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Sammanfattning 

 

Det har skett en teknologisk utveckling i dagens samhälle vilket har resulterat i nya 

tjänster inom olika branscher. 2009 tillkännagav Apple att deras App store erbjuder 225 

000 applikationer och att dessa har blivit nedladdade fem miljarder gånger. Idag kan 

svenska bankkunder använda en applikation i mobilen för att utföra deras bankärenden, 

vilket har resulterat i ett ökat intresse.  Eftersom bankapplikationen är relativt ny har 

den skapat en stor förändring i kundens beteende samt agerande. Applikationen är under 

utveckling och bankerna har som mål att göra alla tjänster tillgängliga för kunden 

genom mobiltelefonen. Trots att bankerna vill att deras kunder ska känna sig trygga 

med applikationen finns det olika reaktioner hos kunderna när dem använder 

teknologin. Om kunderna upprepar deras användning av bankapplikationen finns det en 

möjlighet att dem stannar inom banken. 

 

Tidigare forskning visar att unga är mer mottaglig av ny teknologi och därmed har vi 

valt att fokusera på universitetsstudenter. Vi anser att mobilapplikationer inom 

banksektorn är ett relativt outforskat område och därmed ska det bli intressant att 

studera ämnet samt skapa en ökad förståelse för studenternas användning av 

bankapplikationen. Därmed har vi formulerat följande problemformulering: 

Hur använder universitetsstudenter bankapplikationen? 

 

För att ta reda hur universitetsstudenter använder bankapplikationen valde vi att 

undersöka Umeå Universitet. Vi valde en kvantitativ forskningsmetod för att minimera 

risken för subjektivitet då vi hade tidigare erfarenheter av bankapplikationer. Vi delade 

ut enkäter för att samla in data eftersom det inte medför någon skevhet i resultatet vilket 

kan uppstå genom intervjuer där respondenten kan bli påverkad. Vid sammanställning 

av resultatet användes statistikprogrammen Minitab och SPSS. 

 

Vårt resultat visade att bankapplikationen används mer frekvent är de övriga 

banktjänsterna. Bankapplikationen används främst någon gång i veckan där majoriteten 

använder applikationen för att kolla saldon samt att överföra pengar mellan egna 

konton. Desto oftare bankapplikationen används ökar kunskapen, kontrollen, 

säkerheten, enkelheten samt viljan till att utforska applikationen bland användarna. 

Något som respondenterna efterfrågar i bankapplikationen är möjligheten att överföra 

pengar till andra personers konton samt att scanna OCR nummer vid betalning av 

räkningar. Vårt resultat bidrar till en ökad kunskap för individens användning av 

bankapplikation, där resultatet skapar ett utrymme för bankerna att utveckla 

bankapplikationen och ger en indikation till vad dem bör förbättra. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

There has been a technological development in today's society, which has resulted in 

new services in various sectors. 2009 Apple announced that their App store offers 225 

000 applications and that these have been downloaded five billion times. Today, the 

Swedish bank customers use an application in the mobile phone to perform their 

banking transactions, which resulted in an increased interest. Because the banking 

application is relatively new, it has created a great change in customer behavior and 

actions. The application is under development and the banks goal is to make all services 

available to the customer through the mobile phone. Despite the fact that the banks want 

their customers to feel safe with the application, there are different reactions of 

customers when they are using the technology. If customers repeat their use of the 

banking application, there is a possibility that they remain within the bank. 

Previous research shows that young people are more receptive to new technologies and 

thus we have chosen to focus on university students. We believe that mobile 

applications in the banking sector is a relatively unexplored area, and thus it will be 

interesting to study the subject and create a greater understanding of the students' use of 

the banking application. Accordingly, we have formulated the following problem: 

How do university students use banking applications? 

To find out how university students use the banking application, we chose to examine 

Umeå University. We chose a quantitative research method to minimize subjectivity 

when we had previous experience of banking applications. We distributed 

questionnaires to collect data because it does not involve any distortion of the results, 

which can arise through interviews where the respondent may be affected. In the 

compilation of the results was used statistical programs Minitab and SPSS. 

Our results showed that the banking application is used more frequently than the other 

banking services. The Bank application is mainly used once a week where the majority 

uses the application to check balances and transfer money between their own accounts. 

The more frequently the banking application is used increases the knowledge, control, 

security, simplicity and a willingness to explore the application among users. Something 

that respondents ask the banking application is the ability to transfer money to other 

people's accounts and scanning OCR number the payment of bills. Our results 

contribute to a better understanding of the individual's use of the banking application, 

where the result creates a space for banks to develop banking application and gives an 

indication of what they should improve. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att introducera bakgrunden till problemet och 

problematiseringen. Det kommer i sin tur att resultera i en problemformulering och ett 

syfte för den valda studien. 

Applikationens utveckling inom banksektorn 
Idag kan svenska bankkunder känna sig säkra när de gör sina bankaffärer med hjälp av 

mobilapplikationen eftersom banken har utvecklat den själv samt för att de vill se sina 

kunder nöjda (Flores, 2014). Flores (2014) nämner att om något fel inträffar och pengar 

försvinner är det banken som står för kostnaden och därmed kan kunderna känna sig 

trygga. 

 

Banktjänster via mobiltelefoner används allt mer av svenskarna (Sennerdal, 2011). 

Sennerdal (2011) nämner att bankerna blir förvånade över det ökade intresset och 

försöker skapa en utveckling där applikationen ska rymma bankens alla tjänster. För att 

detta ska ske måste banken förbättra säkerheten (Sennerdal, 2011). Trots detta nämner 

Sennerdal (2011) att Swedbank har rapporterat att en halv miljon av deras kunder 

använde mobilapplikationen under 2011 samt att antalet aktiva användare har vuxit med 

50 procent under sex månader. Kunden kan använda mobilapplikationen för att se sitt 

saldo, betala sina räkningar och följa sina placeringar oavsett plats eller tid 

(Handelsbanken, 2015a; Nordea, 2015a; SEB, 2015a; Swedbank, 2015a). 

 

2009 tillkännagav Apple att deras App store erbjuder 225 000 applikationer och att 

dessa har blivit nedladdade fem miljarder gånger (The Economist, 2010). The 

Economist (2010) skriver att forskare förutsåg att intäkterna från mobilapplikationerna 

som 2009 var 10 miljarder dollar kommer att tredubblas fram till 2015. Införandet av 

mobila applikationer blev en grundläggande innovation som skapades utifrån det mobila 

internet (Ghose & Han, 2014, s. 1486). Det har resulterat i att människor har ändrat 

deras sätt att kommunicera, arbeta och socialisera genom att använda mobila enheter 

(Ghose & Han, 2014, s. 1470). Författarna Ghose och Han (2014, s. 1470) nämner att 

det skapas innovation genom mobilapplikationer som i sin tur driver fram utvecklingen 

i samhället. Dagens applikationer används världen över där användaren kan få tillgång 

till socialt nätverk, läsa e-böcker, spela spel, lyssna på musik, se videos och utföra andra 

aktiviteter som förgyller vardagen (Ghose & Han, 2014, s. 1470). Tidigare studier har 

undersökt applikationer där teknologin ökar sannolikheten för att kunderna delar med 

sig av positiva erfarenheter sinsemellan (Kim & Hardin, 2010, s. 749). Utvecklingen har 

gjort det lättare för företag att skapa och distribuera en applikation, vilket har resulterat i 

en större användning av mobila enheter och därmed ett ökat fokus på de bakomliggande 

faktorerna som finns i efterfrågan (Ghose & Han, 2014, s. 1486). 

 

En tidigare studie av Goldwasser (2011, s. 77) visar att 12 av USA:s 16 största banker 

har en applikation för nedladdning. Applikationen används bland annat för att få en 

överblick över konton samt att kunna se vilken tid transaktioner är gjorda (Goldwasser, 

2011, s. 77). Goldwasser (2011, s. 77) nämner även att några banker tillåter kunderna att 

betala räkningar med applikationen medan endast ett fåtal har skapat möjligheten att 

förflytta pengar till andra banker. Studien förtydligar att bankerna kommer att fortsätta 

med att utveckla och förenkla funktionerna för kunderna i framtiden (Goldwasser, 2011, 

s. 77). 
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1992 presenterade Bitner (1992, s. 58) begreppet självserviceteknologi vilket innebar att 

de anställdas närvaro på företaget blev lägre vid utförandet av tjänsten medan 

kundaktiviteter ökade. Exempelvis kan det vara en bankomat som leder till interaktion 

mellan kund och teknologi istället för interaktion mellan kund och bankanställd (Bitner, 

1992, s. 59). Utvecklingen har sedan resulterat i färre valmöjligheter för kunden då flera 

banker har avskaffat kontanthantering på kontoren och flyttat tjänsten till bankomaterna 

(Stavins, 2000, s. 14). Bitner (1992, s. 62) förutsåg att företag som erbjuder självservice 

kommer att vilja förutse och förstå kundbeteenden i den fysiska miljön eftersom det 

finns en möjlighet till att locka kunder, göra dem nöjda samt öka lönsamheten. 

 

Under 2007 nämner Eriksson och Nilsson (2007, s. 159) att självserviceteknologin har 

ersatt det klassiska systemet där anställda interagerar med kunder vilket har skapat nya 

interaktionsmöjligheter. En av de populäraste självbetjäningstjänster som bankerna 

erbjuder är internettjänsten (Calisir & Gumussoy, 2008, s. 219). Ba, Stallaert och Zhang 

(2010, s. 425) nämner att internet har förändrat företagens möjligheter till att erbjuda 

service, vilket bland annat har resulterat i att kunderna kan betala deras räkningar 

regelbundet genom internet. Genom internetanvändning får kunderna även en 

ekonomisk fördel då dem tidigare har fått betala en avgift för olika tjänster inom 

banksektorn (Ba, Stallaert & Zhang, 2010, s. 425). 

 

Allt fler tjänsteföretag introducerar självserviceteknologier för att skapa en förbättrad 

produktivitet vilket ska resultera i en ökad kundnöjdhet samt underlätta hanteringen av 

kunder (Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011, s. 419). För att företag ska lyckas med 

deras självservicesystem nämner Gelderman, Ghijsen och Diemen (2011, s. 419) att 

dem måste vilja använda sig av deras kunder. Genom att kunderna förstår vad som 

förväntas från dem samt att behovet av interaktion minskar, ökar användandet av 

självserviceteknologier (Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011, s. 419). Gelderman, 

Ghijsen och Diemen (2011, s. 419) menar även att användandet ökar om fördelar 

kommuniceras ut till kunderna, gör dem bekanta med tjänsten samt erbjuder personlig 

assistans. Personalens närvaro kan också skapa tillit för självservicesystemet och 

därmed försvinner osäkerheten (Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011, s. 419). 

 

Teknologibaserade produkter och tjänster har visat en enorm tillväxt tillsammans med 

den ökade takten där företag vänder sig till teknik för att effektivisera deras 

marknadsföring samt service till kunder (Parasuraman, 2000, s. 317). Parasuraman 

(2000, s. 317) visar kundernas reaktioner till teknologi där deras benägenhet till 

användning varierar brett, vilket är ett resultat från samspelet mellan det som främjar – 

optimism och innovativitet – och det som hämmar – obehag och osäkerhet. Tidigare 

forskare ställer sig därför frågan ”Hur redo är människor att anamma och effektivt 

använda ny teknologi?” (Parasuraman, 2000, s. 309). 

 

Khare (2011, s. 206) anser att multinationella bankers varumärken kan påverka 

kundernas uppfattningar och attityder för deras tjänster. När lojalitet har uppnåtts inom 

banktjänster och kunden upprepar användandet, ökar kundens vilja att stanna inom 

företaget (Bikram & Sunpreet, 2013, s. 336). 

 

Med kunskap och insikt om det förgångna och dagens samhälle väljer vi att utgå från 

självservicetjänster med applikationen i fokus. Detta eftersom det är relativt nytt och har 

skapat en stor förändring i kundens beteende samt agerande. Idag kan svenska 

bankkunder använda en mobilapplikation för att utföra deras bankärenden (Flores, 
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2014), vilket har ökat kundernas intresse (Sennerdal, 2011; Ghose & Han, 2014) och 

bankens intäkter (The Economist, 2010). Bankerna kommer även att fortsätta utveckla 

funktionerna i mobilapplikationen (Goldwasser, 2011). Målet är att alla bankens tjänster 

ska vara tillgängliga för kunden i mobiltelefonen (Sennerdal, 2011). Vi ser dagens 

utveckling av bankens mobilapplikation som en intressant del att undersöka eftersom 

utvecklingen har visat att organisationer har ändrat deras sätt att arbeta, där interaktion 

har förflyttats mellan anställd och kund till alternativa teknologiska lösningar (Bitner 

1992; Stavins, 2000; Eriksson & Nilsson, 2007). Idag använder företag 

självserviceteknologier för att skapa en ökad kundnöjdhet samt underlätta deras 

hantering av kunder (Gelderman, Ghijsen & Diemen, 2011). Trots detta kan kunder visa 

olika reaktioner vid användning av teknologin (Parasuraman, 2000). Om dem upprepar 

användandet finns det en möjlighet att kunden stannar inom företaget (Bikram & 

Sunpreet, 2013, s. 336). 

 

Vi kommer att inrikta oss på studenternas användning då tidigare forskning har visat att 

unga människor är mer mottaglig av ny teknologi (Kucukusta, 2014, s. 65-66). Vi ser 

det som intressant då även en persons vilja till att använda teknologi kan variera brett 

(Parasuraman, 2000). Tidigare forskning visar även att den typiska åldern för 

användning av bankapplikationen är mellan 25-34 år (Suoranta, 2003, s. 51). Vårt fokus 

kommer att vara på bankapplikationen eftersom tjänsten har vuxit fram de senaste åren 

och skapat olika typer av möjligheter vilket ständigt utvecklas och förenklas av 

bankerna (Goldwasser, 2011, s. 77). Eftersom vi finner att tidigare forskning har 

fokuserat på självserviceteknologier där bland annat bankens internettjänst har 

undersökts, finner vi att bankapplikationen är ett outforskat och aktuellt område där 

ingen har riktigt fokuserat på hur den faktiskt används. Dessutom har forskning visat att 

unga är mer mottaglig av ny teknologi därför ska det bli intressant att undersöka ämnet 

samt skapa en ökad förståelse för universitetsstudenters användning av tjänsten. För att 

få en ökad förståelse för hur studenten använder bankapplikationen har vi formulerat 

följande problemformulering: Hur använder universitetsstudenter bankapplikationen? 

 

Vårt huvudsakliga syfte med studien är att undersöka hur universitetsstudenter använder 

bankapplikationen. Något som är viktigt att påpeka är att vi avser att undersöka bankens 

egna applikation och inte andra applikationer relaterade till banktjänster som Swish och 

mobilt BankID. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka tjänster studenterna 

utnyttjar i mobilapplikationen i relation till bankens andra tjänster. Vi kommer även att 

undersöka fördelar och nackdelar med bankapplikationen och se om det är något 

kunderna saknar. Därmed vill vi skapa bättre förutsättningar för banker att förstå deras 

kunder samt bidra till en ökad kundnöjdhet. 
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2. Studiens utgångspunkter 
Under detta kapitel kommer vi att presentera vilket ämne vi har valt för denna studie. 

Därefter redogör vi för vår förförståelse som sedan följs av en beskrivning av vilken 

verklighetssyn, kunskapssyn samt vilket angreppsätt studien kommer att präglas av. 

Slutligen förklarar vi vår litteratursökning samt den källkritik vi har till artiklarna och 

teorin. 

 

2.1 Ämnesval 
För att det valda ämnet i undersökningen ska vara aktuellt i dagens samhälle ska vi 

fokusera på självserviceteknologier då företag kontinuerligt utvecklar tjänster för att 

underlätta kundens användning, där tidigare forskning har gått från bankomater, till 

internettjänsten, fram till dagens mobilapplikation (Ba, Stallaert & Zhang, 2010; 

Eriksson & Nilsson, 2007; Flores, 2014; Goldwasser, 2011; Parasuraman, 2000; 

Sennerdal 2011; Stavins, 2000). Då vi båda har jobbat med service inom olika 

branscher, sett tekniska förändringar i samhället och ska arbeta inom banksektorn 

framöver kände vi att en inriktning inom området var naturlig samt intressant att 

undersöka. Vi har valt att fokusera på bankapplikationen för att vi båda är användare av 

denna tjänst och ser ett intresse av att undersöka hur andra kunder använder den. 

Dessutom ser vi ett stort intresse i den tekniska utvecklingen inom banksektorn och 

därmed har vi skapat följande problemformulering: Hur använder universitetsstudenter 

bankapplikationen? 

 

Vi anser att vi har goda förutsättningarna för vår undersökning då det finns tidigare 

forskning inom ämnet samt att det är många kunder som använder sig av tjänsten. 

Därmed vill vi skapa en insikt om framtiden genom att studera dagens användning av 

bankapplikationen.  

 

2.2 Förförståelse 
Vi har studerat vid Umeå Universitet under tre år och läst ämnen inom företagsekonomi 

vilket har gett oss en ökad kunskap för olika områden som rör företag och deras 

organisation. Dessa ämnen har gett oss en god förförståelse för denna undersökning 

genom att introducera olika sammanhang och situationer där företag och kunder möts. I 

vår undersökning använder kunden bankapplikationen för att nyttja bankens tjänster. 

 

Vi är båda användare av olika bankapplikationer och därmed har vi en förkunskap för 

ämnet genom egna erfarenheter. Vi anser att det kan skapa en förståelse för hur 

användarna tänker samtidigt som det kan leda till en risk där vi kan bli subjektiva vid 

genomförandet av undersökningen. För att undvika en hög subjektivitet i studien har vi 

valt olika metoder som ska öka objektiviteten och dessa kommer att introduceras i 

nästföljande delar.   

 

2.3 Verklighetssyn 
Objektivism är den verklighetssyn vi använder i undersökningen vilket betyder att fakta 

som samlas in har formats av sociala företeelser som ligger bortom vårt förstånd samt är 

oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2008, s. 26). Vid studerandet av den sociala 

miljön ställs frågor gällande ontologi, det vill säga vad som faktiskt finns där ute 

(Bryman, 2008, s. 35). Bryman (2008, s. 35) nämner att en viktig aspekt i detta 

sammanhang är att avgöra om sociala föremål ska ses som objektiva enheter vilket 

tillhör en yttre verklighet i relation till dem sociala aktörerna, vilket kallas för 
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objektivism.  

 

Vi undersöker hur universitetsstudenter använder bankapplikationen, vilket innebär att 

respondenternas användning av applikationen har skapats utifrån sociala händelser och 

är inget som kan påverkas av oss. För att kunna lösa vår problemformulering anser vi att 

universitetsstudenternas uppfattningar måste fångas eftersom vi är intresserad av hur 

dem använder applikationen vilket endast dem kan svara på. Vi anser att en 

objektivistisk verklighetssyn måste användas för att vi ska lyckas finna den verkliga 

orsaken till hur universitetsstudenterna använder bankapplikationen. Därmed anser vi att 

vi undviker ett resultat som har blivit påverkad av oss som författare vilket 

förhoppningsvis ökar trovärdigheten för studien och universitetsstudenternas 

användning. Orsaken till varför objektivitet prioriteras i undersökningen är för att vi vill 

skapa en verklighet i arbetet som ska baseras på respondenternas svar och inte av våra 

egna erfarenheter. I undersökningen strävar vi även efter att inte påverka respondenterna 

och deras verklighetsuppfattning. Att tillämpa objektivismen innebär att vi skapar dem 

bästa förutsättningarna att uppnå dessa mål. 

