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SAMMANFATTNING 

Tekniken har under senare årtionden fått allt större betydelse i samhället. Som en 

naturlig följd av detta har bankernas verksamhet förändrats, bland annat genom ökat 

utbud av tekniska tjänster. Då det är av vikt för banker att se till kundernas skilda 

behov, förmå dem att använda befintliga tjänster på önskat sätt samt möjliggöra 

framställning av nya önskvärda tekniktjänster, är det av relevans för dem att känna till 

vilka faktorer som påverkar individers attityder till erbjudna tjänster. 

Universitetsstudenter utgör en i detta sammanhang intressant grupp, grundat i att de är 

många till antalet samt att de genom sin utbildning har potential för framtida god 

inkomst. 

 

Denna studie syftar till att utifrån ett antal förklaringsvariabler kartlägga 

universitetsstuderandes attityder till tekniska banktjänster. Med utgångspunkt i för 

attitydstudier relevanta teorier har en integrerad modell framställts, vilken legat till 

grund för de hypoteser som därefter testats med hjälp av regression. Det empiriska 

material som regressionen bygger på har insamlats med hjälp av en webbenkät bland 

studenter i Umeå. I den studerade gruppen har visats att en i allmänhet positiv attityd 

återfinns gentemot tekniska banktjänster, om än attityden visats förklaras av olika 

faktorer beroende på vilken tjänst som studerats. För samtliga studerade tjänster har risk 

visats vara av betydelse för individernas attitydbildande. För Internetbanken återfinns 

bland sådana faktorer även användarvänlighet, snabb anpassning till nyheter samt besök 

på bankkontor. Faktorer som istället visats ha effekt på attityd till Mobilbanken var 

sociala normer och besök på bankkontor. För Swish var motsvarande faktorer kunskap, 

sociala normer och ålder. Vidare har det kretslopp som framställts i den integrerade 

modellen testats, vilket resulterat i uppfattningen att en individs attityd inverkar på dess 

beteende, likväl som individens beteende inverkar på attityd genom de olika 

förklaringsvariablerna.  
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet ämnar introducera läsaren i ämnet och dess aktualitet. Vidare 

förs en diskussion kring befintligt forskningsläge och det område där denna studie tar 

vid. Detta utmynnar sedan i problemformulering och syfte. Avslutningsvis berör kapitlet 

studiens avgränsningar för att i ett tidigt skede reducera studiens omfattning.  

 

Vi lever i ett föränderligt samhälle, där tekniken får allt mer betydande plats i vår 

vardag. På marknaden syns en kontinuerlig tillströmning av tekniska varor och tjänster, 

och därigenom en fortsatt teknologisk trend. I takt med ökad kunskap och djupare 

förståelse för det digitala, utvecklas produkterna och uppnår en allt högre komplexitet. 

Bankbranschen är inget undantag från detta. Internetbank har funnits sedan en tid 

tillbaka men ökat i omfång, vad gäller antal användare likväl som mängden funktioner. 

Under de senaste åren har bankernas kunder också introducerats till flertalet nya 

produkter, då mobilt internet gjort sitt intåg. Detta har ökat tillgängligheten och öppnat 

nya vägar för hantering av flertalet bankärenden.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Sverige hör, tillsammans med övriga Nordiska länder, till de platser i världen som har 

störst spridning av internet. Gemensamt för dessa länder, vilket bidragit till denna 

spridning, är att de har god ekonomi och ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling. 

Den omfattande internetspridningen grundar sig även på det faktum att klasskillnader 

inom länderna är förhållandevis små. (Findahl, 2013, s.65)  

 

År 2013 hade 95 procent av svenska befolkningen i åldrarna 16-74 år tillgång till 

internet (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014, s.9). Detta kan jämföras med 

motsvarande siffra för 2005, då andelen internetanvändare var 78 procent (SCB, 2013, 

s.11). Således kan en uppåtgående trend visas för denna tidsperiod, vilket stärker 

påståendet att tekniken får en allt mer betydande plats i vardagen. Detta stärks vidare av 

statistik som visar att 81 procent av befolkningen i tidigare nämnda åldersgrupp 

använde internet i det närmaste dagligen under 2013 (SCB, 2014, s.48). År 2009 var 

andelen som använde internet med daglig frekvens påtagligt lägre (Findahl, 2013, s.9). 

Trots att dessa andelar ännu inte uppnått 100 procent vittnar statistiken om att tekniken 

får en alltmer väsentlig roll i samhället.  

 

Den senaste tiden har samhället beskådat en närmast explosionsartad ökning i utbudet 

av smarta mobiltelefoner. Dessa används flitigt som kommunikationskanal för flertalet 

företag, organisationer och myndigheter genom så kallade appar.  Allt fler människor tar 

till sig denna nya form av teknologi. Oavsett om du befinner dig på tåget, i 

matvarubutiken eller någon annanstans kan du med största sannolikhet se människor 

blicka ner i sina telefonskärmar. Statistik pekar i samma riktning. Andelen svenskar 

som dagligen nyttjar internet i sin mobiltelefon har ökat mellan åren 2010-2013 i alla 

åldersgrupper bortsett från de som är 76 år och äldre (Findahl, 2013, s.15).   

 

De svenska bankerna har mött stora hållbarhetsutmaningar i samband med den 

tilltagande användningen av internet och mobiltelefoni som ägt rum i landet under de 

senaste åren. Anpassning till de nya tekniska trenderna har varit ett nödvändigt inslag i 

deras verksamhet under denna tidsperiod. De har kontinuerligt tagit fram nya, samt 

förbättrat befintliga tjänster för att följa utvecklingen, möta kundernas efterfrågan och 
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behålla konkurrenskraft. Detta innebär att bankerna idag, utöver den traditionella 

personliga kontakten, interagerar med sina kunder på digital väg. Flera av de stora 

svenska bankerna lägger stor vikt vid, och mycket resurser på, nya och förbättrade 

digitala banklösningar samt ökad tillgänglighet (Handelsbanken, 2013, s.17; Swedbank, 

2012). Bland de senaste nyheterna inom tekniktjänster finns den bankgemensamma 

tjänsten Swish (Handelsbanken, 2014). Swish, utsedd till årets tjänst 2013, har bidragit 

till att underlätta överföringar mellan privatpersoner då de kan genomföras med hjälp av 

enbart mobiltelefonnummer (Swedbank, 2014). Till tekniska tjänster med längre 

historia hör Internetbanken och Mobilbanken. De båda tjänsterna utvecklas 

kontinuerligt och har ett brett utbud av användningsområden, vilket betyder att de allra 

flesta bankärenden kan genomföras utifrån dessa hjälpmedel.  

 

Den senaste tiden har även kantats av utveckling i kommunikation mellan kund och 

bank med hjälp av tekniska hjälpmedel. Ett exempel på detta är säker e-

postkommunikation, vilket kräver identifiering med hjälp av inloggning i internetbank. 

Enligt SCB (2014, s.84) använde 82 procent av den svenska befolkningen mellan 16-74 

år internetbank under 2013 års första kvartal. Detta innebär att Internetbanken är en 

viktig kommunikationskanal för banken, då de kan nå stor andel av kunderna den 

vägen. Det är därmed angeläget för banker att säkerställa tjänstens funktion och kvalitet, 

genom att kontinuerligt anpassa den till de förändrade behov som följer med rådande 

samhällsstruktur.  

 

Ovan nämnda utveckling är ett tydligt tecken på att stor del av kundernas ärenden idag 

kan lösas elektroniskt. Detta har i sin tur gett upphov till online-banker, det vill säga 

banker som i det närmaste uteslutande kommunicerar med sina kunder på digital väg 

och därmed i hög utsträckning förlitar sig på de tekniska banktjänsterna. Existensen av 

dessa banker är ett bevis på den stora frammarschen inom tekniken även vad gäller 

bankärenden. Online-banker kan ges större marknadsandel om individer prioriterar 

förmånligare räntor och erbjudanden över den personliga kontakt en fysisk bank kan 

tillhandahålla. Således föreligger en konkurrensmässig utmaning för fysiska banker i att 

förmedla de fördelar den personliga kontakten kan medföra. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
I dagens svenska samhälle är unga människor uppvuxna med datorer. Teknik har präglat 

tillvaron och varit ett naturligt hjälpmedel i vardagen för dem. Det innebär att den här 

gruppen generellt sett har lättare att anamma nya tekniska varor och tjänster, i 

jämförelse med äldre individer där tekniken blivit ett större inslag senare i livet. Stor del 

av Universitets- och Högskolestudenter var under läsåret 2010/2011 mellan 20-30 år 

(SCB, 2013, s.18), och tillhör därmed kategorin unga människor uppvuxna i 

tekniksamhället.  

 

Universitetsstuderande utgör en, inom snar framtid, välutbildad grupp som sannolikt 

kommer att vara mer inkomststarka i jämförelse med unga som inte har en examen från 

universitet eller högskola. Således kan universitetsstuderande utgöra en framtida 

intressant kundgrupp för banker, vilket motiverar vikten av att nå dem i ett tidigt skede. 

Stor del av svenskar är lojala sin bank. En undersökning genomförd av Silentium på 

1022 individer runt om i landet visar att 37 procent av de tillfrågade aldrig bytt bank, 

och 36 procent bytt bank endast en gång i livet (Silentium, 2012, s.21). Befolkningens 

allmänna banklojalitet motiverar vidare vikten för banker av att vara studenternas första 

val, då de efter slutförda studier möjligtvis avser genomföra större köp, exempelvis av 
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bostad, och i samband med låneförhandlingar därigenom göra sitt första aktiva bankval. 

Då studenterna utgör en viktig kundgrupp för banker, likväl som en generation där 

teknik är av central betydelse, blir fortsatt teknikutveckling därmed något som banker 

bör anamma.  

 

Trots att unga tycks ha fördel vad gäller anpassning till ny teknik, kan det finnas 

olikheter bland dem i hur detta sker. Studenter är inte bara många till antalet utan också 

en bred grupp, vad gäller såväl ålder som personliga egenskaper. Således kan attityder 

gentemot teknologi skilja sig mellan individer inom gruppen. Somliga kan uppskatta 

den utökade tillgängligheten som de tekniska banktjänsterna medför. Andra kan se risk i 

det digitala och känner besvär i att memorera koder och tillvägagångssätt för de olika 

tjänsterna. Som tidigare nämnt är användandet av internetbank utbrett, om än inte 

heltäckande i Sverige. Trots att studenter är uppvuxna med teknik uppgår andelen 

användare inte till 100 procent i den ålderskategorin (SCB, 2014, s.84). Detta påvisar att 

attityder till teknologi kan skilja sig även inom den grupp som är uppväxt i ett samhälle 

präglat av teknik och som lever i ett land där befolkningens användande av såväl 

internet som smarta mobiltelefoner är utmärkande.  

 

Attityder har sedan lång tid tillbaka antagits vara uppbyggda på tre olika delar enligt vad 

som kallas Trekomponentsmodellen. Dessa delar är kunskap, känsla och beteende. 

Huruvida delarna samverkar i uppbyggandet av attityder eller kan verka enskilt utgör ett 

väl studerat ämne bland forskare. (Eagly & Chaiken, 1993) Utifrån modellens långa 

historia där samma tre komponenter alltid varit centrala, är det i granskning av 

attitydskillnader intressant att undersöka dessa och kritiskt ifrågasätta huruvida fler 

faktorer kan beskriva attityders uppbyggnad. Förklaring av attityder som är specifikt 

inriktade mot teknik har åstadkommits med hjälp av Teknologiacceptansmodellen 

(Davis, 1985). Detta är en omdiskuterad modell som använts i decennier för att utifrån 

ett antal förklaringsvariabler finna beteendemönster kring teknik. Användbarhet och 

användarvänlighet utgör centrala sådana. (Davis, 1985) Vid sidan av de teorier som 

hittills presenterats förekommer andra teorier som kan vara av relevans för 

bestämmande av attityder. Exempelvis utgör Självförtroendeteorin [Self-efficacy 

theory] en sådan. Denna teori berör beteendefrågor utifrån ett självförtroende-

perspektiv, och påvisar att självförtroende inverkar på en individs känslor och tankar, 

likväl som beteende och motivation (Bandura, 1977, s.71). Avsikten vid framställande 

av tekniska varor och tjänster är att användandet av dem ska vara högt. Av den 

anledningen bör ett intresse föreligga hos de som producerar och utvecklar tekniken 

kring vilka faktorer som avgör om individer använder tekniken eller inte.  

 

Tidigare forskning inom ämnet banker och teknologi finns i stor omfattning att tillgå. 

Internetbanken är ett återkommande ämne bland dessa, vilket möjligen grundas i att den 

återfinns bland tekniska banktjänster med längst historia. Exempelvis har rapporter som 

berör ungas acceptans till Internetbanken i länder som Malaysia och Pakistan 

återfunnits, vilka visat på att faktorer som bekvämlighet, trovärdighet och upplevd 

användbarhet påverkar deras avsikt att använda Internetbanken (Ariff et al., 2014; Kazi, 

2013). Dessa påträffade forskningsrapporter behandlar länder som skiljer sig stort från 

Sverige. Resultaten är därav inte applicerbara på Sveriges unga människor, då 

kulturskillnaderna kan anses för stora.  

 

Haytko och Simmers (2009) har i en amerikansk studie granskat studenters preferenser 

gällande bankärenden, huruvida de föredrar mänsklig interaktion eller teknologisk 
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sådan. Resultatet påvisade att mänskliga kontakter har en viktig roll, men den 

bekvämlighet som Internetbanken medfört har kommit att dominera över den personliga 

kommunikationen. Bekvämlighet är således av prioritet i den undersökta gruppen. 

(Haytko & Simmers, 2009, s.337) Denna västerländska forskning kan kulturmässigt 

anses ha större likheter med Sverige, vilket kan indikera bättre överförbarhet på svenska 

banker och studenter i jämförelse med den forskning som behandlar länder som 

Malaysia och Pakistan. Att rapporten publicerades under 2009 innebär däremot en 

begränsning, då bankers utbud av tekniktjänster ökat sedan dess. Utöver dessa rapporter 

har forskning även påträffats som berör kunders acceptans till teknologitjänster i 

svenska banker (Yakhlef, 2001). Trots den geografiska överensstämmelsen anses även 

den föråldrad med hänsyn till den snabba teknologiska utveckling som banker beskådat 

under senare år. Detta då varken Mobilbanken eller Swish framtagits vid tidpunkten för 

rapportens publicering. Ytterligare genomförd forskning inom området där fokus riktats 

mot risk, har resulterat i uppfattningen att det föreligger samband mellan upplevd risk 

och viljan att adaptera digitala banktjänster (Farzianpour et al, 2014). Riskfokuseringen 

i nämnda studie innebär en begränsning, då övriga faktorer som kan vara av betydelse 

för kundernas attityd till de olika tekniska banktjänsterna utelämnats. Därav finns behov 

av vidare studier där fler faktorer än risk tas i beaktning.  

 

Användandet av tekniska banktjänster är som nämnt vidsträckt om än inte heltäckande 

bland Sveriges unga. Det finns därmed skillnader mellan studenterna rörande 

anpassning till dessa. Att studenter inte utgör en homogen grupp är något som banker 

bör vara medvetna om och betänka i fortsatt utvecklingsarbete för att bemöta de skilda 

behov som existerar. Teknologiacceptansmodellen framhåller att flertalet faktorer kan 

bidra till att förklara attityd och beteende kring teknik. Därmed kan sådana faktorer även 

bidra till förklaring av skillnader mellan individer vad gäller attityd till de tekniska 

banktjänsterna. Även Trekomponentsmodellen kan vara behjälplig till förklaring av 

sådana skillnader. Exempelvis kan studenternas tekniska kunskapsnivå, vilken 

inkluderas i kunskapskomponenten, bidra med förklaring till användning av 

teknologiska banktjänster.  

 

Vid sidan av de väletablerade teoriernas förklaringsvariabler kan fler faktorer tänkas 

bidra till att förklara skillnader i attityd till de tekniska banktjänsterna. Människors 

anpassning till nyheter kan ske i olika takt. Somliga är snabba när det gäller att 

acceptera nya tjänster, andra tillgodogör sig sådana nyheter mer långsamt. De tekniska 

banktjänsterna har olika lång historia. Swish hör som nämnts till de nyare tjänsterna, 

vilket innebär att individer som är sena när det gäller att adaptera nyheter inte 

nödvändigtvis hunnit använda den. Internetbanken är istället väletablerad, vilket innebär 

att dess spridning bör ha nått även individer som adapterar nyheter i ett senare skede. 

Internetbankens relativt sett längre historia kan även innebära att somliga användare 

övergett den till förmån för andra tekniska alternativ. Således kan även den takt med 

vilken individer tar till sig tekniska nyheter utgöra en förklarande variabel till 

attitydskillnader mellan studenter.  

 

En situation har åskådliggjorts där samhället alltmer kommit att präglas av teknologi, 

och där banker genomgått en stor förändring till följd av detta. Samhällets 

teknikutveckling har inte avstannat, vilket innebär att bankernas fortsatta 

utvecklingsarbete lär kännetecknas av teknologi. Studenter representerar en grupp där 

teknikanvändandet är betydande. Gruppen är stor till omfattningen och kan därför anses 

utgöra en betydande del av bankens framtida kunder. Den stora omfattningen innebär 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26535706100&amp;eid=2-s2.0-84891441747
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samtidigt att det kan förekomma skillnader i vilken utsträckning, samt i vilket syfte 

tjänsterna används. Att finna mönster, samband och attityder bland studenter i deras 

bankvanor är därmed av relevans. Aktuell forskning på svenska eller likartade länders 

banker, som behandlar attityd till teknologi ur ett bredare perspektiv än enbart risk är 

något som inte påträffats. Det kan därmed anses av relevans att undersöka vidare.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Vilka faktorer bestämmer universitetsstuderande individers upplevda attityd till tekniska 

banktjänster? 

1.4 SYFTE  
Denna studie ämnar, i enighet med ovanstående problemformulering, kartlägga 

universitetsstuderande människors attityd till tekniska banktjänster. Genom att relatera 

ett antal förklaringsvariabler till upplevd attityd till de tekniska banktjänsterna avses 

mönster och samband kring attityder återfinnas. De teorier som ligger till grund för 

studien avses vara behjälpliga i att finna dessa samband. Undersökningen ämnar 

därutöver resultera i accepterande eller reviderande av dessa teorier.    

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Teknologiska banktjänster är idag ett brett område, vilket resulterat i en avgränsning 

vad gäller dessa. Studien undersöker enbart självbetjäningstjänster, och bland dem 

Internetbanken, Mobilbanken och Swish, då dessa är de ledande teknologiska 

banktjänsterna i dagsläget.  

 

Att undersöka alla Sveriges universitetsstudenter anses inte praktiskt genomförbart för 

denna studie då dessa är många till antalet samt har en stor geografisk spridning. En 

sådan undersökning skulle innebära stora kostnader och bli alltför tidskrävande. Av den 

anledningen har ett antal avgränsningar bestämts även vad gäller urval, vilka bidrar till 

att underlätta såväl inhämtning av data som bearbetning av densamma. Av praktiska 

skäl undersöks endast studenter vid Umeå Universitet. Motivering till de avgränsningar 

som redogjorts för i detta avsnitt återfinns i kapitlet Praktisk metod.  

1.6 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Aktuell empirisk forskning för den målpopulation och det område som undersöks i 

denna studie finns inte att tillgå sedan tidigare. Föreliggande studie kan därmed anses 

utgöra ett teoretiskt bidrag genom att fylla detta kunskapsgap. Bidraget består i att en 

undersökning med god aktualitet över Sveriges universitetsstuderande tillförs det 

befintliga kunskapsläget. Den goda aktualiteten utgör i högsta grad ett bidrag då tidigare 

förekommande forskning genomförts före uppkomsten av modernare teknologiska 

banktjänster. Vid sidan av detta kan den aktuella studien även bidra teoretiskt genom att 

bekräfta eller förändra de förklaringsvariabler som befintliga teorier innefattar.  

 

I det praktiska avseendet ämnas funna mönster vara behjälpliga för banker genom att 

klargöra för de utmaningar de möter i arbetet med fortsatt produktutveckling. Det är av 

vikt för bankerna att, utifrån attityder, känna till på vilket sätt de kan attrahera unga 

människor. Genom detta kan de arbeta med att framställa efterfrågade produkter och 

tjänster, och därmed behålla konkurrenskraft gentemot fysiska banker likväl som 

online-banker.  
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2. TEORETISK METOD 

Det teoretiska metodkapitlet avses redogöra för studiens teoretiska metodval. Kapitlet 

berör inledningsvis teoretiska ståndpunkter såsom studiens syn på kunskap och 

vetenskap, angreppssätt och forskningsdesign. Därefter följer en redogörelse för, samt 

granskning av litteratur.  

 

2.1 KUNSKAPSUPPFATTNING OCH VETENSKAPSSYN 
Kunskapsteori, även benämnd epistemologi, berör frågan om vad som anses vara 

kunskap (Wallén, 1996, s.12). Bland vedertagna teorier inom epistemologin återfinns 

positivismen (Bryman, 2011, s.30), vilken utgör kunskapssynen i föreliggande studie. 

Detta synsätt har naturvetenskaplig grund, och innebär att det som är att betraktas som 

kunskap är sådant som är empiriskt mätbart. Centralt inom positivismen är även att 

kunskap har en avsaknad av subjektiva värderingar. (Bryman, 2011, s.30; Wallén, 1996, 

s.27) Avsikten med studien är att kartlägga mönster bland individer med skilda 

egenskaper och personlighetsdrag och ge en bild av hur användandet av tekniska 

banktjänster ser ut idag. Vidare tolkning och förståelse av bakomliggande förklaringar 

till funna mönster ingår således inte inom ramen för denna studie. Det är därmed inte 

överensstämmande med den hermeneutiska kunskapssynen, där tolkning är av central 

betydelse (Wallén, 1996, s.33). I utformningen av den empiriska undersökningen, likväl 

som i analysen av densamma läggs stor vikt vid att vara fri från utomvetenskapliga 

värderingar. Studien kan därför sammantaget anses ha en positivistisk epistemologi.  

 

Med positivistisk kunskapssyn, där objektivitet är centralt, följer ett objektivistiskt 

vetenskapligt förhållningssätt i denna studie. Vetenskapssyn kallas även ontologi och 

behandlar vad som finns, det vill säga vad som är att betrakta som verklighet (Wallén, 

1996, s.12). Den objektivistiska ontologin bygger på åsikten att sociala företeelser, 

såsom organisationer, är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s.36). Detta 

sammanfaller väl med författarnas avsikt att i möjligaste mån genomföra studien utan 

subjektiva värderingar, samt att undvika att färga deltagarna i undersökningen. 

Respondenter kan påverkas av dess omgivning, och därmed av sociala företeelser. Den 

kunskap som avses frambringas i denna studie kan trots detta anses vara objektiv, då 

värderingsfrihet eftersträvas i hantering av inkommen data.  

2.2 ANGREPPSSÄTT 
Synen på förhållandet mellan teori och empiri avgör tillämpligt angreppssätt i en studie. 

Beroende på huruvida teorin ses som resultat av, eller utgångspunkten för studien finns 

olika förfaranden att tillgå. Denna studie avser ta sin grund i teorin, det vill säga pröva 

befintliga teorier istället för att generera nya. Studien har därmed ett deduktivt 

angreppssätt. (Bryman, 2011, s.26) Figur 1 nedan visar den process som följer av denna 

metod.  
 

