sig ska bli bra utan bidrar även till att studien i sin helhet blir bättre. Våra 

korrigeringar resulterade till den slutgiltiga enkät som finns att läsa i appendix 1. 

 

4.3 Val av respondenter och urval 

Studiens kvantitativa enkät har besvarats av 185 bankkunder. Vi har valt att försöka 

fokusera på bankkunder i Kalix, dels på grund av accessen men också för att vi skriver 

på uppdrag för Swedbank i Kalix. Det finns inte några exakta siffror på exakt hur stort 

ett urval måste vara utan många faktorer har en inverkan när urval görs (Bryman, 2011, 

s. 190-191). Vidare menar Bryman att urvalsstorlek är en kompromiss mellan tid och 

pengar, men det är naturligt att ett större urval leder till bättre precision. Med en total 
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population på ungefär 16000 personer boende i Kalix så hade det förstås varit önskevärt 

ifall vi kunde få så många svar som möjligt. Vi är dock nöjda med vårt urval och anser 

att 185 är ett relativt stort antal respondenter och en spännande grupp att undersöka 

närmare. När det handlade om vilka bankkunder vi har valt att undersöka så har vi inte 

uteslutit andra kunder än Swedbanks eftersom vi inte såg en sådan avgränsning möjlig 

eller nödvändig då nästan alla banker idag erbjuder jämförbara digitala tjänster. Det har 

inte heller spelat någon roll vilket kön eller ålder respondenten tillhör, så länge denne är 

kund hos en bank så har personen kunnat svara på vår enkät. Även om vårt val av 

respondenter inkluderar främst personer från Kalix så ser vi ingen anledning till varför 

resultatet inte skulle kunna vara representativt för bankkunder i hela landet.  

Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att skapa ett urval från den totala 

populationen som undersöks. Dock menar Bryman (2011, s. 178) att det är högst 

osannolikt att det finns tid eller resurser att genomföra en undersökning som täcker in 

hela populationen och måste därför istället göra ett urval av populationen som 

undersöks. När det kommer till vilket urval som ska väljas så kan en författare välja 

mellan olika typer av urval som exempelvis ett sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Med ett sannolikhetsurval menar Bryman att man känner till 

sannolikheten att respektive enhet i populationen väljs ut. Ett icke-sannolikhetsurval å 

andra sidan är inte lika slumpmässig utan vissa individer har större chans att komma 

med än andra. Då vi har skickat ut enkäter till personer som bor eller har någon 

anknytning till Kalix kan vi inte säga att vi har gjort ett sannolikhetsurval, detta 

eftersom samtliga Kalixbor inte närvarat och svarat på enkäten och inte kommit med i 

urvalet. Vi har därför genomfört en form av ett icke-sannolikhetsurval. Det finns tre 

olika typer av icke-sannolikhetsurval som Bryman (2011, s.194-200) presenterar vilka 

är: snöbollsurval, kvoturval och bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval är när ett mindre 

antal individer väljs ut utav forskaren för att sedan använda dessa och få kontakt med 

andra relevanta individer som passar som respondenter. Bryman menar vidare att ett 

kvoturval är ett urval som forskaren skapar genom att olika kvoter bildas och fylls 

därefter ut med passande individer som speglar den undersökta populationen i termer av 

kön, ålder, etnisk tillhörighet etc. Varken snöbollsurval eller kvoturval har varit 

relevanta för oss då vår studie inte har ämnats välja ut specifika individer eller dela upp 

respondenter i kvoter. 
 

Johansson Lindfors (1993, s. 96) beskriver ett bekvämlighetsurval som namnet antyder 

ett urval av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Eftersom vi 

vill undersöka bankkunder som anses vara representativt för populationen valde vi ett 

bekvämlighetsurval där vi valde ut respondenter som fanns tillgängliga för att svara på 

vår enkät. Vi hade även en begränsad tidsperiod och var i behov av hög svarsfrekvens 

vilket ytterligare förklarar vårt val. 
 

Vi är medvetna om att problemet med ett bekvämlighetsurval är att det blir svårt att 

generalisera resultaten eftersom det inte alltid är självklart vilken population stickprovet 

är representativt för, utan består helt enkelt av de personer som fanns tillgängliga för 

oss. I vårt fall handlade det om personer som fanns tillgängliga för oss på en 

Facebookgrupp för Kalixbor och tillgängliga mailadresser som vi kunde utnyttja, även 

om dessa inte är helt representativa för exakt alla bankunder i Kalix. Men vi har ändå 

försökt att få ett relativt representativt urval genom att skicka ut och dela vår enkät till 

olika Kalixgrupper (med blandad köns och åldersfördelning) och genom olika 

mailutskick.  
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4.4 Utformning av enkät 

En enkät kan konstrueras på många olika sätt men det framgår oftast att frågorna ska 

vara lätta att förstå och tydliga för respondenterna (Johansson Lindfors, 1993, s. 113). 

Under enkätkonstruktionen försökte vi därför att skapa så tydliga och standardiserade 

frågor som möjligt med fasta svarsalternativ för att undvika missförstånd och eventuell 

förvirring hos respondenterna. Vi har undvikit långa frågor med svåra begrepp så att 

respondenten inte tröttnar (Bryman, 2011, s. 251). Vi anser att vår enkät har varit 

objektiv och värderingsfri där vi bland annat har avstått från att ställa ledande frågor. 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 76) underlättar även frågor som ställs med fasta 

svarsalternativ generaliseringen och jämförelse av data. Vi valde också att göra enkäten 

anonym eftersom vi vet av egna erfarenheter att respondenter oftast känner sig mer 

bekväma med att svara då vilket kan leda till ökad svarsfrekvens och mer ärliga svar. 

Bryman (2011, s. 233) påpekar också att problematiken med enkäter är i många fall 

bortfallet där det är viktigt att få enkäten och se så lätt och kort ut som möjligt för att 

inte skrämma iväg eventuella respondenter. Detta är något som vi författare hade 

kännedom av redan innan som respondenter där vi tidigare genom egna erfarenheter 

upplevt hur långa, svåra och tidskrävande enkäter lett till större bortfall och lägre 

svarsfrekvens. Vi har därför endast inkluderat relevanta frågor som kan kopplas ihop 

med vår studie och våra teorier, och exkluderat överflödiga frågor. 

  

Efter att ha utvärderat de enkätverktyg som fanns tillgängliga bestämde vi oss för att 

konstruera enkäten med hjälp av Google Forms som erbjuder möjligheten att skapa 

Webbenkäter som går att skicka ut via en länk. Genom Google Forms kunde vi skapa en 

kostnadsfri, enkel, tydlig och professionell enkät med en bra layout. Vår enkät är även 

programmerad så att bortfallet minimeras, där det inte går att slutföra och skicka in 

enkäten med ofullständiga svar, på så sätt har vi också kunnat eliminera det partiella 

bortfallet. Vi är medvetna om att vissa kan ha valt att avstå från enkäten helt och hållet 

på grund av att vi eliminerat det partiella bortfallet (där det inte går att skicka in 

ofullständiga enkäter) men detta är något vi har räknat med för att istället få så klara och 

tydliga svar som möjligt. 

 

Den första delen av vår enkät (se appendix 1) behandlar de enda demografiska frågorna 

(kön och ålder), vilket följs upp med kryssfrågor, skalfrågor (1-5) och Ja/nej/använder ej 

frågor, samt en valfri öppen fråga i slutet. Denscombe (2009, s. 218) menar även att det 

finns vissa riktlinjer för hur man väljer att formulera frågor och dess ordabetydelse. 

Anledningen till att vi inte lägger större vikt vid den demografiska aspekten är för att vi 

ville göra enkäten så anonym och attraktiv som möjligt att besvara och för att dessa inte 

är av största relevans för vår studie, där vi fokuserar på alla bankkunder. Känsliga frågor 

som exempelvis handlar om inkomstuppgifter, relationer och liknande har vi uteslutit då 

dessa inte skulle tillföra särskilt mycket för vår studie, samt för att detta kan avskräcka 

respondenter. Att dessutom fråga om klass eller social status är enligt Dahmström 

(2005, s. 140) känsligt och kan uppfattas som kränkande. I enkäten har vi bland annat 

frågat om vilka digitala tjänster som kunderna känner till, vilka de använder, hur nöjda 

de är, om de känner osäkerhet/obehag, om de har förtroende och liknande. Längre ner 

har vi även gjort en teorikoppling till enkätens frågor, detta för att underlätta för oss 

själva och läsaren att se sambandet i vårt arbete och lättare förstå hur studien och 

enkäten är uppbyggd. Enkäten har bestått av 21 frågor, och har uppskattningsvis tagit 

maximalt 5 minuter att besvara. 
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4.5 Forskningsetik 

Forskningsetik har blivit allt viktigare med åren då det inte går att komma ifrån det 

faktum att människor påverkas på ett eller annat sätt från att delta i studien (Magne-

Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 32). Att forskningsetiken är så pass viktig kan vi 

upptäcka i olika metodböcker som t.ex. Patel & Davidsson (2003) och Bryman (2011) 

där forskningsetik tagit allt större plats. Även om detta av många kan tänkas gälla 

främst inom kvalitativa studier där intervjuaren kan påverka på ett eller annat sätt så är 

forskningsetik även viktigt inom kvantitativa studier. Grundläggande för många av de 

etiska frågorna handlar om integritet, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet 

(Bryman, 2011, s. 131). När det kommer till att svara på enkäter kan inledningen vara 

avgörande för många respondenter att svara på enkäten (Johansson Lindfors, 1993, s. 

136). Vi har därför försökt att informera dessa om de etiska principerna vi har tagit 

hänsyn till och de riktlinjer vi följt när det kommer till att hantera personliga uppgifter. 

Det är viktigt att vi som författare tänker på de etiska aspekterna när vi samlar data, vi 

har därför hela tiden under arbetets gång försökt att behandla respondenterna med 

största respekt och tagit hänsyn till deras integritet. 
 

Etiska principer som blir speciellt viktiga inom vår studie är bland annat 

informationskravet som enligt Bryman (2011, s. 132) handlar om hur vi som forskare 

ska informera respondenterna om syftet med vår studie. Detta har vi försökt att göra på 

bästa sätt genom att informera individer om vad vår studie går ut på och att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta enkäten när som helst om de så 

önskar. Vidare påpekar Bryman att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet måste 

beaktas. Detta anser vi ha uppfyllt när vi har försäkrat deltagarna om att deras uppgifter 

förvarats säkert och behandlats med största möjliga konfidentialitet och anonymitet, 

samt att uppgifterna endast använts till studien och ingenting annat. Däremot har vi 

informerat att den färdiga studien kommer bli offentlig men att det inte går att 

identifiera enskilda respondenter. Som vår Webbenkät är konstruerad är det dessutom 

omöjligt för oss att identifiera vem som har svarat vad då vi endast känner till kön, ålder 

och övriga svar på deltagarna. Utifrån dessa principer har respondenterna också 

informerats om samtyckeskravet där de själva haft rätt att bestämma över sin 

medverkan. Vi har heller inte undanhållit information från respondenterna utan dessa 

kan efter en slutförd enkät ta del av resultatet och exempelvis se hur många andra som 

har svarat. Patel och Davidsson (2011, s. 60-61) poängterar bland annat att möjligheter 

för deltagare att se resultatet av undersökningen kan motivera dessa att delta. Eftersom 

vår enkät var Webbaserad anser vi från egna erfarenheter att många kan tänka sig att 

detta skiljer sig inom etik men en Webbenkät (internetbaserad forskning) följer samma 

etiska riktlinjer och principer som all annan forskning (Denscombe, 2009, s. 201-205). 

Detta har vi varit tydliga med att poängtera och understryka när vi delat enkäten online.  

 

En annan anledning till varför forskningsetik kan komma att vara så viktigt är för att i 

framtiden ha tillgång till samarbetsvilliga respondenter (Churchill et al, 2010, s. 43). 