 

2.4 Kunskapssyn 
Studien formas utifrån en positivistisk kunskapssyn för att vi vill vara värderingsfria 

vilket vi nämner i det tidigare stycket ovan. Därmed kan vi ta ställning till förklaringar 

som presenteras av teorin (Bryman, 2008, s. 30). Bryman (2008, 30) nämner att 

forskaren utgår från teori för att sedan ta ställning till förklaringar i samhället. I vår 

studie använder vi oss av olika teorier för att härleda antaganden som sedan undersöks 

genom att ställa frågor till ett urval av respondenter vilket skapar en insikt och ett svar 

på problemformuleringen, Hur använder universitetsstudenter bankapplikationen? 

 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket studien präglas av och medför att 

den sociala verkligheten studeras genom naturvetenskapliga metoder (Bryman & Bell, 

2011, s. 36). Bryman och Bell (2011, s. 36) nämner att kunskapen som erhålls endast är 

företeelser som bekräftas genom sinnena där vetenskapen är värderingsfri, det vill säga 

objektiv. Genom att vi använder oss av positivism anser vi att goda förutsättningar för 

ett värderingsfritt resultat skapas, där vi får reda på hur universitetsstudenter använder 

bankapplikationen. Dessutom kommer vi att undersöka relevant teori som kan kopplas 

till hur universitetsstudenter använder bankapplikationen. Vi gör det för att skapa en 

uppfattning om ämnet samt vad som tidigare har presenterats genom forskning. Dock 

för att se om teorin även kan tillämpas på dagens samhälle, kommer vi att formulera 

frågor som undersöker respondenter idag och hur dem faktiskt använder 

bankapplikationen. Vi anser att det möjliggör nya insikter som tillför en ökad kunskap 

för hur universitetsstudenter använder bankapplikationen.  

 

2.5 Studiens angreppsätt 
Vi har valt en deduktiv ansats eftersom vi tidigare nämnt att vi i denna studie avser att 

utgå från teorier för att sedan skapa antaganden som ska granskas. Det kommer att ske 

genom att frågor formuleras som sedan ställs till ett urval av respondenter. Den 

vanligaste uppfattningen vid studerandet av förhållandet mellan teori och praktik är en 

deduktiv ansats (Bryman, 2008, s. 26). Vi anser att det deduktiva angreppssättet skapar 

möjlighet för att på bästa sätt uppnå vår kunskap- och verklighetssyn då vi genom 

frågor till ett urval av respondenter kommer att testa teorin och därmed finna ett 

samband mellan teori och praktik. Bryman (2008, s. 26) nämner att utifrån den kunskap 

som finns inom ett ämne, skapas antaganden som sedan utsätts för en empirisk 
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undersökning. Vi kommer därför att utgå från relevanta teorier som kan kopplas till hur 

universitetsstudenter använder bankapplikationen för att sedan skapa antaganden som 

teorin har insinuerat. De antaganden som vi har skapat kommer sedan att testas i 

verkligheten genom en undersökning för att ta reda på om de är sanna eller inte. I en 

deduktiv metod är teorin väldigt viktig då antaganden fungerar som ett påstående som 

sträcker sig utöver den hittills befintliga kunskapen som sedan prövas empiriskt 

(Wallén, 1996, s. 48). Därför kommer vi att lägga en stor vikt till att finna relevant teori 

som skapar goda förutsättningar till att förstå och undersöka hur universitetsstudenter 

använder bankapplikationen.  

 

2.6 Litteratursökning 
Litteraturen för arbetet har samlats in genom att söka efter artiklar och övrig litteratur 

vid Umeå Universitets databaser samt bibliotekskataloger. Detta eftersom vi hade 

tillgång till dessa sökkällor och att dem gav ett brett utbud av litteratur som var relevant 

för studien.  

 

Orden som vi baserade våra sökningar på var både svenska och engelska ord.  

Nedan redogör vi först för de huvudord som våra sökningar grundandes på. Därefter 

presenteras tilläggsorden med ett (+) framför. Dem användes för att göra sökningen mer 

specifik och kombinerades därför med huvudorden, exempelvis customer needs. Nedan 

redogör vi för våra ord på engelska då vi fann flest artiklar via dem sökningarna: 

 

 

 

2.7 Källkritik 

Våra källor är hämtade från Umeå Universitetsbiblioteks databas. Artiklarna är 

vetenskapligt förankrade vilket innebär att de är granskade och godkända av en 

sakkunnig person inom området (Umeå Universitetsbibliotek, 2015). Då vi aldrig kan 

vara helt säkra på att källan stämmer har vi försökt att hitta liknande artiklar inom 

samma ämne för att skapa en bra förutsättning att informationen är trovärdig.  

 

Under kapitlet studiens utgångspunkter samt praktisk metod använde vi till största del 

en kursbok vid namn Samhällsvetenskapliga metoder skriven av Bryman (2008). Vi 

Huvudord Tilläggsord 

Self-service technology (SST) + Influence 

Internet + Behavior 

Mobile application + Value 

Automated teller machine 

(ATM) 
+ Relation 

Bank + Quality 

Financial + Needs 

Consumer + Oppurtunities 

Customer + Satisfaction 

Personal + Encounter 

Interpersonal + Readiness 

Technology + Loyalty 

Service + Usage 
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använder boken för att den innehåller information som är relevant för vår studie. Den 

behandlar även ett stort område där olika metoder och tillvägagångssätt presenteras 

vilket vi ansåg var användbart. För att skapa nya synvinklar inom samma ämne har vi 

även använt andra kursböcker. En del av dem är lite äldre än Bryman, dock ser vi inte 

det som ett problem då böckerna ger liknande information genom åren. Det är även 

intressant att se hur författarna på 90-talet såg på de praktiska metoderna och kunna 

jämföra deras litteratur med dagens syn. 

 

I kapitel ett under avsnittet applikationens utveckling inom banksektorn använder vi oss 

av en artikel som är skriven av Bitner (1992). Denna artikel är en äldre undersökning 

vilket kan skapa en risk gällande aktualitet då vår studie baseras på dagens samhälle. 

Dock har vi en artikel från 2010 som är skriven av Kim och Hardin som refererar till 

Bitners studie från 1992 och därmed anser vi att att Bitners artikel även kan användas i 

vårt fall. Dessutom har Bitners (1992) artikel blivit citerad upprepande gånger i andra 

artiklar vilket google scholar visar med ett resultat över 3000. Därmed anser vi att 

hennes artikel tillför en grundkunskap som många andra forskare använder för att styrka 

argument i deras artiklar. Därför anser vi att det är en artikel som används frekvent och 

kan vara som ett stöd i vår studie. Vi har även använt oss av en vetenskaplig artikel som 

är skriven av Kucukusta (2014) som har med en äldre källa i sin studie. Den äldre källan 

är skriven av Meuter et al (2000) vilket vi även har implementerat i vår uppsats. Genom 

att den äldre källan används som referens i den nya artikeln anser vi att det visar på att 

studien fortfarande är aktuell i dagens samhälle. Dessutom har Meuter et al (2000) 

artikel använts som referens över 1700 gånger vilket kan ses via google scholar. Vi 

anser att artikeln tillför gedigen information om självserviceteknologier, vilket många 

andra författare ser som en fördel i deras aktuella studier då det tillför en grund till 

nuvarande teknologier som exempelvis bankapplikationen. Samma gäller för artikeln 

som skrevs av Parasuraman (2000) som återfinns i Liljander et al (2006), Walczuch et al 

(2007) samt Son och Han (2011) artiklar. Parasuramans artikel presenterar en modell 

som visar viljan till att använda teknologi vilket återfinns över 1000 gånger i andra 

artiklar. Vi ser även det som ett tecken på att Parasuramans (2000) artikel är aktuell och 

kan användas i vår studie. 
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för teorier som behandlar områdena 

självbetjäningsteknologier, viljan att använda teknologi samt finansiella tjänster.  

Vi har använt teorier inom självserviceteknologier då undersökningen bygger på detta 

begrepp och vi anser därför att det är viktigt att gå in på dess detaljer. Fokus kommer 

att vara på bankapplikationer och därmed är det nödvändigt att förklara fördelar och 

nackdelar med tjänsten för att skapa en bild för vad som påverkar hur 

bankapplikationen används. Vi avser även att skapa en förståelse för vad som 

kännetecknar banktjänster, det vill säga finansiella tjänster. Detta eftersom vi anser att 

det kännetecknar egenskaper och faktorer som påverkar människor annorlunda i 

jämförelse med andra typer av tjänster. Slutligen har vi även valt att använda teorier 

som skapar insikt om kundens vilja till att använda sig av teknologi eftersom vi anser att 

det kan vara en avgörande faktor vid användandet. Vi ser viljan att använda sig av 

teknologin som något vilket förändras beroende på vem man är och vad man upplever 

vid användning av bankapplikationen. 

 

3.1 Självserviceteknologi 

Det går att härleda självserviceteknologin tillbaka till 1992 då Bitner (1992, s. 58) 

introducerade definitionen ”självservice organisationer” vilket kännetecknades av en låg 

närvaro på anställda samt att tjänsten präglades av en hög nivå av kundaktiviteter. 

Bitner (1992, s. 58) förutsåg därmed att företag som använder sig av självservice 

kommer vilja förutse och förstå kundbeteenden i den fysiska miljön eftersom det finns 

en möjlighet till att locka kunder, göra dem nöjda samt öka lönsamheten. Därefter har 

ett flertal forskare valt att fokusera på att undersöka självserviceteknologier. En del av 

dessa artiklar kommer vi att presentera i kommande stycken. 

 

Självserviceteknikens förmåga att rädda kunder vid akuta problemsituationer bidrar till 

en ökad tillfredställelse på grund av dess tillgänglighet (Meuter et. al, 2000, s. 59). Teo 

och Pok (2003, s. 497) nämner att applikationer måste vara tillräckligt flexibla så att det 

går att anpassa dem till individuella behov, där det ska finnas möjlighet att få tillgång 

till internet under årets alla dagar, oberoende vilken tid det är. Det är särskilt användbart 

om en kund måste anpassa sig till ett specifikt tidsschema, exempelvis om det ska köpas 

biobiljetter till en specifik show under en specifik tid, vilket kan skapa en tidspress för 

personen och därmed har den ett behov av tillgänglighet (Teo & Pok, 2003, s. 497). När 

kunden får möjlighet till att genomföra en transaktion efter deras personliga tidschema 

samt välja en valfri plats att utföra den på kommer kundens erfarenhet av teknologin att 

förbättras (Collier & Sherrell, 2010, s. 504). I vår studie avser vi att studera hur 

universitetsstudenter använder bankapplikationen och därmed är en ökad tillgänglighet 

en intressant aspekt att undersöka. 

 

Meuter et al. (2000, s. 59) anser att kunden kan uppleva fördelar som tidssparande och 

enkelhet vid användandet av självservicetekniker, vilket oftast jämförs med 

interpersonella tjänster där kunden får möta en anställd. Dock kan det ske ett 

teknologiskt misslyckande vid användning av en självserviceteknik där kunder 

förhindras från att använda tjänsten, vilket bidrar till en minskad kundnöjdhet (Meuter 

et. al, 2000, s. 59). Meuter et al (2000, s. 59) nämner att det kan resultera i att kunderna 

vill byta tjänsteleverantör, använda en interpersonell tjänst eller att sluta att använda 
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självserviceteknologin. Kleijnen (2007, s. 43) nämner att de kunder som upplever ett 

högre värde vid alternativa tjänster inom företaget, kommer troligtvis inte att använda 

en mobiltjänst. Det kan vara kunder som har ett behov av personlig och social 

interaktion vilket gör att dem inte tilltalas av tjänster som utförs genom mobiltelefoner 

(Kleijnen, 2007, s. 43). Kucukusta (2014, s. 65-66) nämner att inom hotelltjänster 

föredrar äldre människor att fortsätta använda den traditionella personliga service som 

hotellets anställda erbjuder istället för självbetjäningstjänster. Jämförelsevis är unga 

personer mer mottaglig av ny teknologi (Kucukusta, 2014, s. 65-66). Trots detta 

upplever de flesta kunderna en slags tillfredställelse när självserviceteknologin gör vad 

den ska och inte bidrar till misslyckande i tjänsteprocessen eller erbjuder dålig teknisk 

design (Meuter et. al, 2000, s. 59). Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka 

om användare av bankapplikationen även besöker bankkontor samt vilka fördelar och 

nackdelar de ser vid användandet av applikationen. 

 

Collier och Sherrell (2010, s. 503) nämner att ett av de starkaste argumenten för att 

prova och fortsätta använda en självserviceteknik är möjligheten till att kontrollera 

transaktionen. Den kontroll en kund upplever vid användandet av en självserviceteknik 

har delvis tagits från företaget och lämnats till kunden (Kleijnen, 2007, s. 43). Med 

hjälp av en självserviceteknik kan kunden styra över tjänsteprocessen genom att 

skräddarsy transaktionen för att möta specifika behov (Collier & Sherrell, 2010, s. 503). 

Ervasti och Helaakoski (2010, s. 256) nämner att kunder kommer endast att använda 

mobiltjänsten om teknologin tillfredsställer deras behov. Därför är kundernas behov en 

kritisk variabel när dem ska använda teknologin (Ervasti & Helaakoski, 2010, s. 256).  

 

Collier och Sherrell (2010, s. 503) nämner att tillsammans med kontroll av 

informationsflödet och transaktionsprocessen kan kunden även påverka slutförandet av 

transaktionen och hanteringen av tjänsten. Den potentiella fördel som 

självserviceteknologin medför har skapat en skyldighet att leva upp till (Collier & 

Sherrell, 2010, s. 503). Dock menar Collier & Sherrell (2010, s. 504) att många kunder 

även kan känna en minskad kontroll då teknologin styr över tjänsteprocessen. Den 

minskade kontrollen påverkar kundens vilja till att utforska teknologin, vilken hastighet 

transaktionen sker i och om kunden har tillit till tjänsten (Collier & Sherrell, 2010, s. 

504). Kleijnen (2007, s. 43) menar att en minskad kunskap kan orsakas av att kunden 

saknar en beskrivning över vad dem ska göra vilket är relaterat till det ansvar som 

uppstår genom att vara medskapare av tjänsten. Kunden kan därmed känna att den inte 

har tillräckligt med kunskap för att agera den roll som förväntas (Kleijnen, 2007, s. 43). 

 

När kunden förbereder sig mentalt och fysiskt för att agera en särskild roll vid 

utförandet av en självserviceteknologi kommer bekvämligheten för tjänsten direkt att 

påverka kundens uppfattningar om vilken hastighet tjänsten ska ske i samt viljan till att 

utforska de tillgängliga funktionerna (Collier & Sherrell, 2010, s. 505). Collier och 

Sherell (2010, s. 504) nämner att bekvämligheten påverkar därmed kundens förmåga 

och vilja till att utföra transaktioner via en självserviceteknologi. Kleijnen (2007, s. 43) 

menar att nya tjänster kännetecknas utifrån den otydliga rollbeskrivningen eftersom 

kunden kan känna sig oerfaren eller sakna självsäkerhet till att spela en viktig del i 

tjänsteprocessen. Dessa faktorer kan bidra till en minskad effektivitet vid leverans av 

tjänsten (Kleijnen, 2007, s. 43). Gelderman, Ghijsen och Diemen (2011, s. 418) menar 

att en tydlig rollbeskrivning kan resultera i att användare av självserviceteknologier vet 

hur de effektivt ska använda tjänsten och därmed är de medveten om vilka 

förväntningar som finns (Gelderman, Ghijsen och Diemen, 2011, s. 418). För att 
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undersöka detta formulerade Gelderman, Ghijsen och Diemen (2011, s. 419) tre 

påståenden för att ta reda på om rollbeskrivningen var tydlig;  

1. Jag känner mig säker på hur jag effektivt ska använda självservicetekniken. 2. Jag 

förstår stegen i självserviceteknikens användningsprocess. 3. Jag tycker att det endast 

finns vaga riktlinjer för användning av självservicetekniken. 

 

Om kunderna vet hur de effektivt ska använda sig av tiden, kan den negativa påverkan 

minskas (Kleijnen, 2007, s. 43). Collier och Sherrell (2010, 505) menar att kontroll och 

bekvämlighet har en positiv relation till kundens vilja att utforska en självserviceteknik. 

När kunden ska bestämma om den ska använda en självserviceteknik eller inte kan 

fördelen av en snabb hastighet i processen vara en avgörande faktor i beslutet (Collier & 

Sherrell, 2010, 505). Zhu et al (2013, s. 25) menar att bättre förståelse för beteende, 

kontroll och interaktivt samspel med självserviceteknologier kan resultera i högre 

förväntningar på kundens återhämtning vid tillkomsten av nya problem. Dessutom leder 

förväntningar till en ökad ansträngning för att finna lösningar till problemet samt skapas 

det färre byten från teknologin (Zhu et al, 2013, s. 25). 

 

 

Tillit till en tjänsteleverantör kan även ha en stor påverkan på viljan till att utföra en 

transaktion genom en självserviceteknologi (Collier & Sherrell, 2010, s. 505). Collier 

och Sherrell (2010, s. 505) menar en grad av tillit måste upprättas när en kund ska 

fullfölja en transaktion utan de anställdas inblandning. Kunderna måste lita på att 

företaget inte missbrukar deras information och att lösningar kan upprättas i tid om ett 

problem uppstår (Collier & Sherrell, 2010, s. 505). Genom att kunderna förstår vad som 

förväntas från dem samt att behovet av interaktion minskar kommer användandet av 

självservicetekniker att öka (Gelderman et al, 2011, s. 419). Gelderman et al (2011, s. 

419) menar att om företaget kommunicerar fördelar till kunderna, gör dem bekanta med 

tjänsten och erbjuder personlig assistans kan dem öka användandet. Personalens närvaro 

kan därför skapa tillit för självservicesystemet och därmed försvinner osäkerheten 

(Gelderman et al, 2011, s. 419).  

 

Ett viktigt kriterium vid en kontinuerlig användning av en självserviceteknik är 

förmågan att söka och finna ny information samt alternativ till tjänsten (Collier & 

Sherrell, 2010, s. 505). Collier och Sherrell (2010, s. 505) menar dock att ångest vid 

användning av en självserviceteknik kan vara en negativ faktor vilket påverkar 

kundernas upplevelse av hastighet och viljan till att utforska teknologin. Ångesten kan 

skapa ett kognitivt hinder, med en minskad hastighet och en förlängd 

transaktionsprocess då kunden oftast behöver utforska teknologin innan tjänsten slutförs 

(Collier & Sherrell, 2010, s. 505). 

 

Det som avgör om kunden väljer att använda en mobiltjänst är individens attityd samt 

applikationens användbarhet och enkelhet (Basoglu et al, 2014, s. 512). Basoglu et al 

(2014, s. 512) nämner att en anpassningsbar mobiltjänst som ger fullständig information 

anses vara enkel. Dessutom om tjänsten är innovativ och anpassningsbar skapas det en 

indirekt påverkan på kunden genom användbarhet (Basoglu et al, 2014, s 512). Den 

upplevda användbarheten vid mobiltjänster påverkar kundens användning starkast 

(Ervasti & Helaakoski, 2010, s. 256). Dessutom om mobiltjänsten är personlig, 

påverkas kunder indirekt genom deras attityd (Basoglu et al., 2013, s. 512). 
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3.2 Finansiella tjänster 

 

MFS är ett begrepp som står för mobila finansiella tjänster (Lee et al, 2012, s. 1590). 