 
  

 

 

 

   Figur 1. Processen vid deduktiv metod. Egen framställning från Bryman (2011, s.26) 
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Med grund i teori avses hypoteser utformas rörande studenters attityder till tekniska 

banktjänster. Därefter genomförs datainsamling som sammanställs och analyseras, 

vilket sedan resulterar i en bekräftning eller förkastning av uppställda hypoteser. Det 

sista steget i Figur 1, innefattar en induktiv ansats, då forskarna utifrån 

hypotestestningen avser omformulera teorin (Bryman, 2011, s.26).  

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI  
Vanligtvis nämns två huvudinriktningar när det kommer till forskningsstrategi, 

kvalitativ respektive kvantitativ metod. Det kvalitativa tillvägagångssättet lämpar sig 

när undersökningen ämnar uppnå djupare förståelse istället för allmänna slutsatser om 

större grupper (Eliasson, 2013, s.27). Trots att en mer ingående förståelse för attityders 

komplexitet kan uppnås genom kvalitativ metod, anses metoden inte lämplig för 

föreliggande studie där fokus ligger på kartläggning av dessa. Då studien ämnar mäta 

bredd snarare än djup är en kvantitativ metod därigenom mer passande. En kvantitativ 

studie innebär att allmänna slutsatser om större grupper kan genereras, och möjliggör 

uppskattning av attityders spridning inom målgruppen (Eliasson, 2013, s.29-30). En 

strävan hos författarna är att studiens resultat ska kunna generaliseras till svenska 

universitetsstudenter i allmänhet, därav vikten av en större mängd kvantitativ data. 

Möjlighet att dra allmänna slutsatser hade försvårats om data endast grundats i ett fåtal 

kvalitativa intervjuer. 

 

Utifrån tidigare metodval såsom angreppssätt, kunskapssyn och vetenskapssyn följer 

även kvantitativ forskningsstrategi som ett naturligt val. Detta då positivism i samspel 

med objektivism och deduktion anses förenligt med kvantitativ metod (Bryman, 2011, 

s.40).  

2.4 FÖRFÖRSTÅELSE  
Forskarnas intention med föreliggande studie är som ovan nämnt att låta objektivitet 

prägla hela processen. Trots denna avsikt finns risken att kunskaper och tidigare 

erfarenheter speglas i bearbetning och analysering av data. Genom att vara medveten 

om den befintliga förförståelsen kan problemen reduceras och studiens trovärdighet 

ökas.  

 

Social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter återfinns bland faktorer som 

skapar en individs förförståelse (Johansson & Lindfors, 1993, s.25). Författarna har en 

omfattande praktisk förförståelse. Utöver att vara unga människor, uppväxta i ett 

tekniksamhälle, har de erfarenheter kopplade till banker. Under studietiden har de 

arbetat på Handelsbanken respektive Sparbanken Nord. Detta har bidragit med en 

inblick i bankbranschen och god förståelse för vilka ärenden som kan genomföras med 

hjälp av tekniska hjälpmedel, respektive vilka ärenden som generellt sett görs på ett 

bankkontor.  

 

Internetbank, Mobilbank och Swish används frekvent av båda författarna. Då dessa är 

de tjänster studien ämnar undersöka innebär det egna användandet, likväl som 

erfarenheter av försäljning av samma tjänster i bankarbetet, en god förkunskap. Detta är 

något författarna bör betänka i utformandet av undersökningsfrågor, då alla studenter 

inte nödvändigtvis har samma kunskapsnivå inom dessa tjänster. Betänkas bör även 

vikten av att inte kategorisera olika studenter baserat enbart på dess typ av utbildning. 

Exempelvis bör inte antas att alla ekonomstudenter har bättre ekonomisk förståelse, 

eller att teknikstuderande med automatik har bättre kunskap inom det tekniska området. 
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Förutfattade meningar kan, precis som subjektiva värderingar, bidra till skevhet i 

forskningen (Bryman, 2011, s.44). Genom kontinuerlig reflektion kring detta avses 

skevheten minimeras.  

2.5 LITTERATURSÖKNING 
I arbetets inledande fas genomfördes en litteratursökning för att undersöka huruvida 

tidigare forskning utförts på området, samt till vilken omfattning. En litteratursökning är 

av relevans bland annat för att klargöra vilka teorier och begrepp som är av betydelse 

för det tänkta studieområdet, samt för att undersöka om det finns något ännu outforskat 

inom ämnet (Bryman, 2011, s.98). 

 

Startpunkten i litteratursökningsprocessen var sökningar i Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, där tidigare studentuppsatser inom bankområdet kunde återfinnas. Detta gav en 

grundläggande insikt i vad som tidigare skrivits, och upplysning om teorier som är av 

relevans. Vidare har sökningar genomförts i de vetenskapliga databaserna Business 

Source Premier och Scopus, som tillhandahålls av Umeå Universitetsbibliotek. Studien 

behandlar områdena ekonomi, teknik och beteende. Avsikten i litteratursökningen var 

av den anledningen att täcka in problemet utifrån dessa tre vinklar. I den primära 

sökningen användes sökord som Online banking, self-service banking, attitudes, 

adoption to online banking, digital age, technical developments in banks, banking 

through internet, behavioral finance, growing up digital och patience in technique. I 

funnen litteratur återfanns ett antal återkommande nyckelord, som innebar att nya 

sökord identifierats för vidare litteratursökning.  

 

I flertalet artiklar som berörde banker och teknik påträffades 

Teknologiacceptansmodellen, vilket indikerade tillämpligheten även för föreliggande 

studie. Detta resulterade i vidare sökning inom den teorin. Referenser i lästa artiklar har 

varit god vägledning till att finna nya källor, i många fall orginalkällor, vilket 

eftersträvas inom forskning. Teknologiacceptansmodellen kan exemplifiera detta, då 

den citerats i åtskilliga vetenskapliga publikationer genom åren. Utifrån referenser har 

den primära källan, skriven av Davis år 1985, återfunnits. I sökandet av litteratur 

rörande attityder var två namn återkommande, Eagly och Chaiken. De är citerade i ett 

stort antal verk, vilket resulterat i att deras arbete använts som främsta källa gällande 

attityders uppbyggnad.  

2.6 LITTERATURGRANSKNING 
Vid sidan av omsorgsfull litteratursökning, där stor vikt lagts vid att återfinna 

primärkällor, har kritiskt bemötande av vald litteratur varit central. Därmed har 

successiv granskning genomförts allteftersom olika källor identifierats. Det är av vikt att 

inte acceptera det som läses vid första anblick utan istället ha ett ifrågasättande 

förhållningssätt till informationen och sträva efter att bekräfta den med hjälp av andra 

källor.  

 

Ejvegård (2003, s.62) framhåller att äkthet, vilket berör risk för förfalskningar samt 

materialets sanningsenlighet, är av vikt att betänka vid granskning av litteratur. I denna 

studie har äkthetskriteriet begrundats genom att, där så varit möjligt, återfinna 

primärkällor samt använda källor med pålitlig härkomst. Genom att undvika 

sekundärkällor kan risken för förvrängning reduceras, då författarna av dessa källor vid 

bearbetning av orginalkällan kan ha tolkat informationen felaktigt. Bland källor med 

pålitlig härkomst återfinns exempelvis artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
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Trots att sådana källor använts i studien är det viktigt att vara medveten om att 

förfalskningar förekommer även inom vetenskapen (Thurén, 2005, s.19). Därigenom 

har ett kritiskt öga riktats även mot dessa, exempelvis genom att undersöka till vilken 

utsträckning olika källor refererats av andra. Stort antal citeringar anses indikera 

trovärdighet. Under litteratursökningen har Davis verk från 1985, som grundlade 

Teknologiacceptansmodellen, som nämnts återfunnits vid åtskilliga tillfällen. Denna 

utgör således ett exempel på en välciterad modell, vilket resulterat i uppfattningen att 

den är trovärdig och tillämplig.  

 

Ett annat känt kriterium att beakta vid granskning av litteratur är materialets aktualitet. 

En källa uppnår högre trovärdighet ju mer i tiden den ligger. (Thurén, 2005, s.30) I 

denna studie förekommer källor vars aktualitet kan ifrågasättas. Dessa används trots 

bristande samtidighet då de utgör primärkällor inom de studerade teorierna och 

fortfarande citeras i nutida forskning. De anses därmed vara av relevans även för denna 

studie. Relevansen kan stärkas ytterligare av att de studerade teorierna berör attityder, 

vilket är ett område som inte förändrats i samma utsträckning som exempelvis teknik på 

senare tid. Trots att de kan tyckas föråldrade är de därmed att anses som applicerbara i 

denna studie.   
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3. TEORI 

Teorikapitlet behandlar de teoretiska grundstenar som studien bygger på. Kapitlet 

berör inledningsvis Trekomponentsmodellen. Därefter följer en redogörelse för 

Självförtroendeteorin, Teknologiacceptansmodellen och tidigare empiriska studier. 

Genomgången teori och empiri utmynnar sedan i en integrerad modell, vilken följs av 

ett antal hypoteser som utformats utifrån denna.   

 

3.1 TREKOMPONENTSMODELLEN 
Attityder kan skilja sig mellan olika individer och sammanhang. Schiffman och Kanuk 

(1997, s.234) framhåller att attityder är svåra att observera då de härstammar från 

psykologiska processer, vilket innebär att de måste utläsas från individens ord och 

handlingar. Försök till att förklara attityders uppbyggnad har existerat i alla tider. En av 

de resulterande modellerna benämns Trekomponentsmodellen och har en historia som 

påstås sträcka sig tillbaka till det antika Grekland (McGuire, 1969, s.155). Modellen har 

sedan berörts av flertalet forskare, som på olika sätt undersökt eller expanderat 

modellen (Breckler, 1984; Fishbein & Ajzen, 1974; Smith, 1947). Trots nytänkande 

kring modellen har forskare i alla tider enats om samma tre grundstenar till attityder: 

kunskap, känsla och beteende (McGuire, 1969, s.155).  

 

Eagly och Chaiken återfinns bland forskare som vidare behandlat 

Trekomponentsmodellen. De har i vissa hänseenden andra synpunkter på modellens 

utformande och har därmed satt sin egen prägel på den (Eagly & Chaiken, 1993, s.16). 

Deras definition av attityder är som följer:  “Attitude is a psychological tendency that is 

expressed by evaluating a particular entity with some degree of favour or disfavour” 

(Eagly & Chaiken, 1993, s.1). Attityder utgör således den grad av gillande som våra 

samlade tankar och värderingar kring en specifik enhet resulterar i.  

 

Ett attitydobjekt är den företeelse som en individ har en attityd gentemot. Allt som är 

möjligt att särskilja och bedöma kan utgöra attitydobjekt. Det kan således röra sig om 

såväl människor som föremål och aktiviteter. Attitydobjekt kan följdaktligen vara 

konkreta eller abstrakta och individuella eller kollektiva. (Eagly & Chaiken, 1993, s.4-

5) De attitydobjekt som är av relevans för denna studie är tekniska banktjänster, mer 

specifikt Internetbanken, Mobilbanken och Swish. 

 

Trekomponentsmodellen beskriver att attityder gentemot olika objekt kan förklaras med 

hjälp av tre olika faktorer: kunskap, känslor och beteende. Figur 2 visualiserar detta 

samband.  

 

 
 

Figur 2. Trekomponentsmodellen. 
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3.1.1 KOMPONENT 1 - KUNSKAP 
Den första förklaringskomponenten till attityder är kunskap, även benämnd kognition. 

Denna komponent berör de tankar och föreställningar en individ formar gentemot ett 

attitydobjekt utifrån insamlad information. Informationen når individen genom direkta 

respektive indirekta kanaler. Den direkta informationen bygger på egna upplevelser och 

erfarenheter, medan den indirekta nås genom att studera andras upplevelser av 

attitydobjektet. (Eagly & Chaiken, 1993, s.14-15) Kunskapskomponenten kan 

exemplifieras utifrån den egna studien, genom att utgå från banktjänsten Swish. De 

tankar och föreställningar som uppkommer om Swish vid kontakt med tjänsten beror på 

individens tidigare erfarenheter av den, samt indirekt information såsom reklam om 

tjänsten eller omgivningens omtalande om densamma. Detta utgör den kognitiva 

attityden mot Swish.  

3.1.2 KOMPONENT 2 - KÄNSLOR 
Attityder formas även av känslor, vilket ingår i den andra komponenten beskriven i 

Figur 2 ovan. Denna affektiva komponent berör den känslomässiga reaktion som kan 

uppstå hos en individ vid kontakt med ett attitydobjekt. Det kan röra sig om såväl 

fysiska möten som tankemässig kontakt. Känslorna växer fram utifrån upprepade 

stimuli relaterade till attitydobjektet. (Eagly & Chaiken, 1993, s.15) Även den andra 

förklaringskomponenten kan knytas till den bankgemensamma tekniktjänsten Swish. 

Upprepad stimuli som en individ utsätts för gällande Swish ligger till grund för de 

associationer individen gör till tjänsten. Beroende på exempelvis huruvida tjänsten 

upplevts som lätt att förstå eller teknikbekymmer förekommit, framkallas positiva eller 

negativa associationer. De samlade erfarenheterna skapar sedan känslor gentemot 

tjänsten. Detta utgör den andra beståndsdelen i formandet av attityden mot Swish.  

3.1.3 KOMPONENT 3 - BETEENDE 
Trekomponentsmodellens tredje och sista förklaringsvariabel är beteende. 

Beteendekomponenten berör hur en individ agerar vid kontakt med ett attitydobjekt 

(Eagly & Chaiken, 1993, s.10). För att relatera den tredje komponenten till tidigare 

nämnt exempel rörande banktjänsten Swish kan uppvisat beteende i kontakt med 

tjänsten indikera en viss attityd mot densamma. Om användandet exempelvis är 

frekvent, kan en positiv attityd skönjas. Om individen istället avböjer nyttjande av 

tjänsten, kan motsatt förhållande utläsas. Frekvens i användande kan därmed anses 

utgöra ett beteende. 

 

Utöver detta synsätt på beteendekomponenten kan beteendets påverkan på attityder ses 

ur ett annat perspektiv. Människors attityder kan vara en konsekvens av hur ett visst 

attitydobjekt bemötts vid tidigare tillfällen. Om en attityd till ett objekt tycks oklar kan 

individen genom att återkoppla till tidigare situationer reflektera över vilka tankar och 

känslor som fanns gentemot objektet i det sammanhanget. Utifrån detta kan en attityd 

bildas. (Eagly & Chaiken, 1993, s.16) En attityd kan således även grundas i tidigare 

beteende.  

3.1.4 TREKOMPONENTSMODELLEN I PRAKTIKEN 
Trekomponentsmodellen grundas i ovan nämnda komponenter och förklarar attityder 

utifrån dessa. Det är trots detta inte nödvändigtvis så att alla tre komponenter samverkar 

i bildandet av samtliga attityder. I somliga fall kan enbart en av dessa bidra till bildandet 

av attityden. Det kan exempelvis vara så att individer skaffar en attityd enbart genom att 

insamla information om ett attitydobjekt, och därmed utelämnar känsla- respektive 
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beteendekomponenten. I andra fall bygger attityden på ett samspel mellan alla 

komponenter. Vidare behöver varje enskild komponent inte bidra i samma utsträckning 

till formandet av attityden. Detta kan exemplifieras med en situation där individen har 

mycket kunskap och känslor om ett specifikt attitydobjekt men begränsad erfarenhet 

kring beteende vid kontakt med objektet. Detta innebär att de kognitiva och affektiva 

komponenterna ges relativt större plats i attitydformandet i jämförelse med 

beteendekomponenten.  (Eagly & Chaiken, 1993, s.16-17) 

 

En allmän uppfattning har bildats kring att attityder har positiv korrelation med 

individens beteende. Detta innebär att en positiv attityd följs av ett tillmötesgående 

beteende gentemot det aktuella attitydobjektet. Människor som istället har en negativ 

attityd gentemot ett attitydobjekt kan ha ett undvikande beteende mot detsamma. Denna 

uppfattning om korrelationen mellan attityd och beteende har mött kritik. Det har 

påvisats att sambandet inte alltid håller, korrelationen är inte nödvändigtvis hög mellan 

attityd och efterföljande beteende. (Eagly & Chaiken, 1993, s.155) Exempelvis kan en 

situation uppkomma där en individ använder sig av ett objekt trots en negativ attityd 

mot detsamma. Detta kan förekomma om attitydobjektet är ett redskap i arbetet eller på 

annat vis påtvingat individen.  

 

Viktigt att ha i åtanke är att attityder inte behöver vara konstanta utan kan förändras 

över tid (Schiffman & Kanuk, 1997, s.237). I takt med att individer samlar nya 

erfarenheter formas nya tankar och känslor gentemot olika attitydobjekt, vilket kan 

utmynna i förändrade attityder. En del attityder är emellertid mer permanenta än andra, 

såsom religiösa eller politiska sådana. Attityder gentemot en människa eller ett agerande 

har istället större variation. (Fishbein & Ajzen, 1975, s.217-218) Till den senare 

kategorin hör således en individs attityd till användandet av bankers tekniktjänster. En 

tveksam inställning kan med tiden förändras till ett frekvent användande av tjänsten. 

Det motsatta kan också inträffa om individen exempelvis tappar förtroende för tjänsten i 

fråga och därmed minskar eller upphör användandet.  

 

Föreliggande studie kommer att återkoppla till denna teori främst genom 

komponenterna kunskap och beteende. Komponenten som berör känslor utelämnas då 

den upplevs svår att mäta. Modellen återfinns trots detta i sin helhet i detta avsnitt, då 

beskrivande av enbart två komponenter skulle ge en ofullständig bild av teorin. 

3.2 SJÄLVFÖRTROENDETEORIN 
Trekomponentsmodellen framhåller att attityder och beteende är nära sammanlänkade. 

Bandura (1977) har framställt en teori, benämnd Självförtroendeteorin, som avser 

förklara beteende. Denna teori skiljer sig från ovan nämnda modell genom att belysa 

beteendefrågor med självförtroende som central utgångspunkt (Bandura, 1977, s.191). 

Detta nya perspektiv innebär således att teorin utgör ett gott komplement till 

Trekomponentsmodellen. 

 

Bandura (1994, s.71) definierar självförtroende som individens tilltro till den egna 

förmågan att framgångsrikt utföra en specifik uppgift. Självförtroende inverkar således 

på individers känslor, tankar, beteende och motivation (Bandura, 1994, s.71). I 

föreliggande studie kan självförtroende relateras till beteende kring tekniska 

banktjänster och motivationen att använda dessa.  
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Självförtroende varierar mellan individer och sammanhang i flera avseenden, dels vad 

gäller styrka och storlek och dels gällande generaliserbarhet. Självförtroendet kan vara 

begränsat till enbart enklare uppgifter eller sträcka sig till svårare och mer krävande 

sådana. Det kan också anses vara allmänt eller föreligga inom enbart specifika områden. 

En individ kan därmed ha starkt självförtroende i ett avseende och bristande i ett annat. 

Dessa variationer har avgörande påverkan på resulterande beteende. En individ med 

stark tillit till sin egen kapacitet är mer villig att angripa utmanande uppgifter i 

jämförelse med individer som har bristande tillit till den egna förmågan. (Bandura, 

1977, s.193-194) Beroende på utsträckningen av självförtroende i allmänhet, eller 

rörande teknik i synnerhet, kan viljan att adaptera och använda sig av tekniska 

banktjänster således skilja sig mellan individer.  

3.2.1 SJÄLVFÖRTROENDETS UPPBYGGNAD 
Ovan beskrivs olika dimensioner av självförtroendet. Bandura (1977, s.195) redogör 

även för ett antal faktorer vilka bidrar till självförtroendets uppbyggnad. Dessa 

illustreras i Figur 3 nedan. Den första av dessa berör framgångar i olika prestationer, där 

teorin menar att självförtroende stärks efter lyckade försök och försämras av 

misslyckanden. (Bandura, 1977, s.195)  

 

 

Figur 3. Självförtroendets uppbyggnad. 

 

En andra förklaringsfaktor till uppbyggandet av självförtroende behandlar en individs 

erfarenhet av andra människors lyckanden respektive misslyckanden i olika situationer. 

Genom att exempelvis observera andras framgångar i hantering av en utmaning kan 

ökad tilltro till den egna förmågan i liknande situationer uppnås. (Bandura, 1977, s.197) 

Självförtroendets uppbyggnad kan vidare förklaras av omgivningens 

övertalningsförmåga. Huruvida människor i omgivningen lyckas övertyga en individ 

om att dess färdigheter och kapacitet är tillräcklig för att lyckas med en specifik uppgift, 

är av betydelse för att minska tvivel och därigenom öka självförtroende. Sådan 

uppmuntran kan även innebära ökad ansträngning hos individen för att genomföra 

uppgiften. Slutligen menar Bandura att starka känslor såsom stress eller rädsla kan 

påverka individers självförtroende. Sådana känslomässiga tillstånd kan innebära att 

situationer upplevs påfrestande, vilket kan följas av en försvagad tilltro till den egna 

förmågan. Individer väntar sig istället mer framgång när tillvaron är fridfull och inte 

emotionellt ansträngande. Avsaknad av betungande känslor kan således innebära större 

benägenhet att angripa uppgifter, medan ett undvikande beteende kan vara vanligare i 

situationer som präglas av rädsla och stress. (Bandura, 1977, s.198-199)   

 

Självförtroendeteorin framhåller därmed att individers självförtroende har flertalet 

beståndsdelar. Dessa beståndsdelar utvecklas och förändras i takt med att individer 

formar nya erfarenheter. Detta innebär att självförtroendet kan ombildas, till det bättre 

likväl som till det sämre. Rådande självförtroende i en situation inverkar på 
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efterföljande beteende. Det kan därmed vara avgörande för huruvida en individ 

exempelvis använder sig av Swish eller inte. Föreliggande studie återkopplar till denna 

teori genom att undersöka huruvida tekniskt självförtroende har inverkan på individers 

attityd till teknikbanktjänster.  

3.3 TEKNOLOGIACCEPTANSMODELLEN 
Teknologiacceptansmodellen (TAM) framställdes av Davis år 1985 i syfte att beskriva 

hur olika individer accepterar och använder sig av teknologi (Davis, 1985, s.2). 

Modellen är välciterad och har använts i flertalet studier efter uppkomsten. 

3.3.1 MODELLENS BAKGRUND 
Den centrala teoretiska grunden i utformandet av TAM utgörs av Fishbeins modell från 

1967 (Davis, 1985, s.15). Fishbeins modell, som senare utvecklats till Teorin om 

motiverad handling [Theory of reasoned action] (Ajzen & Fishbein, 1980, s.5), påvisar 

att beteende kan förklaras med hjälp av två huvudsakliga faktorer, attityder och social 

påverkan (Ajzen & Fishbein, 1975, s.301-302). Teorin om motiverad handling avser 

förklara beteendemönster i allmänhet (Ajzen, Fishbein, 1980, s.4). Davis utvecklade av 

den anledningen modellen för att anpassa den specifikt till teknologiskt 

beteendemönster, vilket resulterade i Teknologiacceptansmodellen.  