Skulle vi exempelvis inte ha tagit hänsyn till deltagarnas integritet hade vi med stor 

sannolikhet inte haft lika villiga deltagare nu och i en eventuell framtida studie.  
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4.6 Praktisk genomförande: Bearbetning av enkätundersökningen 

Databearbetningen påbörjades samtidigt som vi började få in svaren. Vi utnyttjade 

SPSS tillsammans med Excel där dessa användes för att sammanställa och analysera 

den data vi hade fått. Eftersom vi har använt en Webbenkät kunde vi enkelt överföra all 

data. Vi började med att exportera all data till SPSS och Excel för att se samband och 

mönster. Då alla våra enkäter var fullständiga och vi inte fann särskilt många konstiga 

mönster där respondenten uppfattat frågan fel var det ett tacksamt jobb för oss att sätta 

igång. Detta tyder även på att vi har uppfyllt vårt mål på att ha en enkel och 

lättförståelig enkät. Enda problemet vi upplevt med enkätsvaren är att några få 

respondenter svarat inkonsekvent angående användande av Telefonbank och någon av 

budgetapplikationerna, där vissa i början av enkäten uppgett att de inte använder dessa 

tjänster, men ändå svarat att de upplever nytta med tjänsten. Detta tolkar vi som att 

dessa få ändå har använt tjänsterna någon gång, eller har dessa men inte använder aktivt. 

 

 

4.7 Kodning 

 

Vid kodning av enkäten har vi använt oss av flera separata Excel ark parallellt, ett med 

de ursprungliga svaren, ett omkodat och ett med kodförklaring, där vi skrivit ut 

översättning till kodningen vi gjort, och förklaring till de olika grupperingarna vi gjort. 

Utöver omkodning av enkätsvaren har vi även kodat upp våra 5 vanligaste 

användarkombinatoner, åldersgrupper, samt grupperat individer som vi identifierat som 

tidiga/sena anammare.  

 

Till att börja med så har vi kodat de olika användarkombinationerna av digitala 

banktjänster, vilket uppgick till 20 olika användarkombinationer för “vilka av följande 

banktjänster använder du” och 25 olika användarkombinationer för “vilka av följande 

banktjänster känner du till”. Den mest förekommande användarkombinationen 

(Internetbank, Mobilbank, Mobilt BankID, Swish) för “vilka av följande banktjänster 

använder du” har exempelvis kodats till grupp 4, och liknande för “vilka av följande 

banktjänster känner du till”. 

 

För att underlätta vid olika statistiska analyser har vi använt en rad olika kombinationer 

och kolumner med både dummyvariabler och nominalvariabler till dessa grupperingar 

för att kunna köra rätt tester på rätt sätt. Koderna har summerats ihop och jämförts med 

ursprungliga svarsarket för att stämma av att alla svar räknats med, och att alla summor 

stämmer. 

 

För “Hur välinformerad känner du dig om följande tjänst” har likertskalorna kodats 1-5 

där 1 motsvarar lägst, (inte alls informerad), och 5 motsvarar högst, (väl informerad). 

Använder ej har kodats till 0. Samma kodning har använts för “hur nöjd är du med 

följande tjänst” samt för “Hur stor nytta upplever du att följande tjänst bidrar med”. 

Kommandot sök och ersätt i Excel har underlättat kodningen, då vi markerat aktuella 

kolumner, ersatt alla, exempelvis “ganska stor nytta” med 4. Excel har därefter 

rapporterat hur många ersättningar som utförts, och denna siffra har vi sen stämt av med 

vårt ursprungliga svarsark för att kontrollera att alla summor varit korrekt. Tanken från 

början var att använda så många av våra enkätfrågor som möjligt för att gruppera, 

analysera och jämföra olika respondenter. Vi trodde exempelvis att förtroende för bank 

samt förtroende för digitala banktjänster skulle vara intressant att titta på, men då vi fått 
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så pass få respondenter med lågt förtroende i bägge dessa kategorier så har vi inte valt 

att använda oss av dessa i våra grupperingar. Vi har utgått från frågorna om risktagande, 

förändring samt inflytande för att kategorisera tidiga och sena anammare utifrån 

studiens teorikapitel.  

 

 

4.8 Metodkritik  

Det är viktigt som författare att vara kritiskt till sin egen studie och vara medveten om 

att det ibland kan finnas brister i arbetet oavsett tillvägagångssätt. Patel & Davidsson 

(2011, s. 69) understryker bland annat att det är respondenterna som är källan till 

ursprungsinformation. I detta avsnitt vill vi bland annat framhäva respondenternas roll i 

termer av hur de har påverkat resultatet, och samtidigt ifrågasätta och kritiskt granska 

den information vi fått. Det urval som har gjorts i denna studie (bekvämlighetsurval) 

hade kunnat göras på ett annat sätt om vi istället haft mer tid, pengar och andra 

nödvändiga resurser. Ett sannolikhetsurval hade exempelvis gett oss mer generaliserbara 

resultat och hade kunnat minimera samplings och urvalsfelet (Bryman, 2011, s. 179-

183). Vi anser att det hade varit fördelaktigt att göra även en kvalitativ studie i 

kombination med en kvantitativ där vi bland annat hade kunnat intervjua bank och 

kontorschefer för att se hur dessa ser på digitaliseringen och hur det ser ut internt hos 

bankerna. Men som tidigare nämnt, på grund av tidsramen som hade behövts för att 

ordna dessa intervjuer har vi exkluderat detta alternativ. 

 

Vi kunde heller inte kontrollera och veta exakt vilka som har fyllt i enkäterna vilket kan 

ställa till det för oss (Bryman, 2011, s. 230). Samma person har exempelvis kunnat fylla 

i vår Webbenkät två gånger och på så sätt påverkat resultatet. Vi har heller inte kunnat 

se hur många personer som har valt att avstå från enkäten, och därav inte heller mätt 

bortfall då vi inte vet hur många som har uppmärksammat enkätens existens då den 

delats ut via sociala medier och på de utskick som har gjorts. Dock kan vi misstänka att 

orsaker till eventuellt bortfall kan bero på tidsbrist, ointresse och liknande. (Dahmström, 

2011, s. 152, 356). Det finns två typer av bortfall enligt Dahmström, individbortfall där 

individer inte svarat på enkäten alls och partiellt bortfall, där alla frågor inte besvarats 

fullständigt (Dahmstöm, 2011, s. 356). Vi är även medvetna om att vissa kan ha valt att 

avstå från enkäten helt och hållet på grund av att vi eliminerat det partiella bortfallet 

(där det inte går att skicka in ofullständiga enkäter) men detta är något vi har räknat med 

för att istället få så klara svar som möjligt.  
 

En nackdel med enkäter gentemot intervjuer är att respondenterna inte har samma 

möjligheter att ställa direkta frågor om något varit oklart. Därför har det också varit 

svårt för oss att veta om respondenterna varit i samförstånd och kunnat svara på 

frågorna korrekt. Eventuella orsaker och beslut från de som inte deltagit har vi heller 

inte kunnat identifiera då enkäten varit anonym och delats ut flitigt till många. Vi har 

fokuserat på att få svar från Kalixbor eller personer som har anknytning till Kalix. Dock 

kan vi fortfarande inte säkerställa att det endast är Kalixbor som fyllt i enkäten då vi helt 

enkelt inte kunnat veta om respondenterna faktiskt bor i Kalix eller haft någon koppling 

till Kalix. Det kan exempelvis ha funnits medlemmar från andra städer, som ändå blivit 

medlemmar i Kalixgrupperna där vi delat ut enkäten, utan att ha direkt anknytning till 

staden. Då enkäten har skickats ut elektroniskt vet vi heller inte i vilken situation som 

respondenten befunnit sig i då han/hon besvarade enkäten, dock vet vi med säkerhet att 

alla respondenter har presenterats med samma information från vår sida och haft samma 
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förutsättningar för att besvara enkäten. Utifrån våra uppsatta mål anser vi att 

datainsamlingen ändå varit givande och tillfredställande där vi har lyckats fånga in 40 % 

män och 60 % kvinnor och spridning i olika åldersgrupper mellan 16-75. Enkäten har 

gått att besvara via datorer, smartphones och surfplattor. Vi är medvetna om att med en 

elektronisk enkät når vi endast ut till de som har tillgång till någon av dessa plattformer 

och individer som kanske inte använder digitala tjänster faller bort.  Men som vår studie 

är konstruerad vill vi endast mäta de som faktiskt använder, eller har möjlighet att 

använda digitala tjänster, och icke-användarna blir på så sätt inte lika betydande för oss. 
 

4.9 Enkätfrågor och teorikoppling 

Fråga 1: “Kön” Det har tidigare påvisats att det finns skillnader mellan hur män och 

kvinnor använder digitala banktjänster, och i vilken omfattning. Vi tycker att det är av 

relevans att se hur respondenternas svar skiljer sig mellan könen för att testa om vårt fall 

skiljer sig från tidigare studier, där exempelvis Laukkanen & Pasanen (2008) påvisat att 

män tenderar att använda mobila banktjänster i högre utsträckning. 

 

Fråga 2: “Ålder”: Att se hur användande skiljer sig mellan olika åldersgrupper har stor 

relevans för vår studie, och även för bankerna. 

 

Fråga 3: “Vilka av följande banktjänster använder du”: Vi vill se vilka banktjänster som 

används och inte används av respondenterna. Detta kan bankerna själva se på specifika 

kunder i sina databaser, men med vår enkät kan vi se vad som särskiljer respondenter 

som använder en viss kombination av banktjänster och utifrån det lägga upp strategier 

för hur bankerna bör kommunicera ut sina banklösningar. 

 

Fråga 4: “Vilka av följande banktjänster känner du till”: Vi vill se hur välinformerade 

respondenterna är om de olika banktjänsterna. Känner de som endast använder en/ett 

fåtal banktjänster till övriga tjänster? Tidigare forskning har bevisat att otillräcklig 

information kan bromsa upp anamning. 

 

Fråga 5: “Hur välinformerad känner du dig om följande tjänst”: Pikkarainen med flera 

(2004) har kommit fram till att de mest inflytelserika faktorerna för anamning, 

framförallt av Internetbank, visade sig vara upplevd nytta och mängden information 

individer hade om internetbanktjänsterna. Därför vill vi se om respondenterna upplever 

att de är väl informerade om de aktuella digitala banktjänsterna idag. 

 

Fråga 6: “Hur nöjd är du med följande banktjänst”: Vi vill se och jämföra hur 

kundnöjdheten ser ut för de olika tjänsterna för att få ökad förståelse för hur banker bör 

utveckla sina tjänster och marknadsföringskampanjer. 

 

Fråga 7: “Hur stor nytta upplever du att följande tjänst bidrar med”: Även denna fråga 

kopplar vi till Pikkarainen med fleras studie (2004) där man fann att upplevd nytta 

tillsammans med mängden information påverkar hur individer anammar 

Internetbankstjänster. Därför vill vi se vilka tjänster som upplevs som nyttigast, och 

stämma av om dessa är de tjänster som i störst omfattning faktiskt anammats av 

respondenterna. 
  
Fråga 8: “Upplever du osäkerhet/obehag när du använder följande tjänst”: Nui Polatoglu 

& Ekin (2001) har kommit fram till att upplevd säkerhetsrisk länge varit ett av de stora 
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hindren för antagandet av digitala banktjänster, samt att nya banktjänster har inneburit 

en större upplevd risk hos kunderna. Även Lee (2009) menar på att säkerhetsrisken har 

varit det största hindret som har bromsat upp digitaliseringen. Harris & Goode (2004) 

konstaterar att individer ofta känner större osäkerhet när dessa utför transaktioner på 

Internet. Forskare har även kommit fram till att många individer fortfarande är oroade 

över användningen, behandlingen och den hanteringen av deras privata uppgifter 

elektroniskt (Flavián & Guinalíu, 2006). Vi vill se om bankkunderna i vår undersökning 

upplever osäkerhet/obehag när de använder sig av sina digitala banktjänster, samt 

jämföra hur de som använder specifika kombinationer, eller hur de som använder de 

flera/få banktjänster skiljer sig i upplevd oro. 
 

Fråga 9: “Hur upplever du användandet av följande tjänst”: Curran & Meuter (2005) 

kom fram till att enkelhet var betydande för attityder mot SST och att risk är den 

viktigaste faktorn när det handlade om internetbanktjänster. Därför vill vi mäta hur 

enkel/svår de olika banktjänsterna uppfattas av respondenterna, för att se om bankerna 

behöver förändra sina tjänster eller utbilda sina kunder bättre/annorlunda. 
 