Individer kan bli påverkad till att nyttja de mobila finansiella tjänsterna genom deras 

användbarhet samt enkelhet vid användning (Lee et al, 2012, s. 1597). Lee et al (2012, 

s. 1597) nämner att den bästa egenskapen med MFS är att bankkonton är tillgänglig 

online var du än är oavsett vilken tid det är på dygnet. Det är särskilt användbart för 

kunderna då det tillför ett upplevt värde  i form av tid och pengar som sparas vid 

användandet (Lee et al, 2012, s. 1597). Zhou (2010, s. 762) nämner att det finns tre 

funktioner som reflekterar användarens banktjänster via mobiltelefonen, vilket är 

kontohantering, överföringar samt daglig kontroll av kontoinformation. Idag erbjuder de 

svenska storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB möjligheten att 

hantera pengar via konton, kort, krediter, placeringar, betalningar, försäkringar och 

självbetjäningstjänster i mobilapplikationen. (Handelsbanken 2015b; Nordea 2015b; 

SEB 2015b; Swedbank 2015b) 

 

Tidigare internetanvändare har börjat använda sina mobiltelefoner för finansiella 

tjänster (Lee et al., 2012, s. 1590). Lee et al (2012, s. 1590) visar dock att användningen 

av mobiltelefoner är relativt låg i förhållande till den snabba utvecklingen som de 

finansiella tjänsterna över internet har skapat. Enligt Lee et al (2012, s. 1597) är den 

viktigaste faktorn att kunderna kan genomföra banktransaktioner vart de än befinner sig. 

Zhou (2010, s. 760) menar att kunderna ska ha tillgång till deras banktjänster 

närsomhelst och varsomhelst. Att finnas överallt, omedelbar tillgång och säkerhet är det 

som mobilbanken kännetecknas av (Zhou, 2010, s. 762). Dem som använder MFS mest 

är innovatörer som vill ha en baskunskap för att kunna använda tjänsten och teknologin 

(Lee et al, 2012, s. 1597). 

 

Det är många som använder sig av bankapplikation för att snabbt ta del av konto- och 

korttransaktioner (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2013). Svenska Dagbladet Näringsliv 

(2013) skriver att det finns en uppenbar risk att även obehöriga personer snabbt tar del 

av samma uppgifter. Detta är något som datainspektionen har uppmärksammat och 

därmed granskat bankapplikationer med möjliga säkerhetsrisker (Svenska Dagbladet 

Näringsliv, 2013). Banktjänster som genomförs online kommer troligtvis inte att 

förändras från att vara en metod vilket orsakar en större risk vid hantering av 

transaktioner, vilket verkar vara det största hindret för banker som har investerat mycket 

i självserviceteknologier (Curran & Meuter, 2005, s.110).  

 

Tillit till ett bankkontor kan reducera tveksamheten för en användare som ska använda 

banktjänster online (Kang et al, 2011, s. 106). Kang et al (2011, s. 106) menar att utan 

tillit, kan den uppfattade risken påverka systemanvändningen. Tillit blir därför den 

känsla som förebygger osäkerhet och underlättar utvecklingen av användandet (Kang et 

al, 2011, s. 106). Kang (2011, s. 106) beskriver att den som upplever tillit även känner 

kontroll och därmed kan osäkerheten för bankens onlinesystem minska. Dessutom kan 

en bra design av hemsidor och utbildning till kunderna vara nyckeln till långsiktig 

framgång (Curran & Meuter, 2005, s. 111). Curran och Meuter (2005, s. 111) nämner 

att nya självserviceteknologier har risk som en negativ faktor vilket påverkar 

användningen. Istället har äldre mer etablerade tekniker användbarhet och nyttan som 

en signifikant faktor (Curran & Meuter, 2005, s. 111). Curran och Meuter (2005, s. 111) 

nämner att det är logiskt att företag som introducerar nya teknologier måste hantera 
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perioder där risk och osäkerhet relateras till användandet. Det kan pågå tills att kunderna 

lär sig funktionen och de bidragande fördelarna (Curran & Meuter, 2005, s. 111).  

Slutligen nämner Calisir och Gumussoy (2008, s. 220) att banktjänster via internet, 

bankomat och telefon kan ersätta varandra. Om det läggs en större vikt på ett av 

alternativen kommer de andra att tappa betydelse (Calisir & Gumussoy, 2008, s. 220). 

 

3.3 Viljan till att använda teknologi 

Teknologibaserade produkter och tjänster har visat en enorm tillväxt tillsammans med 

den ökade utvecklingen där företag vänder sig till lösningar inom teknik för att 

effektivisera deras marknadsföring samt service till kunder (Parasuraman, 2000, s. 317). 

Parasuraman (2000, s. 317) har studerat kundernas reaktioner till teknologi där deras 

benägenhet till användning varierar brett, vilket är ett resultat från samspelet mellan det 

som främjar – optimism och innovativitet – och det som hämmar – obehag och 

osäkerhet. (Parasuraman, 2000, s. 317) Tidigare forskare ställer sig därför frågan ”Hur 

redo är människor att anamma och effektivt använda ny teknologi?”(Parasuraman, 

2000, s. 309). 

 

Innovationer har skapats inom telekombranschen vilket leder till möjligheter för banker 

att utveckla deras service (Laukkanen & Pasanen, 2008, s. 87). Laukkanen och Pasanen 

(2008, s. 87) nämner att en av dessa möjligheter är bankapplikationen där kunder 

kommer i kontakt banker och deras tjänster via mobiltelefonen. Innan applikationen 

introducerades använde kunderna en sms tjänst för att kontrollera deras konton och 

betala deras räkningar (Laukkanen & Pasanen, 2008, s. 87). Idag kan kunderna göra det 

mesta i applikationen då den har utvecklats och blivit en del av bankens viktigaste tjänst 

(Laukkanen & Pasanen, 2008, s. 87). Viljan att använda ny teknologi kan därmed öka 

då kunderna kan genomföra tjänster som tidigare endast kunde utföras personligen på 

bankkontor. Dock har bankerna inte lyckats att locka alla sina kunder till att använda 

applikationen då det finns olika kundgrupper som skiljer sig åt, vilket Laukkanen och 

Pasanen (2008 s.88) skriver om i sin artikel. 

 

Något som karaktiserar användandet av bankapplikationer är åldern hos de kunder som 

använder tjänsten. I en studie av Suoranta (2003, s. 51) var den typiska åldern för 

användning av bankapplikationen mellan 25-34 år. Dock visar Laukkanen och Pasanen 

(2008, s. 93) med deras studie att banktjänster i mobiltelefonen domineras av människor 

i åldern 30-49 år. Jämförelsevis nämner Kucukusta (2014, s. 65-66) att unga är mer 

mottaglig av ny teknologi.  

 

Liljander et al (2006, s. 178) visar med deras undersökning att det finns fyra 

dimensioner som påverkar individens vilja till att använda en teknologi och dessa är 

obehag, osäkerhet, optimism och innovation. Obehag innebär att användarna känner sig 

överväldigad samt har ingen kontroll över tjänsten (Parasuraman, 2000, s. 312). 

Parasuraman (2000, s. 312-313) nämner att osäkerhet betyder att kunder inte har något 

förtroende för teknologin då dem anser att den ofta misslyckas. De kunder som är 

optimister till teknologin är villiga att använda tjänsten då de har kontroll över 

applikationen och tycker att det är flexibelt att jobba med denna (Parasuraman, 2000, s. 

312). Parasuraman (2000, s. 312) nämner även att det är viktigt att tjänsten är bekväm 

och effektiv för dessa kunder. Innovation innebär förmågan att kunna vara en 

entreprenör inom teknologin. (Parasuraman, 2000, s. 312). Dessa fyra dimensioner stöds 

även av två andra undersökningar som Walczuch et al (2007, s. 207) samt Son och Han 
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(2011, s. 1179) har skrivit. Båda undersökningarna visar att dimensionerna fortfarande 

kan användas för att undersöka kundernas villighet att använda teknologin. 

 

Westjohn et al (2009, s. 262) studie påpekar att orsaken till att individer använder en 

självserviceteknologi är för att den kan hjälpa användarna till att utföra tjänster vart än 

dem befinner sig. Den globala spridningen av teknologin har förbättrat förutsättningarna 

för individer att använda applikationer oavsett vart dem befinner sig (Westjohn et al, 

2009, s. 262). Westjohn et al (2009, s. 262) nämner att de företag som tar upp fördelar 

med sina teknologier skapar en ökad vilja till att använda deras tjänster. Dock finns det 

även användare som är rädda för att misslyckas med användningen och därmed väljer 

dem att avstå då de känner sig underlägsna och förvirrade (Westjohn et al, 2009, s. 262). 

Westjohn et al (2009, s. 262) nämner att de situationer då kunder ibland vill avstå från 

att använda teknologier är i publika miljöer som snabbkassor och självincheckning trots 

att viljan att använda tjänsten finns. Vi anser att mobilapplikationer inte är i denna 

riskzon eftersom användning av tjänsten kan göras privat och därmed skapar banker 

goda förutsättningar till att locka fler användare till applikationen. De banker som 

använder säkerhet och enkelhet i sin applikation har även större chans att få med 

tidigare osäkra kunder till deras mobiltjänst (Westjohn et al., 2009, s. 263). 
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4. Praktisk metod 

Under detta kapitel kommer vi att inleda med vilken forskningsstrategi vi har valt för 

studien. Därefter introducerar vi vårt metodval och vilken teknik vi tänker använda för 

att samla in data. Sedan beskrivs våra ställningstaganden under forskningsdesign vilket 

leder till följande delkapitel där vårt urval i studien presenteras. Efter vår förklaring 

kring vilka respondenter vi ämnar till att rikta oss mot inleder vi med att presentera 

konstruktionen av studien med etiska principer som inledning därefter den 

operationalisering som har genomförts. Slutligen förklarar vi insamlingen av data, 

bortfall samt vår access för studien. 

 

4.1 Forskningsstrategi 

Vi har valt att använda en kvantitativ strategi i vår studie. Det faller sig naturligt 

eftersom vi använder ett deduktivt angreppssätt, ett objektivt synsätt samt positivism i 

undersökningen. Kvantitiv forskning är en strategi som lägger vikt på kvantifiering vid 

insamling och analys av data (Bryman, 2008, s. 40). Bryman (2008, s. 40) nämner att 

det innehåller ett deduktivt angreppssätt, använder naturvetenskapliga metoder såsom 

positivism och uppfattar den sociala verkligheten objektivt (Bryman, 2008, s. 40). Den 

kvantitativa forskningsstrategin skapar möjligheter för oss att undersöka hur 

universitetsstudenter använder bankapplikationen genom att beskriva skillnader och 

upptäcka variationer mellan människor (Bryman, 2008, s. 155). Därför är en kvantitativ 

strategi i vår studie bra då vi undersöker hur bankapplikationen används, vilket kan 

variera individer emellan. 

 
4.2 Metodval 

Vi har valt en kvantitativ forskningsmetod där distribution och insamling av data ska 

ske genom enkäter. Eftersom vi har valt en kvantitativ forskningsstrategi och vill 

minimera risken för subjektivitet då vi tidigare har erfarenheter vid användandet av 

bankapplikationer, väljer vi att använda oss av enkäter för att samla in data (Bryman, 

2008, s. 48). Detta eftersom enkäter är en metod som tillhör den kvantitativa 

forskningsstrategin och dem medför ingen skevhet i resultatet eftersom det inte finns en 

närvarande intervjuare som kan påverka svaren (Bryman, 2008, s. 229). Bryman (2008, 

s. 229) nämner att enkäter är självadministrerade, det vill säga att respondenten själv 

läser igenom frågorna och skriver ner sina svar på frågeformuläret. Därmed ser vi en 

möjlighet till att nå ut och samla in svar från många respondenter. Detta eftersom 

enkäter skapar en tids- och kostnadseffektiv administration i jämförelse med 

strukturerade intervjuer, då exempelvis hundratals enkäter kan delas ut vid ett och 

samma tillfälle vilket inte kan göras med intervjuer då dem behöver mer tid för att fråga 

ut varje enskild person (Bryman, 2008, s. 228). Nackdelen att använda sig av enkäter 

kan vara att det inte finns någon i närheten som kan hjälpa respondenterna till att 

besvara deras funderingar (Bryman, 2008, s. 229). Vi kommer därför att fokusera på att 

skapa en lättförståelig enkät som minimerar risken för förvirring. 

 

4.3 Forskningsdesign 
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Vi avser att undersöka under ett bestämt tillfälle, därför väljer vi att använda oss av en 

tvärsnittsdesign eftersom det kännetecknas av att data samlas in under en speciell 

tidpunkt (Bryman, 2008, s. 64). Vid insamling och analys av data används 

forskningsdesign som en ram vilket speglar vilka ställningstaganden som har gjorts 

under arbetet (Bryman, 2008, s. 48). Då vi avser att undersöka universitetsstudenter som 

faktiskt kan vara i olika åldrar, passar en tvärsnittsdesign oss eftersom Bryman (2008, s. 

64) nämner att det innebär att forskaren är intresserad av en variation och därmed 

samlas data in från mer än ett fall. Vi ämnar därmed att undersöka flera individer som 

använder bankapplikationen och därmed variationen mellan dessa. Dock om vi 

upptäcker ett samband kan vi inte vara helt säker på att det är en kausal relation, utan vi 

kan endast säga att det finns någon slags koppling (Bryman, 2008, s. 64). Dock nämner 

Bryman (2008, s. 64) att med en tvärsnittsdesign kommer informationen samlas in 

under ett tillfälle, därför kan vi inte manipulera sambandet i vår forskning. 

 

4.4 Urval 

I denna studie har vi valt att genomföra ett bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet 

består av personer som råkar finnas tillgänglig för forskaren vid utförandet av 

undersökningen (Bryman, 2008, s. 194). Det betyder att vi kommer att rikta oss till dem 

som finns tillgänglig i vår närhet under det tillfälle vi väljer att utföra vår undersökning. 

Bryman (2008, s. 194) nämner att nackdelen med denna typ av strategi är att det är 

omöjligt att generalisera resultatet eftersom det inte går att säga vilken population som 

stickprovet representerar. Det innebär att vi inte kommer kunna säga att vårt resultat kan 

generaliseras till Sveriges universitetsstudenter eller någon annan population. Dock 

anser vi att ett bekvämlighetsurval är lämpligt för oss då sannolikheten är stor att alla 

enkäter kommer att lämnas tillbaka och därmed skapas det en hög svarsfrekvens 

(Bryman, 2008, s. 194). Dessutom har vi inte tillräckligt med kapital eller tid för att 

utföra krävande förberedelser, vilket andra urval kännetecknas av (Bryman, 2008, s. 

196). Därför anser vi att ett bekvämlighetsurval kommer att passa vår studie. 

 

Det urval vi har valt att använda oss av baserades på tidigare forskning som nämner att 

unga är mer mottaglig av ny teknologi (Kucukusta, 2014, s. 65-66). Vi ansåg därför att 

personer som vistas vid Umeå Universitetsområde kan tillhöra dem som faktiskt 

använder ny teknologi och därmed kan vår problemformulering - Hur använder 

universitetsstudenter bankapplikationen – besvaras. Vid genomförandet av vår 

undersökning valde vi att besöka olika universitetsbyggnader för att vårt resultat ska 

tillföra en variation av användning som inte går att koppla till en specifik 

programinriktning. Vi diskuterade att dem som läser en ekonomiinriktning vid 

Universitetet har troligtvis ett intresse för ekonomi och därmed kan det innebära att 

deras användning av bankapplikationen är större i jämförelse med ett annat program. 

Därför valde vi att sprida oss mellan olika universitetsbyggnader för att fånga ett 

varierat urval. 

 

4.5 Enkätkonstruktion 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de 

etiska principer som gäller för svensk forskning (Bryman, 2008, s. 131). Vi har utgått 

från dessa principer vid utformandet av vår enkät. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de utvalda respondenterna om 
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syftet för den aktuella studien (Bryman, 2008, s. 131). Vi valde att nämna vilka vi var, 

vad vi studerar vid Umeå Universitet samt vad vi undersöker - hur använder 

universitetsstudenter bankapplikationen? Bryman (2008, s. 131) nämner att 

försökspersonerna ska bli informerad om att deras deltagande är frivilligt, vilket vi 

beskrev i inledningen för enkäten (Se bilaga 1). Vi anser därför att informationskravet är 

uppfyllt men även samtyckeskravet då Bryman (2008, s. 132) nämner att deltagarna har 

rätt till att själva bestämma över deras medverkan. Genom att vi nämner att deltagandet 

är frivilligt, väljer personerna om de ska medverka eller ej. 

 

Vid undersökningen ska information och uppgifter som lämnas behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2008, s. 132). Genom att vi utformar enkäten så att 

respondenten informeras om att deras svar är anonyma anser vi att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. Dock är vi medvetna om att den miljö där vi delar ut 

enkäterna kan skapa en risk gällande anonymiteten då de flesta respondenter sitter i 

grupper och besvarar enkäten samtidigt. Det tror vi kan påverka konfidentialiteten 

negativt då deras svar kan ses av en annan respondent. Dessutom är vi i närheten vid 

besvarandet av enkäten eftersom vi delar ut och samlar in enkäterna under ett och 

samma tillfälle. Detta kan påverka anonymiteten negativt, dock kommer vi att vara 

noggrann med att skapa en snabb distribution där enkäterna delas ut och samlas in utan 

att granska enkäten eller skapa en tidsfördröjning där vi stannar till och diskuterar 

medverkandet. Istället skapar vi en möjlighet för respondenterna att kontakta oss via 

mejl om de har några funderingar. Bryman (2008, s. 132) nämner även att uppgifterna 

som samlas in under studien får endast användas i forskarens ändamål. Vi nämner i 

början av enkäten att informationen som lämnas kommer endast att användas i vårt 

examensarbete. Därmed anser vi att nyttjandekravet uppfylls i vår enkät.  

 

Vi valde att dela in vår enkät i fyra delar. Första delen behandlar bakgrundsfrågor, andra 

delen handlar om rangordning, tredje delen presenterar påståenden och under fjärde 

delen får respondenten uttrycka sina åsikter om hur bankapplikationen kan förbättras (se 

bilaga 1). Vid utformandet av enkäten tog vi hänsyn till att vissa frågor kan skapa 

motvilja. Ejlertsson (2014, s. 68) nämner att det interna bortfallet kan bli högt om 

respondenterna tvingas till att svara på en fråga som de känner sig obekväm med, 

exempelvis inkomst. Till en början funderade vi om det skulle vara intressant att 

använda två frågor där vi undersöker inkomst och vilken bank vårt urval har. Dock 

valde vi att undvika dessa frågor på grund av deras känslighet och för att det inte var 

relevant för vår problemformulering.  

 

Frågan om sysselsättning var en av de bakgrundsvariabler vi valde att undersöka 

eftersom vi ämnar till att studera hur universitetsstudenter använder bankapplikationen. 

Genom att dela in svar efter bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning eller 

sysselsättning, kan skillnader presenteras (Ejlertsson, 2014, s. 87). Ålder var även en 

bakgrundsvariabel vi valde att använda eftersom tidigare forskning visar att 

mobilbanken används av olika åldrar (Suoranta, 2003; Laukkanen & Pasanen, 2008). 

Kucukusta (2014, s. 65-66) visade även att unga människor är mer mottaglig av ny 

teknologi. Därmed anser vi att det skulle vara intressant om finner ett liknande resultat 

för vårt urval och studie. Vi valde även att formulera frågor som undersöker 

respondentens användning av bankapplikation, internettjänst och bankkontor. Dessa var 

formulerad som fasta frågor. Fasta frågor innebär att kryssa i ett alternativ (Ejlertsson, 
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2014, s. 121).  Vi valde att formulera dessa frågor för att se om det har skett en 

förändring där vi börjar allt mer använda oss av ny teknologi för att tillgodose vårt 

ekonomiska behov. Vi valde att inte använda kön som en bakgrundsvariabel i vår enkät 

eftersom det inte är relevant för studien då fokus på könsskillnader har avtagit då vi går 

mot ett mer jämställdare samhälle. 