3.3.2 MODELLENS UPPBYGGNAD  
Som tidigare nämnt har TAM för avsikt att förklara individers acceptans och beteende 

gentemot teknik. Förståelse för modellen kan med fördel uppnås med hjälp av en 

illustration i likhet med Figur 4 nedan. Figuren beskriver hur olika påverkansfaktorer 

interagerar i bildandet av attityd, för att slutligen resultera i ett visst beteende. (Davis, 

1985, s.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 4. Teknologiacceptansmodellen. Egen framställning från Davis (1985, s.24). 

 

Beteende innefattar i den här modellen en individs användande av, samt beslut att 

acceptera eller avvisa ett system. Från figuren kan utläsas att faktiskt beteende är 

beroende av individens attityder till användandet av systemet. Attityderna är i sin tur 

influerade av två kärnfaktorer, upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet, 

vilka påverkas av externa variabler såsom systemdesign och andra karaktäristika hos 

systemet. Utöver detta är användbarhet även beroende av upplevd användarvänlighet. 

(Davis, 1985, s.24) Figur 4 vittnar om att det finns en tydlig länk mellan utformningen 

av ett system och resulterande beteende hos individer (Davis, 1985, s.227). Detta kan 

relateras till de tekniska banktjänsterna i föreliggande studie. Systemutvecklarna har en 

viktig uppgift i att framställa produkter som är till belåtenhet för bankens kunder såväl 
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utseende- som funktionsmässigt.  Om tjänstens utformning är tillfredsställande ökar 

sannolikheten för ett från bankens sida önskvärt beteende, det vill säga användande av 

tjänsten.   
 

Upplevd användbarhet berör enligt Davis utsträckningen till vilken användningen av ett 

särskilt system skulle öka en individs prestation. Omfattningen till vilken ett system kan 

användas utan ansträngning, varken fysiskt eller psykiskt, beskriver istället ett systems 

användarvänlighet. Som ovan nämnts är användbarheten påverkad av 

användarvänligheten. Detta av anledningen att ett system som kan förstås och hanteras 

med enkelhet resulterar i förbättrad prestation och därmed ökad användbarhet. (Davis, 

1985, s.26) Davis har vidare bevisat att användbarhet har en direkt påverkan på faktiskt 

agerande, utöver dess indirekta effekt genom attityder. Detta kan jämföras med 

användarvänligheten som bevisats sakna direkt påverkan på faktiskt beteende och 

endast ha liten indirekt effekt via attityder. (Davis, 1985, s.173)  

3.3.3 VIDAREUTVECKLING AV MODELLEN 
Flertalet vidareutvecklingar har genomförts, med den ursprungliga TAM som 

startpunkt. Bland dessa återfinns Venkatesh och Davis (2000) utbyggnad av modellen, 

vilken resulterade i Teknologiacceptansmodellen 2 (TAM 2). Den avser förklara ett 

systems upplevda användbarhet utifrån social påverkan, där subjektiva normer, valfrihet 

och image ingår. Även andra faktorer såsom systemets relevans i arbetet, resultatets 

kvalitet samt resultatets urskiljbarhet anses förklara den upplevda användbarheten. 

(Venkatesh & Davis, 2000, s.187) Denna utvidgade version av TAM återfinns i Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. TAM 2 - Utveckling av Teknologiacceptansmodellen. Egen framställning från Venkatesh & 

Davis (2000, s.188) 

 

I den utvecklade modellen har hänsyn tagits till omgivningens påverkan på en individs 

beteende och beslut att använda eller avvisa ett system. (Venkatesh & Davis, 2000, 

s.187) Subjektiv norm berör huruvida en individ uppfattar att de flesta människor i dess 

nära omgivning anser att ett visst beteende ska äga rum (Fishbein & Ajzen, 1975, 

s.302). Sociala påtryckningar från viktiga personer i en individs omgivning kan således 

innebära att en individ agerar på ett visst sätt trots att det motsätter sig den egna viljan 

(Venkatesh & Davis, 2000, s.187). Omgivningens åsikter kan därmed ha en avgörande 

påverkan på en individs beteende. Teori visar att omgivningens påverkan på beteendet 
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minskar i takt med att individen uppnår ökad erfarenhet (Hartwick & Barki, 1994, 

s.458-459). Denna teori stärktes av Venkatesh och Davis (2000, s.199) då de fann 

resultat indikerande att individer litade mindre till social information allteftersom den 

egna kunskapen och erfarenheten ökade. 

 

TAM 2 placerar även Image inom kategorin social påverkan. Detta relateras, likväl som 

subjektiva normer, till en individs nära omgivning. Image berör individens vilja att 

uppnå eller upprätthålla en viss status inom en specifik grupp (Venkatesh & Davis, 

2000, s.189). Detta kan medföra att en individs agerande styrs av viljan att uppnå 

önskad status, oberoende av den egna åsikten om agerandet och dess konsekvenser. 

Ytterligare en variabel i kategorin social påverkan är valfrihet. Denna definieras som 

utsträckningen till vilken potentiella användare av ett system anser användandet av 

detsamma vara självvalt eller påtvingat (Venkatesh & Davis, 2000, s.188). Skillnader i 

avsikten att använda ett system kan således förekomma beroende på om användandet 

sker av egen vilja eller under tvång.  

 

Vid sidan av sociala influenser påverkas upplevd användbarhet, som ovan nämnts, av 

ett systems relevans i arbetet. Denna förklaringsfaktor berör en individs uppfattning att 

systemet kan utföra de uppgifter som individen kräver. Huruvida ett system uppfattas 

som tillfredsställande grundas således i individuella åsikter. I TAM 2 har systemets 

relevans en direkt påverkan på individens upplevda användbarhet. Därutöver kan 

systemets användbarhet förklaras av resultatets kvalitet, det vill säga hur väl systemet 

utför de uppgifter som individen kräver av det. Användbarheten ökar således om 

levererade resultat håller hög kvalitet. Uppfattningen om användbarheten förbättras 

även när individen ser klart urskiljbara samband mellan användande av systemet och 

positiva resultat. Vid avsaknad av sådana samband kan användaren gå miste om 

systemets värde, då systemet inte sammankopplas med de goda resultaten. (Venkatesh 

& Davis, 2000, s.191-192) Venkatesh och Davis (2000, s.186) har funnit bevis för att 

dessa faktorer, likväl som sociala influenser signifikant påverkar användande. Detta har 

resulterat i en mer konkretiserad utveckling av Teknologiacceptansmodellen. 

3.3.4 MODELLENS BEGRÄNSNINGAR 
TAM anses vara en respekterad modell, citerad av många. Men trots detta förekommer 

begränsningar som inneburit att modellen utsatts för kritik. Bland motståndarna 

argumenteras för att modellen är för enkel. Den anses därför inte kunna bidra med en 

fullständig förklaring över beslut och beteenden i det utbredda teknologisamhället. Med 

modellens enkelhet följer även kritik som berör att den anses utelämna flertalet viktiga 

variabler. TAM har även kritiserats för avsaknaden av en välgrundad metod i 

bestämmandet av användbarhet och användarvänlighet. Flertalet variabler har tillagts 

för att vidga modellen, men det råder en avsaknad av fördjupad förklaring kring dessa 

två. För ökat djup efterfrågas nya variabler som kan klargöra anledningen till att 

befintliga variabler genererar de effekter de gör. (Bagozzi, 2007, s. 244-245)    

 

Vidare har flertalet studier uttryckt en begränsning i det faktum att systemanvändandet 

var självrapporterat från användarna snarare än objektivt mätt vid framställandet av 

modellen (Lee et al., 2003, s.762; Legris et al, 2003, s.202). Användarnas egna 

rapportering kan ge en indikation på faktiskt användande, men Legris et al. (2003, 

s.202) menar att det inte nödvändigtvis ger tillförlitliga resultat. Ytterligare en 

begränsning med TAM är att den vanligtvis testar grupper av likartade människor och 

deras användning av enbart ett system vid enbart ett tillfälle. Detta medför svårigheter 
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att nå generaliserbara resultat, bland annat av anledningen att åsikter och beteenden kan 

förändras över tid.  (Lee et al., 2003, s.762). Modellen kan således förbättras exempelvis 

genom utförande av fler longitudinella studier. 

 

Trots enkelheten och övriga begränsningar med modellen anses TAM tillämpbar på 

tekniska banktjänster, då den inriktats specifikt mot teknik. Detta kan jämföras med 

dess föregångare, Teorin om motiverad handling, vilken istället ser till attityder och 

beteende i allmänhet, utan teknisk specificering. TAM utgör således, trots 

teknikområdets bredd, en reducering av tillämpningsområden i jämförelse med Teorin 

om motiverad handling. Detta innebär att den är mer fokuserad och därmed bättre 

lämpad till tekniska banktjänster. Därutöver styrks uppfattningen att modellen är 

tillämplig på denna studie av det faktum att tidigare empirisk forskning där modellen 

riktats mot banker finns att tillgå. Återkopplingar till denna teori kommer i studien att 

göras utifrån flertalet begrepp. Användarvänlighet, användbarhet och sociala normer 

tillhör de begrepp som testas genom regression. Vid sidan av dessa berörs delar av 

TAM i form av deskriptiv statistik. Därutöver bör nämnas att flertalet av övriga begrepp 

i TAM berörs indirekt då de påverkar attityd genom användbarheten.  

3.4 TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING 
Vid sidan av den begränsade tidigare empiri som berörts i inledningskapitlet, redogörs 

nedan för ett antal befintliga studier inom närbesläktade ämnesområden. Detta i syfte att 

påvisa vilka faktorer som empiriskt visats påverka attityd, samt för att påvisa de 

använda teoriernas fortsatta aktualitet, dess långa historia till trots.  

 

Kazi (2013) genomförde en studie med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar 

kunders vilja att adaptera internetbankning, där TAM utgjorde studiens teoretiska 

utgångspunkt. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät vilken berörde 

variablerna användbarhet, användarvänlighet, trovärdighet och bekvämlighet. Efter att 

bristfälliga svar eliminerats kunde data från 220 respondenter användas i resultat och 

analys. Det resultat som genererades påvisade att samtliga studerade variabler utom 

användarvänlighet hade signifikant samband med en individs vilja att adaptera 

internetbankning. (Kazi, 2013, s.91,93)  

 

Lee (2011) har i sin studie undersökt olika faktorer som kan inverka på en individs 

attityd till samt avsikt att byta från fysisk till internetbaserad bankning. Genom en 

enkätundersökning bland bankkunder i Taiwan inkom data från 250 respondenter, 

vilken sedan användes för att analysera den för studien framställda modifierade 

modellen av TAM (Lee, 2011, s.118-119). Regressionsresultaten visade att 

användbarhet, användarvänlighet, tillit och lojalitet till fysisk bank, samt byteskostnader 

hade signifikant samband med attityd till att byta från fysisk till internetbaserad 

bankning. Denna attityd hade i sin tur, tillsammans med självförtroende gällande 

datorer, signfikant samband med avsikten att byta från fysisk till internetbaserad 

bankning. (Lee, 2011, s.121)  

 

Farzianpour (2014) har genomfört en deskriptiv och analytisk studie som syftat till att 

undersöka huruvida upplevd risk och viljan att ta till sig innovationer inverkar på en 

individs villighet att adaptera internetbaserade banktjänster. Genom en webbaserad 

enkätundersökning inkom empiriskt material från 400 bankkunder, vilket efter 

regressionsanalys resulterade i bevis för att dessa två variabler hade direkt samband med 

viljan att adaptera de internetbaserade banktjänsterna (Farzianpour, 2014, s.51,55). 
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Lee (2008) har i sin studie, som avsåg utveckla TAM, undersökt ett antal faktorer som 

väntas påverka viljan att adaptera internetbaserad bankning positivt likväl som negativt. 

Bland de negativa faktorerna återfinns upplevd risk, vilken består av kategorierna 

säkerhetsrisk, finansiell risk, social risk, tidsrisk och prestationsrisk (Lee, 2008, s.130). 

Det empiriska materialet, som efter eliminering av bristfälliga svar omfattade 368 

respondenter, inkom från en webbaserad undersökning (Lee, 2008, s.134). Resultaten 

visade att viljan att adaptera tekniska banklösningar påverkades negativt av upplevd 

säkerhetsrisk samt finansiell risk (Lee, 2008, s.138). 

 

Elias et al. (2012) har med grund i teknologins allt mer betydande roll på arbetsplatser 

genomfört en studie med syfte att undersöka relationen mellan anställdas attityd till 

teknik på arbetsplatsen, motivation och jobbtillfredsställelse, samt hur denna relation 

påverkas av de anställdas ålder. Kännedom om de anställdas attityd till teknologi är 

avgörande för att veta huruvida implementering av nya system blir lönsam eller inte 

(Elias et al., 2012, s.454). Undersökningen genomfördes bland arbetstagare i USA med 

ett stickprov omfattande 612 respondenter (Elias et al., 2012, s.457). Efter genomförd 

multipel regression fanns stöd för positiva samband mellan attityd och motivation samt 

mellan attityd och jobbtillfredsställelse. Negativt samband återfanns för relationen 

mellan ålder och attityd till teknik. (Elias et al., 2012, s.459) 

3.5 SAMMANFATTNING AV TEORI OCH EMPIRI  
För att förtydliga för läsaren redovisas nedan en kort sammanfattning av de teorier som 

ligger till grund för studien. Därefter följer en kortfattad summering av framställd 

tidigare empiri. Återknytningar till dessa återfinns fortlöpande i såväl databearbetning 

som analys.  

 

Trekomponentsmodellen påvisar tre byggstenar som tillsammans formar en individs 

attityd gentemot olika attitydobjekt. Dessa byggstenar utgörs av kunskap, känsla och 

beteende. Attityder byggs i somliga fall på en samverkan mellan dessa delar, och i andra 

fall på enbart en av dem.  

 

Självförtroendeteorin framhåller att självförtroende har en avgörande roll för huruvida 

en individ tar sig an en uppgift då det inverkar på såväl tankar och känslor, som 

beteende och motivation. Självförtroendet påverkas enligt teorin av 

prestationsframgångar, erfarenheter, omgivningens övertalningsförmåga samt 

emotionell ansträngning. 

 

Teknologiacceptansmodellen berör individers acceptans och beteende specifikt till 

teknik. Grundmodellen framhåller att användbarhet och användarvänlighet har en 

avgörande betydelse för en individs attityd och därmed dess beteende. Modellen har 

sedan varit föremål för flertalet studier, vilka inneburit vidareutvecklingar. TAM 2 

undersöker mer ingående vilka faktorer som påverkar användbarheten.  

 

Presenterade tidigare empiriska studier har påvisat använd teoris fortsatta aktualitet, då 

exempelvis TAM använts i flertalet nutida sammanhang. Vid sidan av TAM’s variabler 

har ålder framställts vara av betydelse för teknikattityd. Därutöver framkommer att risk 

tycks vara en återkommande förklaringsvariabel vid attitydstudier som behandlar 

teknik, vilket betonar dess betydelse även för föreliggande studie.  
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3.6 INTEGRERAD MODELL 
Trots att presenterad teori och empiri på olika sätt berör attityd, förekommer 

skiljaktigheter dem emellan i hur detta sker. Detta har lett till uppfattningen att en 

modell där de olika teorierna integrerats kan vara önskvärd för att på bästa sätt förklara 

attityd.  

 

Viss kritik kan riktas mot Trekomponentsmodellen då beteendekomponenten används 

som en förklaringsvariabel till attityd, vilket motsäger sig TAM där beteende istället är 

en följd av attityd. Det senare upplevs som ett mer rimligt antagande, vilket lett till 

uppfattningen att beteendekomponenten kan ifrågasättas. I detta resonemang bör även 

påpekas att det råder en viss oklarhet gällande förhållandet mellan attityd och beteende. 

Kausaliteten kan tänkas gå i båda riktningar, det vill säga att attityd kan påverka 

beteende likväl som beteende kan påverka attityd. Rörande beteendekomponenten kan 

även nämnas dess potentiella inverkan på Kunskap och Känsla, 

Trekomponentsmodellens resterande två komponenter. Exempelvis kan ett beteende 

som innefattar frekvent användande av en tjänst sannolikt följas av ökad kunskap om 

tjänsten likväl som förändrade känslor rörande densamma. Detta stärker vidare 

uppfattningen att beteendekomponentens placering i Trekomponentsmodellen kan 

ifrågasättas.  

 

De teorier och den empiri som presenterats har, tillsammans med ovan förda diskussion, 

utmynnat i den tankemodell som följer i Figur 6. Denna modell tar sin utgångspunkt i 

TAM, men har utökats med variablerna kunskap, känsla, självförtroende och risk. 

Modellen avses utgöra grund för test i föreliggande studie. Komponenten som berör 

känsla kommer, trots att den ingår i modellen, inte att testas vidare. Detta då den 

upplevs svår att mäta på ett rättvisande sätt utan genomförande av djupgående intervjuer 

där dialog kan föras med respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6. Integrerad modell. 

Självförtroende 
Risk 

 

Användarvänlighet 

Användbarhet 

Kunskap 

Känsla 

Attityd 

Sociala Normer 

Beteende 



 
20 

 

Figuren illustrerar på vilket sätt teorierna sammanvävts. Trots att teorin talar om en 

direkt effekt mellan självförtroende och beteende återfinns inget sådant förhållande i 

den framställda integrerade modellen. Självförtroende antas istället påverka beteende 

indirekt genom attityd. Variabeln sociala normer har i TAM antagits ha en indirekt 

inverkan på attityd genom användbarhet. I den integrerade modellen antas sociala 

normer därutöver inverka på individers upplevda användarvänlighet, kunskap och 

känsla. Detta grundat exempelvis i att sociala påtryckningar kan innefatta att 

omgivningen samtalar om attitydobjektet i fråga, vilket sannolikt innebär att ökad 

kunskap uppnås om detsamma, samt att individens känslor och upplevda 

användarvänlighet gentemot attitydobjektet förändras. 

 

I figuren framkommer att den integrerade modellen bygger på ett kretslopp, det vill säga 

att ett antal variabler påverkar attityd, som i sin tur påverkar beteende. Kretsloppet sluts 

genom att beteende inverkar på attitydens förklaringsvariabler. Utifrån teorier och den 

integrerade modellen har ett antal hypoteser utformats, vilka avses ligga till grund för 

tester samt besvarande av studiens forskningsfråga.  

3.6.1 HYPOTESER 
H1: Det finns ett samband mellan en individs kunskap om de tekniska banktjänsterna 

och attityd till dessa. 

 

H2: Det finns ett samband mellan tekniskt självförtroende och attityd till de tekniska 

banktjänsterna. 

 

H3: Det finns ett samband mellan individers upplevda användbarhet med de tekniska 

banktjänsterna och attityd till dessa.  

 

H4: Det finns ett samband mellan individers upplevda användarvänlighet med de 

tekniska banktjänsterna och attityd till dessa.  

 

H5: Det finns ett samband mellan sociala normer och upplevd attityd till de tekniska 

banktjänsterna. 

 

H6: Det finns ett samband mellan upplevd risk och upplevd attityd till de tekniska 

banktjänsterna. 
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4. PRAKTISK METOD 

Följande kapitel behandlar de praktiska metodval som grundlagt studiens 

förfaringssätt. Insamling och bearbetning av data utgör centrala beståndsdelar i den 

praktiska metoden. Kapitlet innefattar även val av målpopulation, urval, 

enkätutformning samt genomförande av pilotstudie. Därutöver berörs vald 

forskningsdesign, etiska aspekter och analys av bortfall.  

 

4.1 FORSKNINGSDESIGN 
Valet av forskningsdesign är betydelsefullt då det utgör en mall för 

datainsamlingsarbetet. Enkätundersökning utgör en variant av en sådan. Denna 

forskningsdesign tillämpas i situationer där informationsinsamling sker vid enbart ett 

tillfälle och från ett stort antal människor. Med denna design analyseras informationen i 

syfte att finna sambandsmönster. (Bryman, 2011, s.65) Dessa kriterier är 

överensstämmande med föreliggande studies avsikt att insamla större mängd data för att 

möjliggöra kartläggning. Författarna finner därav denna forskningsdesign bäst lämpad 

för att möjliggöra besvarande av forskningsfrågan i denna studie. En sådan 

datainsamling kan på ett förtjänstfullt sätt bidra till överskådlighet kring människors 

attityder. Datainsamling avses således äga rum med hjälp av en enkät som distribueras 

till ett stort antal studenter vid samma tidpunkt.  

 

Trots att metoden tycks lämplig för studien är det av vikt att betänka att uttalanden inte 

kan göras gällande kausala samband. Kommentarer kan ges rörande kopplingar 

variabler emellan, men inte kring vilka som orsakar andra. (Bryman, 2011, s.64) 

Uttalanden om kausala samband kräver frånvaro av effekter från andra variabler. Detta 

för att utesluta tveksamheter rörande andra faktorers påverkan. (Eliasson, 2013, s.90) 

Exempelvis kan det inte anses vara ett kausalt samband att kvinnor har en specifik 

attityd till banktjänsten Swish, då flertalet faktorer utöver kön kan förklara denna 

attityd. Då orsakssamband är svåra att härleda ämnas sådana uttalanden inte göras i 

denna studie. Flertalet variabler kommer att mätas, men uttalanden enbart göras rörande 

korrelationer och mönster dem emellan.  

4.2 MÅLPOPULATION  
Den tänkta population som avses göras uttalanden kring är universitetsstuderande 

individer i Sverige. Stor del av dessa tillhör en generation som är uppväxta i ett 

samhälle präglat av teknik. De tillhör även en grupp som i framtiden sannolikt kommer 

att ha god inkomst, varför intresse bör finnas hos banker att nå denna kundgrupp i ett 

tidigt skede. De utgör därutöver en stor, heterogen grupp, varför intresse att undersöka 

olikheter inom gruppen föreligger. I situationer där data inte kan insamlas från alla i 

populationen kan ett urval motsvarande en miniatyr av densamma användas (Trost, 

2012, s.29). I tidigare nämnd avgränsning framkommer att denna studie av praktiska 

skäl enbart undersöker universitetsstudenter i Umeå.  

 

Huruvida denna grupp kan anses representativ för målpopulationen kan diskuteras. 

Bland faktorer som talar för detta återfinns det faktum att det inte väntas finnas större 

skillnader mellan studenter inom Sverige, grundat i att landet saknar betydande 

klasskillnader. Därutöver kan gruppen anses representativ för landet i stort genom att 

Umeås studenter har rötter i alla delar av landet. Denna uppfattning stärks vidare av att 
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samma fyra banker dominerar oavsett vart i landet en individ är bosatt. Detta resulterar i 

att utbudet av tekniska banktjänster är liknande för de flesta individer.  

 

Något som istället talar mot urvalets representativitet för målpopulationen är att sociala 

normer kan skilja sig mellan städer av olika storlek. Av den anledningen kan det 

ifrågasättas huruvida Umeå är representativt för städer som är större respektive mindre 

än Umeå. Det kan även förekomma en viss selektion gällande vilka studenter som söker 

sig till staden. Beroende på hur ansett ett universitet är inom ett visst område lockas 

individer med olika höga betyg och olika starka intressen. Som exempel kan nämnas 

den högt ansedda Handelshögskolan i Stockholm, vilken kräver höga betyg för 

intagning och därmed innefattar en viss selektion av ekonomstudenter. Även Umeå 

Universitet tillhör Sveriges större universitet (Umeå Universitet, 2014). De erbjuder en 

mängd olika utbildningar och är för somliga av dessa bland de ledande i landet. Med 

grund i att olika universitet har såväl starkare som svagare utbildningar, bör nämnda 

selektionseffekter utjämnas universitetsstäder emellan.  