Fråga 10+11: “Har du förtroende för de digitala tjänster du använder idag” & “Har du 

förtroende för din bank?”: Casaló med flera (2007) har kommit fram till att 

Webbplatsens säkerhet, integritetshantering, rykte och användarvänlighet är direkt 

kopplat till konsumenters förtroende för Webbplatsen. Denna säkerhets och 

förtroendekänsla leder dessutom till relationsskapande mellan parterna. Mukherjee & 

Nath (2003) har funnit att delade värderingar, säkerhet och integritet har störst värde för 

kunderna när det handlar om förtroende, och att höga nivåer av dessa komponenter tros 

leda till bättre relationer med kunderna. Kunder kan visa ovilja att använda de 

elektroniska banktjänsterna som ett resultat av lågt förtroendet beroende på hur banker 

hanterar kundernas säkerhets och integritetsuppgifter (Yousafzai et al, 2010, s. 1181). 

Därför vill vi mäta hur förtroendet hos respondenterna ser ut för banken samt för de 

digitala tjänster som respondenterna använder sig av idag. 

 

Fråga 12: “Känner du dig tvingad att använda digitala banktjänster idag”: Tidigare 

studier har påvisat att om man tvingar sina kunder att använda SST-lösningar, eller om 

kunderna känner sig tvingade, så resulterar detta ofta i negativa attityder mot den 

aktuella lösningen. Därför vill vi se om bankkunder idag känner sig tvingade till att 

använda bankernas självserviceteknik. Reinders med flera (2008) har dock kommit fram 

till att om SST-tjänsten kombineras med möjlighet till fysiskt hjälp, vilket är fallet på de 

orter där kundens bank har kontor, så kan dock en tidigare misslyckad erfarenhet av 

SST-tjänsten vändas till något positivt. 

 

Fråga 13+14: “Upplever du att de tjänster du använder idag erbjuder ökad flexibilitet” 

& “Upplever du att de tjänster du använder idag erbjuder ökad kontroll över din 

ekonomi”: Parasuraman (2000) har funnit att optimism, som är en av de viktiga 

beståndsdelarna i technology readiness, påverkar technology readiness nivån hos 

individer. Med optimism menar Parasuraman att tekniken erbjuder ökad smidighet, 

kontroll och effektivitet. Detta är enligt oss en lämplig fråga för att se skillnader och 

grovt kategorisera in TR nivå hos respondenter efter Parasuramans modell. 

 

Fråga 15: “Hur skulle du bedöma din inställning till förändring”: Enligt Rogers (1995) 

har personer som är positiva till förändring större sannolikhet att anamma innovation. 
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Fråga 16: “Hur skulle du bedöma din inställning till risktagande”: Rogers (1995) har i 

sina studier kommit fram till att risktagare anammar ny teknik i snabbare takt. Vi vill se 

om vi kan se detta samband än idag, får att se om bankerna exempelvis bör vidta 

åtgärder för att sänka den upplevda risken associerad med SST. 

 

Fråga 17: “Upplever du att du har nog starkt inflytande för att skapa förändring”: 

Rogers (1995) har även funnit att de personer som befinner sig i en position där de har 

tillräckligt inflytande för att skapa förändring anammar ny teknik i större omfattning. 

Även detta vill vi testa för att se om det är aktuellt än idag. 
 

Fråga 18+19: “Känner du oro över hur dina privata uppgifter hanteras när du använder 

digitala banktjänster via dator” & “Känner du oro över hur dina privata uppgifter 

hanteras när du använder digitala banktjänster via mobil”: Flavián & Guinalíu (2006) 

har funnit att många individer fortfarande är oroade över användningen, behandlingen 

och hanteringen av deras privata uppgifter elektroniskt och att detta kan skada 

förtroendet och därigenom bromsa anamning av digitala tjänster. 

 

Fråga: 20: ”Upplever du att digitala banktjänster påverkat din relation till din 

huvudsakliga bank”: Vi vill se hur bankkunder upplever att digitala banktjänster skadar, 

gynnar eller inte alls påverkar deras relation till sin bank. 

 

Fråga 21: “Hur upplever du din relation till din huvudsakliga bank”: Denna fråga har vi 

lagt till på slutet av enkäten som en frivillig öppen fråga, för att se om vi eventuellt ser 

några typiska kommentarer/uppfattningar om hur relationen till banken upplevs av 

respondenterna. 
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5. Empiri & resultat 
I detta kapitel redovisas empirin från studiens enkätundersökning i text, tabeller och 

diagram, för att försöka tydliggöra resultatet. Här introducerar vi även statistiska tester 

och hur vi hanterat data. 
 

 

5.1 Deskriptiv empiri 

Inledande i vår enkät behandlas de enda två demografiska variablerna kön och ålder. 

För att framföra våra resultat på ett snyggt sätt kommer vi i fortsättningen att använda 

tabeller och diagram för att lättare redovisa grundläggande statistik. 

 
Figur 11 - könsfördelning 

 

Totalt besvarade 187 personer enkäten, varav 2 bortfall. Slutligen hade 111 kvinnor och 

74 män besvarat denna, det vill säga en relativt jämn könsfördelning hos respondenterna 

(se figur 11) Vi valde att dela enkäterna elektroniskt i olika grupper på sociala medier 

och i och med vårt bekvämlighetsurval har vi lyckats fånga in aningen fler kvinnor än 

män. Åldersintervallet på studiens respondenter varierar från 16 till 75, och vi anser oss 

därför ha en bra åldersspridning i studien. Vi accepterade samtliga ålderskategorier så 

länge dessa individer var bankkunder. Medelåldern på dessa var 37,59, (se figur 13) och 

av de 185 respondenter som innefattas i studien är alla dessa inkluderade då vi inte 

upptäckte några större konstigheter i svaren. Vi har endast upptäckt och uteslutit 2 

bortfall, en respondent som uppgett ålder 488 år och en som uppgett ålder 2 år. Den 

vanligast förekommande åldern bland respondenterna var 23 åringar där hela 18 

personer ingick. Utöver detta så är det stor spridning mellan åldrarna vilket tyder på att 

vi har lyckats med att fånga upp flera ålderskategorier. I figur 12 nedan visas en boxplot 

över åldersfördelningen mellan män och kvinnor. 
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Figur 12 - Boxplot kön & ålder 

 

 
Figur 13 – Åldersfördelning 

 

Vi valde att distribuera enkäterna på ett antal olika Kalixgrupper på sociala medier för 

att få ett mer representativt urval. Vi förväntar oss därför att respondenterna är från 

Kalix eller har någon anknytning till Kalix. I och med den spridda åldersfördelningen 

har vi har valt att dela upp åldersgrupperna i fyra grupper som vi kodat: 1=16-25, 2=26-

39, 3=40-55 och 4=56- och uppåt. Anledningen till detta är att vi lättare ska kunna 

gruppera och senare analysera samband och skillnader mellan åldersgrupperna 

ungdomar, tidiga vuxna, medelålders och äldre personer. Vi anser att detta är lämpliga 

ålderskategorier för fortsatt analys. I åldersgrupp 1 har vi totalt 72 respondenter, i grupp 

2 är det 29 stycken, i grupp 3 58 stycken, och i grupp 4 har vi 26 respondenter (se figur 

14 och 15). 
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Figur 14 - Andel respondenter/åldersgrupp 

 

 
Figur 15 – Medelålder/åldersgrupp 

 

5.2 Användande och igenkännande 

Totalt 179 personer använder Internetbanken och i princip alla respondenter (184 

respondenter) känner till denna, medans endast 119 använder Mobilbank trots att 157 

stycken uppgett att de känner till denna tjänst. 147 av respondenterna använder Mobilt 

BankID och 174 av studiens deltagare har uppgett att de känner till denna. Över hälften 

(118 st.) använder Swish, och större majoriteten av alla respondenter känner till denna 

tjänst (177 st.). Endast 24 personer har uppgett att de använder Telefonbank trots att 132 

personer känner till denna. 21 respondenter har angett att de använder någon av 

budgetapplikationerna utgiftskollen/Tink/Qapital och endast 47 personer från 

undersökningen känner till någon utav dessa tjänster. Endast 2 respondenter har svarat 

att de inte använder någon av de aktuella banktjänsterna, och en enda respondent har 

uppgett att denne inte känner till någon av banktjänsterna.  
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Tabellerna nedan visar hur fördelningen av användande och igenkännande av tjänsterna 

ser ut hos respondenterna. Det som klart sticker ut mest från diagrammen nedan är att i 

princip alla bankkunder använder och känner igen Internetbanken. Mobilt BankID har 

också ett högt användande och igenkännande bland kunder. Utgiftskollen/Tink/Qapital 

är däremot väldigt okända för kunderna och används i låg grad. En annan tjänst som bör 

undersökas närmare är Telefonbank där igenkännande av tjänsten är högt medan endast 

24 personer använder denna. 

 

 
Figur 16 – Användande 

 

 
Figur 17 - Igenkännande 
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5.3 Användarkombinationer 
 

En nackdel med vår enkät är att vi inte kunnat programmera så att enkäten automatiskt 

fyller i “använder ej” alternativet för aktuell tjänst för alla frågor, därför har 

respondenterna också varit tvungna att upprepa “använder ej” för berörda tjänster. I vårt 

resultat ser vi att vissa respondenter inte alltid varit helt konsekventa med detta, men vi 

har valt att kolla på första förekommande fråga om detta: “Vilka av följande 

banktjänster använder du”. Utifrån denna fråga har vi identifierat de 5 vanligaste 

användarkombinationerna (se figur 18). 
 

 
Figur 18 - användarkombinationer 
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Dessa användarkombinationer har vi sen jämfört mot våra åldersgrupperingar med hjälp 

av korstabeller, för att se hur åldern skiljer sig inom våra 4 största användargrupper. 

Åldersgruppsfördelningen inom de olika användarkombinationerna ser ut som följande:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 – åldersgruppsfördelning kombination 1           Figur 20 – åldersgruppsfördelning kombination 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 - åldersgruppsfördelning kombination 4          Figur 22 – åldersgruppsfördelning kombination 5 

 

 

Vi ser i figur 19-22 ovan att de användarkombinationer med flest antal tjänster har 

större andel användare från de lägre åldersgrupperna, och tvärtom, 

användarkombination 1 med endast Internetbank 1 har störst andel användare från den 

äldsta åldersgruppen, och användarkombination 3 med Internetbank, Mobilbank och 

Mobilt BankID har störst andel användare från grupp 3, “medelåldersgruppen”. 

Användarkombination 4, som är den vanligaste i vår studie har störst andel användare 

från den yngsta, användargrupp 1. Som vi sett tidigare så är den åldersgruppen den 

största i vår studie med 72 respondenter, med en medelålder på 21,89 år. Åldersgrupp 2 

består av 29 respondenter med en medelålder på 32,17 år. Grupp 3 omfattar 58 

respondenter med en medelålder på 48,03 år, och grupp 4 26 stycken respondenter med 

en medelålder på 63,85. Alla 185 respondenters totala medelålder är 37,59 (se figur 15). 
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5.4 Informationsnivå  

 

 Totalt 170 av respondenterna känner sig väl, eller relativt väl informerad om 

Internetbank. Endast tre respondenter har uppgett att de inte alls känner sig 

informerad om Internetbank, och 12 personer har uppgett att de känner sig 

medelmåttligt informerade om Internetbank.  

 

 För Mobilbanken skiljer sig dessa siffror. För denna känner sig 126 stycken väl, 

eller relativt väl informerad, 31 personer medelmåttligt informerad, och totalt 28 

stycken kände sig otillräckligt eller inte alls informerade. 

 

 Motsvarande siffror för Mobilt BankID ser relativt likt ut, här uppger 136 

respondenter att de är väl, eller relativt väl informerade. 30 personer uppger att 

de känner sig medelmåttligt informerade, och totalt 19 personer känner sig 

otillräckligt eller inte alls informerade. 

 

 För Swish uppger 128 stycken att de känner sig väl, eller relativt väl 

informerade. 26 personer känner sig medelmåttligt informerade, och totalt 31 

respondenter känner sig otillräckligt eller inte alls informerade. 

 

 För Telefonbank skiljer sig resultaten mer. För denna är det endast 57 som 

känner sig väl, eller relativt väl informerad. Vidare kände sig 49 personer 

medelmåttligt informerad, och hela 79 personer kände sig otillräckligt, eller inte 

alls informerade. 

 

 För budgetapplikationerna Utgiftskollen/Tink/Qapital uppger endast 15 stycken 

att de känner sig väl, eller relativt väl informerade, 23 stycken medelmåttligt 

informerade och så högt som 147 stycken av respondenterna kände sig 

otillräckligt, eller inte alls informerade för dessa tjänster. 

