
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaliseringen av svensk bankverksamhet 
Om prisets påverkan av kundernas val 

Viktor Faltin & Erdyni Garmaev 

HT 2016 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
 
 

Handledare: Maria Fregidou-Malama & Ehsanul Huda Chowdhury  
Examinator: Lars-Johan Åge 



 

 

SAMMANFATTNING 
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Nivå: Examensarbete, Kandidatnivå, Företagsekonomi  

Författare: Viktor Faltin & Erdyni Garmaev  

Handledare: Maria Fregidou-Malama & Ehsanul Huda Chowdhury 

Datum: December 2016  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om faktorn pris påverkar konsumenter 

vid användning av bankens digitala tjänster. 

Metod: Vår studie är baserad på en kvantitativ forskningsmetod, som genomfördes med 

webbaserade enkäter. Av de 164 påbörjade enkäterna, fick vi ut 162 representativa svar. 

Av insamlad empirisk data gjorde vi sedan en korrelationsanalys med hjälp av 

programmet SPSS. 

Analys: Studien visar att variabeln pris har en påverkan på kunder i valet av att använda 

bankernas digitala tjänster. Pris tenderar att bli mindre framträdande då kunden upplever 

ett högt PU (upplevd användbarhet) eller PEOU (upplevd användarvänlighet). 

Förslag på vidare forskning: En replikation av denna studie hade varit intressant att se 

med ett annat urval. Vid genomförandet av denna studie har vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval, där större delen av respondenterna haft tidigare erfarenhet av 

internetbanken.  

Teoretiskt och Praktiskt bidrag: Studien tydliggör att priset har en betydelse för 

acceptansen av ny teknologi, i detta fall internetbanken. Prisets betydelse är större hos 

de respondenter som inte tidigare haft någon erfarenhet av teknologin. 

Nyckelord: Internetbank, Technology acceptance model, TAM, Pris, Icke-monetära 

kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Title: Digitaliseringen av svensk bankverksamhet 

Level: Final Assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration 

Authors: Viktor Faltin and Erdyni Garmaev 

Supervisors: Maria Fregidou-Malama; Ehsanul Huda Chowdhury 

Date: December 2016 

Aim: The purpose of this study is to assess if price is a factor, which has an influence 

on consumer’s utilization of a banks digital services (Internet banking). 

Method: Our study is based on a quantitative research method in the form of a web- 

based survey. Out of 164 initiated replies we received 162 representative responses. We 

then performed a correlation analysis of the empirical data by help of the program 

SPSS. 

Analysis: The results of the study show that the variable ‘price’ indeed influences 

customers in their choice to use the digital services of their bank. However, price has a 

tendency to be less prominent when customers report a high degree of PU or PEOU. 

Suggestions for further research: A replication of this study would be interesting to 

perform with a different sample. This study is based on a convenience sample because a 

major part of the respondents reported previous experience with internet banking. 

Theoretical and practical contribution of the thesis: The study contributes 

scientifically to the knowledge of price as a factor for acceptance of new technology, in 

this case internet banking. The price is reported as more important by respondents who 

did not have any previous experience of the technology. 

 

Keywords: Internet banking, Technology Acceptance Model (TAM), price, non-

monetary costs 
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till vårt ämnesval. Vidare presenteras 

de problem som kommer att undersökas, arbetets syfte och slutligen frågorna 

arbetet ämnar svara på. 

 

1.1 Bakgrund till digitaliseringen av svensk bankverksamhet 

 

Banksektorn innehar en central position i den globala ekonomin och har varit föremål 

för många externa och interna krafter i flera länder (Jayawardhena & Foley, 2000). 

Vidare menar Jayawardhena & Foley (2000) att av de externa krafterna, kommer 

sannolikt den tekniska utvecklingen att ha den mest långtgående effekten på 

verksamheten. Ny teknik, med fokus på internet, är en viktig drivkraft för interna 

förändringar. Inom verksamheten har externa krafter lockat nya aktörer och ökat 

kundernas inflytande. Interna förändringar har därför kraftigt förstärks av internet 

samtidigt som det orsakar stora förändringar i produkt- och tjänsteleverans. 

 

Banker erbjuder nuförtiden datorbaserade produkter och tjänster, av vilka 

konsumenterna kan utföra en mängd olika bankärenden själva. Dessa tjänster erbjuds 

också utanför bankens normala öppetider och ofta till ett lägre pris än det fysiska 

alternativet. För bankerna är de elektroniska banktjänsterna en billig distributionskanal. 