 

Uppfattningen är att de faktorer som omnämnts förespråka urvalsgruppens 

representativitet för målpopulationen överväger de som omnämnts tala emot 

representativitet. Förhoppningen är således att den utvalda gruppen ska vara tillämplig 

för undersökningens syfte. Detta då den fångar upp en stor spridning mellan första- 

respektive sistaårsstudenter, både vad gäller ålder och erfarenheter av bankärenden. 

Urvalet bör även fånga upp institutionsmässiga skillnader och de olika normer som kan 

råda inom olika utbildningsområden.  

4.3 VAL AV RESPONDENTER 
Trots att Sveriges universitetsstuderande i undersökningssyfte reducerats ned till 

studenter vid Umeå Universitet utgör dessa fortfarande en ohanterligt stor grupp. Detta 

innebär att en totalundersökning inte är möjlig att genomföra med den begränsade tid 

och de begränsade resurser studien har att tillgå. Ett stickprov bland dessa är därmed 

nödvändigt. Ladokgruppen vid Umeå Universitets studentcentrum var behjälpliga i 

detta arbete då de hade tillgång till en urvalsram, det vill säga en förteckning över 

kontaktuppgifter till universitetets samtliga studenter. Utifrån urvalsramen kunde 

författarna förses med ett slumpmässigt stickprov.  

 

En önskan vid framtagande av stickprovet var att utesluta utbytesstudenter, då dessa 

med stor sannolikhet har en utländsk bank vars teknologiska banktjänster författarna 

saknar kännedom om. Möjlighet att filtrera bort utbytesstudenter från urvalsramen fanns 

dock inte i den använda databasen. Detta innebär att somliga utbytesstudenter kan 

förekomma i stickprovet trots viljan att utesluta dessa. Utbytesstudenterna utgör dock en 

liten andel av universitetets alla studenter och bör därmed inte ha stor representation i 

urvalet. Andelen studenter i utbytesprogram som söker sig till svenska universitet har 

dessutom minskat sedan en avgift för studenter i länder utanför EU och Schweiz 

infördes år 2011 (Högskoleverket, 2012, s.48). Vidare bör de utbytesstudenter som 

eventuellt får enkäten undvika att besvara denna på grund av språkliga svårigheter. De 

som behärskar det svenska språket i tillräcklig utsträckning för att besvara enkäten har 

troligtvis levt i landet så länge att kontakt med svensk bank är sannolik, vilket gör dem 

lämpade för stickprovet. Därigenom bör förekomsten av utbytesstudenter inte utgöra 

något större problem, även om bortfall av den anledningen bör tas i beaktning. Att 

utbytesstudenterna troligtvis utgör en liten del av stickprovet minimerar, men eliminerar 

inte sannolikheten att påträffa studenter med utländsk bank, då även svenska studenter 
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kan ha en bank av annan nationalitet. Författarna bör därigenom vara medvetna om att 

felaktigheter kan uppkomma till följd av detta, då studien avser undersöka de svenska 

bankernas tekniktjänster.  

 

Ett större stickprov innebär ökad precision, vilket bör finnas i åtanke vid val av 

stickprovsstorlek (Eliasson, 2013, s.52). Stickprovet består i denna studie av 500 

studenter, vilket väntas resultera i tillräcklig mängd data för att uppfylla studiens syfte. 

Då studien ämnar göra uttalanden om populationen i dess helhet är ett obundet 

slumpmässigt urval ett lämpligt tillvägagångssätt. Ett sådant urval innebär att 

sannolikheten att komma med i stickprovet är lika stor för varje individ i urvalsramen. 

(Eliasson, 2013, s.47) Individerna valdes således inte utifrån subjektiva kriterier utan 

med hjälp av slumpgenerator, vilket resulterade i ett stickprov bestående av 60,1 procent 

kvinnor och 39,9 procent män. Urvalet anses tillräckligt stort för att innehålla olika 

slags studenter från olika utbildningar och därmed vara representativt för en generell 

student.  

 

Vid urvalsprocessen är det även av vikt att vara medveten om problem som kan uppstå 

på grund av över- respektive undertäckning. Övertäckning innebär att individer som inte 

ingår i målpopulationen ändå återfinns i urvalsramen (Dahmström, 2011, s.69). Sådana 

problem kan förekomma om studenter som avbrutit sina studier påträffas i de listor över 

mailadresser som Ladokgruppen tillhandahållit. Undertäckning innebär istället att 

individer som ingår i målpopulationen inte återfinns i urvalsramen (Dahmström, 2011, 

s.69). Detta kan i föreliggande studie innebära att somliga potentiella respondenter 

oavsiktligt förbises, och att intressant information därigenom kan gå förlorad. Dessa 

problem är viktiga att reflektera över, men svåra att helt undvika. Författarna måste 

förlita sig till att listorna med studenternas kontaktuppgifter i möjligaste mån är 

uppdaterade och heltäckande.   

4.4 ENKÄTENS UTFORMNING 
I syfte att möjliggöra besvarande av uppställda hypoteser har enkätfrågor formulerats 

med utgångspunkt i teoriernas begrepp. Inspiration till frågor rörande dessa begrepp har 

återfunnits i TAM samt i övriga tidigare attitydstudier. Frågor har även formulerats utan 

direkt koppling till befintliga teorier, då med syfte att finna nya mönster. Huruvida den 

integrerade modellen accepteras eller inte grundas i den utsträckning till vilken svaren 

överensstämmer med eller motsätter sig teorin. 
  
Fler aspekter bör beaktas vid utformning av undersökningsfrågor. Detta i syfte att 

framställa en tillförlitlig enkät där respondenterna uppfattar frågorna på avsett sätt. 

Inledningsvis reflekterades över valet av öppna eller slutna frågor, det vill säga frågor 

utan svarsalternativ respektive frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frågor har en 

fördel i att de kan leda till mer nyanserade svar och därigenom en djupare förståelse för 

respondenten (Trost, 2012, s.72). Då kartläggning är syftet med föreliggande studie 

framstår frågor med fasta svarsalternativ som ett bättre tillvägagångssätt. Sådana frågor 

uppfattas i regel lättare att besvara och svaren är enklare att bearbeta (Eliasson, 2013, 

s.37). Med fasta svarsalternativ är det av vikt att reflektera över den nackdel sådana 

innebär genom att det kan uppkomma en situation där respondenten inte finner något av 

svarsalternativen passande (Trost, 2012, s.76). Detta har varit en central utgångspunkt 

vid utformandet av enkätens frågor genom att heltäckande svarsalternativ som inte är 

överlappande eftersträvats.  
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Efter beslut om att tillämpa slutna frågor, bör reflekteras närmare över utformandet av 

svarsalternativ. Det är av vikt att dessa utformas på så sätt att respondenterna har samma 

uppfattning om dem. Exempelvis bör alternativ som ofta eller sällan undvikas, då 

innebörden av orden kan skiljas mellan individer (Trost, 2012, s.69). Flertalet frågor har 

istället svarsalternativ i form av en likertskala, vilket är vanligt förekommande vid 

attitydundersökningar (Bryman, 2011, s.157). Skalan sträcker sig från håller inte alls 

med till håller helt med. Utöver denna svarsskala har ett svarsalternativ benämnt 

“använder inte tjänsten” tillagts vid ett antal frågor. Vid avsaknad av sådant 

svarsalternativ kunde respondenter som inte använder tjänsten lämnat frågan obesvarad 

och det tomma svaret därmed förväxlats med bortfall.  

 

Det är av vikt att framställa för undersökningen relevanta frågor. Vid utformningen av 

enkäten har författarna därför konsekvent ställt sig kritiska till frågorna. Reflektion har 

ägt rum kring svar som kan uppkomma, samt dess följder för vidare besvaring av 

enkäten. Utöver detta har språkmässiga faktorer begrundats. Användande av enkla ord i 

frågeformuleringen samt undvikande av tvetydighet, ledande och negerande frågor har 

eftersträvats. Detta för att eliminera oklarheter i frågans innebörd och minska risk för 

bortfall.  

 

Av relevans är även den ordningsföljd i vilken frågorna uppkommer i enkäten. Logisk 

uppbyggnad har således varit avsikten vid utformandet. Enkäten till denna empiriska 

undersökning inleds med demografiska frågor, vilket författarna i enighet med Trost 

(2012, s.92) anser lämpligt då de är lätta att besvara och därmed kan stärka 

motivationen till resterande enkät. För att minimera bortfallet har de mer komplicerade 

frågorna därför placerats senare i enkäten. Enkäten i sin helhet återfinns i Appendix 1.  

4.4.1 OPERATIONALISERING 
För att kunna testa och besvara studiens hypoteser är det nödvändigt att göra 

hypotesernas begrepp mätbara. Detta åstadkommes genom så kallad operationalisering. 

(Bryman, 2011, s.151) I föreliggande studie har detta skett genom att enkätfrågor 

passande för de olika hypoteserna utformats. För att tydliggöra för läsaren redogörs 

nedan för de enkätfrågor som berör respektive hypotes. 

 

Hypotes 1 behandlar begreppet kunskap, vilket gjorts mätbart med hjälp av följande 

fråga:  

 

Vilken/vilka av följande tjänster känner du till användningsområdena för? 

 

Svarsalternativen utgjordes av de olika tjänsterna, respektive alternativet “Inget av 

alternativen”. Respondenterna ombads ange det eller de alternativ som stämde in på 

dem.  

 

Hypotes 2 berör begreppet tekniskt självförtroende, vilket mättes genom att 

respondenterna angett grad av instämmande till följande påståenden på en likertskala 

som sträckte sig från 1-5, motsvarande håller inte alls med respektive håller helt med.  

 

Jag tycker att jag är bra på teknik. 

Jag tycker att jag är bättre på teknik än de i min nära omgivning. 
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Hypotes 3 berör begreppet användbarhet och har operationaliserats genom att 

respondenterna angett grad av instämmande till följande påståenden för respektive tjänst 

på samma sätt som i hypotes 2.  

 

Jag upplever att tjänsten fungerar bra till det jag vill använda den till.  

Jag upplever att tjänsten underlättar i min vardag.  

 

Hypotes 4 behandlar begreppet användarvänlighet. De påståenden som berör detta 

begrepp återfinns nedan, och har för de olika tjänsterna besvarats med grad av 

instämmande, likt ovanstående hypoteser.  

 

Jag upplever att tjänsten är lätt att förstå. 

Jag upplever att tjänsten är lätt att använda. 

 

Hypotes 5 berör sociala normer. Detta begrepp behandlas genom nedanstående 

påståenden, vilka besvarats på samma sätt som de tre ovanstående hypoteserna. 

 

Individer som påverkar mig tycker att jag ska använda de tekniska banktjänsterna.  

Individer som är viktiga för mig tycker att jag ska använda de tekniska banktjänsterna.   

 

Hypotes 6 berör slutligen upplevd risk. Detta begrepp berörs i datainsamlingen med 

hjälp av nedanstående påståenden som besvarats med samma instämmandeskala som 

hypoteserna ovan.  

 

Jag känner en generell tillit till de tekniska banktjänster jag använder mig av. 

Jag är rädd för att min privata bankinformation kan hamna i fel händer när jag 

använder mig av tekniska banktjänster. 

 

Övriga frågor, som inte är nämnda i detta avsnitt, fungerar som kontrollvariabler och 

berör respondenternas ekonomiska situation, ålder, boendeförhållanden samt 

teknikintresse. Förekomsten av dessa variabler motiveras av en önskan att kartlägga 

faktorer vid sidan av de som omnämns i teorierna, samt att täcka in så mycket som 

möjligt som kan vara av betydelse för en individs upplevda attityd till tekniska 

banktjänster.  

4.4.2 WEBBENKÄT  
I samband med internetanvändningens spridning i samhället har webbenkäter blivit allt 

vanligare för genomförande av undersökningar. Detta då metoden anses snabb och 

kostnadsbesparande samt att manuell hantering av data kan reduceras. Bland 

webbenkäters nackdelar bör betänkas problem som kan uppstå med e-postadressers 

åtkomst, ovana datoranvändare samt bortfall till följd av tekniska problem. 

(Dahmström, 2011, s.88, 94) Trost (2012 s.142) nämner därutöver att somliga datorers 

säkerhetsprogram kan förhindra öppnande av webbenkäten, samt att individer kan 

känna misstanke gentemot att öppna meddelanden från okända avsändare. Dessa 

nackdelar till trots, utförs undersökningen i denna studie med hjälp av en webbenkät. 

Undersökningsenheterna i föreliggande studie utgörs av studenter som har hög 

datorvana, vilket reducerar bortfallsrisken (Dahmström, 2011, s.90). Därutöver kan e-

postadresser till dessa återfinnas på ett lättillgängligt sätt då Umeå Universitetet 

tillhandahåller register över e-postadresser som tilldelats samtliga studenter. Även 

problemet med okänd avsändare kan minskas, genom att enkätutskicken sker via 
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författarnas studentmail. Dessa konstateranden, samt det faktum att webbenkäter är ett 

enkelt sätt att nå många, leder till uppfattningen att fördelarna med denna metod 

dominerar över nackdelarna.   

 

Utbudet av olika verktyg för att utforma webbenkäter är idag omfattande. Skillnader 

förekommer i såväl pris som funktioner och kvalitet. Därmed finns anledning att 

granska alternativen med syfte att finna det bäst lämpade verktyget för föreliggande 

studie. Eftersträvade kriterier innefattade möjlighet att överföra inkommen data till 

kalkylblad, obegränsat antal frågor samt genomförande till lägsta möjliga kostnad. 

Utvärderingen av de olika tillgängliga alternativen ägde rum genom granskning av 

skriftliga källor såsom tidigare rapporter där webbenkät använts för datainsamlingen. 

Även muntliga källor, där personer med erfarenhet av webbenkäter bidragit med såväl 

uppskattade egenskaper som kritiserade sådana hos ett antal olika alternativ, har varit 

behjälpliga vid utvärderingen. Utifrån denna information valdes Google Drive’s 

formulärverktyg för utformandet av webbenkäten i föreliggande studie.  

4.4.3 PILOTSTUDIE 
När en enkät skickats ut till dess respondenter upphör möjligheten att förändra dess 

innehåll. Om det då framkommer att de svarande missförstått en fråga eller att någon 

fråga eller något svarsalternativ saknas, finns inte möjligheten att göra justeringar för att 

förbättra detta. Därav är det värdefullt att genomföra en pilotstudie för att belysa sådana 

brister innan den egentliga undersökningen verkställs. Vidare innebär en pilotstudie att 

tidsåtgång kan mätas för att senare informera undersökningens respondenter så korrekt 

som möjligt om detta.  

 

Pilotstudien för denna undersökning utfördes genom att ett antal av författarnas bekanta, 

av blandade åldrar och inom universitetets olika fakulteter, fick besvara enkäten i det 

webbaserade utförandet och komma med synpunkter på dess utformning. Dahmström 

(2011, s.172) menar att slumpmässighet i val av testpersoner inte är nödvändig vid 

pilotstudier. Av den anledningen sågs inget problem med att, grundat i bekvämlighet, 

tillfråga människor i författarnas omgivning om att testa formuläret. Med grund i 

testpersonernas olika utbildningsbakgrund har skilda perspektiv på enkäten 

framkommit.  

 

Ett antal viktiga synpunkter framträdde till följd av den genomförda pilotstudien. 

Ordningsföljderna på ett antal frågor ifrågasattes av testpersonerna, likväl som brist på 

lämpligt svarsalternativ samt tolkningssvårigheter i frågeformuleringar. Vidare 

framkom synpunkter kring frågan rörande huruvida det samtalas kring de olika 

banktjänsterna i respondenternas omgivning. Här påpekades att internetbanken är så 

gammal att den inte samtalas om längre. Denna fråga avlägsnades därför från enkäten, 

då författarna insåg dess bristande aktualitet. Samma fråga rörande tjänsten Swish 

kvarstår däremot, då den fortfarande tillhör nyheter bland banktjänster. Därutöver kunde 

pilotstudiens resultat ge indikationer på huruvida de frågor som avsågs mäta samma sak 

pekade i samma riktning. Där så inte var fallet åtgärdades detta för ökad validitet. 

Avslutningsvis fann författarna att besvarande av enkäten tog längre tid än avsett, vilket 

inneburit en lätt reducering av antalet frågor. Sammantaget kan framföras att 

pilotstudien utgjort ett väsentligt bidrag till enkätutformningen.  
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4.5 DATAINSAMLING 
Enkäten skickades ut den 17 mars klockan 9.00. Respondenterna kontaktades via ett 

mail där de blev upplysta om undersökningens syfte samt de etiska riktlinjer som 

grundlagt studien. I samma mail återfanns även den länk som gav åtkomst till enkäten. 

Successivt inkom sedan svar, och det första utskicket resulterade i 71 sådana. En vecka 

senare skickades en påminnelse i syfte att nå högre svarsfrekvens. Fler svarande blev 

också följden av denna uppmaning. Ett par dagar senare, när frekvensen av nyinkomna 

svar avtog, avslutades datainsamlingen, då med 112 svarande.  

4.6 BORTFALLSANALYS 
Bortfall berör problemet med att respondenter inte alls vill besvara en enkät eller enbart 

besvarar vissa frågor. Uteblivna svar kan försvåra efterföljande databearbetning. De 

olika bortfallen kan uppstå av flera olika anledningar. Individer kan glömma bort att 

svara, inte vilja svara eller ha svårigheter att förstå en specifik fråga. Bortfallsproblemet 

har funnits i åtanke och åtgärder har vidtagits för att reducera det. Exempelvis har 

noggrannhet vid formulering av frågor avsetts minska bortfallet, genom att undvika att 

respondenterna inte förstår frågorna. Utöver detta har den tidigare nämnda påminnelsen, 

vilken uppmuntrade till svar från dem som möjligen glömt att svara, avsetts reducera 

bortfall.  

 

Från stickprovet om 500 respondenter valde 388 att inte besvara enkäten 

överhuvudtaget. Detta innebär ett stort bortfall om 77,6 procent. Utifrån granskning av 

andra studier där webbenkät använts, har en uppfattning bildats kring att en normal 

svarsfrekvens ligger mellan 10-15 procent i studentuppsatser som denna. 

Svarsfrekvensen på 22,4 procent i föreliggande studie anses därmed tillfredsställande. 

Det bortfall som trots detta existerar kan, utöver att förklaras av individer som aktivt 

valt att inte svara, till viss del bero på teknikproblem. Då undersökningen genomförs på 

digital väg finns en påtaglig risk att sådana problem kan uppkomma. Därutöver finns, 

som tidigare nämnts, risken att utbytesstudenter som inte behärskar det svenska språket 

finns med i stickprovet och därmed utgör ett bortfall. Risk förekommer även i att 

webbenkäten möjligen inte nått somliga av individerna i stickprovet, på grund av 

felaktigheter i den manuella hanteringen av mailadresser. Detta problem bör dock vara 

minimalt då författarna noggrant och gemensamt kontrollerat att samtliga adresser blivit 

korrekt inmatade. 

 

Bortfall till följd av att individer inte besvarat en eller ett fåtal frågor förekommer, men 

är inte lika omfattande som bortfallet till följd av att individer inte alls besvarat enkäten. 

Detta mindre bortfall, inom enkäten, har inte resulterat i uppfattningen att någon av 

frågorna är av för känslig karaktär och därmed bör tas bort, då olika respondenter 

utelämnat olika frågor. Bortfallet kan snarare bero på att frågan missförståtts och att 

respondenten inte förstod på vilket sätt frågan skulle besvaras. Exempelvis framkommer 

att svarande som inte använder en viss tjänst har avstått från frågor rörande denna 

istället för att fylla i alternativet “använder inte tjänsten”, vilket inneburit att dessa svar 

förväxlas med bortfall. Bland respondenterna finns en individ som enbart besvarat två 

frågor. Denna respondent har av den anledningen tagits bort helt och används inte i 

databearbetningen.  

 

Vidare bör reflekteras över att det kan finnas en viss selektion bland de svarande. 

Individer med större intresse för det studerade ämnet kan möjligen ha större benägenhet 

att besvara enkäten. Detta kan leda till att människor med intresse för, och viss attityd 
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till, tekniska banktjänster blir överrepresenterade bland inkomna svar. Detta innebär 

vidare att skevhet kan uppkomma då människor med bristande intresse istället har hög 

representation i bortfallet.  

4.7 ATTITYDER 
Allwood et al. (1988, s.3) hävdar i sin studie att attityder är ett svårhanterligt begrepp, 

vilket är en åsikt författarna till föreliggande studie delar. Att begreppet är svårt att 

hantera grundas bland annat i ett avgränsningsproblem. Förekomsten av flertalet 

närbesläktade termer såsom inställning, åsikt och uppfattning, kan innebära svårigheter i 

att urskilja vad som är attityd respektive vad som härrör de övriga termerna. (Allwood 

et al., 1988, s.3) Det förekommer stor variation i det sätt med vilket attityder uttrycks 

inom forskning. De kan exempelvis beskrivas som bra och dåliga, positiva och negativa, 

eller som SCB (2011) uttryckte i sin publikation “Sveriges ekonomi”, i termer av 

försiktighet. Detta resonemang påvisar att det är av vikt att klargöra för hur 

attitydbegreppet används i denna studie, vilket är i termer av mer eller mindre positiv 

respektive negativ. Detta i linje med andra studier som likt denna behandlat attityd i 

bankkontext (Abdul-Muhmin, 2008; Lappalainen & Niskanen, 2013).  

4.8 DATABEARBETNING 
För att underlätta hantering av inkommen data har bearbetningen begrundats 

genomgående under hela studien. Den ursprungliga bearbetningsplanen har justerats allt 

eftersom arbetet fortlöpt och ny information framkommit. När datainsamlingen slutförts 

inleddes bearbetningen genom en överblick av inkommen data, i syfte att klargöra 

huruvida en specifik fråga eller respondent behövde elimineras från datamaterialet på 

grund av för stora bortfall. Överblicken resulterade i att en respondent som enbart 

besvarat två av enkätens frågor eliminerades.  

 

Vid sidan av denna individ förekom, som nämnts i bortfallsanalysen, respondenter som 

avstått från att besvara ett fåtal frågor. Sådana luckor i datamaterialet kan innebära 

bekymmer då det använda statistiska dataprogrammet hanterar blanka svar genom att 

eliminera all data från den specifika respondenten vid utförande av olika statistiska test. 

Detta kan medföra att annan värdefull information från den individen går förlorad. Då 

frågebortfallen var relativt få samt utspridda över olika frågor och individer hanterades 

detta problem genom att fylla luckorna med ett medelvärde från inkomna svar för 

respektive fråga. Detta förfaringssätt innebär att påverkan på skattning och resultat inte 

sker i någon större utsträckning, även om variationen i svaren kan reduceras något. Då 

frågebortfallen är få till antalet bör problem till följd av sådan minskning i variationen 

vara minimal.  

 

I samband med ovanstående granskning undersöktes även känslighet i inkommen data. 