 

 

5.5 Nöjdhet 

 
 På enkätfrågan om nöjdhet har vi använt en femgradig skala där 5 motsvarar 

mycket nöjd, 3 neutral och 1 missnöjd. 

 För Internetbanken har hela 158 stycken rankat sin nöjdhet till 4 eller 5 på en 

femgradig skala. 21 personer har svarat 3 neutralt, och endast 2 respondenter har 

svarat 1-2 på nöjdhetsskalan. 

 

 För Mobilbank har 111 stycken svarat 4-5. 18 stycken har svarat 3, och en enda 

respondent har svarat 1-2. 

  

 För Mobilt BankID har hela 138 personer svarat 4-5, 15 stycken har svarat 3 och 

endast 2 respondenter har svarat 1-2. 
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 För Swish har 117 svarat 4-5, och 8 stycken har svarat 3, och endast 4 

respondenter har svarat 1-2. 

 

 För Telefonbank har 23 stycken svarat 4-5, 18 stycken har svarat 3, och 6 

personer 1-2. Som tidigare nämnt såg vi att Telefonbank totalt hade 24 

användare (vi har utgått utifrån första frågan i enkäten), dock har fler valt att 

svara på hur nöjda dessa känner sig. Vi har valt att tolka svaren som att dessa 

personer har haft eller har Telefonbank utan att faktiskt använda den aktivt. 
 

 För budgetapplikationerna har 15 personer svarat 4-5 i kundnöjdhet, 11 stycken 

svarat 3, och endast 3 personer 1-2. Även här ser vi att fler har svarat och att 

totalen uppgår till mer än det antal i första frågan om användande där 

sammanlagt 21 personer använde någon av dessa tjänster. Vi har valt att tolka 

detta på samma sätt som Telefonbank där dessa respondenter har eller har haft 

någon av dessa tjänster utan att använda dem aktivt. 

 

5.6 Nytta 

 

 För Internetbanken har så vi funnit relativt höga siffror, där 161 personer svarat 

att de upplever att denna bidrar med stor eller ganska stor nytta, 18 stycken att 

den bidrar med medelstor nytta, och endast 3 respondenter har svarat viss nytta, 

och ingen har svarat ingen nytta. 

 

 För Mobilbank har 115 stycken uppgett att de upplever den bidra med stor, eller 

ganska stor nytta. Bara 9 personer har uppgett att den bidrar med medelstorstor 

nytta, och så få som 3 respondenter har svarat att den endast bidrar med viss 

nytta. Det är ingen som har svarat ingen nytta. Däremot är, som nämnt tidigare, 

användarfrekvensen relativt låg för Mobilbank.  

 

 För Mobilt BankID har 144 personer uppgett att de upplever att denna tjänst 

bidrar med stor eller ganska stor nytta, 8 stycken att den bidrar med medelstor 

nytta, och samma som tidigare tjänster så har endast 3 respondenter svarat att 

den endast bidrar med viss nytta, och ingen har uppgett att den inte bidrar med 

någon nytta alls. 

 

 För Swish så har 113 svarat att denna tjänst bidrar med stor, eller ganska stor 

nytta. Totalt 12 stycken har svarat att den bidrar med medelstor nytta, och bara 6 

respondenter har svarat att den bidrar med viss eller ingen nytta.  

 

 För Telefonbank så är, som tidigare konstaterat, användarfrekvensen låg. Dock 

har fler tagit vara på att svara än faktiska användarna (som uppgår till 24 st. i 

första frågan). 

 

 Av respondenterna har 19 stycken uppgett att Telefonbank bidrar med stor eller 

ganska stor nytta, 10 stycken att den bidrar med medelstor nytta, och 26 

respondenter att den bara bidrar med viss eller ingen nytta. 
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 För budgetapplikationerna så gäller samma sak som med Telefonbank, låg 

användarfrekvens men ändå fler som valt att svara. Totalt har 8 respondenter 

uppgett att någon av dessa bidrar med stor eller ganska stor nytta, 4 stycken 

medelstor nytta, och 15 respondenter att de endast bidrar med viss eller ingen 

nytta. 
 

5.7 Osäkerhet/obehag 

 
Av studiens respondenter har endast 10 personer uppgett att de känner osäkerhet/obehag 

när de använder Internetbank, Mobilbank Mobilt BankID samt Swish. För 

budgetapplikationerna har 2 av användarna uppgett att de känner osäkerhet/obehag vid 

användande. Telefonbank är den enda tjänsten där inte en enda respondent uppgett att 

de upplever osäkerhet/obehag vid användande. 

  
 

5.8 Enkelhet 
 

 För Internetbanken har 135 respondenter uppgett att de upplever Internetbanken 

som enkel att använda, och 45 stycken har uppgett att de upplever den neutral. 

Endast 2 användare har svarat att de upplever denna tjänst svåranvänd. 

 

 För Mobilbanken uppger 108 stycken att de upplever denna tjänst enkel att 

använda, och 18 respondenter har uppgett neutral, och endast 1 användare har 

svarat att de upplever denna tjänst svåranvänd. 

 

 För Mobilt BankID uppger 129 stycken att de upplever denna tjänst enkel, 19 

respondenter som neutral och endast 4 användare har uppgett att de upplever 

denna tjänst svåranvänd. 
 

 För Swish uppger 118 stycken att denna tjänst upplevs enkel att använda, 8 

personer neutral och 1 enda användare upplever Swish som svårt att använda. 
 

 För Telefonbank uppger 22 stycken av studiens respondenter att de upplever 

denna tjänst enkel att använda, 19 stycken har svarat neutral och 5 stycken som 

svår. Här kan vi också se att fler än de faktiska 24 användarna från första frågan 

svarat. 
 

 För budgetapplikationerna har 15 stycken uppgett att de upplever dessa tjänster 

enkla att använda, och 9 stycken har svarat neutral. Ingen användare har svarat 

svår. 
  

5.9 Förtroende 

Hela 174 respondenter har uppgett att de känner förtroende för sin huvudsakliga bank, 

där endast 11 personer svarat att de inte känner förtroende. 
 

Förtroende för de digitala banktjänster som respondenterna använder, uppger hela 178 

respondenter att de har förtroende för de digitala banktjänster de använder idag, och 

endast 7 personer svarat att de inte har förtroende för dem. 
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108 av respondenterna känner sig tvingade att använda digitala banktjänster idag, och 

77 stycken uppger att de inte känner sig tvingade. 

  

5.10 Ökad kontroll/flexibilitet  

Totalt 167 av studiens respondenter upplever att deras digitala banktjänster ger dem 

ökad kontroll över deras ekonomi, och 169 stycken uppger att deras digitala 

banktjänster ger dem ökad flexibilitet över sin ekonomi. Motsvarande siffror: 18 

stycken upplever inte att deras digitala banktjänster ger dem ökad kontroll över sin 

ekonomi, och 16 personer uppger att deras digitala banktjänster inte ger dem ökad 

flexibilitet över sin ekonomi. 
 

5.11 Respondenternas inställning till förändring/risktagande 

Totalt 146 av studiens respondenter uppger att de har positiv, eller något positiv 

inställning till förändring. De som har neutral inställning uppgår till 32 stycken, och 7 

stycken har svarat negativ eller något negativ.  
 

Av studiens respondenter har 57 stycken svarat att de har positiv eller något positiv 

inställning till risktagande, 75 stycken har uppgett neutral inställning till risktagande, 

och 53 stycken har svarat negativ eller något negativ inställning till risktagande. 
 

5.12 Inflytande 
 

Totalt 51 personer har svarat att de upplever sig ha nog starkt inflytande för att skapa 

förändring, 66 stycken har svarat att de inte upplever sig ha nog starkt inflytande för att 

skapa förändring, och 68 personer uppger att de inte vet. 
 

5.13 Oro över hur uppgifter hanteras via dator/mobil 

43 av studiens respondenter har svarat att de känner oro över hur deras privatuppgifter 

hanteras när de använder digitala banktjänster via dator, och 48 personer uppger att de 

känner oro när de använder via mobil.   

 

5.14 Hur relationen till banken påverkats av digitala banktjänster 

Totalt 66 personer upplever att deras relation till sin huvudsakliga bank blivit bättre, 

eller något bättre med digitala banktjänster. Av respondenterna tycker 92 stycken inte 

att relationen påverkats, och 27 stycken tycker att relationen blivit sämre, eller något 

sämre.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi bland annat utifrån den teoretiska referensramen de 

resultat som har framkommit i empirin. Fokus kommer ligga på att analysera och tolka 

alla de enkätsvar vi har fått, se på orsaker och samband samt att koppla dessa till de 

teorier vi använt. Analysen avser att mynna ut i en slutdiskussion där vi knyter ihop 

studien. 
 

6.1 Inledande analys 

Vi kan konstatera att vi anser att köns och åldersspridningen har varit god i studien. 

Värt att åter påpeka är dock att det har varit aningen fler kvinnor än män som svarat på 

enkäten. Det hade varit fördelaktigt om vi hade lyckats fånga in jämnare fördelning 

mellan könen. Det hade även varit fördelaktigt att fånga upp fler personer från 

åldersgrupp 2 (26-39) och åldersgrupp 4 (56-) där vi endast lyckades fånga in 16 % från 

åldersgrupp 2 och 14 % från grupp 4. Detta kan ha påverkat resultatet och gett en mer 

snedvriden fördelning där vi bland annat ser ett samband med åldersgruppen 56- som 

sena anammare av teknik. Hade vi exempelvis lyckats få med fler personer från 

åldersgrupp 4 så hade vi möjligen sett ett större antal personer som ej känner igen och 

använder tjänster som Mobilt BankID och Mobilbank utan istället använder 

användarkombination 1 (endast Internetbanken). Vi har dock lyckats få med alla 

åldersgrupper som i någon form använder digitala tjänster. För att undersöka om det var 

någon skillnad mellan könen och användande av olika tjänster körde vi ett chi-två-test. 

Vi testade kön mot alla separata banktjänsterna och kom fram till att det inte fanns 

någon signifikant skillnad för någon av dessa. Vi motbevisar därmed också Laukkanen 

& Pasanen, (2008) som påstår att kön är en tydlig särskiljande variabel då män i större 

omfattning exempelvis använder mobila banktjänster. Författarna kom vidare fram till 

att medelåldersgruppen (som vi har benämnt som åldersgrupp 3) flitigast använder 

dessa tjänster. Våra analyser pekar dock på att åldersgrupp 1 (16-25) är den åldersgrupp 

där störst andel av respondenterna använder mobila banktjänster (Mobilbanken, Mobilt 

BankID och Swish). 

 

6.2 Enkelhet & nytta 

 Davis med flera (1989) menar att kundernas avsikt till att använda teknik är beroende 

av två faktorer, upplevd nytta och enkelhet. Dessa två faktorer har vi försökt mäta 

genom vår enkät och genom att analysera svaren kom vi fram till att nytta och enkelhet 

faktiskt har stor betydelse och vi ser ett tydligt samband med användande. I 

fortsättningen kommer vi genom tabeller visa på sambandet mellan dessa variabler och 

användandet. När det kom till Internetbanken tyckte hela 161 personer att denna var till 

stor eller ganska stor nytta (totalt 87 %) och 135 personer (totalt 73 %) upplevde den 

som enkel. Att sedan 179 personer (96,8 %) använder Internetbanken stödjer Davis 

teori. Andra orsaker som kan vara anledningen till Internetbankens höga användande 

kan vara att tjänsten har funnits längst bland bankernas digitala tjänster och är väl 

etablerad. Medelvärdet på 4,43 visar även på att majoriteten av användarna känner sig 

väldigt nöjda med tjänsten. Nedan presenterar vi även en korstabell och chi-två-test över 

hur respondenterna upplever användandet av Internetbanken (se tabell 1). 
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Tabell 1 - korstabell och chi-två-test för uppfattning om användande av Internetbank, användare och icke 

användare 
 

Internetbank * Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Internetbank] Crosstabulation 

  Hur upplever du användandet av följande tjänst? 