 

I enkäten valde vi även att skapa en del där respondenterna skulle få rangordna 

bankapplikation, internettjänst samt bankkontor utifrån vilket alternativ de föredrar att 

använda vid en specifik handling. Exempelvis kunde en fråga vara ”Kontrollera saldo 

och transaktioner” där respondenten fick värdera vilket av alternativen de helst föredrar 

att använda samt tvärtom. Ejlertsson (2014, s. 85) nämner att rangordning används för 

att mäta respondentens inställning. Ett problem som kan uppstå vid denna typ av 

utformning är att alla klarar inte av att göra en rangordning, därmed ges inget 

fullständigt svar (Ejlertsson, 2014, s. 85). Vi hade detta i åtanke och vägde fördelen med 

att kunna mäta deras inställning mot nackdelen där vissa kan hoppa över frågorna. Vi 

beslutade oss för att behålla rangordningen eftersom vi ansåg att det skapade en 

varierande enkät som inte var alltför enformig samt kan tillföra intressanta aspekter 

kring hur universitetsstudenter använder deras bankapplikation. 

 

En del av enkäten utformades utifrån en likertskala, där respondenter får instämma eller 

avstå från olika påståenden (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2008). Vi valde att använda oss 

av en skala mellan 1-6, där 1 är ”tar helt avstånd” och 6 är ”instämmer helt”. 

Anledningen till varför vi har valt att använda oss av en skala mellan 1- 6 är för att vi 

vill undvika det neutrala alternativet som en skala mellan 1-5 eller 1-7 skapar. Därmed 

vill vi utmana respondenten till att ta ställning. Vi diskuterade även att våra påståenden 

ska ej vara ledande. Ejlertsson (2014, s. 57) nämner att frågor måste formuleras neutralt 

eftersom det finns en risk i att respondenten instämmer i det som antyds i frågan. Dock 

om frågekonstruktionenen är formad utifrån en likertskala, är det tillåtet att frågan är 

värderande (Ejlertsson, 2014, s. 57). Ejlertsson (2014, s. 57) menar därmed att 

respondenten kan antingen instämma eller ta avstånd från ett påstående vid en skala. 

Därför valde vi att bortse från att påståendet måste formuleras neutralt. Vi sparar även 

utrymme i enkäten genom att respondenterna får ta ställning till ett påstående längs en 

skala (Ejlertsson, 2014, s. 83). Trots detta nämner Ejlertsson (2014, s. 83) att en del 

människor har svårt att förstå instruktionerna i en sådan fråga, dock är det väldigt få 

som upplever det. Därför valde vi att använda oss av en likertskala.  

 

Vi vill att utformningen av enkäten ska innehålla en enkel och lättförståelig struktur 

som underlättar respondentens förståelse. Forskning visar nämligen på att en väl 

utformad layout ökar svarsprocenten (Bryman, 2008, s. 233). Därmed tänker vi undvika 

att skapa för många frågor med ett stort informationsinnehåll samt att avstå från en 

överdimensionerad enkät med för långt mellanrum mellan frågor och svarsalternativ. 

Första och andra delen i enkäten utformades från ett vertikalt format, vilket gör att 

svarsalternativen åtskiljs tydligare från frågan samt att det blir lättare att koda av svaren 

(Bryman, 2008, s. 234). Vi ansåg att det blev lättare för respondenterna att svara på 

frågorna eftersom Bryman (2008, s. 234) nämner att det vertikala formatet minimerar 

risken för att respondenten sätter krysset på fel ställe. Dock under del tre valde vi att 

använda oss av en horisontell utformning eftersom Bryman (2008, s. 234-235) nämner 
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att ett verikalt format tar upp alldeles för stort utrymme genom likertskalan. Därmed 

anser vi att utrymmet sparas och respondenten får inte intrycket att enkäten är lång och 

ansträngande. För att göra svarsalternativen tydliga för respondenterna kommer vi att 

informera dem gällande tillvägagångssättet, exempelvis om de ska kryssa i 

svarsalternativen eller markera dem på något annat vis. Genom att förtydliga och göra 

det enkelt för respondenten minimerar risken för osäkerhet samt att dem väljer att avstå 

från frågan (Bryman, 2008, s. 236).  

 

4.6 Operationalisering 
För att gå från teori till empiri behöver vi införa en operationell definition (Halvorsen, 

1992, s. 40). Halvorsen (1992, s. 40) nämner att operationaliseringen klargör hur vi ska 

gå tillväga för att samla in nödvändig data för att sedan genomföra en tolkning. Orsaken 

till varför vi gör en operationalisering är för att vi måste kunna ta ställning till om ett 

empiriskt företeelse faller in under det valda begreppet inom teorin (Halvorsen, 1992, s. 

40). Halvorsen (1992, s. 40) menar att de teoretiska begrepp som vi kommer att använda 

i vår undersökning är viktiga att dela upp i dimensioner då termerna kan vara 

svårtolkad. En dimension innebär att ett teoretiskt begrepp kan ha olika 

betydelser.(Halvorsen, 1992, s. 40). Halvorsen (1992, s. 41) beskriver att en indikator är 

den variabel som används för att representera dimensionen av ett teoretiskt begrepp. När 

vi har identifierat en indikator utifrån ett teoribegrepp kan vi i sin tur operationalisera 

den till en fråga (Halvorsen, 1992, s. 41). 

 

Frågorna i vår enkät är byggda på de tre teoriområden vi har presenterat under 

teorikapitlet, självserviceteknologier, finansiella tjänster och viljan att använda 

teknologi. Vi kommer att använda frågorna för att svara på vår problemformulering, 

Hur använder universitetsstudenter deras bankapplikation?  För att skapa en tydlig och 

smidig enkät har vi valt att dela upp undersökningen i fyra delar.  

 

Tabell 1. Operationalisering av del ett 

Fråga Teori Ämnar att mäta 

Del 1   

1. Ålder? Suoranta 

(2003); 

Laukkanen & 

Pasanen (2008); 

Kucukusta 

(2014) 

Åldersskillnader 

2. Sysselsättning?  Skillnad i 

sysselsättning 

3. Hur ofta använder 

du bankapplikationen? 

 Mönster i 

användandet 
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4. Hur ofta använder 

du bankens 

internettjänst? 

 Mönster i 

användandet 

5. Hur ofta besöker du 

bankkontor? 

 Mönster i 

användandet 

 

Vi inleder med tabell ett ovan som innehåller ålder, sysselsättning och hur ofta 

respondenterna använder bankens olika tjänster. Anledningen till varför vi undersöker 

ålder är för att tidigare forskning nämner att framför allt unga människor föredrar ny 

teknologi (Kucukusta, 2014; Laukkanen & Pasanen, 2008; Suoranta, 2003). Vi vill 

därmed se om det har skett någon förändring från tidigare forskning eller om unga 

människor fortfarande efterfrågar ny teknologi, i vårt fall bankapplikationen. Vi har 

även valt att inkludera sysselsättning som en fråga eftersom vi avser att undersöka 

universitetsstudenter. Fråga tre, fyra och fem använder vi för att se hur den teknologiska 

utvecklingen har påverkat deras användningsmönster, där det ska bli intressant att se om 

dem har minskat deras användning av bankkontor och internettjänst för att istället 

fokusera på bankapplikationen. 

 

Tabell 2. Operationalisering av del två 

Fråga Teori Ämnar att mäta 

Del 2   

6. Kontrollera saldo 

och transaktioner 

Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

7. Överför pengar 

mellan konton 

Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

8. Betala räkningar Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

9. Placerar pengar i 

fonder, aktier m.m. 

Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

10. Hantera lån och 

krediter 

Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

11. Hantera pension 

och försäkring 

Calisir & 

Gumussoy 

(2008) 

Mönster i 

användandet 

 

I del två har vi utformat en rangordning där respondenterna ska ta ställning till vilka 

tjänster dem föredrar vid specifika ärenden. Calisir och Gumussoy (2008, s. 220) 
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nämner att bankens olika tjänster ersätter varandra och att vissa kommer att tappa 

betydelse beroende på vilka som prioriteras. För att utgå från deras teori och 

operationalisera begrepp som sedan kommer att passa vår studie, har vi valt att tolka 

begreppen ersätta och betydelse då vi anser att dem är viktiga begrepp inom teorin. Vi 

skapade därmed del två i enkäten för att ge en ökad förståelse för kundernas 

användarmönster och vilka behov dem har. 

 

Tabell 3. Operationalisering av del tre 

Fråga Teori Ämnar att 

mäta 

Del 3   

12. Jag litar på min 

bank 

Kang et al (2011); 

Collier & Sherrell 

(2010); 

Gelderman et al 

(2011); 

Tillit 

13.  Jag vet hur jag ska 

använda min 

bankapplikation 

Collier & Sherrell 

(2010); 

Gelderman et al 

(2011); Kleijnen 

(2007) 

Kunskap, 

Medskapare 

14. Jag har tillräckligt 

med kunskap för att 

använda 

bankapplikationen 

Kleijnen (2007); 

Lee et al (2012) 

Kunskap 

15. Jag har kontroll 

över mina banktjänster 

vid användandet av 

bankapplikationen 

Collier & Sherell 

(2010); Kleijnen 

(2007); Zhu 

(2013); 

Parasuraman 

(2000); Kang et al 

(2011) 

Kontroll 

16. Jag använder 

bankapplikationen 

regelbundet 

Ba, Stallaert & 

Zhang (2010) 

Behov 

17. Jag använder 

bankapplikationen för 

att tillgodose mina 

behov 

Teo & Pok 

(2003); Kleijnen 

(2007); Collier & 

Sherrell (2010); 

Ervasti & 

Helaakoski, 2010 

Behov 

18. Jag föredrar Meuter et al Behov 
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personligt bemötande 

med bankens anställda 

framför 

bankapplikationen 

(2000); Kleijnen 

(2007); 

Kucukusta 

(2014); 

19. Jag har upplevt 

tekniskt problem vid 

användandet av 

bankapplikationen 

Meuter et al 

(2000); 

Parasuraman 

(2000) 

Säkerhet 

20. Jag känner mig 

säker när jag använder 

bankapplikationen 

Curran & Meuter 

(2005); Kang et al 

(2011); 

Gelderman et al 

(2011); 

Parasuraman 

(2000); 

Säkerhet 

21. Jag använder 

bankapplikationen på 

olika platser 

Meuter et al 

(2000); Teo & 

Pok (2003); 

Collier & Sherrell 

(2010); 

Tillgänglighet 

22. Jag använder 

bankapplikationen 

olika tider på dygnet 

Westjohn et al 

(2009); Lee et al 

(2012); Zhou 

(2010) 

Tillgänglighet 

23. Jag använder 

bankapplikationen i en 

privat miljö 

Westjohn et al 

(2009); 

Bekvämlighet 

24. Jag tycker att 

bankapplikationen är 

enkel att använda 

Meuter et al 

(2000); Basoglu 

et al (2013); 

Parasuraman 

(2000); Westjohn 

et al (2009) 

Enkelhet 

25. Jag anser att 

bankapplikationens 

design är bra 

Meuter et al 

(2000) 

Enkelhet 

26. Jag brukar utforska 

bankapplikationens 

funktioner 

Collier & Sherell 

(2010); 

Kontroll, 

bekvämlighet, 

ångest 

 

För att utforma en enkät med fokus på bankapplikationen har vi skapat tabell tre ovan 

som är designad utifrån ett antal påståenden där respondenten får ta ställning under en 

skala mellan 1-6, där 1 är tar helt avstånd och 6 är instämmer helt. Vi har fokuserat på 
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den tidigare forskning och de fördelar samt nackdelar som kan identifieras inom 

självbetjäningstekniker, finansiella tjänster samt viljan till att använda teknologi. Utifrån 

vad vi ämnar att mäta har vi sorterat frågorna så att de frågor som avser att mäta samma 

sak, kommer efter varandra. Vi anser att det gör enkäten mer sammanhängande och 

lättförståelig 

 

I den fjärde delen har vi skapat enkätens enda öppna fråga där respondenterna skriftligt 

kan ta ställning till vad de saknar hos bankapplikationen och hur den kan förbättras. 

Denna fråga är inte teoretiskt byggd som de andra tre delarna i enkäten. Orsaken till 

detta är att vi vill analysera om det är något intressant vi har missat att ha med i enkäten 

samt att det blir spännande att se om en majoritet svarar liknande. 

 

4.7 Datainsamling 
Måndag den 27 April skrev vi ut 203 enkäter som vi sedan delade ut mellan 11.30 och 

13.30 vid norra beteendevetarhuset, beteendevetarhuset, humanisthuset, naturvetarhuset, 

samhällsvetarhuset och teknikhuset vid Umeå Universitet.  

 

Vi har samlat in 203 enkäter utifrån vår utdelning, där information och data bearbetades 

genom statistikprogammet Minitab 17 och SPSS. Vi började med att koda varje individ, 

frågor samt svarsalternativ som vår enkät presenterade. Därefter valde vi att lägga in 

data från varje enskild enkät i systemet. Under hela databearbetningen var vi noga med 

att kontrollera svaren regelbundet för att undvika felaktig inmatad data. 

 

Under datainsamlingen valde vi att koda uteblivna svar som ”vill ej ta ställning” för att 

kunna presentera dem under grafer och tabeller. Det fanns individer som valde att låta 

bli att svara på en särskild fråga, men deltog på andra delar. Eftersom vi inte använde 

oss av alternativet ”vill ej ta ställning” kan vi endast anta att de uteblivna svaren beror 

på att de inte såg frågan, visste inte vad dem skulle svara, stress, eller kanske av ren 

motvilja. 

 

Vid analys av data studerade vi korrelationen mellan ett antal variabler som vi ämnar att 

mäta utifrån vår enkätstudie. Korrelationen mäter hur starkt ett samband är mellan två 

kvantitativa variabler och ska ligga mellan -1 och 1 (Moore et al, 2011, s. 97). Moore et 

al (2011, s. 97) beskriver att en korrelation som har värdet över 0 visar en positiv 

relation mellan två variabler. Om korrelationen är lika med 1 har de två variablerna ett 

perfekt samband mellan varandra (Moore et al, 2011, s. 97). Utöver korrelationstestet 

valde vi att genomföra korstabeller där vi jämförde kvalitativa variabler med ett 

signifikanstest och en nivå på 95%. Om värdet understeg 0,05 finns det ett samband. 

 

4.8 Bortfall 
I vår studie deltog 203 personer som besvarade vår enkät. Av dessa 203 personer var 

137 studenter, 64 studenter med extrajobb och 2 stycken heltidsanställda. Det var 150 

stycken i åldern 19-24, 46 stycken i åldern 25-34 och 7 stycken över 35 år. Vår studie 

består alltså till större delen av studenter i åldern 19-24. Vi är medvetna om att det visar 

en ojämn fördelning i ålder och sysselsättning, dock har vi nämnt i 4.4 Urval att vi har 
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gjort ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2008, s. 194) beskriver som en strategi där 

det är omöjligt att generalisera resultatet eftersom det inte går att säga vilken population 

som stickprovet representerar. Dessutom avser vi med denna studie att lösa vår 

problemformulering - Hur använder universitetsstudenter bankapplikationen? - vilket 

inte är beroende av ett varierande åldersspann eller sysselsättning. Istället såg vi dessa 

variabler som intressant aspekt att undersöka då tidigare forskning har presenterat 

skillnader.  

 

Efter utdelningen hade vi en svarsfrekvens som uppgick till 100%, det vill säga vi fick 

in svar från alla 203 enkäter som vi delade ut. Bortfallet i denna studie bestod av 

uteblivna svar vid specifika frågor. Enkäten innehöll 27 frågor uppdelade i fyra delar. 

Under första delen hade vi endast ett bortfall där en individ inte svarade på frågan ”Hur 

ofta besöker du bankkontor?”. Eftersom det endast var en person av 203 stycken som 

inte svarade på frågan, tror vi att individen helt enkelt råkade missa frågan och därmed 

hoppa över den.  

 

Del två skapade möjligheten för respondenterna att rangordna olika alternativ där fråga 

10 ”Hantera lån & krediter” visade det största svarsbortfallet på 30% där respondenterna 

skulle rangordna vilket av alternativen, bankapplikation, internettjänst och bankkontor 

de föredrog minst. Det fick oss att reagera och reflektera över vad tidigare litteratur 

nämnde gällande rangordning i en enkät. Ejlertsson (2014, s. 85) nämnde att ett problem 

som kan uppstå vid rangordning är att alla inte kommer att klara av att göra det och 

därmed skapas inte ett fullständigt svar. Vi kunde se det på resterande frågor under del 

två, där alla sex frågor visade ett svarsbortfall på 17% eller mer när det gällde att 

rangordna vilket av alternativen de föredrog minst. Dock när respondenterna skulle 

rangordna vilket av alternativen de föredrog mest, blev det betydligt enklare. Fråga 6,7 

och 8 som behandlade enklare aktiviteter – kontrollera saldo och transaktioner, överför 

pengar mellan konton, betala räkningar – visade endast ett svarsbortfall på 1% eller 

mindre i jämförelse med lite mer komplicerade aktiviteter – placera pengar i fonder, 

aktier m.m., hantera lån och krediter samt hantera pension och försäkring – som visade 

ett svarsbortfall mellan 10-14%. Vi tror att det kan bero på att den större delen av vårt 

urval är studenter med en liten inkomst där banktjänsterna används främst för att 

kontrollera saldo och transaktioner, överföra pengar, betala räkningar än att placera 

pengar i fonder, hantera lån samt se över pension och försäkring. Detta är en intressant 

aspekt som vi sedan kommer att diskutera mer under resultatkapitlet. 

 

Tredje delen är tillägnad till dem som använder bankapplikationen och därför var vi 

även medveten i början att här kommer ett bortfall att presenteras. Användarna fick ta 

del av ett påstående som de sedan fick ta ställning till utifrån en likertskala mellan 1-6, 

där 1 är ”tar helt avstånd” och 6 är ”instämmer helt”. Svarsbortfallet på de 15 frågor 

som ingår under del tre uppgick till minst 9 % vilket motsvarar 18 personer vid 

undersökningen. Dessa personer svarade på resterande delar men hoppade över del tre, 

vilket vi ser som en indikation på att dem inte använder bankapplikationen. Sju av dessa 

frågor visar ett större bortfall där fråga 17 ”Jag använder bankapplikationen för att 

tillgodose mina behov” och fråga 21 ” Jag använder bankapplikationen på olika platser” 

visar det största svarsbortfallet på 10%. Då det endast är marginellt i jämförelse med de 

individer som avstod från att svara på hela delen anser vi att bortfallet kan bero på 
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irritation av formulering av påståendet eller att individen helt enkelt råkade förbise 

påståendet och därmed hoppade över det.  

 

Fjärde delen innehöll enkätens enda öppna fråga där respondenterna fick svara på frågan 

vad dem saknar hos bankapplikationen och hur den kan förbättras. 69 av de 203 

respondenterna svarade. Vi tror att bortfallet beror på att många som deltog i enkäten är 

nöjda med applikationen och därmed väljer dem att inte svara. Sedan fanns det 

respondenter som inte använde applikationen och de hade inte någon uppfattning om 

vad som ska förbättras. Dock fanns det personer som hade förslag till förbättringar men 

som inte använde applikationen på grund av att dem saknade en särskild funktion. 

 

4.9 Access 

Accessen till respondenterna var god då vi delade ut enkäterna under lunchtid på olika 

delar av Umeå Universitet. Eftersom vi inte var beroende av ett företags godkännande 

vid utdelning av enkäterna lyckades vi få alla utdelade och besvarade inom två timmar. 

Några personer tackade nej när vi frågade om de ville svara på enkäten. Orsaken till 

detta var för att de inte hade tid eller skulle iväg. Därmed valde vi att gå vidare till nästa 

person. Att gå runt på Umeå Universitet och fråga personer om de kunde ställa upp i 

undersökningen visste vi skulle vara effektivt då det finns 1000-tals individer där. Då 

dem flesta är studenter är de vana vid att svara på enkäter då många undersökningar 

genomförs på Universitetet, därför skapas goda förutsättningarna till en bra access. 

Eftersom vi inte sökte efter en viss egenskap hos respondenterna i form av exempelvis 

utbildning kunde vi fråga alla personer som såg ut att ha tid. Därmed förenklades vårt 

arbete till att nå ut till respondenterna. Då unga personer är mer mottaglig av ny 

teknologi (Kucukusta, 2014, s. 65-66) skapade en utdelning vid Universitetet 

möjligheter till en god access eftersom kunskapen om vad bankapplikationen var hög. 