(Mols, 1998) 

 

När det gäller digital bankverksamhet i Sverige är de digitala tjänsterna högt 

prioriterade. För att understryka det digitala samhällets framfart återfinns investeringar i 

det digitala erbjudandet som punkt ett över Swedbanks prioriteringar för långsiktig 

konkurrenskraft och värdeskapande: (Swedbank, 2016). 

 

Under 2015 ökade användandet av de digitala tjänsterna med 24% jämfört med 

föregående år (Swedbank, 2016). Av Swedbanks (2016) totala kundstock är drygt 60% 

anslutna till den digitala delen och på frågan om vilka områden som banken framöver 
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ska fokusera på, svarar Anders Sundström, Swedbanks styrelseordförande: “att den 

tekniska förflyttningen ligger centralt för banken”. 

 

1.2 Internetbanken och konsumenternas val 

 

Vi befinner oss idag i ett samhälle där den digitala utvecklingen går lavinartat framåt. 

Internet är något som berör stora delar av vårt samhälle, ekonomi och relationer. Studier 

visar att antalet artiklar kring internet har ökat från 1-2% till 17% av alla vetenskapliga 

artiklar inom marknadsföring (John et al., 2013). Tidigare forskning visar att det globala 

nätet spelar en stor roll gentemot andra marknadsföringskanaler. Vi har därför valt att 

utföra vår studie inom ett område som rör både internet och marknadsföring. 

 

Företag använder sig idag av strategisk marknadsföring för att identifiera sina kunders 

behov och genom en marknadsplan hur de ska kunna tillfredsställa dessa. Tanken är 

vidare att företagets resultat och vinst ska påverkas positivt (Kerin & Peterson, 2013). 

Svensk bankverksamhet har under de senaste åren genomgått en stor förändring där 

kunder, på grund av teknikens utveckling, i många fall valt att övergå till bankernas 

digitala tjänster istället för att utföra bankärenden vid fysiska kontor (Swedbank, 2016). 

Idag använder 60% av Swedbanks kunder de digitala tjänsterna men, målet är att den 

siffran ska bli betydligt högre (Swedbank, 2016). 

 

Traditionella branscher såsom banker, försäkringsbolag och tidningar tar sig ut på 

internet och kämpar för att behålla sina marknader eller eventuellt erövra nya. Internet 

ger oss chansen att överskrida geografiska gränser och sänker inträdesbarriärer. 

Bankerna tillhör ett av de äldsta tjänsteföretagen i service- och finansbranschen, men 

ändå behöver bankerna anstränga sig för att hänga med i digitalisering av sina tjänster. 

De behöver vara moderna, snabba och effektiva. (Zuccaro & Savard, 2010) 

 

Idag är internetbanken den senaste och minst förstådda leveranskanalen för 

banktjänster. De fysiska och virtuella marknaderna har vissa substitutionseffekter. 

Användare som utnyttjar den virtuella marknaden mer frekvent använder i regel den 

fysiska marknaden mindre regelbundet (Lanting et al., 2011). Internet erbjuder ett nytt 

sätt att distribuera digitala tjänster, vilket kommer att ta bort verksamhet från de centralt 
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belägna kontoren och de täta kontorsnäten (Mols, 2000). Detta i sin tur riskerar att 

kannibalisera befintlig verksamhet. Vidare hävdar (Mols, 2000) att ett litet företag 

kommer att kunna interagera med och sälja sina tjänster till hela världen utan att behöva 

upprätthålla ett globalt nätverk av kontor.  

 

Det ökade antalet internetanvändare breddar omfånget för det enskilda företaget och 

inträdeshinder i vissa branscher kommer att bli lägre. I tjänsteföretagsbranschen som 

banken befinner sig i förändrar detta fördelningen av distributionskanalstrukturen. 

Genom internetbanken kan användaren ta del av kundspecifik information, genomföra 

transaktioner, få tillgång till en rad interaktiva finansiella kalkylatorer och kalkylblad, 

anpassa av innehåll och interagera med en bankrådgivare. (Mols, 2000)  

 

Marknadsstudier visar att behovet av att utveckla och upprätthålla långsiktiga relationer 

med kunder är av stor vikt (Araújo et al., 2016). Internet är enbart ett verktyg, det är inte 

en konkurrensstrategi eller förmågan att leverera strategin. Banken behöver fortfarande 

anstränga sig för att etablera hållbara kundrelationer, sköta varumärkeskapital och 

medvetenhet. Kunder föredrar ett urval av marknadsföringskanaler och förväntar sig att 

alla kanaler inklusive internet arbetar tillsammans (Bens & Day, 2005). De faktorer som 

stimulerar bankerna att genomföra och utveckla digitala banktjänster är konkurrens med 

andra banker, kunders efterfrågan och tillgängligheten av tekniken (Szopiński, 2016). 