Ett fåtal individer vilka varit inkonsekventa vid besvarande av frågor kunde då urskiljas. 

Svaren var i dessa fall på ett tydligt sätt icke överensstämmande. Som exempel kan 

nämnas en individ som angett sig använda en tjänst med hög frekvens och samtidigt inte 

känna till användningsområden för densamma. Vid frekvent användande bör individen 

rimligtvis ha kunskap om tjänsten. Det fåtal individer vars svar på ett tydligt sätt pekat i 

olika riktning har eliminerats från datamaterialet för att endast använda tillförlitlig 

information i regressionen.  

 

I syfte att göra alla svar numeriska, och därmed hanterbara för den mjukvara som 

används vid de statistiska testerna, har kodning av enkätsvaren genomförts. Ett 
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konsekvent mönster i denna kodning har eftersträvats genom att frågor av liknande 

karaktär och uppbyggnad kodats på liknande sätt, vilket bidragit till att underlätta vid 

bearbetningen av data. Exempelvis har frågor som besvarats med “Ja” eller “Nej” 

konsekvent tilldelats koderna 1 respektive 0. Kodningen har vidare inneburit att 

frågorna med multipla svarsalternativ kodats med siffrorna 0-5. Utöver dessa kodningar 

har en omkodning gjorts i samband med bearbetning av enkätens två frågor rörande 

risk. Dessa frågor ämnar mäta samma sak men är ställda ur olika perspektiv, vilket 

innebär att en individ som känner hög risk med de tekniska banktjänsterna bör ha svarat 

en hög siffra på den ena frågan samt en låg siffra på den andra. För att göra 

riskbegreppet mer lätthanterligt har svaren på en av frågorna kodats om till det motsatta. 

En individ som svarat alternativ 5 har kodats om till 1, medan en individ som svarat 1 

kodats om till 5.  

 

Innan det kodade materialet tillämpades i regression genomfördes ett test av 

begreppsvaliditet med hjälp av Cronbach’s alpha. Detta är ett hjälpmedel för att 

undersöka samstämmigheten mellan olika frågor eller påståenden som avser mäta 

samma sak (Tavakol & Dennick, 2011, s.53). I denna studie har exempelvis begreppen 

användarvänlighet och användbarhet mätts med fler än en enkätfråga, varför behov av 

sådant test föreligger. Önskvärt är att testet ska resultera i ett värde nära 1 för hög 

samstämmighet (Gliem & Gliem, 2003, s.87). George och Mallery (2011, s.231) 

presenterar en tumregel för godtagbara värden på Cronbach’s alpha och framhåller att 

ett värde som överstiger 0,7 är acceptabelt, värden över 0,8 är bra och värden större än 

0,9 är utmärkta. Som framkommer i Tabell 1 nedan gav samtliga test ett acceptabelt 

värde, och större delen av resultaten passerar 0,8 med marginal och är därmed att anses 

som bra eller utmärkta värden. Således var vidare användning av samtliga begrepp 

motiverad och ett medelvärde för respektive begrepp kunde beräknas. 

Tabell 1. Cronbach’s Alpha 

Begrepp Cronbach’s Alpha 

Användarvänlighet Internetbanken 0,8388 

Användbarhet Internetbanken 0,8924 

Användarvänlighet Mobilbanken 0,9817 

Användbarhet Mobilbanken 0,9603 

Användarvänlighet Swish 0,9790 

Användbarhet Swish 0,9729 

Teknikintresse 0,8312 

Sociala normer 0,9318 

Självförtroende 0,8200 

Risk 0,7742 

 

Efter kodning matades datamaterialet in i det statistiska analysprogrammet Minitab. 

Arbetet i Minitab inleddes med en granskning av parvisa korrelationer mellan de olika 

förklarande variablerna. Resulterande korrelationsmatriser återfinns i Appendix 2, där 

de tre mest extrema värdena markerats i varje tabell, det vill säga för respektive tjänst. 

Med hjälp av korrelationskoefficienten, som antar värden mellan -1 och +1, kan 

uttalanden göras rörande riktning och styrka i ett linjärt samband mellan två variabler 

(Studenmund, 2006, s 52-53). Hög korrelation kan utläsas när koefficienten närmar sig 

dessa extrema värden. Trots att försiktighet krävs vid tolkning av parvisa korrelationer, 

då de inte tar hänsyn till modellen som helhet, kan ett mönster skönjas. Detta då 

korrelationen mellan begreppen användbarhet och användarvänlighet är hög för 
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samtliga tre tjänster, antagande värden mellan 0,87 och 0,98. Hög korrelation dem 

emellan är väntad då TAM framhållit den nära relationen genom att användarvänlighet 

har direkt påverkan på användbarhet. Låg korrelation är önskvärd mellan samtliga 

förklaringsvariabler i den modell som ska testas. Trots att det i förekommande fall 

återfinns variabler med hög korrelation i de framställda matriserna utgör dessa ett 

begränsat antal. De innebär således inget större problem och kan även fortsättningsvis 

användas i databearbetningen, vilken fortlöper genom framställande av en linjär 

regressionsmodell. 

4.8.1 UTFORMANDE AV REGRESSIONSMODELL 
En bra modell med hög justerad förklaringsgrad (R

2
 adj) eftersträvades under 

modelluppbyggandet. I syfte att uppnå detta inkluderades utifrån den teoretiska 

genomgången ett stort antal variabler vilka kan påverka det komplexa begreppet attityd.  

I processen med att framställa en god regressionsmodell exkluderades därefter 

variablerna valfrihet och onlinebank, vilka inte visats tillföra modellen något. Dessa 

begrepp nyttjas därigenom enbart i deskriptivt syfte. Sammantaget resulterade detta i 

följande regressionsmodell, vilken testats specifikt för respektive tjänst. 

 

Upplevd attitydi = β0 + β1* x1 + β2* x2  +  … +  β13* x13 + ε 

 

Där: 

i = Internetbanken, Mobilbanken, Swish. 

β0 = Konstant. 

β1-β13= Riktningskoefficienter för respektive variabel x. 

x1- x13 = Kunskap, Användarvänlighet, Användbarhet, Sociala Normer, Självförtroende, 

Risk, Teknikintresse, Snabb anpassning till nyheter, Besök på bankkontor, Kön, Ålder, 

Sammanboende och Bostad.  

ε = Slumpterm, förklarar den variation i upplevd attityd som inte förklaras av resterande 

modell. 

 

Fokus har vid framtagande av regressionsmodellen varit den del av den integrerade 

teoretiska modellen som behandlar vad som påverkar attityd. Modellen avser således 

utifrån variationer i de olika variablerna x förklara variation i den upplevda attityden. 

Inkluderade variabler bygger till stor del på den integrerade teoretiska modellen. 

Därutöver återfinns ett antal variabler som inte är teoretiskt underbyggda, vilka utgör så 

kallade kontrollvariabler. Kön, ålder och sammanboende utgör vanligt förekommande 

sådana. Dessa personliga karaktäristika kan därigenom vara av betydelse även i 

beskrivande av attityd. Ålder har även påvisats vara av betydelse för attityd gentemot 

teknik i en studie av Elias et al. (2012), vilket vidare bekräftar dess relevans som 

kontrollvariabel för denna studie.  

 

Författarna av föreliggande studie anser att även teknikintresse kan påverka studenters 

attityd till tekniska banktjänster, vilket motiverar dess förekomst som 

förklaringsvariabel i regressionsmodellen. Om ett allmänt intresse föreligger för teknik 

kan engagemanget till tjänsterna således tänkas vara mer omfattande och en attityd till 

dessa lättare bildas. Teknikintressets relevans i denna studie kan stärkas av Ziefle och 

Schaar (2010) som påpekat att teknisk expertis har positiv påverkan på accepterande av 

modern teknik.  
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Slutligen har i regressionsmodellen variablerna bostad och frekvens av besök på 

bankkontor inkluderats. Bostadsvariabelns förekomst motiveras med grund i att ägande 

av egen bostad potentiellt innebär ökat behov av bankärenden och därmed mer kontakt 

med banker, antingen fysiskt eller virtuellt. Besöksfrekvens återfinns istället i 

regressionsmodellen med grund i antagandet att mer frekvent besökande kan innebära 

en mindre positiv attityd till teknologiska banktjänster, då det signalerar att de endast 

fungerar som komplement till de fysiska besöken.  

 

Den hypotestestning som genomförs utifrån regressionsmodellen grundas i huruvida de 

olika parametrarna visats signifikant skilda från noll. Det som avses testas är huruvida 

samband föreligger mellan attityd och de olika förklarande variablerna. Således innebär 

studiens nollhypoteser genomgående att inget samband föreligger. Viktigt att betänka 

vid hypotestestning är fel som kan uppkomma på grund av felaktigt förkastande 

respektive accepterande av nollhypotesen. Det förstnämnda, att felaktigt förkasta, 

benämns Typ I-fel. Konsekvensen av ett sådant är att det felaktigt antas att ett samband 

föreligger mellan två eller flera variabler, trots att så inte är fallet. Fel av typ II, det vill 

säga felaktigt accepterande av nollhypotesen, innebär istället att samband mellan 

variabler föreligger, men inte erkännes. Huruvida dessa olika feltyper förekommer kan 

inte med säkerhet sägas, men medvetenhet bör finnas kring att de existerar. (Bryman, 

2011, s.334-335) 

4.8.2 MODELLANTAGANDEN 
Ett antal modellantaganden förekommer vilka måste vara uppfyllda för att minsta 

kvadrat - estimationsmetoden, som den linjära regressionsmodellen skattas med, ska ge 

trovärdiga resultat. Huruvida dessa antaganden på ett tillfredsställande sätt anses vara 

uppfyllda i föreliggande studie har därför undersökts. 

 

Ett första antagande är att slumptermen är normalfördelad (Studenmund, 2006, s.95). 

Detta undersöktes i föreliggande studie genom granskning av en sannolikhetsfördelning 

över residualer för respektive tjänst. Utifrån de i Minitab utförda testerna kunde utläsas 

att normalfördelningsantagandet gällande slumptermen anses uppfyllt på ett 

tillfredsställande sätt. Detta då endast ett fåtal avvikelser förekommer och de flesta 

observationer återfinns på eller nära den skattade linjen.  

 

Vidare antas vid linjär regression att slumptermen har konstant varians, det vill säga 

avsaknad av så kallad heteroskedasticitet (Studenmund, 2006, s.93). Genom att plotta 

residualer mot predikterade värden kunde avläsas att studiens regressionsmodell har 

viss, om än liten, heteroskedasticitet. Samma mönster kunde utläsas för alla tjänster. 

Störst tendens till skiftande varians återfanns för Mobilbanken, i vars plot ett svagt 

trattliknande mönster kunde utläsas. Då heteroskedasticiteten, trots dess existens, är att 

betrakta som liten bör den inte förhindra vidare användning av regressionsmodellen i 

resultat och anlays.  

 

Ytterligare ett antagande som görs vid denna estimationsmetod är att det inte finns 

korrelation mellan slumptermen och de olika förklarande variblerna. (Studenmund, 

2006, s.92) Parvisa korrelationer testades mellan slumptermen och respektive 

förklaringsvariabel. Resultatet indikerade att inga korrelationer finns mellan dessa. 

Antagandet verkar således uppfyllt. 
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Multikollinearitet är vidare något som bör undersökas vid linjär regression. Önskvärt är 

att ingen förklaringsvariabel är en perfekt linjär funktion av en annan (Studenmund, 

2006, s.94). Viss mån av multikollinearitet förekommer i alla funktioner då det är i det 

närmaste omöjligt att återfinna flertalet förklaringsvariabler vilka avsaknar korrelation 

dem emellan. Mulitkollinearitet utgör ett bättre och komplementerande mått till den 

tidigare nämnda korrelationskoefficienten. Om det finns fler än två förklarande 

variabler, vilket det gör i denna studie, innebär korrelationskoefficienten en begränsning 

då den inte ser till modellen som helhet. (Studenmund, 2006, s.257-258)  

 

Multikollinearitet kan testas med hjälp av Variance Inflation Factor (VIF). Som 

tumregel anses att VIF-värden över 5 indikerar stark multikollinearitet, en siffra som 

kan justeras uppåt något vid förekomst av stort antal förklaringsvariabler. (Studenmund, 

2006, s.259) Vid granskning av VIF framkommer, vilket åskådliggörs i Appendix 3, att 

två av begreppen för Mobilbanken och Swish visar på hög multikollinearitet då VIF för 

dessa var högre än vad som accepteras. Detta berörde samma två begrepp som gav 

extrema värden i tidigare nämnda parvisa korrelationer, det vill säga användbarhet och 

användarvänlighet. Redan i teorikapitlet framkommer att dessa begrepp hör nära 

samman. Korrelationen dem emellan var därmed inte oväntad. Genom att exkludera en 

av dessa kunde problem med multikollinearitet reduceras, men då de båda utgör 

väsentliga delar i framhållen teori återfinns de även fortsättningsvis i modellen. 

Problemen med multikollinearitet kan till viss del förklaras av ett stort antal variabler 

och begränsad datamängd. Då VIF för resterande begrepp understeg 5 anses modellen 

som helhet tillfredsställande och ingen variabel utesluts, då det kan riskera exkluderande 

av variabler av betydelse för modellen. Även antagandet om multikollinearitet tycks 

således vara uppfyllt i tillräcklig utsträckning för att fortgå arbetet med 

regressionsmodellen. 

4.9 ETIK  
Etiska aspekter är av vikt att kontinuerligt beakta vid genomförande av en 

undersökning. Oavsett vilket resultat som önskas uppnås, måste författarna visa hänsyn 

till respondenterna och deras personliga integritet. Somliga undersökningar behandlar 

känsliga ämnen vilka individer föredrar att hålla privat (Bryman, 2011, s.137). Vid 

sådana undersökningar är det av särskild vikt att inte förbise etikens relevans.  

 

Ett antal krav framhålls i forskning för att genomföra en studie på ett etiskt riktigt sätt. 

Bland dessa återfinns informationskravet, vilket innebär att respondenterna ska upplysas 

om information som kan komma att inverka på deras medverkan i studien. (Dahmström, 

2011, s.432) Information som bör förmedlas innefattar studiens syfte, vad som krävs av 

respondenten, anonymitet, frivillighet samt vad den insamlade informationen ska 

användas till. (Bryman, 2011, s.146) Sådan information har därför redogjorts för i 

webbenkätens följebrev. Det är av vikt att respondenterna tar till sig denna information 

för att ett välgrundat beslut om medverkan kan fattas i enlighet med samtyckesprincipen 

(Bryman, 2011, s.146). Denna princip ställer även krav på att respondenterna ska delta 

av egen vilja, således får påtryckningar från författarnas sida inte förekomma 

(Dahmström, 2011, s.388). Genom noggrannhet i hantering av data kommer insamlat 

datamaterial inte att kunna användas till annat än det för studien avsedda ändamålet, 

vilket innebär att även nyttjandekravet är uppfyllt. Vidare avses insamlade e-

postadresser hanteras med varsamhet för att även uppfylla kravet om konfidentialitet. 

(Bryman, 2011, s.132)  
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Gränsen mellan vad som anses etiskt respektive oetiskt kan emellanåt vara hårfin. 

Avsikten är att förmedla tillräcklig information till respondenterna, utan att vara alltför 

utförlig och därmed avskräcka dem. Exempelvis rörande frivillighet är avsikten att det, 

trots att det inte ordagrant uttrycks, ska framgå att deltagarna ska känna frihet i när och 

om de vill delta, samt att de närhelst de vill kan avbryta enkäten utan efterföljande 

konsekvenser. Då hög svarsfrekvens önskas används meningsformationer såsom “vi är 

väldigt tacksamma om du vill besvara vår enkät” snarare än “det är okej att avbryta när 

helst du vill”.  

 

Ekonomi tillhör ämnen som kan vara av känslig karaktär och som individer därmed 

föredrar att hålla privat. Den här studien behandlar tekniken inom banker, vilket anses 

tillhöra en del av ekonomin som är mindre personlig då varken inkomst, sparande eller 

lånande berörs. Uppfattningen är av den anledningen att enkätens frågor inte är särskilt 

påträngande, vilket innebär att problem med intrång i privatlivet reduceras. De etiska 

riktlinjer som förmedlats avses genomsyra hela studien.  

4.10 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Viktigt att betänka vid framställande av enkät likväl som vid analys av dess insamlade data 

är begreppen validitet och reliabilitet. Detta för att säkerställa kvalitet och trovärdighet i 

undersökningen. (Eliasson, 2013, s.14) Validitet berör huruvida en specifik fråga, eller 

enkäten i sin helhet, mäter vad den avser mäta. Det vill säga undersökningens giltighet. 

Om många respondenter missuppfattar en fråga mäter den inte vad den avser mäta, 

vilket innebär låg validitet. (Trost, 2012, s.63) Vid mätning av variabler såsom ålder, 

vikt och kön utgör validitet inget större problem, då dessa är fria från värderingar. 

Variabler som istället mäter attityder innefattar värderingar i större utsträckning, vilket 

innebär att validiteten är svårare att uppnå. (Dahmström, 2011, s. 73-74) 

 

I syfte att underlätta uttalanden om undersökningens validitet, är enkäten som tidigare 

nämnts utformad på så sätt att flera frågor eller påståenden mäter samma sak. För hög 

validitet är förhoppningen att svaren på de olika frågorna ska peka i samma riktning, 

vilket indikerar god överensstämmelse dem emellan och att frågorna därigenom mäter 

vad som avses mätas. Tidigare nämnda Cronbach’s Alpha, vilken mäter denna 

samstämmighet, indikerar med dess höga värden att studien besitter en i detta avseende 

god validitet. Validiteten stärks även av att datainsamlingen sker via en webbenkät, 

vilket innebär att författarna inte kan påverka de undersökta individerna, och att 

förutsättningarna vid besvaring därmed är lika för alla respondenter. 

 

Reliabilitet beskriver en undersöknings pålitlighet och behandlar huruvida upprepning 

av undersökningen under liknande omständigheter skulle generera samma resultat. 

(Eliasson, 2013, s.14) Det finns flera aspekter att betänka för att uppnå hög reliabilitet. 

Objektivitet tillhör dessa och berör huruvida en undersökning kan påverkas av att flera 

personer, med olika förfaringssätt och åsikter, genomför studien tillsammans. (Trost, 

2012, s.62) Detta problem undkommes i denna studie genom att författarna gemensamt 

genomför de olika momenten och kontrollerar varandra. En annan aspekt att betänka 

rörande reliabilitet är konstans. Denna berör huruvida det studerade fenomenet är 

beständigt eller förändras över tid (Trost, 2012, s.62). För föränderliga fenomen är 

reliabiliteten vanligtvis låg, då upprepad undersökning sannolikt inte genererar samma 

resultat. Då attityder utgör subjektiva åsikter kan de vara tillfälliga och därigenom skifta 

mellan olika tidpunkter (Dahmström, 2011, s.74). 
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Förhoppningen är att variationer vid upprepning ska vara så små som möjligt för att 

uppnå hög reliabilitet i studien. Att undersöka attityder innebär, på grund av dess 

föränderlighet, svårigheter i att uppnå detta. Även teknikens snabba utveckling kan 

innebära att studiens resultat kan skilja sig vid upprepningar. Problem med reliabilitet 

kan vidare uppstå om undersökningens stickprov är små, vilket vid upprepning av 

undersökningen kan innebära att undersökningsgruppen blir en helt annan. Vid större 

stickprov är det istället sannolikt att den utvalda gruppen bättre speglar verkligheten. 

Variationer vid upprepningar kan således reduceras. Föreliggande studie genomförs 

med ett stickprov av sådan storlek att skillnader vid upprepning av studien inte bör bero 

på detta. Större påverkan på reliabiliteten bör istället häröra till individers förändrade 

attityder och teknikens utveckling.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt rörande deskriptiv statistik. Därefter 

framförs resultat och analys rörande regression för de olika studerade tekniska 

banktjänsterna i tur och ordning.  

 

5.1 DESKRIPTIV STATISTIK 
I syfte att ge en överblick över insamlad data redogörs nedan, med hjälp av ett antal 

beskrivande tabeller och diagram, för stickprovets fördelning på ett antal grundläggande 

variabler. Inledningsvis framställs demografiska faktorer. Svar från 111 respondenter 

har använts i framställande av resultaten, vilka fördelas mellan könen enligt Figur 7 

nedan.     

 
Figur 7. Könsfördelning. 

 

Stickprovet om 500 individer, som respondenterna utgjort del av, fördelades på 60,1 

procent kvinnor, respektive 39,9 procent män. Detta är överensstämmande med 

nationell statistik som påvisar att fler kvinnor än män studerat på högskola i Sverige 

under alla läsår från 2002/03 till 2011/12 (SCB, 2013, s.16). Det är således naturligt att 

fler kvinnor återfinns bland insamlad data. Trots att en majoritet av kvinnor var väntad 

är andelen på 68 procent större än de 60,1 procent som återfanns i den grupp som 

enkätutskicket nått. Kvinnorna har således haft något högre svarsfrekvens än männen, 

vilket kan medföra en viss överrepresentation. Vidare beskrivning av respondenterna 

återfinns i Tabell 2, där det påvisas hur könen är fördelade i olika åldersgrupper.  

 

Tabell 2. Fördelning mellan kön och åldrar. 

 Kvinnor Män Totalt 

Ålder Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

19-24 26 34,7 % 14 38,9 % 40 36,1 % 

25-30 25 33,3 % 10 27,8 % 35 31,5 % 

31+ 24 32 % 12 33,3 % 36 32,4 % 

Totalt 75 100 % 36 100 % 111 100 % 

 

Tabellen visar att 67,6 procent av respondenterna är 30 år eller yngre. 

Åldersfördelningen bland de individer som nåtts av enkäten är okänd, vilket innebär att 

uttalanden om selektioner bland de svarande angående ålderskategorisering inte kan 

göras. Samplet kan trots detta antas vara representativt för Sveriges 

universitetsstuderande, då det i denna studies inledande kapitel framhållits att stor andel 

Män 
32% 

Könsfördelning 

Kvinnor 
68 % 
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av dessa är mellan 20-30 år. Något som vidare stärker denna representativitet är att stor 

variation i utbildningar syns bland de svarande. Studenter från universitetets samtliga 

fakulteter återfinns i insamlad data. Ett visst mönster kan trots den stora spridningen 

utläsas. Detta då ekonomer tycks utgöra en oproportionerligt stor andel av de svarande, 

14 av de totalt 111. Från övriga program finns enbart en eller ett fåtal svarande. Det 

stora antalet ekonomstudenter kan möjligtvis förklaras av att dessa känner viss 

samhörighet med studiens författare som är studenter på samma institution.  

 

Studiens huvudfråga berör attityd till tekniska banktjänster, vilket motiverar att i ett 

tidigt skede i resultatredovisning och analys framhålla hur denna attityd ter sig bland 

respondenterna. Respondenterna har besvarat attityd-frågan för respektive tjänst samt 

för de tekniska tjänsterna i allmänhet på en skala mellan 1 och 5, motsvarande mycket 

negativ respektive mycket positiv. De som besvarat frågan med nummer 3 antas ha en 

neutral attityd till tjänsterna. Könsfördelning över de olika svarsalternativen 

åskådliggörs i Figur 8 nedan, vilken signalerar att skillnader mellan könen i den 

allmänna attityden till tekniska banktjänster är marginell.  