Jämför man detta med en utdelning av enkäter på ett ålderdomshem skulle risken att 

accessen blir dålig på grund av en bristande kunskap om teknologin. 
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5. Resultat 

Vi har valt att dela in vårt resultat utifrån fyra delar som vår enkät baseras på (se 

bilaga 1). Vi kommer först att presentera och analysera resultatet från del 1. Därefter 

kommer vi att fortsätta med att presentera och analysera följande tre delar var för sig. 

 

5.1 Resultat del ett 

 

Tabell 4. Ålder och sysselsättning i relation till urvalets storlek 

. 19-24 25-34 >35 Studerar Studerar med extrajobb Heltidsanställd 

Antal 150 46 7 137 64 2 

Procent 74% 23% 3% 67% 32% 1% 

 

 

I tabell 1 ovan har vi valt att presentera respondenternas ålder samt deras sysselsättning 

i relation till urvalets storlek. Detta för att ge en överblick kring vårt urvals fördelning 

och vilka respondenter som ingår. I vår studie deltog 203 individer där majoriteten är 

150 personer i åldersgruppen 19-24, 74% av det totala deltagarantalet. Därefter 

representeras åldern 25-34 av 46 stycken, 23%. Slutligen är det sju stycken som är äldre 

än 35 år vilket är 3% av urvalet. 

 

Sysselsättning i vår studie består av dem som studerar, studerar med extrajobb samt är 

heltidsanställda. 137 respondenter är studenter vilket motsvarar 67% av deltagarna. 64 

respondenter är studenter med extrajobb, 32% av alla deltagare Två personer är 

heltidsanställda och motsvarar endast 1% av alla respondenter. 

 

 
Diagram 1. Åldersgrupper i relation till hur ofta bankapplikationen används 
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Vi vill se om det finns ett samband mellan åldersgrupperna och deras användning. För 

att förstå hur en särskild åldersgrupp använder sin bankapplikation, har vi valt att 

redovisa varje åldersgrupp för sig. Under 5.2 Analys av del 1, diskuterar vi resultatet 

vidare. 

 

I vår studie deltog 203 individer där majoriteten är 150 stycken i åldersgruppen 19-24, 

74% av det totala deltagarantalet. Diagram 1 ovan visar 82 stycken i åldern 19-24 som 

använder bankapplikationen någon gång i veckan, vilket är 55% av alla individer i 

åldersspannet. Därefter är det 48 individer, 32% av de som är mellan 19-24 som 

använder bankapplikationen varje dag.  

 

Diagram 1 ovan presenterar även 46 stycken i åldern 25-34, 23% av det totala urvalet. 

Utifrån dessa 46 individer är det 27 stycken, det vill säga 59% i åldern 25-34 som 

använder bankapplikationen någon gång i veckan. Därefter är det åtta stycken, alltså 

17% i åldern 25-34 som använder bankapplikationen varje dag.  

 

Tillsist visar stapeldiagrammet en grupp individer som är äldre än 35 år. Dem är sju 

stycken, 3% av de 203 respondenter som deltog i studien. Av dessa sju individer är det 

sex personer, 86% i åldern 35 och uppåt som använder bankapplikationen någon gång i 

veckan. Slutligen finns det en person, 14% i åldersgruppen 35 och uppåt som använder 

bankapplikationen varje dag. 

 

 

Diagram 2. Sysselsättning i relation till hur ofta bankapplikation används 

 

I diagram 2 ovan har vi valt att presentera sysselsättning i jämförelse med hur ofta 

respondenter använder bankapplikationen. Vi vill se om det finns ett samband mellan en 

individs sysselsättning och dennes användning av bankapplikation.  För att skapa 

förståelse för hur en viss sysselsättning exempelvis heltidsanställd använder sin 

bankapplikation, har vi valt att redovisa varje grupp för sig. Under 5.2 Analys av del 1, 

diskuteras resultatet vidare. 

 

Av de 203 individer som deltog i vår studie, var ca 67% personer som studerar, det vill 

säga 137 stycken. Ovan visar stapeldiagrammet att ca 55%, 75 stycken av de personer 
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som studerar använder bankapplikationen någon gång i veckan. Därefter är det 31%, det 

vill säga 42 personer av de som studerar använder bankapplikationen varje dag. 

 

Diagram 2 ovan presenterar även 64 individer som studerar med extrajobb och som 

utgör 32% av det totala urvalet. Det är 39 stycken, alltså 61% av de som har extrajobb 

använder bankapplikationen någon gång i veckan. Sedan är det 14 stycken, det vill säga 

22% av de som har extrajobb använder bankapplikationen varje dag. 

 

Heltidsanställda presenteras även utifrån diagrammet ovan. Dem är två stycken och är 

1% av de 203 respondenter som deltog i studien. En av dessa två individer, använder 

bankapplikationen någon gång i veckan, vilket representerar 50% av kategorin 

heltidsanställda. Den andra individen använder bankapplikationen varje dag vilket 

representerar 50% av de heltidsanställda. 

 

 

Diagram 3. Användning av bankens tjänster 

I diagram 3 ovan presenteras hur ofta respondenterna använder bankapplikationen, 

internettjänsten och bankkontor. Diagrammet visar att alternativet “någon gång i 

veckan” är vanligast bland dem som använder bankapplikationen då 57% har valt 

alternativet. Sedan kommer “varje dag” med 28%, alternativet “aldrig” med 7%, “någon 

gång i månaden” med 6% och till sist “någon gång om året” där endast 1% har valt 

alternativet.   

 

Diagram 3 ovan presenterar även hur ofta en respondent använder sig av bankens 

internettjänst, där 50% av respondenterna använder tjänsten någon gång i månaden. 

Därefter använder 40% tjänsten någon gång i veckan. Tillsist använder 5% 

internettjänsten varje dag och 5% använder den någon gång om året. 

 

Utifrån diagram 3 ovan presenterar vi även hur ofta våra respondenter besöker 

bankkontor. Majoriteten 66% svarade att dem endast besöker bankkontor någon gång 

om året. Därefter svarade 31% att dem aldrig har besökt ett bankkontor. 1% sa att dem 

besöker bankkontor någon gång i månaden. 
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5.2 Analys av del ett 
Tabell 4, ålder och sysselsättning i relation till urvalets storlek, presenterar en variation 

på deltagare där 19-24 åringar och studenter utgör majoriteten av vår studie. Vi 

förväntade oss en skev åldersfördelning då vi delade ut majoriteten av enkäterna till 

studenter som var i åldern 19-24.  Dock är vi intresserad av att se om unga människor 

har en stor vilja till att använda sig av ny teknologi och därmed är denna fördelning inte 

problematiskt för vår undersökning.  

 

Utifrån diagram 1 ser vi att majoriteten av respondenterna i åldern 19-24 använder 

bankapplikationen någon gång i veckan, desamma gäller även personer i åldern 25-34. 

Samma resultat presenteras även i diagram 2 där majoriteten av studenter. studenter 

med extrajobb samt heltidsanställda använder bankapplikationen någon gång i veckan, 

Som vi nämnde ovan är vi intresserade av att se om unga är mer mottaglig av ny 

teknologi. Laukkanen och Pasanen (2008, s. 89) nämner att personer som är 25-34 år 

använder mobilbanken mer än andra. Vi vill uppmärksamma att deras studie 

publicerades 2008 och utfördes troligtvis tidigare, därmed kan deras resultat ha 

förändrats fram tills idag eftersom studien är sju år gammal. Utifrån vårt resultat kan vi 

se att det är flest 19-24 åringar som använder bankapplikationen varje dag vid en 

jämförelse med de övriga ålderskategorierna. Kucukusta (2014, s. 65-66) nämner även 

att unga föredrar ny teknologi mer än äldre människor. Om vi observerar diagram 1 ser 

vi även att nästan hela urvalet väljer att använda bankapplikationen någon gång i veckan 

eller varje dag.  

 

Vid diagram 3 analyseras respondenternas användning av bankens olika tjänster. 

Majoriteten använder bankapplikationen någon gång i veckan, internettjänsten någon 

gång i månaden och besöker bankontor någon gång om året. 28% använder 

applikationen dagligen, där endast 5% använder internettjänsten varje dag. Detta resultat 

ger en indikation på att teknologiutvecklingen har ökat vår användning där vi alltmer 

övergår till förenklade lösningar inom tjänster. Något som är intressant att 

uppmärksamma är att endast en person av 203 stycken aldrig hade använt 

internettjänsten. Calisir och Gumussoy (2008, s. 219) nämner att en av de populäraste 

självbetjäningstjänster som bankerna erbjuder är Internettjänsten. Genom att 

internettjänsten har funnits tillgänglig länge är det en orsak till att många har använt 

tjänsten. Dessutom har 31% aldrig besökt ett bankkontor. Om bankapplikationen är 

enkel att använda vill fler använda teknologin då många personer helst vill undvika 

avancerade tjänster (Basoglu et al, 2014, 512; Meuter et. al, 2000, 59; Westjohn et al., 

2009, 263). Meuter et al (2000, s. 59) anser att kunden upplever fördelar som 

tidssparande och enkelhet vid användandet av självservicetekniker vilket oftast jämförs 

med interpersonella tjänster där kunden får möta en anställd. Vid användning av 

bankapplikationen eller internettjänsten sparar kunden tid istället för att besöka ett 

bankkontor och därmed väljer de dessa tjänster (Meuter et al 2000, s. 59). Vid 5.6 

Analys del tre, kommer vi att analysera eventuella fördelar med bankapplikationen som 

kan ligga till grund för en ökad användning. 
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5.3 Resultat av del två 
 

 

Diagram 4. Vilken banktjänst används mest vid ett särskilt ärende 

I diagram 4 ovan använder 79% bankapplikation vid kontroll av saldo och transaktioner, 

20% använder internettjänst och 1% besöker bankkontor. Liknande resultat 

presenterades när respondenten skulle rangordna vilken banktjänst som användes mest 

vid överföring av pengar mellan konton. Där var det 71 % som använder sig av 

bankapplikation, 27% som använder sig av internettjänst, 1 % besöker bankkontor och 

1% vill ej ta ställning. Bankapplikationen används mest vid både kontroll av saldo och 

transaktioner samt vid överföring av pengar mellan konton. 

 

Tabell 5. Korstabell och signifikanstest mellan kontroll av saldo och transaktioner 
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samt användning av bankapplikation 

 

 

För att hitta ett samband mellan kontroll av saldo och transaktioner samt användning av 

bankapplikationen skapade vi en korstabell där vi observerade om signifikansnivån 

understeg fem procent. Vi fann ett samband mellan kontroll av saldo och transaktioner 

samt hur ofta bankapplikationen används. Därigenom finns det en väldigt liten chans att 

skillnaden som vi har observerat har tillkommit på grund av ett urvalsfel. Det är därmed 

sannolikt att internettjänsten nyttjas främst av dem som inte använder bankapplikation 

vid kontroll av saldo och transaktioner. Medan dem som använder bankapplikationen 

varje dag samt någon gång i veckan är de som väljer bankapplikationen vid kontroll av 

saldo och transaktioner. Detta kan vi se genom värdet under rad “Pearson Chi Square” 

och under kolumnen “Asymp. Sig (2-sided). Om värdet understiger 0,05 är det vi 

observerar signifikant och visar ett samband, vilket det är i vårt fall. 

 

Tabell 6. Korstabell och signifikanstest mellan överföring av pengar mellan konton 
samt användning av bankapplikation 

 

För att hitta ett samband mellan överföring av pengar mellan konton samt användning 

av bankapplikationen skapade vi även en korstabell där vi observerade om 

signifikansnivån understeg fem procent. Vi fann ett samband mellan överföring av 

pengar mellan konton samt hur ofta bankapplikationen används. Därigenom finns det en 

väldigt liten chans att skillnaden som vi har observerat har tillkommit på grund av ett 

urvalsfel. Det är därmed sannolikt att bankapplikationen nyttjas främst vid överföring 

av pengar mellan konton bland dem som använder bankapplikationen varje dag eller 
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någon gång i veckan, medan dem andra hellre föredrar internettjänsten. Vi kan 

observera sambandet genom värdet under rad “Pearson Chi Square” och under 

kolumnen “Asymp. Sig (2-sided). Om värdet understiger 0,05 är det vi observerar 

signifikant och visar ett samband, vilket det är i vårt fall. 

 

Diagram 4 ovan visar även att 61% använder sig av internettjänsten, 37% använder 

bankapplikationen, 1% besöker bankkontor och 1% vill ej ta ställning till betalning av 

räkningar. Internettjänsten används mest vid betalning av räkningar. Vid genomförandet 

av en korstabell och ett signifikanstest visades inget samband. 

 

Diagram 4 ovan visar även att 57% använder internettjänsten när de placerar pengar i 

fonder, aktier m.m. 21% söker sig till bankkontor, 11% använder bankapplikationen 

samt 11% vill ej ta ställning. Nästan samma resultat presenterades när respondenten 

skulle rangordna vilken banktjänst den använder mest vid hantering av lån och krediter. 

46% använder internettjänsten, 30% söker sig till bankkontor, 14% vill ej ta ställning 

och 9% använder bankapplikationen.Vid hantering av pension och försäkring visas även 

liknande resultat där 55% använder internettjänsten, 25% söker sig till 

bankkontoret,  11% använder bankapplikationen och 10% vill ej ta ställning.  Vid 

genomförandet av en korstabell och ett signigikanstest visades inget samband mellan 

variablerna. 

 

5.4 Analys av del två 
Vid diagram 4, vilken banktjänst används mest vid ett särskilt ärende, visar “kontroll av 

saldo och transaktioner” samt “överföring av pengar mellan konton” störst användning 

vid bankapplikation, därefter används internettjänst och sedan bankkontor. 

Korstabellerna, tabell 5 och 6, visar dessutom ett samband där signifikansnivån 

understiger 0,05 vilket betyder att bankapplikationen faktiskt visar störst användning 

vid kontroll av saldo och transaktioner samt överföring av pengar mellan konton.  Vid 

observation av “betalning av räkningar” ser vi dock att internettjänsten dominerar 

användandet och därefter används bankapplikationen.  

Utifrån diagram 4 fortsätter förändringen att ske vid observation av “placering av 

pengar i fonder, aktier m.m”, “hantering av lån och krediter” samt “hantering av pension 

och försäkring” där internettjänsten används mest, därefter bankkontor och tillsist 

bankapplikationen. Calisir och Gumussoy (2008, s. 220) nämner att bankens olika 

tjänster ersätter varandra och att vissa kommer att tappa betydelse beroende på vilka 

som prioriteras. Därmed är det internettjänsten som prioriteras vid betalning av 

räkningar, placering av pengar i fonder eller aktier, hantering av lån och krediter samt 

hantering av pension och försäkring men ersätts och tappar betydelse vid kontroll av 

saldo och transaktioner samt överföring av pengar mellan konton, där 

bankapplikationen används och prioriteras först. 

 

5.5 Resultat del tre 
Vi har valt att presentera diagram som visar en procentuell fördelning inom fyra 

grupper, de som använder bankapplikationen “varje dag”, “någon gång i veckan”, 

“någon gång i månaden” eller “någon gång om året” vilket sammanlagt består av 188 
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individer. Dessa grupper jämförs i relation till ett påstående. Respondenterna i varje 

grupp får ta ställning till påståendet genom en skala mellan 1-6, där 1 är “tar helt 

avstånd” och 6 är “instämmer helt”. För att visa att det finns ett samband mellan 

grupperna och påståendet har vi valt att göra korrelationstest där vi undersöker om det 

finns ett samband mellan hur ofta bankapplikationen används i relation till hur starkt 

individen instämmer till påståendet. Detta genomförs med en signifikansnivå på 99%. 

 

 

Diagram 5. Jag vet hur jag ska använda min bankapplikation.  
 

Diagram 5 ovan visar resultatet från påståendet “Jag vet hur jag ska använda min 

bankapplikation”. 77% instämmer helt, där endast 2% tar helt avstånd från påståendet 

av de som använder bankapplikationen varje dag. Av de som använder 

bankapplikationen någon gång i veckan är det 56% som instämmer helt och 1% som 

helt tar avstånd. Bland individerna som använder applikationen någon gång om året är 

det 33% som instämmer helt. 

 

Sammanfattningsvis vet majoriteten av alla användare hur dem ska använda 

bankapplikationen. 

 

Tabell 7. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten vet hur den ska använda bankapplikationen. 
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Enligt tabell 7 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 0,272 

bredvid “Pearson Correlation” vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i 

säkerhet att det finns en korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 

0,000  bredvid “Sig.(2-tailed)” är lägre än 0,01. Det innebär att om bankapplikationen 

används oftare, ökar vetskapen om hur bankapplikationen ska användas. 

 

 

Diagram 6. Jag har tillräckligt med kunskap för att använda bankapplikationens alla 
funktioner 

 

Diagram 6 ovan visar påståendet “Jag har tillräckligt med kunskap för att använda 

bankapplikationens alla funktioner” där majoriteten 42% av dem dagliga användarna 

instämmer helt. Därefter väljer majoriteten 37% av dem som använder 

bankapplikationen någon gång i veckan, alternativet fem på skalan vilket innebär att 

dem anser sig ha en hög kunskapsnivå vid användning av bankapplikationens alla 

funktioner, dock inte en fullständig. Därefter väljer de som använder bankapplikationen 

någon gång i månaden samt någon gång om året att värdera deras kunskap lägre. 

Majoriteten 31%  av dem som använder bankapplikationen någon gång i månaden har 

valt alternativ 4 och 67% av de som använder bankapplikationen någon gång om året 
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har svarat alternativ 3 på skalan vilket innebär att de har en sämre kunskap om 

bankapplikationens funktioner än dem som använder de oftare.  

 

Sammanfattningsvis anser majoriteten av de dagliga användarna att dem har tillräckligt 

med kunskap för att använda bankapplikationens alla funktioner, medan de andra 

kategorierna väljer att värdera deras kunskapsnivå lägre. 

 

Tabell 8. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten har tillräckligt med kunskap för att använda bankapplikationens alla 

funktioner.

 

 

Enligt tabell 8 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 0,322 

vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, ökar kunskapen för att använda 

bankapplikationens alla funktioner. 
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Diagram 7. Jag har kontroll över mina banktjänster vid användandet av 
bankapplikationen 

 

Diagram 7 ovan visar att majoriteten av dem som använder bankapplikationen varje 

dag, 61% instämmer helt vid påståendet “Jag har kontroll över mina banktjänster vid 

användandet av bankapplikationen”. Bland dem som använder bankapplikationen någon 

gång i veckan är flest, 38% som instämmer helt gällande upplevelsen av kontroll vid 

användandet. Det finns ingen respondent som har tagit helt avstånd till påståendet. Av 

de som använder bankapplikationen någon gång i månaden är det 46% som har svarat 

alternativ 4. Av dem som använder bankapplikationen någon gång om året är det ingen 

som instämmer helt vid påståendet. 

 

Tabell 9. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten har kontroll över sina banktjänster vid användandet av 

bankapplikationen. 
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Enligt tabell 9 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 0,344 

vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, ökar kontrollen över 

banktjänsterna vid användandet av bankapplikationen. 

 

 

Diagram 8. Jag känner mig säker när jag använder bankapplikationen 

 

Diagram 8 ovan visar att 53% av de dagliga användarna instämmer helt vid påståendet 

“Jag känner mig säker när jag använder bankapplikationen”. Endast 2% tar nästan helt 

avstånd från påståendet. De som använder bankapplikationen någon gång i veckan, 

någon gång i månaden samt någon gång om året känner sig mindre säker vid 

användandet. 

 

Tabell 10. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten känner sig säker vid användning av bankapplikationen 
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Enligt tabell 10 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 

0,337 vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, ökar den uppleva säkerheten vid 

användandet av bankapplikationen.  