 

Tidigare undersökningar av de faktorer som påverkar kunder att börja använda 

bankernas digitala tjänster har bland annat använt sig av Technology Acceptance Model 

(TAM). TAM är en modell som i grunden använder faktorerna Percieved Usefulness 

(PU) och Percieved Ease Of Use (PEOU) (användbarhet och användarvänlighet) för att 

bestämma acceptansen för ny teknologi för kunderna. De tidigare studierna har påvisat 

att framförallt PU haft en inverkan på kundernas beslut tillsammans med unikt utvalda 

faktorer. Exempel på sådana faktorer är säkerhet, digital infrastruktur och statligt stöd 

(Chong et al., 2010; Juwaheer et al., 2013).  
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1.3 Problematisering kring priset som bestämelsefaktor.  

 

Priset anses vara en viktig faktor för en stor del av konsumenterna vid köp av nya 

produkter eller tjänster. Generellt sett har undersökningar kommit fram till att priset 

minskar acceptansen för nya teknologier (Krishnan et al., 1999; Luarn & Lin, 2005).   

 

Ekonomer har länge erkänt att penningpriset inte är den enda typen av kostnad som 

konsumenterna anser viktig för att erhålla produkter och tjänster (Wilson et al., 2012). 

Vidare menar Wilson et al. (2012) att efterfrågan är inte bara en funktion av 

penningpriset, utan påverkas av andra kostnader också. Icke-monetära kostnader är en 

annan typ av kostnad som påverkar konsumenterna när de köper och använder en tjänst. 

Tidskostnader, sökkostnader och psykologiska kostnader tas ofta in i beräkningen av 

konsumenterna vid köp eller återköp av en tjänst eller produkt. De icke-monetära 

kostnaderna kan ibland vara viktigare än penningpriset. Alla konsumenter har olika 

kostnads- och prisprioriteringar. En del konsumenter är villiga att vänta längre eller resa 

längre för att få sina banktjänster på ett säkert eller billigt sätt. Andra konsumenter 

värderar bekvämlighet, enkelhet och smidighet. (Wilson et al., 2012) 

 

I en tidigare studie som undersökt vilka faktorer som påverkar konsumenter att börja 

använda mobilbaserade betalningar var penningvärdet en faktor som undersöktes. 

Penningvärde definieras som konsumenternas upplevda värde i förhållande till pris. 

Denna faktor visade sig inte ha någon påverkan på konsumenternas beslut att börja 

använda de mobilbaserade betalningarna, utan faktorer som PU och PEOU var 

framförallt de faktorer som påverkade. (Upadhyay & Jahanyan, 2016) 

 

Till skillnad från den tidigare nämnda studien visade en annan studie i Taiwan (Wu & 

Wang, 2005), med hjälp av TAM, att konsumenternas kostnad för handel och tjänster 

via mobilen var en stor faktor som påverkade konsumenternas beslut att överge den 

fysiska handeln. I ett inledande skede av övergången har pris en stor inverkan på 

konsumenterna, för att sedan minska när faktorer som PU och PEOU upptäcks. 

Banktjänster var en av tjänsterna som undersöktes i studien (Wu & Wang, 2005). 
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Grönroos (1990) hävdar att självbetjäningens framgång beror på kundens nivå av 

engagemang och fördelarna de uppfattar. Med andra ord måste kunderna vara 

motiverade och se belöningarna för att ta del i självbetjäningsprocessen. 

 

Automation har gjort det möjligt för operatörer att erbjuda billigare 

transaktioner. Vidare är det fastställt att nöjda kunder är mindre priskänsliga än 

missnöjda kunder (Mols, 1998). Inom banksektorn, menar Mols (1998) att 

internetbankanvändare är mindre priskänsliga. Konsumenter som använder 

specialverktygen är mottagliga för att betala mer eftersom de känner ett värde i de 

automatiserade tjänsterna. Detta bekräftades i en studie av tyska konsumenter som hade 

ett "starkt eller betydande intresse" i mobilbanken; majoriteten av dessa konsumenter 

visade sig vara villiga att betala extra för den här tjänsten (Gelzus Research, 2003). I 

motsats till det nyss nämnda, visar en studie i Portugal att användare av Self-Service 

Technology var betydligt mer priskänsliga än icke-användare (Proença & Rodrigues, 

2011). 