 

 
Figur 8. Upplevd attityd i procent uppdelat på män och kvinnor. 

 

Vidare framställs i Figur 9 en fördelning över respondenternas attityd uppdelat på de 

olika tjänsterna. 

 

 
Figur 9. Upplevd attityd till tekniska banktjänster. 

  

Från Figur 8 och Figur 9 kan utläsas att det råder en generellt sett positiv attityd till de 

tekniska banktjänsterna bland de universitetsstudenter som besvarat enkäten då större 

del individer återfinns på diagrammens högra sida. För den väletablerade tjänsten 

Internetbanken har nära hälften (52 stycken) av respondenterna en mycket positiv 
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attityd. Flest neutrala svar återfinns för tjänsten Swish, vilket möjligen kan förklaras av 

att tjänsten är relativt ny och en uppfattning om den därmed inte bildats. Medelvärde 

och varians för respondenternas attityd till de olika tjänsterna återfinns i Tabell 3 nedan, 

där det framkommer att lägst medelvärde och störst variation återfinns för tjänsten 

Swish. Motsatt förhållande råder för Internetbanken, vilken således uppnått högst 

medelvärde och därigenom mest positiv attityd hos respondenterna. Mobilbanken 

placerar sig däremellan, men återfinns rörande såväl medelvärde som varians närmare 

Swish.  

 

Tabell 3. Medelvärde och Varians för upplevd attityd till tjänsterna.  

 Internetbanken Mobilbanken Swish 

Medelvärde 4,32 3,74 3,51 
Varians 0,58 1,13 1,4 

 

Att många respondenter angett sig ha en neutral ståndpunkt rörande Swish kan även 

förklaras av att stor andel av dem, 49 procent, inte använder tjänsten, vilket kan 

jämföras med Internetbanken där enbart 6 procent angett att de aldrig använder tjänsten. 

För Mobilbanken är motsvarande siffra 35 procent. Den höga andelen individer som 

inte använder Swish eller Mobilbanken kan förklaras av att tjänsterna är relativt nya och 

ännu inte lyckats nå ut till alla. Användningsfrekvens för de olika tjänsterna 

framkommer i Figur 10 nedan. Medianen för denna variabel är för Internetbanken 

svarsalternativet 1 gång per vecka, för Mobilbanken 2-3 gånger per månad och för 

Swish mer sällan. Internetbanken är således den tekniktjänst som respondenterna 

använder med högst frekvens, följt av Mobilbanken och slutligen Swish, som är den 

tjänst som används med lägst frekvens.  

 

Figur 10. Användningsfrekvens. 

 

När det gäller Mobilbanken skönjes ett tydligt mönster i figuren i det att antingen tycks 

respondenterna använda tjänsten med hög frekvens eller inte alls. Den frekventa 

användningen signalerar att individer som upptäckt tjänsten övertygats om dess fördelar 

och möjligen fått en mer positiv attityd till densamma. Det motsatta kan också 

förekomma om en individ upptäckt tjänsten men sett fler negativa sidor och därmed 

upphört användandet. Detta bör dock inte vara fallet i denna situation då ingen 

respondent angett att de slutat använda någon tjänst som de tidigare använt sig av i 

enkätfrågan som rörde detta. För Swish är situationen annourlunda. Bland de som 
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använder tjänsten finns klara olikheter i den frekvens med vilken detta sker. Detta kan, 

med grund i tjänstens specifika tillämpningsområde, möjligen förklaras av individers 

skilda livsstil, likväl som omgivningens användande av tjänsten, då dessa faktorer kan 

påverka hur ofta behov och möjlighet finns för överföringar av detta slag. 

Respondenterna har även angett vilka av de studerade tjänsterna de känner till 

användningsområdena för. Resultatet från denna fråga åskådliggörs i Figur 11. 

 

 

 

Figur 11. Kännedom om tjänsternas användningsområden. 

 

I figuren framkommer att stor andel, drygt 96 procent, av respondenterna har kännedom 

om Internetbankens användningsområden. Motsvarande siffror för Mobilbanken och 

Swish är 73 respektive 65 procent. Kännedom om vad tjänsterna kan användas till har 

således nått fler rörande den väletablerade tjänsten i jämförelse med de nyare tjänsterna.  

Huruvida omgivningen har påverkan på en individs attityd har även det undersökts. 

Som en del i detta fanns enkätfrågor rörande en individs uppfattning att dess omgivning 

använder respektive samtalar om tjänsten Swish. Resultatet av detta återfinns i Figur 12.  

 

 

Figur 12. Omgivning. 

 

I figuren framkommer ett liknande mönster för dessa två frågor. Trots att det inte 

uppnår majoritet har stor andel av respondenterna angett att dess omgivning använder 

och samtalar om Swish, vilket möjligen kan indikera tjänstens nyhetsvärde. Detta 

resultat kan också peka på förekomsten av sociala normer i individernas omgivning 

rörande tjänsten. Om många människor i den nära omgivningen använder Swish är 

sannolikheten större att påtryckningar förekommer i jämförelse med en situation där den 

nära omgivningen inte är familjär med tjänsten. Huruvida påtryckningar från 

omgivningen påverkar individers attityd till de tekniska banktjänsterna berörs vidare i 

resultatet av utförd regression.  
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Vidare har det i enkäten förekommit frågor som avsett beröra respondenternas valfrihet, 

det vill säga huruvida bankärenden på fysiskt kontor är möjligt eller inte beroende på 

om banken finns representerad med kontor på orten respektive om öppettiderna är 

passande för besök. Resultatet av detta illustreras i Figur 13 nedan, vilken visar att stor 

andel av respondenterna har valfrihet i hur deras bankärenden kan ske genom att 

möjlighet finns till kontorsbesök. Att användandet av de tekniska banktjänsterna är 

utbrett, denna valfrihet till trots, indikerar att attityden till dem är god.  

 

 

Figur 13. Bankkontoret. 

Respondenterna har även ombetts ange antal gånger de besökt ett fysiskt bankkontor 

under det senaste året. Resultatet av detta återfinns i Figur 14, där störst andel återfinns i 

diagrammets vänstra sida, vilket påvisar att besöksfrekvensen är förhållandevis låg i den 

studerade gruppen. Detta kan relateras till Figur 10 ovan, vilken behandlat 

användningsfrekvens för de tekniska banktjänsterna. Denna frekvens är påtagligt högre i 

jämförelse med besöksfrekvensen på fysiskt bankkontor. Detta resultat indikerar 

överensstämmelse med studien av Haytko och Simmers (2009) vilken framhållit att den 

bekvämlighet som de tekniska banktjänsterna medför prioriteras över personlig 

interaktion för studenter vad gäller bankärenden. 

 

 

Figur 14. Kontorsbesök under det senaste året. 

Slutligen berörs i denna deskriptiva del av resultatredovisningen frågan rörande 

huruvida respondenterna kan tänka sig att använda enbart onlinebank. De svar som 

inkommit rörande denna fråga redovisas i Figur 15, där det framkommer att störst andel, 

70 av de 111 studerade individerna, angett att de inte kan tänka sig att ersätta fysisk 

bank med ett onlinealternativ. 31 individer kan tänka sig att börja använda enbart 

onlinebank, och 10 individer har angett att de redan använder enbart onlinebank. 

Resultatet tyder på att de tekniska banktjänsterna främst fungerar som komplement till 
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den fysiska banken, då stor del av respondenterna i dagsläget inte är beredda att låta 

dem fungera som substitut.  

 

  

Figur 15. Onlinebank. 

5.2 REGRESSION 
Innan studien fortlöper med vidare analys utökas det empiriska materialet genom att till 

den redan nämnda deskriptiva statistiken tillföra regressionsresultaten för respektive 

tjänst. Detta utifrån den regressionsmodell som framkommit i avsnittet ”Utformande av 

regressionsmodell”.  

5.2.1 INTERNETBANKEN 
Samma regressionsmodell har som nämnts använts för de tre studerade tjänsterna. I 

Tabell 4 nedan visas parameterestimat och p-värde för de olika variablerna när upplevd 

attityd till tjänsten Internetbanken utgjorde utfallsvariabel.  

 

Tabell 4. Regressionsresultat, Internetbanken. 

                   β                   P-värde 
Konstant 3,86 0,00 
Kunskap -0,61 0,19 
Användarvänlighet * 0,25 0,04 
Användbarhet -0,00 0,98 
Sociala normer 0,06 0,39 
Självförtroende 0,13 0,13 
Risk * -0,18 0,02 
Teknikintresse 0,05 0,48 
Snabb anpassning * -0,23 0,00 
Besök på kontor * -0,13 0,05 
Kön -0,11 0,45 
Ålder 0,02 0,16 
Sammanboende 0,00 0,99 
Bostad  -0,15 0,45 

* Motsvarar variabler vars koefficienter är signifikanta på 5-procentig signifikansnivå. 

 

En justerad förklaringsgrad om 23 procent har uppnåtts för denna modell. Resultatet 

från den utförda regressionen påvisar, i enlighet med Tabell 4, att fyra av de studerade 

variablerna har signifikant effekt på upplevd attityd till Internetbanken med 5-procentig 

signifikansnivå. Dessa är Användarvänlighet, Risk, Snabb anpassning till nyheter samt 

Besök på kontor. Av dessa uppnår variabeln Snabb anpassning till nyheter signifikans 

även med 1-procentig signifikansnivå. 
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5.2.2 MOBILBANKEN 
I Tabell 5 nedan följer resultaten från regressionen rörande upplevd attityd till 

Mobilbanken.  

Tabell 5. Regressionsresultat, Mobilbanken. 

                   β     P-värde 

Konstant 3,23 0,00 
Kunskap 0,22 0,42 
Användarvänlighet  0,05 0,73 
Användbarhet 0,17 0,23 
Sociala normer ** 0,14 0,10 
Självförtroende 0,14 0,20 
Risk * -0,29 0,00 
Teknikintresse 0,03 0,74 
Snabb anpassning  -0,12 0,23 
Besök på kontor * -0,16 0,04 
Kön -0,10 0,61 
Ålder 0,00 0,95 
Sammanboende -0,13 0,51 
Bostad 0,21 0,38 

* Motsvarar variabler vars koefficienter är signifikanta på 5-procentig signifikansnivå. 

** Motsvarar variabler vars koefficienter är signifikanta på 10-procentig signifikansnivå. 

 

Modellen för regression rörande denna tjänst resulterade i en justerad förklaringsgrad 

om 33,7 procent, vilket innebär att modellen bättre kan förklara attityd till Mobilbanken 

än till Internetbanken. För Mobilbanken har två variabler visats vara signifikanta på 5-

procentig signifikansnivå. Dessa är Risk och Besök på kontor. Vidare visar 

regressionsresultatet att variabeln Sociala normer uppnått signifikans på 10-

procentsnivån. Dessa skiljer sig därmed något från de variabler som fick signifikans i 

modellen för Internetbanken.  

5.2.3 SWISH 
Slutligen framställs i Tabell 6 regressionsresultaten för den upplevda attityden till 

tjänsten Swish. 

Tabell 6. Regressionsresultat, Swish.  

                   β     P-värde 

Konstant 3,45 0,00 
Kunskap * 0,64 0,00 
Användarvänlighet  -0,00 0,99 
Användbarhet 0,27 0,11 
Sociala normer * 0,20 0,01 
Självförtroende 0,13 0,17 
Risk * -0,20 0,02 
Teknikintresse -0,12 0,15 
Snabb anpassning  -0,07 0,38 
Besök på kontor 0,05 0,48 
Kön 0,20 0,24 
Ålder * -0,04 0,00 
Sammanboende 0,22 0,20 
Bostad -0,18 0,37 

* Motsvarar variabler vars koefficienter är signifikanta på 5-procentig signifikansnivå. 
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Regressionsmodellen för Swish uppnådde en tillfredsställande justerad förklaringsgrad 

om 61 procent. Av de tre studerade tjänsterna lyckades modellen för Swish således 

förklara störst del av variationerna i attityd, vilket indikerar att modellen är bäst lämpad 

för denna tjänst. Regressionen resulterade i fyra signifikanta variabler; Kunskap, Sociala 

normer, Risk och Ålder. Likhet återfinns således mellan de tre studerade tjänsterna då 

koefficienten för Risk visat signifikans för samtliga. Likhet återfinns även mellan Swish 

och Mobilbanken i att koefficienten för Sociala normer visats ha signifikans för båda 

tjänsterna. Vidare framkommer i Tabell 6 att koefficienten för Användbarhet uppnått 

nära signifikans på den 10-procentiga nivån, vilket indikerar att samband kan föreligga 

även rörande denna variabel, men att resultaten bör behandlas med försiktighet.  

5.3 ANALYS AV REGRESSIONSRESULTAT 
I detta avsnitt behandlas de för studien uppställda hypoteserna i tur och ordning. 

Avsikten är att genom analys avgöra huruvida de olika nollhypoteserna kan förkastas 

eller inte. Vid sidan av begreppen som omnämnts i hypoteserna behandlar analysen 

även regressionsmodellens kontrollvariabler. 

5.3.1 KUNSKAP 
Den första hypotes som uppställts behandlar huruvida samband föreligger mellan 

kunskap och attityd. Som framkommit i resultatredovisningen gav de tre 

regressionsmodellerna skilda resultat rörande kunskapskomponenten, vad gäller såväl 

riktning som signifikans. Swish var den enda tjänst för vilken modellen gav signifikant 

värde för kunskap. Med ett p-värde om 0,00 är tjänstens koefficient signifikant på 1-

procentig signifikansnivå. Koefficienten hade för denna tjänst positiv riktning, vilket 

överensstämmer med förväntningar och indikerar att individer med mer kunskap om 

tjänsten också har mer positiv attityd till densamma.  

 

Med grund i att kunskap enbart blivit signifikant för Swish, samt att variabelns 

koefficient inte varit av önskad riktning för de andra två tjänsterna kan nollhypotesen i 

Hypotes 1 inte förkastas rörande tekniska banktjänster i allmänhet. Detta kan bero på att 

inget samband föreligger mellan kunskap och attityd, men det kan också förklaras av att 

kunskap inte har mätts på ett korrekt sätt. Kunskap kan vara såväl direkt som indirekt 

och utgör därigenom ett komplext begrepp som kan mätas på flertalet olika sätt. 

Exempelvis kan användningsfrekvens utgöra en indikator på kunskap då mer frekvent 

användande innebär ökad familjäritet och därigenom ökad kunskap om tjänsterna. 

Huruvida kännedom om tjänsternas användningsområden, vilket antagits mäta kunskap 

i denna studie, utgör det bästa måttet kan således ifrågasättas. För tjänsterna 

Internetbanken och Mobilbanken har liten variation återfunnits i respondenternas 

kännedom om användningsområden. Detta kan vara en möjlig förklaring till att 

signifikans inte uppnåtts för dessa tjänster rörande kunskapskomponenten. Genom att 

undersöka respondenternas kunskap med hjälp av mer nyanserade frågor, det vill säga 

mer detaljerat för respektive tjänst, kunde större variation i kunskapskomponenten 

möjligen uppnåtts. Sannolikheten för att återfinna signifikanta samband kunde 

därigenom ökat.  

 

Att Swish är den enda tjänst för vilken kunskap gav signifikans kan möjligen signalera 

att kunskapskomponenten enbart har betydelse för nytillkomna tekniktjänster. Trots att 

nollhypotesen inte förkastas för tjänsterna i allmänhet kan ett samband mellan kunskap 

om tekniska banknyheter och attityd till demsamma således utläsas. Detta innebär att 

nollhypotesen kan förkastas i avseendet Swish. Teori har framhållit att attityd kan bygga 
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på en eller flera av Trekomponentsmodellens delar, vilka är kunskap, känsla och 

beteende (Eagly & Chaiken, 1993, s.16-17). Regressionsresultatet för Swish påvisar att 

kunskapskomponenten bidrar till attitydbildandet. Sådant samband avsaknas för de 

andra två tjänsterna. Trekomponentsmodellen har i denna studie utsatts för kritik 

rörande relationen mellan attityd och beteende, likväl som beteendets relation till känsla 

och kunskap. Att signifikans inte påträffats gällande kunskapskomponenten för mer än 

en av de studerade tjänsterna styrker uppfattningen att Trekomponentsmodellen kan 

ifrågasättas. Möjligen kan samband istället påträffas för relation mellan beteende och 

kunskap, vilket framhållits i denna studies framställda integrerade modell.  

5.3.2 SJÄLVFÖRTROENDE 
Studiens andra hypotes berör självförtroende. Regressionsresultaten visar att 

samstämmighet råder mellan tjänsterna i avseendet att samtliga koefficienter hade 

positiv riktning, men ingen av dem uppnått signifikans.  

 

Trots att testen gjorts dubbelsidigt förväntades de resultera i positiva samband, det vill 

säga att ökat självförtroende skulle höra ihop med en mer positiv attityd. De 

dubbelsidiga testen genomfördes, dessa förväntningar till trots, med grund i att studien 

avser kartlägga mönster och samband oavsett sambandens riktningar samt att teorin inte 

talar om någon särskild riktning. Samtliga koefficienters positiva riktning motiverar att 

ett enkelsidigt test hade kunnat utföras. Då Minitab per automatik genomför 

dubbelsidiga test hade ett enkelsidigt sådant inneburit att p-värdena kunde halverats. 

Resultaten från ett sådant förfarande syns i Tabell 7 nedan och indikerar att 

självförtroendekoefficienten gett signifikans för samtliga tjänster. 

 

Tabell 7. Självförtroende, dubbelsidigt och enkelsidigt p-värde. 

     β P-värde dubbelsidigt P-värde enkelsidigt 

Internetbanken 0,13 0,13 0,07 
Mobilbanken 0,14 0,20 0,10 
Swish 0,13 0,17 0,09 

 

Med grund i ett enkelsidigt test hade nollhypotesen för Hypotes 2 kunnat förkastas för 

samtliga tre tjänster med 10-procentig signifikansnivå. Då självförtroende visats 

påverka attityd vid detta förfaringssätt, överensstämmer det empiriska resultatet med 

studien av Lee et al (2011, s.121-122) som fann bevis för att starkt självförtroende 

innebar ökad vilja till adaptering av tekniska banktjänster. Överensstämmelse har även 

uppnåtts med Banduras teori som påvisat att självförtroende inverkar på individers 

beteende (Bandura, 1994, s.71).  

 

Vidare framkommer i Banduras teori att individer med starkt självförtroende är mer 

villiga att angripa utmaningar (Bandura, 1977, s.193). Swish är en ny och relativt okänd 

tjänst, vilket även styrks av den deskriptiva statistik som påvisat att större andel av 

respondenterna har kännedom om användningsområden för Internetbanken än för 

Swish. Dessa siffror, likväl som det faktum att många i individernas omgivning använt 

Internetbanken en längre tid, bidrar till uppfattningen att användande av tjänsten anses 

naturlig och inte särskilt utmanande. För Swish är situationen den motsatta då många 

ännu inte hört talas om tjänsten. Högre tekniskt självförtroende kan därigenom krävas 

för att angripa sådana nyheter. Med detta resonemang hade väntat varit att Swish skulle 

skilja sig från övriga tjänster genom att påvisa ett tydligare samband. Dessa 

förväntningar har motbevisats av de framkomna resultaten.  
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Självförtroendets förekomst i den integrerade modellen utgör en utveckling av 

Självförtroendeteorin genom att variabeln relateras till attityd istället för direkt till 

beteende, samt att den kombinerats med andra variabler istället för att undersökas 

enskilt. Dess insignifikanta värden för det genomförda dubbelsidiga testet talar emot 

självförtroendets relevans som förklaringsvariabel. Med ett enkelsidigt test hade 

självförtroendevariabelns förekomst i modellen istället varit högst motiverad. 

5.3.3 ANVÄNDBARHET 
Den tredje hypotesen berör begreppet användbarhet. Framkomna regressionsresultat 

motsäger sig för två av tre tjänster Teknologiacceptansmodellen samt studierna av Lee 

et al (2011) och Kazi (2013), vilka påvisat att samband föreligger mellan användbarhet 

och attityd till teknik. Detta då bevis för sådant samband saknas för såväl 

Internetbanken som Mobilbanken. För Swish bör resultaten behandlas med försiktighet 

då koefficienten uppnår ett värde nära signifikans på 10-procentig nivå, med ett p-värde 

om 0,11. Ett eventuellt samband mellan användbarhet och attityd rörande Swish skulle 

innebära att resultatet för denna tjänst uppnått överensstämmelse med såväl TAM som 

studierna av Lee et al (2011) och Kazi (2013). Då detta samband endast kan skönjas kan 

nollhypotesen rörande begreppet användbarhet dock inte förkastas för någon av de 

studerade tjänsterna. En möjlig förklaring till bristande signifikans kan, precis som 

rörande kunskapsvariabeln, vara att variationen i respondenternas upplevda 

användbarhet är liten till följd av att begreppet inte mätts tillräckligt grundligt. Mer 

nyanserade enkätfrågor, där individernas upplevda användbarhet undersökts på ett 

djupare plan, kunde således även här bidra till större skillnader dem emellan och 

därigenom tydligare urskiljbara samband.  

 

Enligt teorin tillhör användbarhet ett av de två huvudbegrepp som inverkar på attityd. 

Att användbarhet inte tycks utgöra en god förklaringsvariabel i regressionsmodellen i 

föreliggande studie har sedan tidigare framkommit då den gett högt VIF-värde och har 

stark korrelation med användarvänlighet, vilken analyseras i följande avsnitt. Trots att 

användbarhet därigenom inte var fullt lämpad anses den av relevans att även 

fortsättningsvis inkludera i den integrerade modellen. Detta då användbarhet är en 

erkänd variabel från tidigare studier, samt att signifikans i denna studie uppnåtts för 

andra variabler som påverkar attityd genom användbarhet, exempelvis sociala normer. 

Trots att framställda resultat inte talar för användbarhetens direkta inverkan på attityd 

kan en indirekt effekt därmed utläsas.  

5.3.4 ANVÄNDARVÄNLIGHET 
Studiens fjärde hypotes behandlar begreppet användarvänlighet. Gällande denna 

variabel påvisar regressionsresultaten att samband till attityd endast kan utläsas för 

Internetbanken. Detta då det är den enda tjänst vars koefficient har ett p-värde som 

uppnått signifikans. Således kan nollhypotesen förkastas gällande Internetbanken. Med 

dess positiva koefficient har ett positivt samband mellan användarvänlighet och attityd 

därmed påvisats för denna tjänst. För övriga två tjänster innebär dess höga p-värden att 

nollhypoteserna inte kan förkastas. Således är Internetbanken den enda tjänst för vilken 

sambandet bevisats gå i linje med TAM’s och Lee et al’s (2011) framförda samband 

mellan användarvänlighet och attityd. För de andra två tjänsterna råder istället 

överensstämmelse med det resultat som framkommit i Kazis studie, där 

användarvänligheten inte påvisades signifikant (Kazi, 2013, s.93).  
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Trots att tjänsterna har vissa skillnader, bland annat i avseendena komplexitet och ålder, 

kan ifrågasättas varför signifikans uppnåtts för Internetbanken och inte för övriga 

tjänster. Ett liknande mönster hade väntats för samtliga. Då Internetbanken 

genomgående upplevts som den tjänst som varit svårast att förklara attityden till, var det 

uppseendeväckande att detta var den enda tjänst för vilken resultaten gav signifikans i 

detta avseende. De skilda resultaten skulle även gällande denna förklaringsvariabel 

kunna bero på felaktigt mätinstrument. Enkätfrågorna rörande detta begrepp, likväl som 

användbarhet, liknar i stor utsträckning tidigare studiers frågor rörande samma begrepp, 

varför mätningen av dessa bör ha skett på ett korrekt sätt. Skillnader mellan de olika 

tjänsterna i signifikans rörande användarvänlighet beror därigenom med största 

sannolikhet inte på felaktigt mätinstrument. Möjligen kan dessa skillnader istället 

förklaras av den tidigare redogjorda höga korrelationen mellan användbarhet och 

användarvänlighet, vilken försämrat modellen. Inkluderande av enbart ett av de högt 

korrelerade begreppen kunde, vid sidan av ökad förklaringsgrad, inneburit att 

användarvänlighetens samband med attityd varit mer samstämmigt tjänsterna emellan. 