 

Utöver informationen som presenteras ovan visade även påståendet “Jag har upplevt 

tekniskt problem vid användandet av bankapplikationen” ett varierat resultat. 

Majoriteten av dem som använder bankapplikationen dagligen, 23% instämmer nästan 

helt genom att välja alternativet 5. Däremot visar resterande kategorier, dem som 

använder bankapplikationen någon gång i veckan, någon gång i månaden samt någon 

gång om året, att dem inte har upplevt tekniskt problem i lika stor utsträckning som dem 

dagliga användarna. Korrelationstestet visar ett positivt samband med ett värde på 0,203 

vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de uppelevelsen av tekniskt problem och hur ofta bankapplikationen 

används eftersom signifikansnivån 0,005 är lägre än 0,01. Det innebär att om 

bankapplikationen används oftare, ökar dem tekniska problemen vid användandet. 

 

Sammanfattningsvis känner majoriteten sig säker vid användandet av 

bankapplikationen. Trots detta har en del upplevt tekniskt problem vid användandet. 
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Diagram 9. Jag använder bankapplikationen olika tider på dygnet 

 

Diagram 9 ovan visar 83% av de som använder bankapplikationen dagligen instämmer 

helt vid påståendet “Jag använder bankapplikationen olika tider på dygnet”. Det som är 

intressant att uppmärksamma är att ingen tog avstånd från påståendet bland dem som 

använder bankapplikationen varje dag. Majoriteten av dem som använder 

bankapplikationen någon gång i veckan och någon gång i månaden instämmer även helt 

att dem använder applikationen olika tider på dygnet. Av de som använder 

applikationen någon gång om året är det 33% som tar helt avstånd. 

 

Tabell 11. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten använder bankapplikationen vid olika tider på dygnet 

 

 

Enligt tabell 11 ovan visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 0,351 

vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, används bankapplikationen vid 
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olika tider på dygnet. 

 

Liknande resultat gav även påståendet “Jag använder bankapplikationen på olika 

platser” där 75% av dem som använder bankapplikationen dagligen instämmer helt. 

Majoriteten 55% av de som använder bankapplikationen någon gång i veckan samt 

majoriteten 23% av de som använder bankapplikationen någon gång i månaden 

instämmer helt. Korrelationstestet visade även ett positivt samband med ett värde på 

0,367 vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan hur ofta bankapplikationen används och att den nyttjas på olika 

platser eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. Det innebär att om 

bankapplikationen används oftare, nyttjas bankapplikationen mer vid olika platser.  

 

Dessutom instämmer majoriteten av dem dagliga användarna, 58% vid påståendet “Jag 

använder bankapplikationen i en privat miljö”. 43% av dem som använder 

applikationen någon gång i veckan instämmer helt och 38% av månadsanvändarna 

instämmer helt. Av de respondenter som använder bankapplikationen någon gång om 

året är det ingen som instämmer helt men hela 67% tar helt avstånd från påståendet. 

Korrelationstestet visar ett positivt samband med ett värde på 0,215 vilket är större än 0. 

Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en korrelation mellan de hur ofta 

bankapplikationen används och om den nyttjas i en privat miljö eftersom 

signifikansnivån 0,003 är lägre än 0,01. Det innebär att om bankapplikationen används 

oftare, nyttjas bankapplikationen mer i privata miljöer. 

 

 
Diagram 10. Jag anser att bankapplikationen är enkel att använda 

 

Diagram 10 ovan visar att 67% av dem som använder bankapplikationen dagligen 

instämmer helt vid påståendet “Jag anser att bankapplikationen är enkel att använda”. 

Viktigt att uppmärksamma är att ingen respondent har tagit avstånd från påståendet av 

de dagliga användarna. Av de respondenter som använder bankapplikationen någon 

gång i veckan samt någon gång i månaden instämmer även majoriteten av individerna 

att bankapplikationen är enkel att använda. 
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Tabell 12. Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten anser att bankapplikationen är enkel att använda 

 

 

Enligt tabell 12 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 

0,345 vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, upplevs den som enklare att 

använda. 

 

Dessutom vid påståendet “Jag anser att bankapplikationens design är bra” instämmer 

majoriteten, 51% helt och ingen tar helt avstånd från påståendet bland dem dagliga 

användarna. Majoriteten av dem som använder bankapplikationen någon gång i veckan 

samt någon gång i månaden anser även att bankapplikationens design är bra. 

Korrelationstestet visar ett positivt samband med ett värde på 0,263 vilket är större än 0. 

Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en korrelation mellan hur ofta 

bankapplikationen används och om bankapplikationens design upplevs som bra 

eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. Det innebär att om bankapplikationen 

används oftare, anser respondenten att bankapplikationens design är bra. 
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Diagram 11. Jag brukar utforska bankapplikationens funktioner. 

 

Diagram 11 ovan visar ett varierat resultat vid påståendet “Jag brukar utforska 

bankapplikationens funktioner”. Majoriteten av dem dagliga användarna av 

bankapplikationen, 33% valde 4 på skalan. Det innebär att dem flesta delvis utforskar 

bankapplikationen. Av dem som använder bankapplikationen någon gång i veckan är 

det 30% som har svarat alternativ 2 och tar därmed nästan helt avstånd från påståendet. 

Av månadsanvändarna är det 38% som har svarat alternativ 2 och av dem som använder 

bankapplikationen årligen är det 67% som tar helt avstånd från påståendet. 

 

Tabell 13 Korrelationsstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 
respondenten brukar utforska bankapplikationens alla funktioner. 

 
 

Enligt tabell 13 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde på 

0,310 vilket är större än 0. Dessutom kan vi säga med 99% i säkerhet att det finns en 

korrelation mellan de två variablerna eftersom signifikansnivån 0,000 är lägre än 0,01. 

Det innebär att om bankapplikationen används oftare, utforskar respondenten 

bankapplikationen mer.  
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Slutligen vill vi presentera ett korrelationstest mellan alla våra påståenden under del tre i 

enkäten där vi har valt att jämföra “Jag anser att bankapplikationen är enkel att 

använda” med dem andra påståendena. För att se hela testet, se till bilaga 2. “Jag anser 

att bankapplikationen är enkel att använda” var en av de variabler som visade störst 

korrelation tillsammans med hur ofta bankapplikationen används (se tabell 9). 

 

Tabell 14. Korrelationstest mellan alla påståenden under del tre 

 

 

Enligt tabell 14 ovan, visar korrelationstestet ett positivt samband med ett värde över 0 

vid alla variabler för de 188 individer som använder bankapplikationen. Dock kan det 

inte visas ett samband mellan variabel “Enkel att använda” och “Föredrar personligt 

bemötande” då det överstiger signifikansnivån 0,05. Det kan vara på grund av att 

påståendet “Jag föredrar personligt bemötande med bankens anställda framför 

bankapplikationen” visade en låg och varierande värdering där dem flesta tog nästan 

helt avstånd från påståendet. Trots detta kan vi med 95% i säkerhet säga att det finns en 

korrelation mellan “Jag anser att bankapplikationen är enkel att använda” och de 14 

andra påståenda eftersom signifikansnivån är lägre än 0,05. Det innebär att dem som 

anser att bankapplikationen är enkel att använda, litar på sin bank, dem vet hur dem ska 

använda bankapplikationen, dem har tillräckligt med kunskap för att använda 

applikationen, dem känner en kontroll vid användandet, dem använder 

bankapplikationen regelbundet, bankapplikationen tillgodoser deras behov, upplever 

tekniska problem i bankapplikationen, känner sig säker vid användandet, använder 

bankapplikationen på olika platser och vid olika tider på dygnet, använder 

bankapplikationen i en privat miljö, anser att bankapplikationen är enkel att använda, 

tycker applikationens design är bra samt brukar utforska applikationen. 
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5.6 Analys av del tre 
Diagram 5 visar att majoriteten av dem som använder bankapplikationen “varje dag”, 

“någon gång i veckan”, “någon gång i månaden” samt “någon gång om året” vet hur de 

ska använda bankapplikationen. Korrelationstestet från tabell 4 visar dock ett samband 

mellan hur ofta bankapplikationen används och om individerna instämmer helt vid 

påståendet “Jag vet hur jag ska använda bankappplikationen”. Det innebär att om 

bankapplikationen används oftare, ökar vetskapen om hur den ska användas. Dessutom 

visar diagram 6 att endast majoriteten av dem som använder bankapplikationen varje 

dag anser sig ha tillräckligt med kunskap för att använda bankapplikationens alla 

funktioner, medan majoriteten av de andra kategorierna valde att värdera deras kunskap 

lägre. 

 

Det genomfördes ett korrelationstest mellan hur ofta bankapplikationen används och om 

respondenterna anser sig ha tillräckligt med kunskap för att använda alla funktioner (se 

tabell 5) vilket visade ett positivt samband. Det innebär att om bankapplikationen 

används oftare, ökar kunskapen för att använda bankapplikationens alla funktioner. Lee 

et al (2012, s. 1597) visar med deras studie att användarna till de finansiella tjänsterna 

vill ha en baskunskap för att kunna använda tjänsten och teknologin. Kleijnen (2007, s. 

43) menar att individen kan känna att den saknar tillräckligt med kunskap för att göra 

det som förväntas. Framför allt nya tjänster kännetecknas av att individen inte vet vad 

den ska göra eftersom hen kan känna sig oerfaren eller sakna självsäkerhet (Kleijnen, 

2007, s. 43). Kleijnen (2007, s. 43) menar att dessa faktorer kan bidra till en minskad 

effektivitet när individen ska använda tjänsten. Därför kan en minskad erfarenehet och 

självsäkerhet vid användning av bankapplikationen vara faktorer som påverkar 

individerna till att använda bankapplikationen mer sällan. Gelderman, Ghijsen och 

Diemen (2011, s. 418) menar att en tydlig beskrivning kan resultera i att användare av 

självserviceteknologier vet hur de effektivt ska använda tjänsten och därmed kan 

användningen öka. Därför om bankerna vill öka deras användning av bankapplikationen 

bör dem se över eventuella beskrivningar som kan underlätta kundens användning.  

 

Diagram 7 visar att majoriteten av dem dagliga användarna samt dem som använder 

bankapplikationen någon gång i veckan instämmer helt vid påståendet “Jag har kontroll 

över mina banktjänster vid användandet av bankapplikationen”. Jämförelsevis känner 

dem som använder bankapplikationen någon gång i månaden samt någon gång om året 

en minskad kontroll. Korrelationstestet vid tabell 9 visar ett positivt samband vilket 

innebär att om bankapplikationen används oftare kommer kontrollen över 

banktjänsterna vid användandet av bankapplikationen att öka. Ett av de starkaste 

argumenten för individen att prova och fortsätta använda en självserviceteknik är 

möjligheten till att kontrollera transaktionen (Parasuraman, 2000; Collier & Sherrell, 

2010). Dock menar Collier och Sherrell (2010, s. 504) att många kunder även kan känna 

en minskad kontroll då teknologin styr över tjänsteprocessen. Det innebär att om 

bankerna lyckas kommunicera ut fördelen att kunna kontrollera transaktionen kan fler 

vilja att prova bankapplikationen och fortsätta använda den. Dock bör dem även förstå 

att det finns dem som känner en minskad kontroll där teknologin tar över och styr 

processen, vilket kan vara en stor anledning till varför dem väljer att avstå från att 
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använda bankapplikationen. 

 

Diagram 8 visar att majoriteten av dem som använder bankapplikationen varje dag 

instämmer helt vid påståendet “Jag känner mig säker när jag använder 

bankapplikationen”. Jämförelsevis känner de som använder bankapplikationen någon 

gång i veckan, någon gång i månaden samt någon gång om året, mindre säker vid 

användandet. Korrelationstestet vid tabell 10 visar ett positivt samband vilket innebär 

att om bankapplikationen används oftare, ökar den uppleva säkerheten vid användandet 

av bankapplikationen. Dessutom presenterar vi även ett varierat resultat under 5.5 

Resultat av del tre vid påståendet “Jag har upplevt tekniskt problem vid användandet av 

bankapplikationen”. Majoriteten av dem som använder bankapplikationen dagligen 

instämmer nästan helt vilket kan jämföras med dem som använder bankapplikationen 

någon gång i veckan, någon gång i månaden samt någon gång om året. Majoriteten av 

dessa individer väljer att nästan ta helt avstånd från påståendet. Därigenom kan vi anta 

att dem som använder bankapplikationen mer sällan upplever inte tekniska problem i 

lika stor utsträckning som de dagliga användarna. Detta bekräftas genom ett 

korrelationstest, vilket visar ett positivt samband. Det innebär att om bankapplikationen 

används oftare, ökar dem tekniska problemen vid användandet.  

 

Parasuraman (2000, s. 312-313) nämner att osäkerhet betyder att kunder inte har något 

förtroende för teknologin då dem anser att den oftast misslyckas. Därför kan dem som 

använder bankapplikationen mer sällan och känner en osäkerhet vid användandet vara 

skeptisk till teknologin och känna ett minskad förtroende för bankapplikationens 

teknologi. Dock ser vi att dem inte upplever tekniska problem i lika stor utsträckning 

som de dagliga användarna. Meuter et al (2000, s. 59) beskriver att ett teknologiskt 

misslyckande vid användning av en självserviceteknik där kunder förhindras från att 

använda tjänsten kan bidra till en minskad kundnöjdhet. Det kan resultera i att kunderna 

vill byta tjänsteleverantör, använda en interpersonell tjänst, eller att sluta använda 

självserviceteknologin (Meuter et. al, 2000, s. 59). Vårt resultat visar motsatsen från 

teorin. Dem som väljer att använda bankapplikationen varje dag är de som upplever 

flest tekniska problem. Däremot kan dem ha drabbats minskad kundnöjdhet på grund av 

uppkomsten av de tekniska problemen. Dock har det inte påverkat dem till ett börja 

använda en interpersonell tjänst eller sluta använda bankapplikationen. Det kan vara så 

att dem dagliga användarna har övervägt möjligheten att byta bank. Curran och Meuter 

(2005, s. 111) menar att det är logiskt att företag som introducerar nya 

självservicetekniker måste hantera perioder där risk och osäkerhet relateras till 

användandet av självservicetekniker, tills kunderna lär sig funktionerna och de 

bidragande fördelarna.  

 

Resultatet från 5.3 Resultat av del två visar att internettjänsten används i stor 

utsträckning vid aktiviteter som bland annat hantering av lån samt pension och 

försäkring. Som komplement vänder dem sig till bankkontor. Kleijnen (2007, s. 43) 

menar att de kunder som upplever ett högre värde vid alternativa tjänster inom företaget 

troligtvis inte kommer att använda en mobiltjänst. Det kan vara kunder som har behov 

av personlig och social interaktion vilket gör att dem inte tilltalas av tjänster som utförs 

genom mobiltelefoner (Kleijnen, 2007, 43).  
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Kucukusta (2014, s. 65-66) beskriver att äldre människor föredrar att använda 

traditionell personlig service som anställda erbjuder istället för självbetjäningstjänster. 

Jämförelsevis är unga personer mer mottagliga av ny teknologi (Kucukusta, 2014, s. 65-

66). Dock anser Gelderman et al (2011, s. 419) att personalens närvaro kan skapa tillit 

för självservicesystemet och därmed försvinner osäkerheten (Gelderman et al, 2011, s. 

419). Kang (2011, s. 106) anser att den tillit som en individ har till ett företag kan 

användas för att reducera tveksamheten vid tjänster som utförs online. Kunderna måste 

därmed lita på att företaget inte missbrukar deras information och att lösningar kan 

upprättas i tid om ett problem uppstår (Collier och Sherrell 2010, s. 505). Tillit blir 

därför den känsla som förebygger osäkerhet och underlättar användandet (Kang et al, 

2011, s. 106).  Därmed är det dem som använder bankapplikationen mer sällan och inte 

känner sig säker vid användandet av applikationen som bör vända sig till bankkontor för 

stöd. Dock kan bankkontoren reducera deras tveksamhet genom att försäkra att hjälp 

finns vid behov. Westjohn et al (2009, s. 263) nämner att banker som använder säkerhet 

i deras applikation har stor chans att få med tidigare osäkra kunder till mobiltjänsten.  

 

Bankerna är även medvetna om att säkerheten bör förbättras om applikationen ska 

utvecklas och rymma bankens alla tjänster (Sennerdal, 2011). Därför bör dem satsa på 

att förbättra säkerheten i applikationen vilket i sin tur kan möjliggöra en ökad 

användning. 

 

Diagram 9 visar att majoriteten av dem som använder bankapplikationen dagligen, 

någon gång i veckan och någon gång i månaden instämmer helt vid påståendet “Jag 

använder bankapplikationen olika tider på dygnet”. Korrelationstestet vid tabell 8 visar 

ett positivt samband vilket innebär att om bankapplikationen används oftare, används 

den mer vid olika tider på dygnet. Liknande resultat presenteras även för påståendena 

“Jag använder bankapplikationen på olika platser” och “Jag använder bankapplikationen 

i en privat miljö” där majoriteten av dem som använder bankapplikationen dagligen, 

någon gång i veckan samt någon gång i månaden instämmer helt. Korrelationstestet för 

dessa två påståenden i relation till hur ofta bankapplikationen används visade även ett 

positivt samband. Det innebär att om bankapplikationen används oftare, nyttjas den mer 

vid olika platser samt i en privat miljö.  

 

Westjohn et al (2009, s. 262) nämner att kunder kan välja att avstå från att använda 

snabbkassor och självincheck då dem finns i publika miljöer. Utifrån vårt resultat och 

korrelationstester kan vi dra slutsatsen att dem som använder bankapplikationen mer 

frekvent föredrar användning i privata miljöer. Eftersom bankapplikationen kan 

användas vart du än befinner dig skapar det valmöjligheter för individen där den får 

avgöra om applikationen ska nyttjas offentligt eller privat. Denna valmöjlighet som 

skapas utifrån tillgängligheten har en avgörande roll i den fortsatta användningen (Zhou, 

2010, s. 762). Därmed bör bankerna informera dem som inte använder 

bankapplikationen lika ofta att det finns möjligheten att nyttja banktjänster när och var 

dem vill.   

 

Meuter et al (2000, s. 59) nämner att en självserviceteknik bidrar till en ökad 

tillfredställelse på grund av dess tillgänglighet. Därför bör tillgängligheten 

kommuniceras ut som en fördel vilket bankapplikationen bidrar med och som 
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förhoppningsvis leder till en ökad användning och kundnöjdhet. Teo och Pok (2003, s. 

497) tar upp betydelsen av flexibiliteten vilket möjliggör anpassning efter individuella 

behov där individen får tillgång till internet under årets alla dagar, oberoende vilken tid 

det är. Det är särskilt användbart om en kund måste anpassa till ett specifikt tidsschema 

(Teo & Pok, 2003, s. 497). Collier och Sherell (2010, s. 504) nämner att anpassning 

efter ett personligt tidsschema samt möjligheten att välja en valfri plats att genomföra 

tjänsten kommer att förbättra kundens erfarenhet av teknologin. Genom att bankerna 

kommunicerar ut den personliga anpassningen som en individ kan göra utifrån sitt eget 

schema, kan dem som använder bankapplikationen mer sällan skapa bättre erfarenheter 

och fortsätta använda banktjänsten. Enligt Lee et al. (2012, s. 1597) är det viktigt att 

banktransaktioner kan ske oavsett vart personen befinner sig. 

 

Diagram 10 visar att majoriteten av dem som använder bankapplikationen dagligen 

instämmer helt vid påståendet “Jag anser att bankapplikationen är enkel att använda”. 