[Internetbank] 
Total 

0 Svår Neutral Enkel 

Internetban

k 
Icke 

användare 
3 0 1 2 6 

Användare 0 2 44 133 179 

Total 3 2 45 135 185 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 91,052a 3 ,000 

Likelihood Ratio 22,537 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,797 1 ,000 

N of Valid Cases 185     

 

För Mobilbank var motsvarande siffror 115 personer (62,2 %) som upplevde 

stor/ganska stor nytta och 108 personer (58,4 %) såg den som lätt att använda, detta går 

ihop med att det totala användandet ligger på 64,3 % för tjänsten. Siffrorna ligger 

väldigt nära varandra och detta tyder på att de som inte använder Mobilbank avstår 

bland annat på grund av att de inte ser någon nytta med tjänsten eller upplever den som 

svår att använda (se tabell 2). Eftersom dessa kunder inte ser någon nytta eller enkelhet 

går bankerna därför också miste om potentiella användare. Pikkarainen et al. (2004) 

påpekar att kundernas informationsnivå spelar roll för anammande.  

 

För Mobilbank ser vi bland våra respondenter att totalt 31,9 % känner sig otillräckligt, 

medemåttligt eller inte alls informerad om denna tjänst. Så användandet av Mobilbank 

skulle troligvis öka om informationsnivån bland bankkunder ökar, samt om banker 

försöker sänka upplevd risk för Mobilbank, en åtgärd riktad mot de sena anammarna 

som är mindre riskbenägna än de tidiga anammarna, som i högre utsträckning använder 

Mobilbank idag. 
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Tabell 2 - korstabell och chi-två-test för uppfattning om användande av Mobilbank, användare och icke 

användare 
 

Mobilbank * Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Mobilbank] Crosstabulation 

  Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Mobilbank] Total 

0 Svår Neutral Enkel 

Mobilban

k 
Icke användare 57 0 2 7 66 

Användare 1 1 16 101 119 

Total 58 1 18 108 185 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 144,444a 3 ,000 

Likelihood Ratio 166,561 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 137,090 1 ,000 

N of Valid Cases 185     

  
 

Sambandet mellan nytta och enkelhet behöver dock inte alltid stämma när det kommer 

till icke-användare, där Telefonbank är ett exempel på detta. Utifrån vår enkät ser vi att 

över 70 % av respondenterna inte använder Telefonbank alls. Även om majoriteten 

(71,4 %) har svarat att de känner igen Telefonbank så är det ytterst få som använder 

denna. Eftersom vi har gjort en enkätundersökning är det förstås svårt att veta exakta 

orsaker till varför Telefonbank används i så liten omfattning. I detta fall hade det varit 

fördelaktigt att intervjua respondenterna för att få utförligare svar men vi misstänker att 

det bland annat kan bero på informationsnivån. Som tidigare nämnt påpekar bland annat 

Pikkarainen med flera (2004) att kundernas informationsnivå spelar roll. På frågan hur 

välinformerade kunderna kände sig så svarade 128 personer (69,2 %) att dessa var 

otillräckligt, inte alls eller medelmåttligt informerade. Detta tyder också på att 

användandet av tjänsten skulle kunna ökas om informationsnivån bland kunderna blev 

bättre. 

 

94,1 % av studiens respondenter känner till Mobilt BankID, och 79,5 % av studiens 

respondenter använder denna tjänst. Detta går ihop med att 144 personer (77,8 %) 

upplever stor eller ganska stor nytta för Mobilt BankID samt att 129 personer (69,7 %) 

upplever den som enkel att använda. 

 

Bland våra tidiga anammare (Se figur 27) är det 27 stycken som är användare, och 

endast 4 stycken som är icke användare. Studiens sena anammare består av 20 

användare och 14 stycken som är icke användare. Vi ser alltså att större andel av de 

tidiga anammarna använder Mobilt BankID. Så högt som 70 % av de sena anammarna 

använder trots allt Mobilt BankID. Bland studiens totala respondenter är 
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informationsnivån för Mobilt BankID hög, 48,6 % känner sig väl informerad, och 

24,9% känner sig relativt väl informerad om denna tjänst. Det lämnar dock 26,5% som 

känner sig otillräcklig, medelmåttlig eller inte alls informerade. Även för denna tjänst 

skulle det troligtvis gå att öka användandet genom att nå ut med rätt information till fler 

kunder. På en femgradig skala där 1 motsvarar missnöjd och 5 motsvarar mycket nöjd, 

har användarna av denna tjänst ett totalt medelvärde på 4,55. Nedan presenteras 

korstabell och chi-två-test för uppfattning om användande av Mobilt BankID (tabell 3). 

 

Tabell 3 - korstabell och chi-två-test för uppfattning om användande av Mobilt BankID, användare och 

icke användare 

 

Mobilt BankID * Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Mobilt BankID] 

Crosstabulation 

  Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Mobilt 

BankID] 
Total 

0 Svår Neutral Enkel 

Mobilt 

BankID 
Icke 

användare 
33 0 5 0 38 

Användare 0 4 14 129 147 

Total 33 4 19 129 185 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 162,427a 3 ,000 

Likelihood Ratio 165,987 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 151,057 1 ,000 

N of Valid Cases 185     

 

En annan av studiens inkluderade tjänster där skillnaden är stor mellan kännedom och 

faktiskt användande hos respondenter är Swish, där 177 respondenter (95,7 %) av 

respondenterna känner till tjänsten, men där endast 118 (63,8 %) använder den. Här är 

alltså kännedomen om tjänsten hög, dock finns det potentiella användare som bankerna 

går miste om. Totalt 57 av respondenterna (30,9 %) har uppgett att de känner sig 

otillräcklig, medelmåttligt eller inte alls informerade. Här går det troligtvis att öka 

användandet genom att öka informationsnivån bland bankkunder. Av de nuvarande 

Swish användarna upplever 113 stycken (61,1 %) att tjänsten bidrar med stor eller 

ganska stor nytta, där endast 6 användare (3,2 %) har svarat ingen, eller viss nytta. Vi 

ser också att 118 personer (63,8 %) av de som faktiskt använder Swish upplever den 

som enkel (se tabell 4) Nöjdheten på våran femgradiga skala där 5 motsvarar mycket 

nöjd har användarnas svar gett ett totalt medelvärde på 4,60. 
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Tabell 4 

- korstabell och chi-två-test för uppfattning om användande av Swish, användare och icke användare 

 

Swish * Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Swish] Crosstabulation 

  Hur upplever du användandet av följande tjänst? [Swish] Total 

0 Svår Neutral Enkel 

Swish Icke användare 58 1 2 6 67 

Användare 0 0 6 112 118 

Total 58 1 8 118 185 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 153,853a 3 ,000 

Likelihood Ratio 185,787 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 152,127 1 ,000 

N of Valid Cases 185     

 

 

Budgetapplikationerna Utgiftskollen, Tink och Qapital har väldigt lågt igenkännande 

och användarfrekvens bland vår studies respondenter. Endast 47 respondenter (25,4 %) 

har uppgett att de känner till dessa tjänster, och endast 21 stycken (11,4 %) använder 

någon av dessa. Värt att notera här är att den enda av dessa som är en bankegen 

applikation är Swedbanks utgiftskollen. Tink och Qapital är externa, vilket troligtvis gör 

att många är skeptiska till att använda dessa även om man känner till dem. Jakobsson 

(2014) Skriver om att liknande applikationer slagit igenom i USA, men att detta är en 

ny trend i Sverige, vilket också kan vara en orsak till varför dessa används så lite.  

Dessutom är uppfattningarna om dessa applikationer varierande i Sverige, då många 

menar att man inte bör vara försiktig med att dela kontouppgifter med en tredje part. 

Fördelen med Swedbanks egna version är att den är bankegen och är integrerad i deras 

Mobilbank. Vid studiens utförande kände vi inte till någon motsvarighet till detta hos de 

andra Svenska bankerna. Värt att nämna är också att Swedbanks utgiftskollen 

lanserades våren 2014, så denna är fortfarande relativt ny. Informationsnivån för dessa 

tjänster bland respondenterna är fortfarande låg, där 147 personer (79,5 %) känner sig 

otillräckligt informerade eller inte alls informerade. Medelvärdet för nöjdhet bland 

användarna av denna tjänst är 3,62 på våran femgradiga skala, där 5 är mycket nöjd. Det 

finns därför också potential att utöka användandet då informationsnivån är låg men 

relativt högt medelvärde på nöjdheten. Ingen av användarna av dessa tjänster har dock 

uppgett att de upplever denna tjänst som svår att använda vilket ändå tyder på att de 

som faktiskt använder den upplever den i hög grad vara enkel. 
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I figur 23 nedan presenteras sammanfattningsvis respondenternas upplevda nytta för 

varje enskild banktjänst. 

 

 

Figur 23 - Andel nyttonivå/tjänst 

 

 

6.3 Upplevd risk 

 

Som vi tidigare nämnt så har Nui Polatoglu & Ekin (2001) funnit att upplevd 

säkerhetsrisk länge varit ett av de stora hindren för antagandet av digitala banktjänster, 

och att nya banktjänster har inneburit en större upplevd risk hos kunder. Lee (2009) har 

också påvisat att säkerhetsrisken har varit ett stort hinder för digitaliseringen. Harris & 

Goode (2004) kom fram till att individer ofta känner större osäkerhet när de gör 

transaktioner på Internet. Flavián & Guinalíu (2006) har även kommit fram till att 

många individer fortfarande är oroade över användningen, behandlingen och den 

hanteringen av deras privata uppgifter elektroniskt. I vår studie har vi fått riktigt lågt 

utslag på frågorna om upplevd osäkerhet/obehag vid användande av de olika 

banktjänsterna. För Internetbank, Mobilbank, Mobilt BankID samt Swish är det endast 

10 individer (5,4 %) per tjänst som uppgett att de upplever osäkerhet eller obehag vid 

användande, och endast 2 personer som upplever detta vid användande av någon av 

budgetapplikationerna, och ingen som upplever osäkerhet/obehag vid användande av 

Telefonbank. Detta är troligtvis en kombination av att bankerna designat dessa tjänster 

bra, och att kunderna idag lärt sig använda dessa tjänster så pass bra att de känner sig 

trygga med att använda dessa. Upplevd osäkerhet/obehag är därför utifrån vår 

undersökning inte en avgörande faktor som bromsar upp användandet av digitala 

banktjänster, och kommer därför inte analyseras vidare. 
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6.4 Förtroende 

Yousafzai med flera (2010, s. 1181) menar att kunder kan visa ovilja att använda de 

elektroniska banktjänsterna som ett resultat av lågt förtroende beroende på hur banker 

hanterar kundernas säkerhets och integritetsuppgifter Därför har vi försökt mäta hur 

förtroendet ser ut till banken, och till de digitala tjänster som kunderna använder idag. 

Josefson (2013) menade att förtroendet för Svenska banker är lågt, och att trenden ser 

negativ ut enligt en mätning utförd av Demoskop. Vi ser dock raka motsatsen i vår 

studie, där hela 174 respondenter (94,1 %) uppger att de har förtroende för sin 

huvudsakliga bank, och hela 178 stycken (96,2 %) uppger sig ha förtroende för de 

digitala banktjänster de använder. Detta ser vi inte heller som en avgörande faktor när 

det kommer till anammande av digitala banktjänster, och kommer därför inte heller att 

analyseras vidare av den orsaken. 

 

6.5 Tvång 

Som tidigare studier visat (Reinders et al., 2008) leder upplevt tvång mot att använda 

självserviceteknik ofta till negativa attityder mot dessa, och detta kan bromsa upp 

användande. I vår studie har vi funnit att hela 108 respondenter (58,4 %) känner sig 

tvingade till att använda digitala banktjänster. Som Reinders med flera (2008) fann så 

kan dock möjligheten till fysisk hjälp användas effektivt för att vända en tidigare 

misslyckad självservicetjänst till positiv inställning, och detta är en möjlighet som 

bankerna har på de orter där de har kontor. Här gäller det alltså för bankerna att vara 

hjälpsam mot kunder som upplevt problem, och vidta åtgärder för att minska upplevt 

tvång mot användande av digitala banktjänster.  

 

6.6 Optimism 

Parasuraman (2000) som har funnit att optimism är en viktig beståndsdel i technology 

readiness, menar att optimism innebär att tekniken erbjuder ökad flexibilitet, kontroll 

och effektivitet. I vår studie har vi fått riktigt höga siffror när vi frågat om bankkunder 

upplever att deras digitala tjänster ger dem ökad flexibilitet, samt kontroll över sin 

ekonomi. Hela 169 respondenter (91,4 %) upplever att de digitala tjänster de använder 

ger dem ökad flexibilitet över sin ekonomi, och 167 stycken (90,3 %) upplever att dem 

har ökad kontroll över sin ekonomi tack vare sina digitala banktjänster. Här kan vi alltså 

konstatera att technology readiness nivån bland studiens respondenter överlag är väldigt 

hög.  