Trots brister med variabeln motiverar det signifikanta värdet för Internetbanken dess 

fortsatta förekomst i den integrerade modellen.   

5.3.5 SOCIALA NORMER 
Studiens femte hypotes berör sociala normer. Regressionsresultaten för de tre tjänsterna 

rörande denna variabel har påtagliga likheter då koefficienterna för samtliga tjänster har 

positiv riktning. Koefficienterna för Mobilbanken och Swish har därutöver uppnått 

signifikanta p-värden, Mobilbanken på 10-procentig signifikansnivå och Swish på 1-

procentsnivån. Nollhypotesen kan således förkastas för dessa tjänster. För 

Internetbanken, vars koefficient inte uppnått signifikans, kan nollhypotesen inte 

förkastas. Sociala normer har i denna studie som nämnts mätts genom att respondenter 

besvarat enkätfrågorna rörande huruvida personer i dess omgivning anser att 

respondenten bör använda de tekniska banktjänsterna. För Mobilbanken och Swish har 

det således, i samstämmighet med TAM, visats att omgivningens åsikter har positiv 

effekt på attityden (Venkatesh & Davis, 2000, s.187). Resultatet för Internetbanken 

motsäger sig istället teorin.  

 

Swish är en överföringskanal mellan två parter, och är således endast meningsfull om 

även mottagaren har tjänsten. På så vis är det motiverat att påtryckningar rörande 

användning av tjänsten kan existera i en individs omgivning då ett mer utbrett 

användande förbättrar tjänsten för dem som redan använder den. Swish är också, i 

jämförelse med exempelvis Internetbanken att anses som en nyhet, vilket bland annat 

innebär att mer publicitet förekommit rörande tjänsten på senare tid. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att många av respondenterna upplever att det samtalas om Swish i 

omgivningen, vilket tidigare redovisad deskriptiv statistik påvisat. Sammantaget bidrar 

detta till uppfattningen att sociala påtryckningar rörande denna tjänst kan förekomma i 

större utsträckning i jämförelse med för övriga studerade tjänster. Även Mobilbanken 

kan, trots att den lanserades tidigare än Swish, anses vara tillräckligt ny för att dess 

nyhetsvärde ska bidra till att förklara det signifikanta värdet rörande koefficienten för 

sociala normer. Att sociala påtryckningar inte påverkar attityd i samma utsträckning för 

Internetbanken kan möjligen bero på att dess funktioner, till skillnad från funktionerna i 

Swish, inte kräver att andra individer använder tjänsten. Även det faktum att 

Internetbanken är så etablerad att samhället utgår från att de flesta redan använder den, 

kan bidra till att förklara att påtryckningar inte existerar i samma utsträckning för denna 

tjänst. 
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5.3.6 RISK 
I regressionsmodellen återfinns även variabeln risk, vilken från tidigare studier visats 

vara av betydelse för attitydbildande. Regressionsresultaten visar att koefficienten för 

denna variabel är signifikant negativ för samtliga tjänster, för Mobilbanken på 1-

procentig signifikansnivå och för såväl Internetbanken som Swish på 5-procentsnivån. 

Dessa negativa samband tyder på att individer som känner större risk med de 

teknologiska banktjänsterna har en mindre positiv attityd till demsamma. Nollhypotesen 

kan därigenom förkastas för samtliga tjänster. 

 

Ekonomi utgör ett ämne som är av känsligare karaktär, varför samband mellan upplevd 

risk och attityd var väntat i denna studie. För Internetbanken och Mobilbanken kan det 

återfunna signifikanta sambandet delvis grundas i tjänsternas omfattning, det vill säga 

att åtkomst till individens samtliga bankåtaganden nås via dessa tjänster. Därutöver kan 

sambandet även grundas i förekomst av internetbedrägerier. För Swish, vilken endast är 

kopplad till ett konto och enbart möjliggör överföringar av mindre summor om inga 

villkorsförändringar görs, kan det signifikanta sambandet mellan risk och attityd istället 

grundas i att det är den nyaste av de studerade tjänsterna. Tjänstens nyhetsvärde kan 

innebära att individer har bristande kunskap om dess funktioner och att den därigenom 

upplevs riskfylld. Det återfunna resultatet är för samtliga tjänster överensstämmande 

med resultaten i studier av Farzianpour (2014) och Lee (2008) som båda fann att 

upplevd risk inverkade på individers adapterande av internetbaserad bankning. 

5.3.7 KONTROLLVARIABLER 
Skillnader i vilka tjänster som används kan även bero på faktorer såsom det livsskede i 

vilket individer befinner sig. Somliga studenter har inte behövt utföra bankärenden på 

egen hand en längre tid. Andra har i stället längre erfarenhet av egna affärer med bank, 

vilket kan påverka attityd till tekniska banktjänster såväl positivt som negativt. Ålder 

utgör en av studiens kontrollvariabler. För denna variabel fanns koefficienten 

signifikant enbart för tjänsten Swish. Koefficienten hade för denna tjänst negativ 

riktning, vilket innebär att äldre respondenter har något mindre positiv attityd än yngre 

respondenter. Detta överensstämmer med förväntningen att yngre människor, uppvuxna 

med teknik skulle ha lättare att adaptera nymodigheter bland tjänsterna och således ha 

en mer positiv attityd i jämförelse med äldre individer där tekniken blivit ett större 

inslag senare i livet. Detta är även förenligt med studien av Elias et al (2012), vars 

resultat påvisat negativt samband mellan ålder och attityd till teknik. Trots att 

Internetbankens koefficient inte uppnått signifikans, indikerar dess positiva riktning att 

äldre individer har mer positiv attityd till tjänsten, och möjligen därigenom till tekniska 

banktjänster med längre historia. 

 

Regressionsresultatet visade också att ingen påverkan på attityd kunde utläsas från 

variablerna kön, sammanboende och bostad för någon av de tre studerade tjänsterna. 

Detta då höga p-värden redovisats för samtliga tjänsters koefficienter. Variablerna 

bidrog således inte till att förklara variationerna i attityd i denna modell. Redan innan 

regressionsresultat bekräftat det, fanns en föraning rörande att variabeln kön inte skulle 

ha någon effekt på attityd. Indikationer på detta återfanns även i den deskriptiva 

statistiken, där diagrammet över attityd följde ett liknande mönster för män som för 

kvinnor. För variablerna sammanboende och bostad var ett samband mer väntat, med 

grund i tidigare motiveringar. Sådant samband kunde dock inte styrkas.   
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Bland variabler vars koefficient inte gav signifikans för någon av tjänsterna återfinns 

även teknikintresse. För denna variabel väntades ett positivt samband. Detta i enighet 

med resultatet från studien av Ziefle och Schaar (2010) som visat att teknisk expertis har 

positiv påverkan på accepterande av modern teknik. I föreliggande studie innebär det 

väntade positiva sambandet att ökat tekniskt intresse skulle innebära mer positiv attityd. 

Detta då individer med intressen inom området kan inneha god kunskap och därmed 

ökad villighet till anpassning till ny teknik. Människor som istället saknar det tekniska 

intresset och känner ängslan inför konsekvenser av ett felsteg kan ha en mer försiktig 

inställning till tekniken. Denna förväntning visade sig inte vara överensstämmande med 

regressionsresultatet då signifikans inte uppnåtts för någon av tjänsterna, vilket lett till 

uppfattningen att variabeln inte tillför regressionsmodellen något.  

 

Vidare har i regressionsmodellen variabeln kontorsbesök inkluderats. För denna 

variabel har koefficienten för samtliga tjänster negativ riktning, vilket indikerar att 

individer som besökt ett fysiska bankkontor mer frekvent har en mindre positiv attityd 

till de tekniska banktjänsterna. Denna indikation är överensstämmande med Lee’s 

(2011) studie vilken visat att ett negativt samband förelåg mellan lojalitet till den 

fysiska banken och viljan att ersätta fysisk bankning med virtuell sådan. Signifikans för 

detta samband har i denna studie endast uppnåtts för Internetbanken och Mobilbanken. 

Att koefficienten för Swish gav ett värde långt ifrån signifikans kan möjligen förklaras 

av att de ärenden som kan utföras med hjälp av tjänsten inte tillhör sådana som 

vanligtvis görs på bankkontor i dagens samhälle. Den stress som finns i många 

individers vardag kan innebära att tid till besök på bankkontor är en bristvara. Om så är 

fallet kan tekniska banktjänster värderas högt med den ökade tillgänglighet de innebär. 

Detta resonemang överensstämmer med regressionsresultaten för Internetbanken och 

Mobilbanken som framhåller att individer som besöker kontor mindre frekvent har en 

mer positiv attityd till tjänsterna. 

 

Farzianpour (2014, s.55) framhåller i sin studie att viljan att ta till sig innovationer har 

direkt samband med villigheten att adaptera internetbaserade banktjänster. Detta kan 

relateras till den i denna studie inkluderade kontrollvariabeln snabb anpassning till 

nyheter. Variabeln tillfördes modellen främst med Swish i åtanke, då det är den nyaste 

tjänsten i sammanhanget. Regressionsresultatet visar dock att koefficienten för Swish 

har det värde som är längst ifrån signifikans. Signifikans har istället uppnåtts för 

Internetbanken, vilket innebär att resultatet för denna tjänst är överensstämmande med 

studien av Farzianpour (2014). Därutöver var koefficienten negativ för samtliga tjänster, 

vilket innebär att individer som anpassar sig snabbare till tekniska nyheter skulle ha 

mindre positiv attityd till tekniska banktjänster. Det signifikanta negativa värdet för 

Internetbanken kan anses rimligt med grund i dess längre historia samt att nyare tjänster 

där samma ärenden kan utföras numera återfinns på marknaden. Individer som snabbt 

anpassar sig till nyheter kan därigenom ha ersatt Internetbanken med modernare 

alternativ och således fått en mindre positiv attityd till tjänsten.  

5.3.8 SAMMANSTÄLLNING AV BEKRÄFTADE OCH FÖRKASTADE HYPOTESER  
För att sammanfatta analysavsnittet ges nedan en överblick över studiens hypoteser och 

huruvida det empiriska materialet inneburit förkastande eller bekräftande av dessa. 

Detta resultat åskådliggörs i Tabell 8 nedan, där förkastade hypoteser markerats med X 

för respektive tjänst.  
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Tabell 8. Sammanställning över förkastande av hypoteser. 

 Begrepp Internetbanken Mobilbanken Swish 

Hypotes 1 Kunskap   X 
Hypotes 2 Självförtroende    
Hypotes 3 Användbarhet    
Hypotes 4 Användarvänlighet X   
Hypotes 5 Sociala normer  X X 
Hypotes 6 Risk X X X 

 

Som synes i tabellen har flest samband återfunnits för Swish, där bekräftelse nåtts för 

tre av de sex uppställda hypoteserna. Dessa rörande begreppen Kunskap, Sociala 

normer och Risk. För Internetbanken och Mobilbanken har nollhypotesen förkastats för 

två uppställda hypoteser, rörande begreppen Användarvänlighet och Risk, respektive 

Sociala normer och Risk. 

5.4 VIDARE ANALYS AV INTEGRERAD MODELL 
Vid sidan av de regressionsresultat som presenterats rörande studiens forskningsfråga 

har även testats huruvida bevis kan återfinnas för resterande delar av det framställda 

kretsloppet i den integrerade modellen, det vill säga attitydens inverkan på beteende och 

slutligen beteendets inverkan på attitydens förklaringsvariabler. Dessa delar omnämns 

Steg 2 respektive Steg 3 och åskådliggörs i Figur 16, där den redan behandlade delen av 

modellen skuggats. Regressionsresultat för den integrerade modellens resterande delar 

återfinns i Appendix 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Steg 2 och 3 i den integrerade modellen. 

5.4.1 ATTITYDENS INVERKAN PÅ BETEENDE  
Det resultat som i Appendix 4 omnämns ”Steg 2” berör den del av modellen som 

behandlar huruvida attityd inverkar på beteende. Regressionsresultaten visar stöd för 

denna del av modellen gällande två av tre tjänster. För såväl Mobilbanken som Swish 

har bevis återfunnits på 1-procentig signifikansnivå för att ett positivt samband 

föreligger mellan attityd och användningsfrekvens, vilket är det begrepp som i denna 

studie ämnat mäta beteende. Detta överensstämmer med förväntningen att en mer 

positiv attityd skulle följas av ett mer frekvent användande av tjänsterna. För 

Internetbanken kunde attitydens inverkan på beteende inte bevisas från resultaten.  
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Att detta samband bevisats för två av tre tjänster anses indikera att den del av den 

teoretiska tankemodellen som berör attitydens inverkan på beteende tycks hålla i 

avseendet tekniska banktjänster, och då främst gällande nyheter bland sådana. Vid 

framställande av den integrerade modellen riktades kritik gentemot 

Trekomponentsmodellen i avseendet att det råder ett kausalitetsproblem mellan attityd 

och beteende. Resultaten från den utförda regressionen antyder därigenom att vissa 

belägg finns för denna kritik.  

5.4.2 BETEENDETS INVERKAN PÅ ATTITYDENS FÖRKLARINGSFAKTORER 
Det som i Appendix 4 benämns ”Steg 3” berör slutligen den del av den integrerade 

modellen som behandlar huruvida kretsloppet sluts, det vill säga att beteendet i sin tur 

inverkar på attityd. Väntat var att ett visst beteende kan inverka på somliga av de 

variabler som angetts förklara attityd. Exempelvis kan ett frekvent användande förändra 

en individs kunskap rörande en tjänst, och därigenom förändra attityden till densamma. 

Regressionsresultaten bekräftar denna förväntning för två av tre studerade tjänster. 

Signifikant positivt samband mellan användningsfrekvens och attityd återfanns för såväl 

Mobilbanken som Swish på 1-procentig signifikansnivå. För Internetbanken kunde 

sådant samband inte påvisas.  

 

Trots att stöd inte återfunnits för samband rörande Internetbanken anses bevisen för 

resterande tjänster tillräckligt starka för att påvisa beteendets inverkan på attityd. 

Resultaten för denna del av den integrerade modellen överensstämmer således med 

Trekomponentsmodellen. Därmed håller teorin till viss del, om än önskvärt vore 

beaktande av att kausaliteten går i båda riktningar. Sammantaget indikerar de resultat 

som framställts i detta avsnitt samt i avsnitt 5.4.1, trots brist på signifikans för 

Internetbanken, att det tycks finnas belägg för att det kretslopp som framställts i den 

integrerade modellen håller. 
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6. SLUTSATS 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som följt av de empiriska resultaten och 

analysen av dessa. Diskussion förs rörande de tekniska banktjänsterna som 

samlingsbegrepp, därefter besvaras forskningsfrågan, följt av studiens bidrag, en 

redogörelse för studiens generaliserbarhet samt förslag till vidare forskning.  

 

Studenters attityder till tekniska banktjänster har varit föremål för granskning i 

föreliggande studie, med avsikt att kartlägga dessa utifrån ett antal olika 

förklaringsvariabler. Efter analys av inkommen data framkommer ett tydligt mönster i 

att teknologitrenden nått även bankärenden. Bankbranschen är således inte undantagen 

teknikens frammarsch. Studenter utgör en grupp där teknikanvändandet är omfattande. 

Studiens resultat överensstämmer därigenom med förväntningar då det visar att 

attityden till de tekniska banktjänsterna generellt sett är god inom gruppen, om än 

skillnader förekommer såväl tjänster som individer emellan.  

 

Individer har mest positiv attityd till Internetbanken, därefter följer Mobilbanken och 

slutligen Swish, där den genomsnittliga attityden är minst positiv, närmast neutral. 

Rörande skillnader tjänsterna emellan har det även påvisats att skilda 

förklaringsvariabler bidrar till att förklara attityd till de olika tjänsterna, vilket bidragit 

till uppfattningen att det råder svårighet i att behandla dessa som ett samlingsbegrepp. 

Denna uppfattning styrks vidare av tjänsternas skilda karaktär vad gäller såväl ålder som 

funktioner och omfattning. Av dessa anledningar besvaras forskningsfrågan separat för 

de olika tjänsterna. Den problemformulering som grundlagt studien lyder:  

 

Vilka faktorer bestämmer universitetsstuderande individers upplevda attityd till tekniska 

banktjänster? 

 

En slutsats som kan dras är att skillnader förekommer i såväl vilka faktorer som har 

betydelse för attitydbildandet som i antalet sådana för de olika tjänsterna. Swish är den 

tjänst som gett flest signifikanta samband. Detta är inte helt oväntat då störst variation 

återfanns i utfallsvariabeln för denna tjänst. Förklarande variabler blir då lättare att 

återfinna i jämförelse med för exempelvis Internetbanken där variationen i attityd var 

påtagligt lägre. Där hade istället andra variabler behövt återfinnas för att på ett bättre 

sätt förklara denna variation.  

 

Upplevd risk är den enda variabel som visats ha signifikant effekt på attityd till samtliga 

tjänster. Det negativa sambandet som återfanns innebär att individer som känner mer 

risk med tjänsterna har mindre positiv attityd till demsamma. På grund av tjänsternas 

skilda karaktär kan fler tydliga mönster inte skönjas rörande variabler som 

genomgående varit signifikanta för de studerade tjänsterna. Fler mönster återfinns 

istället rörande variabler som inte gett signifikans för någon tjänst. Variablerna 

användbarhet, självförtroende, teknikintresse, kön, sammanboende och bostad har inte 

bevisats förklara upplevd attityd till tjänsterna.  

 

Bland variabler som istället gav signifikant samband med attityd återfinns för tjänsten 

Internetbanken, vid sidan av upplevd risk, variabeln användarvänlighet. Individer har 

mer positiv attityd till tjänsten om den upplevs lätt att förstå samt lätt att använda. 

Vidare har för denna tjänst variabeln snabb anpassning till nyheter visats ha signifikant 
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samband med attityd, genom att individer som snabbt tar till sig nyheter har mindre 

positiv attityd till tjänsten. Slutligen har för Internetbanken signifikans påvisats för ett 

negativt samband mellan attityd och antal besök på bankkontor. Individer som besökt 

ett fysiskt kontor med högre frekvens har därigenom mindre positiv attityd till tjänsten i 

jämförelse med individer som besökt kontor mer sällan. Dessa variabler bidrar 

därigenom till bildandet av individers attityd till Internetbanken. Som nämnt kan även 

andra faktorer, som inte är inkluderade i denna studie, vidare bidra till att förklara denna 

variation. 

 

Bland variabler som visats ha signifikant effekt på attityd till Mobilbanken återfinns 

Sociala normer. Individer som upplever påtryckningar från omgivningen rörande 

användande av tjänsten har bevisats ha en mer positiv attityd till densamma. Därtill har 

för Mobilbanken, precis som för Internetbanken, bevisats att besök på bankkontor har 

negativ inverkan på attityd till tjänsten. För Swish, där modellen uppnått högst 

förklaringsgrad, har fyra av de inkluderade variablerna påvisats förklara attityd till 

tjänsten. Vid sidan av risk återfinns bland dessa variabeln kunskap, där resultatet visat 

att individer som har kunskap om tjänstens användningsområden har mer positiv attityd 

till densamma. Vidare har, i likhet med Mobilbanken, variabeln sociala normer visats 

vara av signifikant betydelse för attityd till Swish. Individer som upplever mer 

påtryckningar från omgivningen rörande de tekniska banktjänsterna har en mer positiv 

attityd till tjänsten. Slutligen har samband kunnat utläsas för variabeln ålder, där 

resultatet indikerat att äldre individer har mindre positiv attityd till tjänsten i jämförelse 

med yngre individer.  

 

Studiens regressionsmodell har uppnått högre förklaringsgrad gällande Mobilbanken 

och Swish i jämförelse med Internetbanken. Trots detta finns potentiellt fler variabler 

som kan bidra till att förklara attitydskillnader även för dessa tjänster. Utifrån detta 

följer slutsatsen att det är svårt att skapa en heltäckande modell då det finns mängder 

variabler som kan påverka ett begrepp av sådan komplexitet som attityd. Således finns 

medvetenhet om att relevanta förklaringsvariabler kan ha utelämnats. Vidare kan, som 

nämnt, inkluderade variabler studerats på ett felaktigt sätt, vilket innebär att samband 

kan föreligga trots att bevis för sådant inte återfunnits. Modellen kan trots dessa brister 

anses vara godkänd då den är grundad i väletablerade teorier och hög förklaringsgrad 

uppnåtts för Swish samt godtagbar sådan uppnåtts för övriga två tjänster.  

 

Viss kritik har riktats mot de använda teorierna, då exempelvis TAM, som avses 

användas för hela teknikområdets bredd, inte är fullt tillämpbar på de studerade 

banktjänsterna. Detta har lett till uppfattningen att teorin bör anpassas något utifrån den 

tekniska vara eller tjänst som är föremål för en specifik undersökning. Exempelvis kan 

vid undersökningar av banktjänster en riskvariabel med fördel inkluderas i TAM. Vid 

undersökningar gällande nyheter bland tekniska banktjänster kan teorin specificeras 

ytterligare genom att inkludera variabler såsom ålder eller kunskap, vilka visats förklara 

attityd till Swish i denna studie. Dessa variabler kan därigenom vara väsentliga rörande 

även andra studier kring tekniska nyheter. Även Trekomponentsmodellen har varit 

föremål för kritik, främst grundad i kausalitetsproblemet rörande begreppen attityd och 

beteende. Den framförda kritiken utmynnade i uppfattningen att förbättringsmöjligheter 

förelåg och att kombinerande av de tre i studien använda teorierna kunde åstadkomma 

detta. Denna uppfattning resulterade i den integrerade modell som tidigare presenterats, 

vilken utgjort grunden vid utformande av de regressionsmodeller som testats i 

föreliggande studie.  
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Den integrerade modellen avses utgöra en förbättring av teorierna, men då somliga 

brister uppdagats är uppfattningen att det även fortsättningsvis finns utrymme för 

vidareutvecklingar. De inkluderade variablerna och deras förhållande till varandra kan 

diskuteras. Somliga variabler tycks inte ha inverkan på attityd till någon av de studerade 

tjänsterna, vilket innebär att det mätinstrument som använts för dessa i föreliggande 

studie kan ifrågasättas, alternativt att de bör avlägsnas från modellen. Bland sådana 

variabler kan tekniskt självförtroende omnämnas.  