Viktigt att uppmärksamma är att ingen respondent har tagit avstånd från påståendet av 

de dagliga användarna. Av de respondenter som använder bankapplikationen någon 

gång i veckan samt någon gång i månaden instämmer även majoriteten av individerna 

att bankapplikationen är enkel att använda.  Korrelationstestet visade ett positivt 

samband vilket innebär att om bankapplikationen används oftare, upplevs den som 

enklare att använda. Dessutom visar påståendet “Jag anser att bankapplikationens 

design är bra” att majoriteten bland dem dagliga användarna instämmer helt samt att 

ingen tar helt avstånd. Majoriteten av dem som använder bankapplikationen någon gång 

i veckan samt någon gång i månaden instämmer även att bankapplikationens design är 

bra. Korrelationstestet visar ett positivt samband vilket innebär att om 

bankapplikationen används oftare, anser respondenten att bankapplikationens design är 

bra.  

 

Westjohn et al (2009, s. 263) menar att de banker som använder enkelhet i sin 

applikation har större chans att få med tidigare osäkra kunder till deras mobiltjänst. 

Basoglu et al (2014, s. 514) menar att enkelhet kan avgöra om kunden väljer att använda 

en mobiltjänst eller inte. Att tjänsten är bekväm och enkel är även viktigt för individer 

som vill ha kontroll (Parasuraman, 2000, s. 312). Om bankapplikationen är enkel att 

använda vill fler använda teknologin då många personer helst vill undvika avancerade 

tjänster (Basoglu et al, 2014, 512; Meuter et. al, 2000, 59; Westjohn et al., 2009, 263). 

Meuter et al (2000, s. 59) anser att kunden upplever fördelar som tidssparande och 

enkelhet vid användandet av självservicetekniker vilket oftast jämförs med 

interpersonella tjänster där kunden får möta en anställd. Vid användning av 

bankapplikationen eller internettjänsten sparar kunden tid istället för att besöka ett 

bankkontor och därmed kan det vara en orsak till varför de väljer dessa tjänster. 

 

Diagram 11 visar ett varierat resultat vid påståendet “Jag brukar utforska 

bankapplikationens funktioner”. Dem dagliga användarna utforskar bankapplikationen 

delvis, medan de andra grupperna tar avstånd från påståendet. Korrelationstestet visar 

ett positivt samband vilket innebär att om bankapplikationen används oftare, utforskar 

respondenten bankapplikationen mer. Collier och Sherell (2010, s. 504) menar att en 

minskad kontroll kan påverka individens vilja till att utforska teknologin. När kunden 

förbereder sig mentalt och fysiskt för att använda en självserviceteknologi kommer 
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bekvämligheten för tjänsten direkt att påverka kundens vilja till att utforska de 

tillgängliga funktionerna (Collier & Sherrell, 2010, s. 505). Därmed kan en minskad 

kontroll vara en anledning till varför dem som använder bankapplikationen mer sällan 

väljer att avstå. 

 

För att skapa förståelse för hur alla påståenden hänger samman och om det finns ett 

samband sinsemellan valde vi att genomföra ett korrelationstest. Det visar att påståendet 

“ Jag anser att bankapplikationen är enkel att använda” har ett positivt samband mellan 

alla påståenden förutom ett “Jag föredrar personligt bemötande med bankens anställda 

framför bankapplikationen”. Parasuraman (2000, s. 312) nämner att det finns individer 

som är optimister till teknologi och är villig att använda tjänsten då de har kontroll över 

applikationen samt tycker att den är flexibel. Dessutom ska tjänsten vara bekväm och 

enkel vilket även är viktigt för dessa kunder (Parasuraman, 2000, s. 312). Om flera 

variabler visar ett positivt samband som i vårt fall, exempelvis enkelhet och kontroll, 

kan det ge en ökad insikt om vilka variabler som hänger samman. Det vill säga om 

banken satsar på att göra bankapplikationen enkel, kan den upplevda kontrollen öka. 

 

5.7 Resultat del fyra 
I resultatets fjärde del har respondenterna svarat på frågan vad de saknar hos 

bankapplikationen och hur den kan förbättras. 69 av de 203 respondenterna valde att 

svara på frågan. Många av de respondenter som inte gav något förslag på en förbättring 

skrev att de var nöjda med applikationen eller att de inte använde tjänsten. Den största 

delen av respondenterna som har svarat liknande är 16 personer som har skrivit att dem 

önskar att kunna skicka över pengar till andra personers konton istället för att bara 

kunna skicka pengar mellan egna konton. Några har även skrivit till att de vill att 

bankapplikationen och Swish ska samarbeta. 

 

De övriga respondenterna skriver till stor del olika saker om vad dem saknar hos 

applikationen. Några förslag till förbättringar är följande, en förbättrad säkerhet hos 

applikationen då de anser att banken inte ger information om detta, att scanna OCR 

nummer är även något som skulle uppskattas samt att kunna betala räkningar via 

bankapplikationen. Handel med aktier och fonder är också något som några av 

respondenterna önskar. 

 

5.8 Analys av del fyra 
Majoriteten av respondenterna vill kunna skicka över pengar till andras konton. Denna 

önskan beror på att betaltjänsten Swish har blivit populär och individerna förstår att det 

är möjligt att skicka pengar till andras konton via mobiltelefonen. I dagsläget gillar inte 

respondenterna att de ska behöva logga in på sin internetbank och föra över pengar där 

istället för att kunna göra det med bankapplikationen då internettjänsten tar tid och är 

krånglig. Detta stämmer överens med Meuter et al. (2000, s. 59) som anser att kunden 

upplever fördelar som tidssparande och enkelhet vid användandet av 

självservicetekniker och därmed väljer den tidseffektivaste tjänsten (Meuter et al. 2000, 

s. 59).  
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Att kunna scanna OCR nummer och betala räkningar via applikationen är en tjänst som 

skulle göra det enkelt och tidseffektivt för kunden. Orsaken till denna ändring är att det 

idag är omständigt att hålla reda på papper och skriva ner alla nummer för hand istället 

för att samla allt på en plats och göra det enkelt. Samma sak är det med handel av aktier 

och fonder där respondenterna vill kunna handla via bankapplikationen. Respondenterna 

vill samla allt i bankapplikationen istället för att leta efter alternativ vilket många inte 

hinner eller orkar idag. Att säkerheten ska förbättras beror på att media skriver mycket 

om bristande säkerhet idag på internet och de elektroniska spår individen lämnar är 

svåra att gömma. 

 

5.9 Sammanfattat resultat 
Utifrån det resultat vi har presenterat ovan har vi valt att koppla samman ett antal 

slutsatser för att se ett samband. 

 

Under del ett fick vi kunskap om hur ofta bankapplikationen används, där dem flesta i 

vårt urval använder applikationen någon gång i veckan därefter varje dag. Del två 

skapade insikter om vilka tjänster som används mest i bankapplikation, internettjänst 

samt bankkontor. Där användes bankapplikationen främst vid kontroll av saldo och 

transaktioner samt vid överföring av pengar mellan konton. Bankapplikationen 

användes minst vid hantering av lån och krediter. Del tre presenterade ett resultat där 

majoriteten av dem dagliga användarna samt de som använder bankapplikationen någon 

gång i veckan vet hur dem ska använda bankapplikationen, anser sig ha tillräckligt med 

kunskap, upplever en kontroll vid användandet, föredrar bankapplikationen framför 

personligt bemötande med anställda och känner sig säker vid avändning. 

 

 
Diagram 12. Användning av bankapplikation i relation till vilken tjänst som 

används vid hantering av lån och krediter. 

 

Stapeldiagrammet ovan visar att dem dagliga användarna av bankapplikationen 

använder internettjänsten främst vid hantering av lån och krediter. Desamma gäller även 
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för dem andra grupperna där alla använder internettjänsten mest därefter bankkontor 

och tillsist bankapplikation. Dessutom finns det en större andel av individer som ej vill 

ta ställning inom varje grupp förutom dem som använder bankapplikationen någon gång 

om året. 

 

5.10 Sammanfattad analys 
Slutligen vill vi diskutera att dem dagliga användarna samt de som använder 

bankapplikationen någon gång i veckan anser sig veta hur dem ska använda 

bankapplikationen, har tillräckligt med kunskap för att använda alla funktioner, 

upplever en kontroll vid användandet, känner sig säker vid användning samt anser att 

bankapplikationen är enkel att använda. Trots att dem upplever detta, använder dem 

hellre internettjänsten samt bankkontor framför bankapplikationen vid hantering av lån 

och krediter. Detta anser vi är intressant då vi även hoppades på att få se en användning 

av bankapplikationen vid denna typ av aktivitet.  Resultatet kan vara en indikation på 

osäkerhet vid användandet. Dock nämner individerna att dem har tillräckligt med 

kunskap för att använda mobilapplikationens alla funktioner samt känner sig säkra vid 

användandet. Därför kan andelen av dem som ej tar ställning vara ett tecken på att dem 

inte hanterar lån och krediter.  

 

Laukkanen och Pasanen (2008, s. 93) nämner att unga konsumenter kanske inte har lika 

många räkningar och aktier att handla med i jämförelse med dem som är äldre. 

Generellt har åldersgruppen mellan 30-49 år mer lån vilket leder till att dem måste 

kontrollera deras kontosaldon mer noggrannt (Laukkanen och Pasanen, 2008, s. 93). 

Dessutom visar en större del av urvalet att dem inte brukar utforska bankapplikationens 

funktioner. Därför kan det vara så att dem anser sig ha tillräckligt med kunskap för att 

utföra bankapplikationens alla funktioner, dock vet dem inte om att hantering av lån och 

krediter kan ske genom bankapplikationen eftersom de inte har utforskat den. 
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6. Diskussion 

Under denna del kommer vi att diskutera delar av vårt resultat där våra egna tankar 

och reflektioner presenteras.  

 

Åldersfördelningen i undersökningen var inte oväntad då vi hade ett bekvämlighetsurval 

och delade ut enkäter till dem som var närvarande på Universitetet. Dessutom anser vi 

att större delen av dem som studerar idag är relativt unga och därmed fick vi en låg 

snittålder i studien. Vi vill även uppmärksamma att dem som deltog i vår studie och var 

äldre än 35 år endast bestod av sju individer. Därmed anser vi att resultatet på 86% som 

använde bankapplikationen någon gång i veckan är en aning missvisande då vi inte har 

frågat tillräckligt många i den åldersklassen. Resultatet hade kunnat vara annorlunda om 

fler personer som är äldre än 35 år får delta i en liknande undersökning. 

 

Vid en jämförelse i diagram 2 över vilka som använder bankapplikationen varje dag var 

31% studenter och 22% var studenter med extrajobb. Vi tror att bankapplikationen 

används oftare av de som studerar på grund av att de måste ha en överblick över deras 

ekonomi då de har en begränsade inkomst. Vi tror även att användandet kan ha ett 

samband med tidsaspekten då studenter kan vara lediga under vissa tidpunkter till 

skillnad från de studenter som har ett extrajobb. Diagram 2 presenterar även ett resultat 

där 50% av de heltidsanställda använder bankapplikationen varje dag samt någon gång i 

veckan. Vi vill dock uppmärksamma att heltidsanställda endast består av två individer 

och därmed bör inte mycket tid läggas på att analysera den delen då resultatet 

förmodligen skulle vara annorlunda om flera heltidsanställda skulle vara delaktiga i 

studien.  

 

När vi observerar “placering av pengar i fonder, aktier m.m.”, “hantering av lån och 

krediter” samt “hantering av pension och försäkring” används internettjänsten mest, 

därefter bankkontor och sist bankapplikationen. Vi anser att resultatet ger en indikation 

på att kontroll av saldo och transaktioner samt överföring av pengar mellan konton är 

aktiviteter som skapar en stor användning vid bankapplikationen eftersom det är enkelt, 

kunden vet hur den ska göra samt känner en kontroll. Dock när det kommer till 

betalning av räkningar övergår användningen till internettjänsten. Det tror vi beror på att 

internettjänsten har funnits betydligt längre än bankapplikationen och därmed har den 

skapat möjligheten för individen att lära sig hur man gör samt att de kan känna en 

kontroll vid användandet. Vi tror att betalning av räkningar kan uppfattas som 

komplicerat i jämförelse med kontroll av saldo och transaktioner vilket resulterar i att 

kunden använder det som känns tryggt, i det här fallet internettjänsten. Dock vid 

placering av pengar i fonder eller aktier, hantering av lån och krediter samt hantering av 

pension och försäkring ökar användandet av bankkontor, medan bankapplikationen 

används minst av de olika banktjänsterna. Vi tror att det beror på en osäkerhet där 

många saknar kunskap och erfarenhet att utföra de olika aktiviteterna. 

 

Den del av respondenterna som inte har tagit ställning till rangordningen tror vi beror på 

att dem inte använder alla funktionerna. Orsaken till detta tror vi beror på att deras ålder 

är låg och många är studenter vilket gör att de förmodligen inte amorterar på ett flertal 
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lån samt att deras ekonomi skapar begränsade möjligheter att använda olika tjänster som 

köp av aktier och försäkringar.  

 

Slutligen kan man sammanfatta att respondenterna till stor del består av unga människor 

och vi kan anta att deras behov av personlig och social interaktion är mindre eftersom 

dem flesta föredrar bankapplikationen före personlig interaktion med anställda. 

Dessutom är dem även mer mottagliga av ny teknologi. 
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7. Slutsatser 

Under detta avsnitt kommer vi att gå in på de slutliga rekommendationerna och 

slutsatser vi har för denna undersökning. 

 

 Efter att ha genomfört undersökningen vid Umeå Universitet har vi nu presenterat vårt 

resultat och analys. Syftet med undersökningen var att få en förståelse för hur 

universitetsstudenter använder bankapplikationen. Utifrån resultatet kan vi se att 

bankapplikationen främst används någon gång i veckan därefter dagligen. Det är den 

banktjänst som oftast används av individerna. De som använder bankapplikationen 

dagligen och veckovis har mest kunskap om bankapplikationens alla funktioner, dem 

vet hur applikationen ska användas, dem upplever en kontroll vid användandet, dem 

känner sig säker vid användning samt anser att den är enkel att använda. Vid betalning 

av räkningar, placering av pengar i fonder och aktier, hantering av lån och krediter samt 

vid hantering av pension och försäkring är det dock internettjänsten som användarna 

föredrar.  

Hur använder då studenterna bankapplikationen? Den största delen av respondenterna 

använder bankapplikationen för att kontrollera sitt saldo samt att överföra pengar mellan 

konton. Orsaken till att applikationen används mest vid dessa två tjänster tror vi beror 

på att det är enklare att använda bankapplikationen, dessutom går det snabbare till 

skillnad från internettjänsten. Som vi skrev i del 4 under resultatet var det ett antal 

respondenter som klagade på att dem behövde logga in på internettjänsten om de skulle 

föra över pengar till andras konton vilket var besvärligt. Enligt Meuter et al. (2000, s. 

59) upplever kunder fördelar som tidssparande och enkelhet vid användandet av 

självservicetekniker och därmed väljer dem den tidseffektivaste tjänsten (Meuter et al. 

2000, s. 59). Bankapplikationen ser vi som den tidseffektivaste tjänsten vid överföring 

av pengar samt vid kontroll av saldo vilket är orsaken till att bankapplikationen är 

populärast bland respondenterna för denna tjänst.  

I de övriga tjänsterna som att betala räkningar använder sig 61% av internettjänsten och 

endast 37% av bankapplikationen. En förklaring till att internettjänsten används mest är 

att bankapplikationen inte är tillräckligt utvecklad om man drar en slutsats från analysen 

i del fyra. Där skriver några respondenter att de saknar en bättre funktion för att betala 

räkningar och de vill även kunna scanna in ocr nummer via applikationen. I dagsläget 

finns det inte tillräckligt många funktioner på applikationerna för att kunna att 

genomföra alla bankens tjänster och det gör att bankapplikationen inte kan konkurrera 

ut internettjänsten just nu.  Dock har applikationen lyckats med att minska behovet av 

att besöka bankkontor då en stor majoritet föredrar bankapplikationen före personligt 

bemötande på bankkontoret. En fråga man kan ställa sig är om bankerna gillar denna 

utveckling då dem nu inte behöver ha lika många kontor och anställda eftersom den nya 

teknologin har tagit över mycket av människans tidigare jobb. Om bankerna fortsätter 

att utveckla bankapplikationen ytterligare med flera och enklare funktioner skulle 

förmodligen ännu flera användare söka sig till bankapplikationen och mindre personal 

skulle behövas.  

Som tidigare nämnt är inte bankapplikationen överlägsen bland bankernas tjänster då 

internettjänsten fortfarande är populär. För att svara på problemformuleringen hur 
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använder universitetsstudenter bankapplikationen är slutsatsen att den största delen av 

respondenterna använder bankapplikationen för att kolla saldon samt att överföra pengar 

mellan egna konton vilket dem oftast gör någon gång i veckan vid olika tider samt 

platser.  

Vårt resultat bidrar till en ökad kunskap för individens användning av bankapplikation. 

Resultatet skapar ett utrymme för bankerna att utveckla bankapplikationen och ger en 

indikation till vad dem bör förbättra. Bankerna får en ökad insikt om kundernas 

användarmönster samt vilka fördelar och nackdelar som kännetecknas vid användning 

av bankapplikationen. Resultatet påverkar samhället genom att visa en stor användning 

av bankapplikationen samt att det finns en mängd olika funktioner som är tillgänglig 

men som inte nyttjas. Genom att bankapplikationen och dess stora användning 

uppmärksammas tror vi att fler kommer vilja att använda den. Dock bör bankerna 

tillgodose dem med de rätta förutsättningar för att använda applikationen, exempelvis 

utbildning eller en introduktion. Vårt resultat begränsas genom att vi endast har 

undersökt på ytan och inte studerat den underliggande orsaken till varför 

bankapplikationen används. Vår uppsats kan därför bli ett bidrag till framtida forskning 

där studier kan undersöka varför bankapplikationen används, där intervjuer kan fånga 

individens värderingar samt vilja till att använda bankapplikationen. 
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8. Allmän, samhällelig och etisk diskussion 

Under detta kapitel kommer vi att föra en diskussion gällande utvecklingen i samhället, 

där etiska och allmänna synpunkter kommer att presenteras. 

 

Teknologiutvecklingen har skapat en vardag där vi kan utföra våra banktjänster genom 

att använda mobilapplikationer. Denna tjänst används allt mer av svenska bankkunder, 

där antalet aktiva användare växer i och med tiden (Sennerdal, 2011) Mobilbanken 

möjliggör användning av banktjänster oavsett vart du befinner dig eller vilken tid det är, 

där du kan kontrollera ditt saldo, betala räkningar samt placera pengar i exempelvis 

fonder (Handelsbanken, 2015a; Nordea, 2015a; SEB, 2015a; Swedbank, 2015a). 

 

Införandet av mobila applikationer har blivit en grundläggande innovation vilket har 

resulterat i att människor förändrat deras kommunikation, arbete och socialisering 

genom att använda mobila enheter (Ghose & Han, 2014, 1470, s. 1486). Goldwasser 

(2011, s. 77) visar att 12 av USA:s 16 största banker har en applikation för nedladdning 

vilket kan användas för att få en överblick över konton samt kunna se vilken tid 

transaktioner är gjorda. Några banker tillåter även kunderna att betala räkningar med 

applikationerna medan ett fåtal har skapat möjligheten för kunder att förflytta pengar till 

andra banker via applikationen. Studien förtydligar att bankerna kommer att fortsätta 

med att utveckla och förenkla funktionerna för kunderna i framtiden (Goldwasser, 2011, 

s.77). 

 

Trots att teknologin har utvecklats och skapat dagens samhälle där nya tjänster 

introduceras finns det fortfarande människor som tar avtstånd till metoder som kan 

förenkla användningen. Tidigare forskning har visat att det är flest unga människor som 

föredrar ny teknologi (Kucukusta, 2014; Laukkanen & Pasanen, 2008; Souranta, 2003). 