 

6.7 Förändring & risk 

Rogers (1995) har kommit fram till att individer som är positiva till förändring, samt 

individer som är risktagare, i snabbare takt anammar ny teknik. Rogers har även funnit 

att personer som har inflytande att skapa förändring anammar ny teknik i högre 

utsträckning. Bland studiens totala respondenter ser vi att majoriteten (146 stycken, 78,9 

%) är positiv eller något positiv till förändring. 32 stycken (17,3 %) är neutral till 

förändring, och endast 7 stycken (3,8 %) är negativa eller något negativa till förändring. 

För risktagande skiljer sig svaren mer, 57 respondenter (20,8 %) är positiva eller något 

positiva till risk, medans 53 stycken (28,7 %) har negativ eller något negativ inställning 

till risktagande. Resterande 75 respondenter (40,5 %) har en neutral inställning till 
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risktagande. Då svaren till frågan angående risk skiljer sig så pass mycket har resultatet 

från denna fråga fungerat bra för att förklara skillnader i våra grupper tidiga och sena 

anammare. När det kommer till inflytande så har vi även här en ganska jämn fördelning 

bland studiens respondenter, då 51 stycken (27,6 %) upplever att de har nog starkt 

inflytande för att skapa förändring, 66 stycken (35,7 %) som inte upplever att de har 

detta inflytande, och 68 stycken (36,8 %) som inte vet. Dessa tre variabler: Risk, 

förändring och inflytande har vi, som nämnt tidigare, använt för att göra två grupper: 

tidiga och senare anammare. Med dessa grupper, förankrade i Rogers teori, samt 

anknutna till flertalet nyare studier av andra forskare, ser vi att de som tillhör tidiga 

anammare faktiskt använder digitala banktjänster i högre utsträckning. Dessa teorier kan 

alltså än idag användas för att kategorisera individer som i högre utsträckning anammar 

ny teknik, i vårat fall digitala banktjänster. 

  

6.8 Oro 
 

Flavián & Guinalíu (2006) fann i sin studie att många individer känner sig oroliga över 

hur deras privatuppgifter behandlas, hanteras och används elektroniskt. Vi har mätt om 

våra respondenter känner oro över hur deras privatuppgifter hanteras när de använder 

digitala banktjänster via dator samt mobil. För dator svarade 43 stycken (23,3 %) att de 

är oroliga över detta när de använder via dator, och 48 stycken (25,9 %) svarade samma 

för användande via mobil. Vi ser alltså något högre utsträckning i oron hos 

mobilanvändarna, då andelen ja svar är fler här trots att det är färre totala användare via 

mobil. För frågan via dator är det endast 2 respondenter som har svarat att de inte 

använder digitala banktjänster via dator, och för mobil är det 25 stycken (13,5 %) som 

har uppgett att de inte använder via mobil. Som vi nämnt tidigare så var redan 2013, 9 

av 10 sålda telefoner i Sverige smartphones (Eriksson, 2013), utifrån detta antar vi att 

en kraftig majoritet trots allt har tillgång till att använda digitala banktjänster via 

smarphone. Men för vissa upplevs detta kanske fortfarande som en ny kanal, och därför 

är förtroendet för banktjänster via mobil något lägre och dessa kunder kan därför känna 

oro i högre grad.  

 

 

6.9 Relation till banken  

 
När vi försökt mäta om respondenterna upplever att deras relation till sin huvudsakliga 

bank påverkats av digitala banktjänster så har vi funnit att i princip hälften inte upplever 

att den förändrats, då 92 respondenter (49,7 %) svarat nej. Intressant här är även att 66 

stycken (35,7 %) svarat att den blivit bättre eller något bättre, medans endast 27 stycken 

(14,6 %) upplever att den blivit sämre eller något sämre. Sen har vi även avslutat 

enkäten med att ställa en öppen fråga: “hur upplever du din relation till din 

huvudsakliga bank”. Totalt har 70 respondenter lämnat kommentar på denna sista öppna 

fråga, varav hela 54 kommentarer är positiva, och endast 10 kommentarer är negativa. 

Resterande 6 kommentarer är neutrala. Bland de positiva kommentarerna förekommer 

flera korta positiva svar som: god, bra, helt ok. Vissa svar påpekar även att de digitala 

banktjänsterna bidrar till en god relation till banken, eller att om de någonsin byter 

måste den nya banken ha minst lika bra digitala lösningar. Flera respondenter har även 

påpekat att de uppskattar det personliga positiva bemötandet de får på sin lokala bank. 

Bland de negativa kommentarerna förekommer mest korta kommentarer som: dålig, 

försämrad, värdelös. Några få respondenter har utvecklat och skrivit att relationen blivit 

sämre senaste åren, att banken är svår att komma i kontakt med, att de upplever att 
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banken vill ha så lite personlig kontakt som möjligt, och några har kallat relationen till 

banken för ett onödigt ont. Bland dessa frågor kan vi alltså konstatera att vi inte ser 

något tydligt mönster i att majoriteten av respondenterna upplever att relationen blivit 

sämre eller skadats av digitala banklösningar. 

 

När vi ställer första relationsfrågan “upplever du att digitala banktjänster påverkat din 

relation till din huvudsakliga bank” i en korstabell mot våra grupper tidiga och sena 

anammare, och kör ett chi-två test för detta så finner vi ingen statistisk signifikant 

skillnad (P=0,102). Av de tidiga anammarna har 13 stycken svarat bättre eller något 

bättre, 13 stycken har svarat nej, och 5 stycken har svarat sämre eller något sämre. Av 

de sena har 7 stycken svarat bättre eller något bättre (alltså trots allt något färre positiva 

svar än hos de tidiga anammarna), 19 stycken av de sena har svarat nej, och 8 stycken 

har svarat sämre eller något sämre. (Alltså trots allt något fler negativa svar än hos de 

tidiga). När vi ställer de öppna kommentarerna mot våra grupper så finner vi statistisk 

signifikans (P=0,034) och ser att ingen av de som vi har grupperat som tidiga anammare 

lämnat en negativ kommentar, medans 12 av dessa lämnat en positiv kommentar. Bland 

de sena har 4 stycken lämnat en negativ kommentar och 6 stycken en positiv. Vi 

misstänker trots allt att de tidiga anammarna i något högre utsträckning upplever att 

relationen till banken stärks av digitala banktjänster, medans de sena är mer neutrala 

eller tenderar att uppleva försämring i och med digitalisering. 
  

6. 10 Tidiga & Sena anammare 

Utifrån vår teori har vi grupperat respondenter efter följande 3 frågor: “Hur skulle du 

bedöma din inställning till förändring”, “Hur skulle du bedöma din inställning till 

risktagande”, samt “Upplever du att du har nog starkt inflytande att skapa förändring”. 

De respondenter som har positiv, eller något positiv inställning till risk samt positiv 

eller något positiv inställning till förändring och upplever att de har inflytande att skapa 

förändring har vi grupperat som tidiga anammare. De respondenter som har svarat 

negativ, något negativ eller neutral inställning till risk + negativ, något negativ eller 

neutral inställning till förändring + de som upplever att de inte har inflytande för att 

skapa förändring, eller inte vet, har vi kategoriserat som sena anammare. Totalt har vi 

funnit 31 tidiga anammare, och 34 sena anammare. Inom dessa grupper är 

åldersfördelningen jämn, och varje åldersgrupp är representerad relativt jämt av både 

tidiga och sena anammare (se figur 24). 

  

Vi ser alltså inga tecken på att våra grupperingar påverkas av ålder, och det finns inte 

heller statistisk signifikans för detta i vårt sampel. Dessa grupper är våra egna 

kategoriseringar, som är teoretiskt underbyggda av olika tidigare studier från studiens 

teorikapitel.  
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Figur 24 åldergruppsfördelning bland tidiga/sena anammare 

 
Tabell 5 - korrelations och chi-två test 

 

 Hurskulledubedömadininställningtillförändri

ng 
Tot

al 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Hurskulledubedömadininställningtill

risktagande 
1,

0 
1 0 5 6 2 14 

2,

0 
0 4 13 15 7 39 

3,

0 
1 1 14 20 39 75 

4,

0 
0 0 0 13 29 42 

5,

0 
0 0 0 1 14 15 

Total 2 5 32 55 91 185 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 60,386a 16 ,000 

Likelihood Ratio 68,592 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 41,454 1 ,000 

N of Valid Cases 185     
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Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R ,475 ,049 7,295 ,000c 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman 

Correlation 
,499 ,051 7,796 ,000c 

N of Valid Cases 185       

 

Med ovanstående tester ser vi en korrelation med att de som tenderar att vara högre 

risktagare även tenderar att ha positivare inställning till förändring (se nedre högra 

kvadranten i tabell 1, korrelation) kvadranten Vi ser även med P=0,000 i Pearson sig. att 

det finns statistisk signifikans för detta. 
 

 

 

Tabell 6 - regressionsanalys 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) ,883 ,306   2,886 ,004 

Hurskulledubedömadininställningtill

risktagande 
,051 ,069 ,061 ,730 ,467 

Hurskulledubedömadininställningtill

förändring 
-,011 ,079 -,012 -,140 ,889 

a. Dependent Variable: Uppleverduattduharnogstarktinflytandeförattskapaförändring 

 

 

När vi sen testar en regression för våra resultat från frågan om inflytande ser vi att 

denna inte är signifikant mot resultaten från risk och förändringsfrågorna (P risk= 0,467, 

P förändring= 0,889). Men detta ser vi inte som ett hinder för att använda även 

inflytandefrågan för att kategorisera upp tidiga/sena anammare. Snarare så att detta 

bidrar till att undvika multikolinjäritet för dessa 3 grupperande variabler. Vi ser även på 

B värdet, förklaringsgrad, att förändring har ett accepterat värde för att förklara 

inflytande då -0,11 överstiger -0,5. Risktagande har något över gränsvärdet för att 

accepteras som lämplig förklaringsgrad, då 0,51 precis överstiger 0,5.  Vi är efter 

diverse statistiska tester övertygad att frågorna om risk och förändring tillsammans med 

inflytande är lämpliga för att gruppera upp våra tidiga och sena anammare. 

   

 



56 

 

Våra grupper tidiga/sena anammare och övriga respondenter har vi sen kört i chi-två-

test samt post hoc bonferroni test för de olika separata banktjänsterna för att se om det 

finns statistiskt signifikanta skillnader i vilken omfattning dessa grupper använder olika 

tjänster. Här fann vi att det för våra grupper tidiga och sena anammare finns statistisk 

signifikans för skillnad i användande av Mobilbank, Mobilt BankID samt Swish, men 

inte för Internetbank, någon av budgetapplikationerna eller Telefonbank.  
 

 
               Figur 25 - fördelning tidiga/sena anammare för Mobilbank 

 

 

 
Figur 26 - fördelning tidiga/sena anammare för Swish 

 

 
 

Figur 27 - fördelning tidiga/sena anammare för Mobilt BankID 
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I dessa diagram ser vi att för Mobilbank, Mobilt Bank ID samt Swish är det till större 

del tidiga anammare som faktiskt är användare av dessa tjänster, större del sena 

anammare som är icke användare av dessa tjänster och vice versa. Vi kan alltså 

konstatera att våra grupper bidrar till att förklara egenskapsskillnader hos dessa olika 

användargrupper, och bekräfta att de tidiga anammarna använder dessa banktjänster i 

högre utsträckning än de sena. 

 

I dagens samhälle tror vi inte att alla Rogers fem olika grupperingar för 

innovationsanammning är aktuella (innovatörer, tidiga anammare, tidig majoritet, sen 

majoritet samt eftersläpare). Vi har istället presenterat två förklarande grupper utifrån de 

teorier och empiri som studien utgått från: tidiga och senare anammare, och visat att de 

tidiga använder mest banktjänster, medans de sena använder minst. Vi tror eventuellt att 

det går att finna fler än dessa två grupper för att förklara majoriteten, men knappast så 

många som fem olika grupper som var och en bidrar med att förklara i vilken takt just 

digitala banktjänster anammas. Vi föreslår därför en uppdaterad modell (se figur 28) där 

tidiga respektive sena anammare utgör de som idag använder mest respektive minst 

innovation. Med hjälp av en sådan modell kan bankerna segmentera sina kunder, och 

utifrån detta lägga upp strategier för hur man bör rikta sin marknadsföring mot 

respektive grupper.  