 

Utrymme till förbättring av den integrerade modellen finns därutöver genom 

inkluderande av fler variabler, då en önskvärd högre förklaringsgrad kunde uppnås 

genom detta. Att återfinna de bäst förklarande variablerna är en kontinuerlig process, 

vilket innebär att flertalet variabler bör undersökas innan ”optimalt” resultat uppnås. För 

föränderliga begrepp som attityd kan en sådan optimal modell inte upprätthållas en 

längre tid då förklarande variabler successivt förändras. Vidare kan kritik riktas rörande 

modellens variabler i avseendet att en variabel i somliga test utgjort utfallsvariabel och i 

andra fall förklarande variabel. Detta var inte önskvärt, men en nödvändighet då 

tankemodellen utgörs av ett kretslopp. Kausala samband har inte eftersträvats och 

medvetenhet finns rörande att studien har ett kausalitetsproblem. 

 

Trots framförda brister är uppfattningen att den integrerade modellen utgör en 

förbättring i jämförelse med genomförande av test separat för respektive teori. Önskvärt 

vid regression är att inkludera så många logiska variabler som möjligt för att inte gå 

miste om relevanta samband. Genom att basera regressionsmodellen på en samlad bild 

över de olika teorierna kan fler viktiga aspekter tas i beaktning och förbättring 

därigenom uppnås. Den främsta förbättring som den integrerade modellen anses utgöra i 

jämförelse med åtskilt studerande av de olika teorierna är att hänsyn tas till det 

komplicerade förhållandet mellan attityd och beteende. Genom att beakta att 

kausaliteten kan gå i två riktningar uppnås ökad förståelse för ämnet. Uppnådd 

signifikans för attitydens inverkan på beteende respektive beteendets inverkan på attityd 

för såväl Mobilbanken som Swish talar för att det teoretiskt framställda kretsloppet även 

överensstämmer med verkligheten. Belägg finns således även för de delar av den 

integrerade modellen som inte berörts i studiens forskningsfråga.  

 

Vidare följer som slutsats från studien att banker kan gynnas av att undersöka fler 

möjligheter till att använda tekniska hjälpmedel i självbetjäningssyfte, men även för 

personlig kommunikation. Detta till följd av det påvisat höga intresset för teknik bland 

studenter. Exempelvis kan lösningar som möjliggör säkra rådgivningsmöten via 

tekniken, liknande ett skype-samtal, komma att efterfrågas för bankens privat- likväl 

som företagskunder. Detta då sådan kontakt med banken skulle innebära ökad 

tillgänglighet för individer som inte har möjlighet att besöka kontor under deras 

öppettider, men även tillgodose behov hos en generation som är bekväma och vana vid 

att utföra många ärenden över internet.  

 

Ytterligare en slutsats rörande banker som följer av studien är att de kan gynnas av att 

synas i sociala medier. Detta grundat i att variabeln sociala normer visats vara av 

betydelse för attitydbildande. Att finnas på sociala nätverk såsom Facebook kan, vid 

sidan av marknadsföring av banken och dess tjänster, ge möjlighet att påverka synen på 

banken och de sociala normer som finns i samhället rörande densamma. Detta då de kan 

förmedla bankens aktiviteter på ett lättillgängligt sätt, samt ta del av vad som talas om 

banken och dess tjänster, och därigenom förhindra spridning av missuppfattningar. 
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Genom att få ökad kontroll över rådande sociala normer kan kundernas attityder till 

tjänsterna således påverkas, vilket kan underlätta för banker i deras strävan att förmå 

kunderna att använda tjänsterna på önskat sätt.  

 

Vidare kan kopplat till bankens förekomst på sociala medier nämnas den undersökta 

variabeln risk, vilken visats vara av signifikant betydelse för attitydbildande till samtliga 

studerade tjänster. Genom att synas i sociala medier kan banker påvisa hur risk kan 

undvikas och därigenom minimera skador. Trots att risken avses vara liten med de 

tekniska banktjänsterna så uppstår emellanåt problem, vilka kan förstoras då missnöjda 

kunder ofta är de som låter mest. Genom att då finnas där många kunder finns och i ett 

tidigt skede klargöra orsaken till problemen kan det negativa förloppet och skadan på 

bankens rykte minimeras.  

 

Det kan således ur flertalet aspekter vara av betydelse för banker att ha en aktiv strategi 

för förekomst i sociala medier, vilket även går i led med teknikens fortsatta frammarsch. 

En del av bankers hållbarhetsutmaning ligger således i beaktande av vikten av att synas 

i sociala medier. Därutöver är fortsatt utveckling av tekniska lösningar av relevans för 

upprätthållande av konkurrenskraft, utan att för den skull försumma den personliga 

kontakten som idag återfinns på fysiska kontor. Detta för att tillgodose samtliga kunders 

behov. 

6.1 STUDIENS BIDRAG 
Ett centralt teoretiskt bidrag som följt av denna studie är att en ny modell skapats. 

Denna modell har tillfört självförtroende, vilket i teori påpekats ha samband med 

beteende, som förklaringsvariabel till attityd. Ett samband som inte påträffats i tidigare 

studier. Därutöver har exempelvis variabler som risk och kunskap inkluderats. Genom 

att sammanväva Teknologiacceptansmodellen, Trekomponentsmodellen och 

Självförtroendeteorin har en modell bildats vilken förbättrat de enskilda teoriernas 

tillämpning på attityd till tekniska banktjänster. Den integrerade modellen bidrar även 

genom att hänsyn tagits till det kausalitetsproblem som finns mellan attityd och 

beteende.  

 

Studien bidrar vidare på ett mer praktiskt plan genom att framkommet resultat kan vara 

behjälpligt för banker, då de får ökad kännedom om studenter vilka på många sätt utgör 

en framtida intressant kundgrupp. Resultatet från studien visar att stor andel av Sveriges 

universitetsstuderande individer har god attityd till tekniska banktjänster och använder 

teknik i stor utsträckning när de ska utföra sina bankärenden, även om skillnader 

förekommer dem emellan. Således är det ur bankers perspektiv av relevans att vara 

medveten om dess kunders preferenser, vad som gör att en individ väljer en tekniktjänst 

före en annan, alternativt inte väljer tekniktjänster alls. Genom att vara medveten om 

detta och se till de skilda behov som finns hos olika personligheter kan bankerna behålla 

befintliga kunder likväl som locka till sig nya. Med ett sådant förfarande kan 

långsiktiga, och förhoppningsvis lönsamma, kundrelationer åstadkommas.  

6.2 GENERALISERBARHET 
Det stickprov som framtagits och utgjort grund för insamling av empirisk data har som 

nämnts begränsats, då enbart studenter vid Umeå Universitet utgjorde urvalsram. Trots 

att samplet anses ha en god spridning vad gäller såväl ålder som kön och utbildning, bör 

medvetenhet finnas rörande att möjlighet att överföra studiens resultat till en generell 

universitetsstudent i Sverige kan påverkas något då endast Umeåstudenter undersökts. 
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Vidare kan kritik riktas mot samplet i avseendet att en något högre proportion än väntat 

utgjorts av ekonomstudenter, vilket kan innebära att samplet inte representerar en 

generell student.  

 

Trots framförd kritik anses studien, med grund i samplets goda spridning inom Umeå 

och de tidigare motiverade få skillnaderna studentstäder emellan, ha god 

generaliserbarhet och dess resultat därigenom vara överförbart på universitetsstudenter 

inom landet. 

6.3 REFLEKTIONER 
Framkomna resultat överensstämmer i stor utsträckning med de förväntningar som 

fanns hos författarna före såväl datainsamling som analys. Väntat var möjligen att fler 

skillnader skulle återfinnas inom den studerade gruppen, trots en i allmänhet god attityd. 

Väntat var även, vilket överensstämmer med resultaten, att attityden skulle skiljas något 

mellan de olika tjänsterna, det vill säga att en individ kunde ha bättre attityd till en tjänst 

än till en annan.  

 

Något som framkommit i resultat och istället motsäger sig förväntningar är att skilda 

förklaringsvariabler förklarar attityd till de olika tjänsterna. Väntat hade varit att samma 

variabler i större utsträckning skulle förklara attityd till samtliga tjänster och att tekniska 

banktjänster därigenom skulle kunna utgöra ett samlingsbegrepp. Under arbetets gång 

har insikt infunnit sig i att tjänsterna har betydande olikheter, vilket gett förståelse för 

att skilda variabler förklarar attityd till dem.  

6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
De i studien använda modellerna kunde med fördel inkluderat fler variabler, likväl som 

variabler specifikt anpassade till den tjänst som undersökts, för att nå ett mer 

heltäckande resultat. Det finns exempelvis variabler som är av känslig karaktär som 

medvetet utelämnats ur denna studie, trots att de väntas ha inverkan på attityd till de 

teknologiska banktjänsterna. I en mer djupgående undersökning kunde det vara av 

intresse att vidare undersöka även dessa. Exempelvis utgör respondenternas ekonomiska 

situation en sådan. Individer med olika stora tillgångar och skulder kan ha skilda 

preferenser gällande bankärenden, vilket kan utgöra ett ämne för vidare forskning. 

Denna variabel kan vara mer intressant att undersöka i en studie där målgruppen 

innefattar individer med större åldersskillnader, då större variation i ekonomisk situation 

väntas uppnås i en sådan studie i jämförelse med en undersökning bland 

universitetsstudenter.  

 

I en studie med mer tid och resurser kan det även vara av intresse att undersöka 

Trekomponentsmodellens komponent rörande Känsla, vilken utelämnats i denna studie 

då den ansetts kräva mer resurser för att mätas på ett tillfredsställande sätt. Därutöver 

kan för vidare forskning rekommenderas en undersökning som innefattar mer 

nyanserade frågor rörande de begrepp som ska mätas. Detta då det konstaterats att de 

mätinstrument som använts i denna studie i somliga fall lett till bristande variation. 

Genom mer detaljrik undersökning av begreppen kunde ökad variation åstadkommas 

och fler samband sannolikt återfinnas.  

 

Vidare kan som ämne för framtida forskning föreslås en studie rörande huruvida 

möjligheten att använda tekniken för bankärenden förbättrat kontrollen över den egna 

ekonomin. Tanken är att en sådan undersökning genomförs bland en grupp individer 
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som kan referera till tiden innan utförande av bankärenden med hjälp av teknik 

möjliggjordes. Detta för att se om individerna upplever att de fått bättre koll på sin 

privata ekonomi efter teknikens intåg eller omvänt förhållande råder, det vill säga att 

kontrollen minskat till följd av den reducerade personliga kontakten med 

banktjänstemän. 
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APPENDIX 1 - ENKÄT 
Enkäten var webbaserad och hade därigenom en något annorlunda layout än vad som 

visas här.  

 

Tekniska banktjänster 

Kön 

□ Kvinna    □ Man 

Födelseår 
 

 

 

Vilket program/vilken kurs studerar du? 
 

 

 

Vilken boendesituation stämmer in på dig? 

□ Ensamstående 

□ Sammanboende 

 

Äger du din bostad? 

□ Ja   □ Nej 
 

Vilken/vilka av följande tjänster känner du till användningsområdena för? 
(OBS! Du behöver inte känna till alla användningsområden.) 

□ Internetbanken 

□ Mobilbanken 

□ Swish 

□ Inget av alternativen 

 

Hur ofta använder du dig av dessa tjänster? 
 Flera 

ggr/vecka 
En gång/ 

vecka 
2-3 ggr/ 
månad 

En gång/ 
månad 

Mer 
sällan 

Aldrig 

Internetbanken       
Mobilbanken       
Swish       

 

Vilken/vilka av följande tjänster har du tidigare använt dig av men slutat 
använda? 

□ Internetbanken 
□ Mobilbanken 

□ Swish 

□ Inget av alternativen 
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Bankkontoret 

 Ja Nej 

Finns din bank representerad med 
kontor där du bor? 

  

Har ditt bankkontor öppet på tider 
som passar dig för ett besök? 

  

 

Hur många gånger har du besökt ett bankkontor under det senaste året? 
 

o Ingen gång 
o En gång 
o 2-3 gånger 
o 4-5 gånger 
o Fler än 5 gånger 

 

Om du idag har en bank med fysiska kontor, skulle du kunna tänka dig att 
byta ut denna mot en onlinebank, det vill säga en bank som enbart finns att 
tillgå via tekniska banktjänster? 

o Ja 
o Nej 
o Använder redan enbart onlinebank 

 

Till vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer 
in på dig? 
 

Jag upplever att Internetbanken… 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 
 

 1 2 3 4 5 Använder inte 
tjänsten 

Är lätt att förstå       
Är lätt att använda       
Fungerar bra till det 
jag vill använda den till 

      

Underlättar i min 
vardag 

      

 
Jag upplever att Mobilbanken… 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 
 

 1 2 3 4 5 Använder inte 
tjänsten 

Är lätt att förstå       
Är lätt att använda       
Fungerar bra till det 
jag vill använda den till 

      

Underlättar i min 
vardag 
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Jag upplever att Swish… 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 
 

 1 2 3 4 5 Använder inte 
tjänsten 

Är lätt att förstå       
Är lätt att använda       
Fungerar bra till det 
jag vill använda den till 

      

Underlättar i min 
vardag 

      

 

Teknikintresse 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 
 

 1 2 3 4 5 

Jag är teknikintresserad      

Jag tycker om att hålla 
på med teknik på min 
fritid 

     

 

Vilken är din upplevda attityd till tekniska banktjänster i allmänhet? 
(1 motsvarar mycket negativ, 5 motsvarar mycket positiv) 

 
1 2 3 4 5 

     

 

Vilken är din upplevda attityd specifikt till följande tjänster? 
(1 motsvarar mycket negativ, 5 motsvarar mycket positiv) 

 

 1 2 3 4 5 

Internetbanken      
Mobilbanken      
Swish      

 

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig?  

(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 

 
 1 2 3 4 5 

Individer som påverkar mig 
tycker att jag ska använda de 
tekniska banktjänsterna 

     

Individer som är viktiga för mig 
tycker att jag ska använda de 
tekniska banktjänsterna 
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Omgivning 
 Ja Nej 

Upplever du att många i din omgivning 
använder Swish?   

Samtalas det om Swish i din omgivning? 
  

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig? 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 

 1 2 3 4 5 

Jag tycker att jag är bra på 
teknik 

     

Jag tycker att jag är bättre på 
teknik än de i min nära 
omgivning 

     

Jag är i allmänhet bland de 
första i min omgivning att 
införskaffa ny teknik 

     

 

Jag känner en generell tillit (förtroende) till de tekniska banktjänster jag 
använder mig av. 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 

1 2 3 4 5 Använder inte tjänsterna 

      

 

Jag är rädd för att min privata bankinformation kan hamna i fel händer när 
jag använder mig av tekniska banktjänster. 
(1 motsvarar håller inte alls med, 5 motsvarar håller helt med) 

1 2 3 4 5 Använder inte tjänsterna 
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APPENDIX 2 - KORRELATIONSMATRISER 
INTERNETBANKEN 
 Kön Ålder Sambo Bostad Kunskap Anv.frek. Kontor Anv.vänl. Anv.barh. Teknikintr. Soc.Norm Självförtr. Snabb anp. Risk 

Kön 1              

Ålder -0,06 1             

Sambo -0,08 0,32 1            

Bostad -0,16 0,45 0,47 1           

Kunskap -0,07 0,12 -0,06 -0,30 1          

Anv.frek. -0,05 -0,04 -0,05 -0,12 0,49 1         

Kontor -0,01 0,25 0,22 0,28 -0,43 -0,26 1        

Anv.vänl. -0,06 -0,24 -0,12 -0,09 0,11 0,26 -0,23 1       

Anv.barh. -0,08 -0,30 -0,15 -0,19 0,22 0,31 -0,27 0,87 1      

Teknikintr. 0,34 -0,34 -0,26 -0,36 0,06 -0,03 -0,21 0,10 0,12 1     

Soc. Norm -0,12 -0,22 -0,10 -0,00 0,00 -0,05 -0,13 0,02 0,07 0,24 1    

Självförtr. 0,32 -0,15 -0,12 -0,18 0,01 -0,01 -0,09 0,09 0,05 0,54 0,15 1   

Snabb anp. 0,21 -0,06 -0,09 -0,07 -0,00 0,06 0,02 -0,04 -0,12 0,41 0,19 0,61 1  

Risk -0,08 -0,13 -0,00 -0,24 0,42 0,19 -0,27 0,07 0,17 -0,06 -0,05 -0,09 -0,14 1 

 

MOBILBANKEN 
 Kön Ålder Sambo Bostad Kunskap Anv.frek. Kontor Anv.vänl. Anv.barh. Teknikintr. Soc.Norm Självförtr. Snabb anp. Risk 

Kön 1              

Ålder -0,06 1             

Sambo -0,08 0,32 1            

Bostad -0,16 0,45 0,47 1           

Kunskap 0,03 -0,22 -0,14 -0,27 1          

Anv.frek. -0,09 -0,18 -0,14 -0,20 0,72 1         

Kontor -0,01 0,25 0,22 0,28 -0,12 -0,03 1        

Anv.vänl. -0,05 -0,25 -0,19 -0,14 0,67 0,81 -0,05 1       

Anv.barh. -0,07 -0,25 -0,20 -0,13 0,64 0,80 -0,01 0,96 1      

Teknikintr. 0,34 -0,34 -0,26 -0,36 0,25 0,12 -0,21 0,13 0,08 1     

Soc. Norm -0,12 -0,22 -0,10 -0,00 -0,00 0,01 -0,13 0,10 0,08 0,24 1    

Självförtr. 0,32 -0,15 -0,12 -0,18 0,20 0,12 -0,09 0,19 0,19 0,54 0,15 1   

Snabb anp. 0,21 -0,06 -0,09 -0,07 0,29 0,32 0,02 0,32 0,32 0,41 0,19 0,61 1  

Risk -0,08 -0,13 -0,00 -0,24 0,14 0,04 -0,27 -0,01 -0,07 -0,06 -0,05 -0,09 -0,14 1 
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SWISH 
 Kön Ålder Sambo Bostad Kunskap Anv.frek. Kontor Anv.vänl. Anv.barh. Teknikintr. Soc.Norm Självförtr. Snabb anp. Risk 

Kön 1              

Ålder -0,06 1             

Sambo -0,08 0,32 1            

Bostad -0,16 0,45 0,47 1           

Kunskap 0,10 -0,23 -0,17 -0,20 1          

Anv.frek. -0,03 -0,25 -0,07 -0,09 0,52 1         

Kontor -0,01 0,25 0,22 0,28 -0,04 0,15 1        

Anv.vänl. -0,08 -0,21 -0,15 -0,14 0,55 0,69 -0,09 1       

Anv.barh. -0,10 -0,24 -0,18 -0,18 0,53 0,69 -0,11 0,98 1      

Teknikintr. 0,34 -0,34 -0,26 -0,36 0,22 0,08 -0,21 0,17 0,18 1     

Soc. Norm -0,12 -0,22 -0,10 -0,00 0,13 0,07 -0,13 0,21 0,19 0,24 1    

Självförtr. 0,32 -0,15 -0,12 -0,18 0,20 0,06 -0,09 0,21 0,20 0,54 0,15 1   

Snabb anp. 0,21 -0,06 -0,09 -0,07 0,27 0,22 0,02 0,29 0,28 0,41 0,19 0,61 1  

Risk -0,08 -0,13 -0,00 -0,24 -0,05 -0,24 -0,27 -0,12 -0,06 -0,06 -0,05 -0,09 -0,14 1 
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APPENDIX 3 - VIF 
 

 Internetbanken Mobilbanken Swish 

Kunskap 1,88 2,09 1,55 
Användarvänlighet 4,64 13,88 27,56 
Användbarhet 4,98 13,59 26,84 
Sociala normer 1,22 1,22 1,24 
Självförtroende 2,01 2,00 1,98 
Risk 1,37 1,26 1,27 
Teknikintresse 1,87 2,02 1,89 
Snabb anpassning 1,79 1,86 1,78 
Besök på kontor 1,45 1,24 1,24 
Kön 1,26 1,26 1,32 
Ålder 1,83 1,50 1,45 
Sammanboende 1,36 1,38 1,37 
Bostad 1,93 1,74 1,74 
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APPENDIX 4 – REGRESSIONSRESULTAT INTEGRERAD MODELL 

STEG 2, Utfallsvariabel: Beteende 
 

Internetbanken.  

 β        P-värde 

Konstant 2,56 0,01 
Upplevd attityd 0,21 0,23 
Kön -0,19 0,51 
Ålder 0,00 0,88 
Sammanboende 0,06 0,84 
Bostad -0,43 0,22 

 

STEG 3, Utfallsvariabel: Attityd       

Internetbanken. 

 β    P-värde 

Konstant 3,86 0,00 
Kunskap ** -0,95 0,06 
Användarvänlighet * 0,24 0,05 
Användbarhet -0,03 0,85 
Sociala normer 0,07 0,30 
Självförtroende ** 0,14 0,10 
Risk * -0,17 0,02 
Teknikintresse 0,07 0,36 
Snabb anpassning * -0,25 0,00 
Besök på kontor ** -0,13 0,06 
Kön -0,12 0,42 
Ålder 0,02 0,11 
Sammanboende 0,00 0,99 
Bostad -0,17 0,38 
Användningsfrekvens  -0,09 0,11 

 

 

 

Mobilbanken. 

 β        P-värde 

Konstant -0,74 0,53 
Upplevd attityd * 1,02 0,00 
Kön -0,42 0,29 
Ålder -0,01 0,86 
Sammanboende 0,20 0,63 
Bostad * -0,96 0,05 

 

 
Mobilbanken. 

 β        P-värde 

Konstant 3,29 0,00 
Kunskap -0,07 0,82 
Användarvänlighet  0,00 0,99 
Användbarhet 0,11 0,45 
Sociala normer ** 0,16 0,06 
Självförtroende ** 0,19 0,09 
Risk * -0,30 0,00 
Teknikintresse 0,02 0,83 
Snabb anpassning ** -0,17 0,09 
Besök på kontor * -0,16 0,03 
Kön -0,03 0,88 
Ålder -0,00 0,86 
Sammanboende -0,16 0,41 
Bostad 0,29 0,22 
Användningsfrekvens * 0,19 0,01 

 

 

 

Swish. 

 β        P-värde 

Konstant -2,36 0,01 
Upplevd attityd * 1,09 0,00 
Kön -0,22 0,40 
Ålder -0,00 0,93 
Sammanboende 0,01 0,98 
Bostad  0,15 0,65 

 
 

Swish. 

 β        P-värde 

Konstant 2,88 0,00 
Kunskap * 0,46 0,02 
Användarvänlighet  0,01 0,97 
Användbarhet 0,15 0,36 
Sociala normer * 0,23 0,00 
Självförtroende * 0,19 0,04 
Risk  -0,12 0,12 
Teknikintresse -0,11 0,18 
Snabb anpassning  -0,10 0,19 
Besök på kontor  -0,02 0,76 
Kön -0,19 0,25 
Ålder * -0,03 0,03 
Sammanboende 0,15 0,33 
Bostad -0,17 0,38 
Användningsfrekvens * 0,24 0,00 

 

* Motsvarar värden signifikanta på 5-procentsnivån.  ** Motsvarar värden signifikanta på 10-procentsnivån. 

 