Vår undersökning som baseras på flest individer mellan 19-24 visade att 

bankapplikationen används främst någon gång i veckan, där internettjänsten och 

bankkontor används mer sällan. Individerna använder oftast bankapplikationen när dem 

ska kontrollera saldo och transaktioner samt överföra pengar mellan konton. Dock vid 

placering av pengar i fonder och aktier, hantering av lån och krediter samt vid hantering 

av pension och försäkring visar det sig att individerna föredrar internettjänsten och 

bankkontor framför bankapplikationen. Trots detta anser dem sig ha tillräckligt med 

kunskap för att hantera bankapplikationens alla funktioner. Detta anser vi är intressant 

då vi trodde att dem unga personerna i vår undersökning skulle använda alla funktioner 

i bankapplikationen. Dock visade det sig att dem endast föredrar 20% av de funktioner 

som applikationen erbjuder.  

Att unga personer föredrar ny teknologi anser vi kan leda till att bankerna glömmer bort 

dem äldre människorna. Dagens teknologiutveckling har skapat problem för äldre och 

rörelsehindrade (Bäckman & Rubensson, 2015). Vi anser att det kan bli svårt för dem 

äldre att få hjälp med användningen om det inte finns något bankkontor i närheten. Idag 

är bankernas huvuduppgift att hjälpa till och underlätta ekonomiska transaktioner för 

kunden (Bäckman & Rubensson, 2015). Vi anser att detta är något bankerna bör tänka 

på då det är viktigt att alla människogrupper finns i åtanke och behandlas med respekt. 

Annars tror vi att det finns en risk att samhällsklyftor skapas och att bankerna tappar 

förtroende vilket kommer att skada deras verksamhet. 
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Goldwasser (2011, s. 77) nämner att bankerna kommer att fortsätta utveckla och 

förenkla funktionerna för kunderna i framtiden. Om bankapplikationen fortsätter att 

utvecklas kommer resultat från en liknande undersökning i framtiden förmodligen att se 

annorlunda ut. Förhoppningsvis kommer flera personer att börja använda 

bankapplikationen och dess funktioner eftersom bankerna försöker rymma alla deras 

tjänster i applikationen (Sennerdal, s. 2011). Dock finns det fortfarande ett behov av 

internettjänsten samt bankkontor enligt vårt resultat (se diagram 4 under resultat). Vi 

anser att det innebär att människor fortfarande behöver anpassa sig till datorer samt 

olika bankkontors öppettider. Dock tror vi att öppettider och kontor kan minskas om 

efterfrågan på bankapplikationen ökar. Vi tror att det kan leda till missnöjdhet hos vissa 

kunder, då bankens öppettider samt placering inte passar deras tidsschema eller den 

plats dem befinner sig på. Teo och Pok (2003, s. 497) nämner att självservicetekniker 

ska vara tillräckligt flexibla så att individer ska kunna använda tjänsterna oberoende vart 

de befinner sig eller vilken tid det är på dygnet, vilket är särskilt användbart om 

individen måste anpassa sig efter ett specifikt tidsschema. Därmed tror vi att många 

kunder kommer att vända sig till förenklade lösningar såsom bankapplikationen för att 

möta deras behov.  

Dessutom tror vi att om utvecklingen går för snabbt framåt och banken utvecklar 

applikationen så att fler tjänster ska kunna användas, finns risken att kunderna inte 

förstår eller har tillräcklig kunskap för att använda alla funktioner. Därmed anser vi att 

bankerna måste satsa på att utbilda kunderna och introducera funktionerna i en takt som 

gör att kunderna hänger med.  

Vi anser även att bankens satsningar på bankapplikationen och ny teknologi ämnar till 

att minska företagets kostnader som exempelvis personal eller helt enkelt att stänga ner 

bankkontor. Anledningen till detta beror på att bankerna vill öka deras lönsamhet och 

det kan innebära att det måste ske personalnedskärningar samt stängning av bankkontor 

(Svenska Dagbladets Näringsliv, 2014). Om investeringen lyckas anser vi att det 

betyder att bankens lönsamhet förmodligen kommer att öka då kostnaderna minskar. 

För att bankerna ska kunna finansiera olika typer av projekt och möta de kostnader som 

uppstår, kan ökade avgifter för kunden vara en lösning (Svenska Dagbladet Näringsliv, 

2015). Om satsningen för bankapplikationen misslyckas genom att kunden inte 

använder funktionerna, innebär det en förlorad kostnad både för banken och för kunden 

vilket kan leda till missnöje. 
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9. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att gå in på undersökningens sanningskriterier vilket är 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet. Dessutom kommer vi att diskutera 

förutsättningar för framtida studier.  
 
I undersökningen har vi jobbat mycket med sanningskriterierna för att framtida studier 

ska kunna genomföras inom samma ämne. Allt vi har gjort från utdelning av enkäter till 

vilken metod vi har använt finns det information om i uppsatsen. Att vara tydlig med 

vad vi har gjort samt att ha tagit upp fördelar och nackdelar med dessa metoder gör att 

nya undersökningar kan genomföras inom ämnet med större kunskap.  

 

9.1 Replikerbarhet och Reliabilitet 
För att skapa goda förutsättningar för andra forskare att replikera eller upprepa vår 

undersökning har vi beskrivit vårt tillvägagångsätt tydligt där bland annat teori, 

metoder, urval, datainsamling har redovisats under denna uppsats samt förklarats. 

Replikerbarhet innebär att en undersökning ska kunna upprepas (Bryman & Bell, 2011, 

s. 63). Dessutom om det inte går att reproducera vårt resultat, kan validiteten för studien 

ifrågasättas (Bryman, 2008, s. 169). Därför är det avgörande att vi tydligt beskriver 

vilka metoder som har skapat vårt resultat eftersom det är ett viktigt drag för den 

kvantitativa forskningen som vi befinner oss i samt att det ska finnas möjligheten att 

replikera vår undersökning (Bryman, 2008, s. 171).  

 

I kvantitativa studier finns det intresse för att kunna generalisera resultatet till andra 

grupper och situationer (Bryman, 2008, s. 168). I vår studie har vi genomfört ett 

bekvämlighetsurval som innebär att urvalet består av personer som finns tillgänglig vid 

vår utdelning av enkäter (Bryman, 2008, s.194). Under kapitel 4.4 Urval nämner vi att 

nackdelen med strategin är att det inte går att generalisera resultatet eftersom vi inte vet 

vilken population stickprovet representerar. Bryman (2008, s. 169) hävdar att det är 

viktigt att urvalet är representativt för att resultatet ska kunna generaliseras till en annan 

grupp av individer än vårt urval. Sannolikhetsurval är även den teknik som används vid 

skapandet av ett representativt urval där intresset för generaliserbarhet hos kvantitativa 

forskare är särskilt starkt om en tvärsnittsdesign har använts (Bryman, 2008, s. 169). 

Som tidigare nämnt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval vilket kännetecknas som 

ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2008, 194). Eftersom vi inte har använt oss av ett 

sannolikhetsurval samt att Bryman (2008, s.194) nämner att det är omöjligt att 

generalisera resultatet vid ett bekvämlighetsurval, försvårar det skapandet av ett 

representativt urval för vår studie. Dessutom har vi valt att använda oss av en 

tvärsnittdesign vilket skapar ett intresse för att kunna generalisera resultatet eftersom det 

används för att studera mer än ett fall där sambandmönster undersöks (Bryman, 2008, 

64). Eftersom vårt urval inte skapar dem rätta förutsättningarna för att generalisera kan 

vi endast säga med hjälp av tvärsnittsdesignen att det finns någon slags koppling som 

skapar ett samband i vårt urval (Bryman, 2008, s.64)   

 

Reliabilitet handlar om att vårt resultat från denna undersökning ska bli liknande om 

undersökningen genomförs igen (Bryman & Bell, 2011, s. 62). Reliabilitet rör även 

frågor om måttens och mätningarnas följdriktighet samt pålitlighet (Bryman & Bell, 
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2011, s. 170). Vi anser att vårt resultat kan bli liknande om undersökningen genomförs 

igen eftersom vi har varit tydliga med alla metoder vi har använt, vilken litteratur och 

forskning som har använts samt vart vi har genomfört studien.  

 

Stabilitet innebär att måttet är stabilt över tid där resultatet för ett urval inte förändras 

vid ett flertal mätningar (Bryman & Bell, 2011, s. 171). I vårt fall är stabiliteten bra då 

korrelationen visar samband i många resultat och därmed är respondenternas svar 

tillförlitliga och visar ett samband. Dock kan det finnas risk att korrelationen ändras vid 

en framtida undersökning då förändringar i den nationella samt privata ekonomin 

ändras. 

 

Intern reliabilitet innebär att indikatorerna som en skala består av är pålitlig, det vill 

säga att deras poäng på en indikator är relaterad till deras poäng på en annan indikator 

(Bryman & Bell, 2011, s. 171). Utifrån del tre under resultat samt bilaga två kan vi se 

att korrelationen mellan våra påståenden i enkäten visar ett samband. Det vill säga om 

en respondent instämmer helt vid att bankapplikationen är enkel att använda, anser den 

även att den vet hur den ska använda bankapplikationen. 

 

För att minska de subjektiva tolkningarna har vi båda läst igenom svaren i den öppna 

frågan under del fyra i enkäten och därefter skrivit ner svaren under kapitel 5 

Resultat.  Hade en av oss haft den delen själv skulle risken för subjektiva tolkningar 

varit högre. Vi har dessutom skrivit ner deras svar ordagrant vilket innebär att vi inte 

har gjort någon tolkning. Interbedömarreliabilitet innebär att det finns en risk att 

överensstämmelsen av tolkningar är liten, vid exempelvis kategorisering av öppna 

frågor i en enkät (Bryman & Bell, 2011, s. 171). 

 

9.2 Validitet 
Validititet handlar om att slutsatser i undersökningen ska hänga ihop, det vill säga att ett 

mått för ett begrepp ska kunna spegla dess betydelse (Bryman & Bell, 2011, s. 63). 

Genom validitet ser man även om det mått vi använder för att mäta begreppet verkligen 

mäter begreppet (Bryman & Bell, 2011, s. 172). För att uppnå en bra validitet och hitta 

ett samband mellan den operationella och den teoretiska definitionen har vi använt oss 

av ett korrelationstest för att få en statistisk trovärdig källa. De resultat vi 

sammanställde i diagrammen gör även att detaljer i resultaten framställs och därmed 

döljer vi inget för läsaren. Validiteten blev även lyckad i undersökningen eftersom nästa 

alla respondenterna svarade på hela enkäterna. Detta gjorde att vi kunde mäta begreppen 

vi behövde för undersökningen. 

 

Ytvaliditet innebär att måttet ska kunna spegla innehållet i begreppet vi mäter. Enligt 

Bryman & Bell (2011, s. 173) kan vi be experter att hjälpa till och kolla att måtten 

speglar begreppen vi använder. Vi har dock inte använt oss av några experter för detta 

då vi anser att det inte behövs i vårt fall. Vi har kunnat mäta begrepp bra ändå. De 

underlättar även att vi är två i undersökningen då det blir lättare att se resultaten från två 

perspektiv. 

 

9.3 Fortsatta studier 
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För att underlätta för framtida studier inom samma ämne har vi försökt att vara tydliga 

med allt vi har gjort genom hela undersökningen. Förhoppningsvis leder detta till att 

nya författare enkelt kan följa våra metoder och därmed genomföra en liknande 

undersökning. Eftersom att vi höll oss till Umeå Universitet och gick runt i olika delar 

av Universitetet vid utdelningen av enkäterna kan det dock vara svårt att få samma 

resultat då vi inte höll oss till en specifik institution. Kanske är det så att människor från 

samma institutioner ger ett annorlunda resultat. Fördelen med att inte vara begränsad till 

en specifik plats innebär att författare kan vara på andra universitet och genomföra 

undersökningen. Även om en institution på universitetet skulle läggas ned spelar det 

ingen roll för undersökningen då alla studenter kan vara med. 

 

I undersökningen har vi tagit reda på hur studenter använder bankapplikationen genom 

en kvantitativ metod. Nästa steg skulle kunna vara att göra en kvalitativ undersökning 

med intervjuer om varför studenter använder bankapplikationen, för att få en djupare 

bild om orsaken till användandet. Resultaten i undersökningen är just nu väldigt 

objektiva då vi endast hade en öppen fråga till respondenterna. Vi kan genom dessa se 

samband via korrelationstester och diagram men vi får inte riktigt reda på varför dem 

använder bankapplikationen. Svaret på den frågan skulle vi få vid en kvalitativ 

undersökning med intervjuer. Detta skulle leda till en intressant forskning där läsaren 

skulle få två olika syner på studenternas användande av bankapplikationen. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Maria Edholm 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver vår kandidatuppsats 

inom Företagsekonomi.  

Vår studie undersöker hur kunder använder bankens mobilapplikation. 

 

Vi skulle uppskatta om du tar dig tid för att besvara denna enkät. Ditt 

deltagande är frivilligt och dina svar är anonyma. Informationen som du 

lämnar kommer endast att användas i vårt examensarbete. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Maria Edholm, maria.edholm@hotmail.com 

Johan Magnusson, johan.magnusson92@hotmail.com, 

 

Tack på förhand! 

 

Del 1 

 

Fråga 1. Ålder? 

(  ) <18 

(  ) 19-24 

(  ) 25-34 

(  ) >35 

 

Fråga 2. Sysselsättning? 

 (  ) Studerar 
 (  ) Studerar med extrajobb 
 (  ) Deltidsanställd 
 (  ) Heltidsanställd 
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 (  ) Annat: 
  
Fråga 3. Hur ofta använder du bankapplikation? 

 (  ) Varje dag 
 (  ) Någon gång i veckan 
 (  )Någon gång i månaden 
 (  ) Någon gång om året 
 (  ) Aldrig 
  
Fråga 4. Hur ofta använder du bankens internettjänst? 

 (  ) Varje dag 
 (  ) Någon gång i veckan 
 (  ) Någon gång i månaden 
 (  ) Någon gång om året 
 (  ) Aldrig 
  
Fråga 5. Hur ofta besöker du bankkontor? 

 (  ) Varje dag 
 (  ) Någon gång i veckan 
 (  ) Någon gång i månaden 
 (  ) Någon gång om året 
 (  ) Aldrig 
  

Del 2 

Nedan kommer du att få ta ställning till vilken banktjänst du föredrar att 

använda vid ett specifikt ärende. 

Du ska rangordna bankapplikation, internettjänst och bankkontor utifrån 

en skala 1-3, där 

1 = Använder mest 

3 = Använder minst 

 

Fråga 6. Kontrollera saldo och transaktioner 

 (  ) Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
 (  ) Bankkontor 
  
Fråga 7. Överför pengar mellan konton 

 (  ) Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
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 (  ) Bankkontor 
  
Fråga 8. Betala räkningar 

 (  ) Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
 (  ) Bankkontor 
 

Fråga 9. Placerar pengar i fonder, aktier m.m. 

 (  ) Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
 (  ) Bankkontor 
 

Fråga 10. Hantera lån och krediter 

 (  )Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
 (  ) Bankkontor 
 

Fråga 11. Hantera pension och försäkring 

 (  ) Bankapplikation 
 (  ) Internettjänst 
 (  ) Bankkontor 
 

Använder du inte bankapplikationen, hoppa 

över del 3 och gå vidare till del 4 

 

Del 3 

Under denna del kommer du att få ta ställning till ett påstående. 

Var vänlig att kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med dig. 

Skalan är mellan 1-6, där 

1 = Tar helt avstånd 

6 = Instämmer helt 

 

Fråga 12. Jag litar på min bank 
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 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 13. Jag vet hur jag ska använda min bankapplikation 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 14. Jag har tillräckligt med kunskap för att använda 

bankapplikationens alla funktioner 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 15. Jag har kontroll över mina banktjänster vid användandet 

av bankapplikationen 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 

Fråga 16. Jag använder bankapplikationen regelbundet 
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 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 17. Jag använder bankapplikationen för att tillgodose mina 

behov 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 18. Jag föredrar personligt bemötande med bankens anställda 

framför bankapplikationen 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 19. Jag har upplevt tekniskt problem vid användandet av 

bankapplikationen 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 20. Jag känner mig säker när jag använder bankapplikationen 



68 
 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 21. Jag använder bankapplikationen på olika platser 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 22. Jag använder bankapplikationen olika tider på dygnet 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 23. Jag använder bankapplikationen i en privat miljö 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 

Fråga 24. Jag tycker att bankapplikationen är enkel att använda 
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 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 25. Jag anser att bankapplikationens design är bra 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Fråga 26. Jag brukar utforska bankapplikationens funktioner 

 

 1 2 3 4 5 6  

Tar helt 

avstånd 
o o o o o o 

Instämmer 

helt 

 

 
       

Del 4 

Under denna del kommer du att få ge förslag till hur bankapplikationen 

kan förbättras. 

 

 

Fråga 27. Vad saknar du hos bankapplikationen och hur kan den 

förbättras? 
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Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Korrelation 
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litar 
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min 

bank 
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hur 
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ska 
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det 
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privat 
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Desig
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Jag litar på 

min bank 

Pearson 

Correlati

on 

1 ,518** ,446** ,503** ,426** ,406** ,169* ,143 ,452** ,391** ,440** ,312** ,474** ,470** ,297** 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Vet hur jag 

ska 

använda 

Pearson 

Correlati

on 

,518** 1 ,725** ,806** ,669** ,615** ,039 ,177* ,584** ,599** ,660** ,393** ,730** ,586** ,420** 

Sig. (2-

tailed) 
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Kunskap 

att 

använda 

Pearson 

Correlati

on 
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tailed) 
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Kontroll vid 
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Pearson 

Correlati
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,503** ,806** ,743** 1 ,691** ,604** ,013 ,175* ,582** ,618** ,645** ,342** ,663** ,575** ,419** 
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tailed) 
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Pearson 
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Sig. (2-

tailed) 
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Pearson 
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Sig. (2-

tailed) 
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Sig. (2-

tailed) 
,020 ,594 ,708 ,859 ,134 ,308 

 
,002 ,114 ,309 ,017 ,056 ,060 ,249 ,186 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Upplevt 

tekniska 

problem 

Pearson 

Correlati

on 

,143 ,177* ,147* ,175* ,290** ,241** ,223** 1 ,135 ,207** ,317** ,259** ,184* ,084 ,113 

Sig. (2-

tailed) 
,051 ,015 ,044 ,016 ,000 ,001 ,002 

 
,064 ,004 ,000 ,000 ,012 ,249 ,121 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Känner 

mig säker 

vid 

användnin

g 

Pearson 

Correlati

on 

,452** ,584** ,528** ,582** ,711** ,647** ,116 ,135 1 ,717** ,693** ,437** ,699** ,642** ,430** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,114 ,064 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Användnin

g olika 

platser 

Pearson 

Correlati

on 

,391** ,599** ,494** ,618** ,772** ,725** ,075 ,207** ,717** 1 ,772** ,451** ,727** ,671** ,411** 
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Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,309 ,004 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Användnin

g olika 

tider 

Pearson 

Correlati

on 

,440** ,660** ,522** ,645** ,820** ,712** ,174* ,317** ,693** ,772** 1 ,565** ,829** ,731** ,452** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Användnin

g i privat 

miljö 

Pearson 

Correlati

on 

,312** ,393** ,249** ,342** ,477** ,395** ,139 ,259** ,437** ,451** ,565** 1 ,559** ,435** ,330** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Enkel att 

använda 

Pearson 

Correlati

on 

,474** ,730** ,584** ,663** ,818** ,748** ,137 ,184* ,699** ,727** ,829** ,559** 1 ,811** ,503** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,060 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Designen 

är bra 

Pearson 

Correlati

on 

,470** ,586** ,488** ,575** ,693** ,663** ,084 ,084 ,642** ,671** ,731** ,435** ,811** 1 ,475** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,249 ,249 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Utforska 

funktionern

a 

Pearson 

Correlati

on 

,297** ,420** ,469** ,419** ,434** ,458** ,097 ,113 ,430** ,411** ,452** ,330** ,503** ,475** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,186 ,121 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 188 188 188 188 188 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 