 

 

 

Tidiga anammare Sena anammare 

Majoriteten 

Använder mest  

banktjänster 

Använder minst  

banktjänster 

Figur 28 - Sepahvand & Stenudd 

anammandekurva för banktjänster 
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Utifrån vår analys har vi kommit fram till att de avgörande faktorerna för att acceptera 

ny teknik är nytta, enkelhet, informationsnivå samt användarens risknivå och inställning 

till förändring. Vi integrerar därmed delar av vad tidigare forskning gemensamt kommit 

fram till, tillsammans med det som vi funnit som viktiga faktorer, för att föreslå en ny 

modell (se figur 29). Vi menar att det inte endast räcker med enkelhet och nytta som 

grundfaktorer för kunden anammande, som rekommenderas bland annat i technology 

acceptance model (se figur 4). Vår modell menar istället att informationsnivå 

tillsammans med enkelhet och nytta är grunden för individens anammande, tillsammans 

med dennes inställning till risk och förändring. Individer med positivare inställning till 

förändring och risk anammar teknik snabbare. Vi menar att man måste börja från botten 

och öka informationsnivån för den tjänst banken vill sälja in, och samtidigt göra tjänsten 

lättanvänd samt förmedla nyttan med denna. När denna grund är uppfylld kan kunden 

ändå i nästa steg, på grund av sin inställning till risk och förändring välja att förkasta 

tjänsten. Det bankerna då bör fokusera på är att sänka upplevda risken och demonstrera 

tjänsten, för att göra den mer bekant för kunden. 

 

 

 

 
  

SST 

Nytta 

Kundens inställning till: 

Enkelhet 

Tjänstens: 

Informationsnivå 

Risk Förändring 

Figur 29 - Sepahvand & Stenudd modell för 

anammning av digitala banktjänster 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
 Här kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till i vår studie teoretiskt och 

praktiskt samt lämna rekommendationer och förslag till fortsatt forskning inom 

området. 

 

 

7.1 Slutdiskussion 

Genom denna studie har vi ämnat studera och att undersöka hur användande av 

självserviceteknik påverkas av kundernas tekniknivå. Målet var att finna indikationer på 

hur bankkunder uppfattar digitala banktjänster, för att komma fram till praktiska 

rekommendationer för implementering av självserviceteknik. Problemformuleringen 

som denna studie avsåg att besvara var “Hur kan svenska banker öka användandet av 

sina digitala banktjänster bland privatkunder?” 

 

Utifrån våra resultat har vi kommit fram till att informationsnivån hos bankkunder har 

betydelse för anammande av digitala tjänster, och att denna är för låg för vissa tjänster. 

Vi har bland annat sett klara samband mellan hur välinformerade kunder känner sig om 

tjänsterna och i vilken utsträckning samma tjänst används. Därför kan bankerna öka 

användandet av sina digitala tjänster genom att höja informationsnivån. Detta stödjer 

också Pikkarainen med fleras (2004) studie som också menar att mängden information 

hos en kund har direkt betydelse. Som tidigare studier har påvisat har även nyttan och 

enkelheten av tjänsterna spelat roll för kundernas vilja mot att använda teknik, vilket vår 

studie också bekräftar. Kunder som upplever tjänsten som enkel och ser stor nytta också 

i högre grad använder den. Vidare har vi funnit att många känner sig tvingade att 

använda digitala banktjänster idag, vilket bidrar med att bromsa upp användandet av 

digitala banktjänster. Detta har Reinders med flera (2008) visat. 

7.2 Teoretiskt bidrag 

Vår studie har bidragit till att sammanbinda och komplettera redan tidigare forskning 

som finns tillgänglig. Majoriteten av forskningen som har gjorts inom området har varit 

kvalitativ. Av den anledningen har andra forskare också rekommenderat och gett förslag 

till fortsatt forskning, att fler studier bör göras och redogöra för området ur ett 

kvantitativt perspektiv. Vi har därmed lyckats bidra till att fylla det gap som vi tidigare 

fann inom dessa forskningsområden. Vi har funnit att man genom att utgå från tidigare 

forskning inom innovationsanammning och SST fortfarande kan gruppera individer 

med hjälp av risktagande, förändringsorientering, och inflytande, för att skilja på 

individer som snabbare anammar/i högre utsträckning använder självserviceteknik. 

Personer med mer positiv inställning till dessa tre faktorer tenderar att använda mer 

självserviceteknik, och dessa personer har något större förtroende för de digitala 

banktjänster de använder. De som är mer negativa mot dessa tre faktorer känner sig 

oroligare när de använder digitala banktjänster via dator och mobil, och dessa känner sig 

även mer tvingade att använda digitala banktjänster än de tidiga. Den 

användarkombinationen med minst antal tjänster (användarkombination 1=endast 

Internetbank) domineras av sena anammare. Våran nya innovationskurva visar hur man 

kan gruppera dessa olika anammare (figur 28). 

 

Studiens vanligaste användarkombination: Internetbank, Mobilbank, Mobilt BankID 

och Swish används i större utsträckning av de tidiga anammarna. Vi har även 

motbevisat Laukkanen & Pasanens (2008) resultat som sa att medelåldersgruppen är de 



60 

 

som i störst omfattning använder digitala banktjänster, där vi istället funnit att den yngre 

åldersgruppen dominerar. Vi har även motbevisat att män skulle använda mer mobila 

banktjänster än kvinnor, vilket Laukkanen & Pasanen (2008) tidigare funnit.  
 

7.3 Praktiskt bidrag och samhälleliga aspekter 

Banker forskare och andra relevanta intressenter kan utifrån våra analyser och slutsatser 

ta till sig av denna studies information för att förstå egenskapsskillnader hos 

bankkunder och faktorer som påverkar deras anammande av digitala 

självservicetjänster. Bankerna kan, med ökad förståelse från denna studie, lägga upp 

strategier med olika angreppssätt när de försöker sälja in sina digitala 

självservicetjänster till olika slags kunder, samt få en djupare inblick i vad som påverkar 

anammande av självserviceteknik. Bankerna kan även ha stor nytta av all den 

deskriptiva statistiken från den enkätundersökning som genomförts i denna studie. 

 

All information som har framkommit från vår studie kan ur ett samhälleligt perspektiv 

utnyttjas oetiskt av bankerna. Dessa kan exempelvis välja att använda studiens resultat 

för att fokusera på de kunder som de upplever vara snabbare anammare, och mer eller 

mindre släppa fokus på övriga bankkunder som är senare att anamma ny teknik. En 

annan samhällelig aspekt är om det för alla kunder verkligen är önskvärt att öka 

användandet av Självserviceteknik. Många upplever troligtvis inte enbart denna 

förändring som positiv, och vill helt enkelt ha kvar en mer personlig kontakt, och mer 

klassiska manuella lösningar. Många kunder upplever att de är tvingade att använda 

SST idag, och att de måste hänga med i utvecklingen oavsett om de själva önskar detta. 

Många kan tänkas uppleva SST som att företag skjuter ifrån sig jobb och ansvar till 

individen samtidigt som företagen uppnår kostnadsfördelar. Detta kan tänkas skada 

förtroende för företag. I vår studie har vi dock funnit att förtroende för bankerna är högt. 

Bankerna är vinstdrivande företag som alla andra, men dessa förväntas ändå ta ett större 

samhällsansvar än de flesta övriga företag.  

 
 

7.4 Praktiska rekommendationer  

 

3 viktigaste rekommendationerna: 

 

 Höja informationsnivån  

 

 Lär känna kunden, och marknadsför tjänster på rätt sätt till olika slags kunder 

 

 Fortsatt tillgänglig och hjälpsam personal på kontoren, var noga att hjälpa 

kunder som upplevt problem med någon tjänst, samt utbilda kunder med 

förslagsvis demonstrationer 

 

Som bland annat Mathew med flera (2014, s. 94) funnit så kan företag med rätt 

kundutbildning, exempelvis rätt designad reklam, och möjlighet att testa tjänsterna, 

bidra kraftigt med att öka användande. Vi tror efter att ha utfört denna studie att 

bankerna måste höja informationsnivån för de tjänster som används i lägre utsträckning: 

Mobilbank, Swish och framförallt Telefonbank och någon lämplig budgettapplikation 

(om aktuell bank rekommenderar någon sådan). Sedan är det viktigt att marknadsföra 
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tjänsterna på rätt sätt för att nå ut till de som inte använder de idag, och förmedla 

exempelvis låg risk för att nå ut till senare anammare. Vidare tror vi att det skulle vara 

väldigt effektivt att ha demonstrationer tillgängliga på kontoren där kunderna får testa 

tjänsterna, och samtidigt har möjlighet att få utbildning av personal, samt möjlighet att 

ställa frågor. Som Reinders med flera (2008) funnit så kan till och med en misslyckad 

SST-upplevelse vändas till positiv med fysisk hjälp av personal. Detta är viktigt för att 

inte förlora potentiella användare som testat en SST-lösning, men förkastat den på 

grund av en misslyckad erfarenhet av densamma. Bankerna bör fokusera på att förmedla 

nyttan som varje tjänst bidar med, så att kunderna själva får uppleva detta, snarare än att 

känna sig påtvingade att använda massa tjänster som de inte vet om de behöver, eller 

vad de behöver dessa till. Samtidigt bör bankerna påpeka att kontoren finns som stöd 

vid eventuella svårigheter och/eller problem med användande av tjänsterna.  

Vidare bör bankerna fortsätta sitt goda jobb med att upprätthålla gott förtroende 

gentemot sina kunder. Vi har i vår studie funnit att förtroende för respondenternas bank, 

samt för deras digitala banktjänster är riktigt högt, och att kraftig majoritet av 

respondenterna redan upplever att de digitala banktjänster de redan använder ger de 

ökad kontroll och flexibilitet över sin ekonomi. Då relativt stor del av respondenterna 

upplever oro över hur deras privatuppgifter hanteras när de använder digitala 

banktjänster via dator och mobil bör bankerna även förmedla och demonstrera 

säkerheten via dessa kanaler. Vi har även visat ett förslag på en ny innovationskurva 

(figur 28) samt en ny modell för anammning av digitala banktjänster (figur 29).  

  

 

7.5 Fortsatt forskning 

Att se hur användande av SST påverkas av innovationsanammning, teknikberedskap 

och teknikacceptans samt av tjänstemarknadsföring är av stort intresse både för teoretisk 

och praktisk nytta. Fortsatta studier skulle med fördel kunna fokusera djupare på att 

finna fler egenskapsskillnader mellan användare och icke användare. Detta tror vi kan 

göras med både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Att mer noggrant 

kategorisera större andel respondenter i liknande grupper, och kanske till och med i fler 

än två grupper som vi gjort (tidiga och sena anammare) skulle kunna vara ett betydande 

teoretiskt bidrag. Detta har vi även gett förslag på med figur 28. En mer kvalitativ studie 

där man går djupare in på skillnader och likheter mellan olika användare och icke 

användare skulle vara ett bra ämne för fortsatt forskning inom den 

forskningskombination som denna studie utförts med. En lämplig utgångspunkt för 

detta kan med fördel göras utifrån vår modell för anammning av digitala banktjänster 

(figur 29). I vår studie har vi haft tyngst fokus på innovationsanammning, 

teknikacceptans och beredskap. Att gå ett steg framåt i processen skulle också vara av 

stor både praktisk och teoretiskt intresse, alltså att finansbranschen efter detta resultat 

försöker ta till sig av de rekommendationer som denna studie lämnat, och att forskning 

sedan följer upp eventuella skillnader och försöker se hur olika åtgärder påverkat 

användandet, och hur man vidare kan påverka och nå ut till de absolut sista anammarna. 

Sen kommer det helt enkelt fortsättningsvis finnas individer som inte har tillgång till 

varken dator eller mobil. I dessa fall ligger det inte i bankernas intresse att sälja på 

individer datorer och/eller smartphones. Men dessa individer utan tillgång till dessa 

kanaler blir färre och färre, och därför blir det fortsättningsvis intressant att forska 

vidare om varför vissa individer inte vill använda dessa digitala banktjänster.  
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8. Sanningskriterier 

I följande del redogör vi för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vi har 

valt att ha denna del sist i studien eftersom vi vill att läsaren ska skapa en egen 

uppfattning om studiens innehåll och kritiskt värdera studien samt bedöma 

trovärdigheten av denna. 

 

8.1 Validitet 

Med validitet menas det som studien avser mäta verkligen är det som mäts (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 108). Om detta uppnås och studien verkligen mäter det den ska samt 

att materialet kan kopplas till teori och frågeställningen har studien uppnått en hög grad 

av validitet (Bryman, 2011, s. 50). Validitet kräver oftast reliabilitet och kontrolleras 

indirekt i en studie (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). Validitetskravet är av stor vikt då 

det visar på om studien är trovärdig eller ej då undersökningens resultat ska kunna 

avspegla verkligheten på ett korrekt sätt. 

 

Svenning (2003, s. 65-66) påpekar att det finns olika typer av validitet nämligen inre 

och yttre validitet. Inre validitet handlar om kopplingen mellan empiri och teori, yttre 

validitet handlar mer om helheten och ifall det är möjligt att generalisera. För att uppnå 

en hög validitet i denna studie har bland annat alla frågor som ställts i enkäten haft en 

koppling till teorin där vi bland annat kopplat frågorna till SST, Technology readiness 

och tjänstemarknadsföring. Inom dessa delområden har frågor som bland annat har 

behandlat kunders informationsnivå, användande, nöjdhet/nytta och förtroende till 

bankerna och deras tjänster.  

 

Vi har genomfört en pilotstudie för att säkerställa relevansen och validiteten i våra 

frågor och åtgärda eventuella brister och oklarheter. Vi har dessutom rådgjort med vår 

handledare och därmed fått feedback på arbetet. För att uppnå det yttre validitetskravet 

har vi delat enkäten i olika grupper för att nå skilda målgrupper och på så sätt få ett mer 

representativt urval som kan generaliseras för Kalixbor. I samband med detta har vi hela 

tiden försökt att utförligt beskriva våra val för att visa på hur undersökningen 

genomförts. Vi har dessutom genomgående under arbetet blickat tillbaka på 

frågeställningen och syftet för att alla delar ska vara relevanta och hålla en röd tråd 

genomgående under arbetet.  
 

8.2 Reliabilitet 

Utöver validitet är reliabilitet också ett viktigt forskningskriterium för att studien ska 

bedömas som pålitlig (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). Det som avgör en studies 

reliabilitet är om den kan upprepas av andra forskare och då kunna ge samma resultat 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162). Det kan handla om olika tidsperioder med olika 

författare där reliabiliteten anses vara hög ifall undersökningen genererar liknande 

resultat (Churchill et al., 2010, s. 257). Detta innefattar bland annat att respondenterna 

skall kunna tolka enkätfrågorna på ett entydigt sätt, vilket ökar sannolikheten för att en 

replikation ger samma utfall i framtiden. 

 

Eftersom vi har gjort ett icke-sannolikhets bekvämlighetsurval blir det inte lika lätt att 

replikera studien och få exakt samma resultat då risken för variationer i urvalet är större 

än vid exempelvis ett sannolikheturval. Det är därför inte helt självklart att resultatet blir 

exakt densamma för exempelvis andra forskare. 
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Saunders med flera (2007, s. 149) pekar på att det finns fyra olika orsaker som kan hota 

reliabiliteten i en studie. Två av dessa hot är relaterade till oss som forskare och två till 

respondenten. Vidare menar författarna att hoten relaterade till respondenten är att dessa 

skulle vara partiska eller begå ett misstag i undersökningen medan hoten relaterade till 

oss skulle vara om vi formulera enkätfrågorna på olika sätt eller att vi använt olika 

tillvägagångssätt efter analysen.  
 

Johansson och Lindfors (1993, s. 111) menar att det är viktigt att lägga ner tid vid 

förarbetet då det är svårt att upprepa studier sett till bland annat tillgången till resurser. 

Vi har därför lagt ner så mycket tid som möjligt för att hitta relevanta artiklar och teorier 

som vi sedan kopplat ihop med enkätfrågorna. Under hela arbetet och vid analysen efter 

datainsamlingen har vi försökt vara konsekventa som möjligt. Vi har behandlat och 

tolkat alla svar likadant för att få ett resultat som kan spegla verkligheten. Som tidigare 

nämnt har vi även gjort pilotstudier och delat enkäten på olika grupper i sociala medier 

och via mail, där vi försökt nå skilda målgrupper för att resultatet ska kunna 

generaliseras och på så sätt höja studiens reliabilitet. 

 

Patel och Davidsson (2003, s. 98) påpekar att en studies reliabilitet kan höjas ifall 

respondenterna uppfattar enkäten som den är tänkt. Vi skapade därav en enkel och 

lättförståelig enkät där vi bland annat har undvikit svåra ord och begrepp och använt en 

enkel femgradig skala. Vi kan förstås inte vara helt säkra på om alla respondenter ej 

varit partiska eller om respondenterna verkligen har uppfattat frågorna som de varit 

tänkta, men vi har gjort allt för att frågorna ska vara så lättförståeliga som möjligt. 

Sammanfattningsvis känner vi trots viss kritik i att vi har gjort ett bekvämlighetsurval 

att en replikation av vår studie skulle ge ungefär samma resultat med tanke på de 

åtgärder vi vidtagit och ser därför vår studie som pålitlig. 

  

8.3 Generaliserbarhet 

När en kvantitativ studie genomförs är det oftast av största vikt att veta huruvida 

resultatet som framkommit kan generaliseras till andra förhållanden än de till studien 

(Bryman, 2011, s. 160). Det är därför viktigt att respondenterna i undersökningen 

avspeglar den population som avses att generalisera resultaten till (Björklund & 

Paulsson, 2012, s. 51). I vårt fall handlar det om att generalisera resultaten till svenska 

bankkunder. Vi har som tidigare beskrivet gjort ett bekvämlighetsurval vilket gör det 

svårare att generalisera resultatet då man inte alltid vet vilken population stickprovet är 

representativt för utan är ett urval av personer som fanns tillgängliga för oss under tiden 

undersökningen gjordes. Ett fullständigt representativt urval kan uppnås genom en 

totalundersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 92). Då undersöks hela populationen 

istället för bara ett urval, en sådan undersökning var dock i praktiken omöjlig för oss att 

utföra då vi varken hade tiden eller de nödvändiga resurserna. På grund av detta är det 

viktigt att göra ett urval för att resultaten ska kunna generaliseras till populationen 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 162-163). Genom att använda ett så stort urval som 

möjligt kan studiens precision bli bättre och mer tillförlitlig. Vi delade ut en Webbenkät 

och försökte få ett så stort sampel som möjligt genom att länka den i diverse sociala 

medier och grupper. Vi lyckades med att få 185 svar, huvudsakligen från Kalixbor (eller 

personer som har anknytning till Kalix) vilket vi anser vara tillräckligt. Som tidigare 

nämnt i den praktiska metoden kan vi inte statistisk garantera att resultaten är 

generaliserbara då vi inte använt ett sannolikhetsurval. Vi har exempelvis lyckats fånga 



64 

 

in aningen fler kvinnor än män i vår undersökning och vissa åldersgrupper i större 

utsträckning, även om åldersfördelningen har stor spridning.  
 

Holme & Solvang (1997, s. 305) menar dock att detta är vanligt bland studier och att det 

är normalt att använda andra urval på grund av dessa begränsningar där 

totalundersökningar blir för svåra att genomföra. 

 

Avslutningsvis har vi redogjort de aspekter som vi ser påverka studiens pålitlighet och 

resultat. Vi anser oss ha tydligt visat hur vi gått tillväga och hur undersökningen har 

genomförts. Vi ger därmed läsaren själv möjligheten att avgöra om studiens 

trovärdighet och resultat utifrån det vi har klarlagt och uppmuntrar även till fortsatt 

forskning inom detta intressanta ämne. 
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APPENDIX  

 

Appendix 1, Enkät: 

 

Digitala banktjänster 

Hej! Vi är 2 studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet som genomför en studie 

angående digitala banktjänster, och vi skulle uppskatta ditt deltagande. Allt du behöver göra är att 

besvara följande frågor. Ditt deltagande är anonymt. 

Vid eventuella funderingar, kontakta: christoffer.stenudd@gmail.com 

*Obligatorisk 

________________________________________________________________________________ 

 

Kön * 

o  Man 

o  Kvinna 

 

Ålder * 

 

 

Vilka av följande banktjänster använder du: * 

o  Internetbank 

o  Mobilbank 

o  Mobilt BankID 

o  Swish 

o  Telefonbank 

o  Någon av: Utgiftskollen / Tink / Qapital 

o  Ingen av ovanstående 

 

Vilka av följande banktjänster känner du till: * 

o  Internetbank 

o  Mobilbank 

o  Mobilt BankID 

o  Swish 

o  Telefonbank 

o  Någon av: Utgiftskollen / Tink / Qapital 

o  Ingen av ovanstående 

 

 

 

 

mailto:christoffer.stenudd@gmail.com
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Hur välinformerad känner du dig om följande tjänst? * 

 
Inte alls 

informerad 
Otillräckligt 

informerad 
Medelmåttligt 

informerad 
Relativt väl 

informerad 
Väl 

informerad 

Internetbank      

Mobilbank      
Mobilt 

BankID      

Swish      

Telefonbank      
Utgiftskollen 

/ Tink / 

Qapital 
     

 

Hur nöjd är du med följande tjänst på en skala 1-5? * 

(1 Missnöjd - 3 Neutral - 5 Mycket nöjd) 

 
Använder ej 1 2 3 4 5 

Internetbank       

Mobilbank       
Mobilt 

BankID       

Swish       

Telefonbank       
Någon av: 

Utgiftskollen 

/ Tink / 

Qapital 

      

 

Hur stor nytta upplever du att följande tjänst bidrar med? * 

 
Använder ej Ingen nytta Viss nytta 

Medelstor 

nytta 
Ganska stor 

nytta 
Stor nytta 

Internetbank       

Mobilbank       
Mobilt 

BankID       

Swish       

Telefonbank       
Någon av: 

Utgiftskollen 

/ Tink / 

Qapital 
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Upplever du osäkerhet / obehag när du använder följande tjänst? * 

 
Använder ej Nej Ja 

Internetbank    

Mobilbank    
Mobilt 

BankID    

Swish    

Telefonbank    
Utgiftskollen 

/ Tink / 

Qapital 
   

 

Hur upplever du användandet av följande tjänst? * 

 
Använder ej Svår Neutral Enkel 

Internetbank     

Mobilbank     
Mobilt 

BankID     

Swish     

Telefonbank     
Utgiftskollen 

/ Tink / 

Qapital 
    

              Har du förtroende för din huvudsakliga bank? * 

o  Ja 

o  Nej 

 
Har du förtroende för de digitala banktjänster du använder idag? * 

o  Ja 

o  Nej 

 
Känner du dig tvingad att använda digitala banktjänster idag? * 

o  Ja 

o  Nej 

 

Upplever du att de digitala banktjänster du använder idag ger dig ökad kontroll över 

din ekonomi?* 

o  Ja 

o  Nej 

Upplever du att de digitala banktjänster du använder idag ger dig ökad flexibilitet 

över din ekonomi? * 

o  Ja 

o  Nej 



x 

 

Hur skulle du bedöma din inställning till förändring? * 

o  Positiv 

o  Något positiv 

o  Neutral 

o  Något negativ 

o  Negativ 

 

Hur skulle du bedöma din inställning till risktagande? * 

o  Positiv 

o  Något positiv 

o  Neutral 

o  Något negativ 

o  Negativ 

 

Upplever du att du har nog starkt inflytande för att skapa förändring? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

 

Känner du oro över hur dina privata uppgifter hanteras när du använder digitala 
banktjänster via dator? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Använder ej via dator 

 

Känner du oro över hur dina privata uppgifter hanteras när du använder digitala 

banktjänster via mobil? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Använder ej via mobil 

 

Upplever du att digitala banktjänster påverkat din relation till din huvudsakliga 
bank? * 

o  Blivit bättre 

o  Blivit något bättre 

o  Nej 

o  Blivit något sämre 

o  Blivit sämre 

 

Hur upplever du din relation till din huvudsakliga bank? 

(Valfritt) 



xi 

 

 