 

1.4 Problematisering 

 

Svensk bankverksamhets digitala tjänster är ett av de områden som banker lägger störst 

fokus på idag. Bankerna arbetar för att effektivisera, optimera och vinstmaximera sin 

verksamhet. Problemet vi ämnar undersöka är huruvida priset påverkar användningen 

av bankens digitala tjänster. Det finns tidigare forskning som behandlar TAM och 

internetbanken (Chong et al., 2010; Karjaluoto et al., 2002; Pikkarainen et al., 2004), 

TAM och pris (Wu & Wang, 2005; Luarn & Lin, 2005; Upadhyay & Jahanyan, 2016) 

samt prisets uppdelning i penningpris och icke-monetära kostnader (Wilson et al., 

2012). Det finns däremot ingen tidigare forskning kring TAM, internetbanken och pris 

kombinerat för att se prisets påverkan av konsumenternas beslut i användningen av 

internetbanken. Det finns inte heller någon tidigare forskning där de icke-monetära 

kostnaderna tas i beaktning vid användningen av internetbanken. Vi menar att det finns 

ett gap i forskningen gällande hur penningpriset och de icke-monetärakostnaderna 

påverkar konsumenterna att börja eller fortsätta använda internetbanken.  
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Vi vill öka förståelsen om faktorn pris (både penningpris och icke-monetärakostnader) 

kan ha en inverkan på konsumenternas beslut. Finns det en möjlighet för banken att öka 

antalet kunder som använder de digitala tjänsterna genom prisjusteringar? 

 

1.5 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om faktorn pris påverkar konsumenters 

användning av internetbanken.  

 

Denna studie ämnar att svara på två stycken frågor: 

 

 Påverkar priset konsumenternas val att använda internetbanken? 

 

 Påverkar icke-monetära kostnader konsumenternas val att använda 

internetbanken? 

 

1.6 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa denna studie till bankverksamheten i Sverige. I de fall vi hämtat 

informationen om svensk bankverksamhet har vi valt att göra det uteslutande från 

Swedbank. Vi anser att Swedbank kan ses som representativ för marknaden då de, sett 

till antalet kunder, är den största banken i Sverige. 

 

Vidare är studien avgränsad på så sätt att hänsyn enbart tas till priset av de digitala 

tjänsterna inom banken. Vi kommer således inte att undersöka huruvida pris är en 

generell faktor som påverkar konsumenternas beslut av användning av bankens icke-

digitala tjänster och produkter.   
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2. TEORI 

I teorikapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

elektroniska banktjänster följt av information and communication technology (ICT), 

Technology Acceptance Model och avslutningsvis faktorn pris. 

 

2.1 Elektroniska banktjänster 

 

Elektroniska banktjänster är en bred konstruktion som består av flera 

distributionskanaler. Det bör noteras att de elektroniska banktjänsterna utgör en större 

plattform än bara bank via internet. Termen elektroniska banktjänster kan beskrivas som 

tillhandahållande av information och tjänster från en bank till sina kunder via dator, TV 

eller telefon (Daniel, 1999). Det kan exempelvis beskrivas som en elektronisk koppling 

mellan bank och kund för att förbereda, hantera och kontrollera finansiella 

transaktioner. Den elektroniska banken har tre typer av distributionskanaler, telefon, 

dator och internet (Daniel, 1999). 

 

Dagens leveransplattform väntas övergå från trådbundna internetanslutningar till trådlös 

mobil teknik. Det förutsågs redan innan smartphone-eran att elektroniska banktjänster 

inte enbart skulle kunna utföras på en datorskärm. Idag använder allt fler kunder sin 

mobiltelefon eller annan trådlös enhet för att utföra sina bankärenden. Med dessa nya 

teknologier kan kunder exempelvis se bankkonton och transaktionshistorik, initiera 

betalningar samt utföra köp och sälj av värdepapper. Kunderna kan i många fall även 

kontakta sin bank via plattformen. (Daniel, 1999) 

 

Parasuraman et al. (2005) ser flera fördelar med elektroniska banktjänster. Banker som 

tillhandahöll elektroniska tjänster hade mer nöjda kunder, mer långsiktiga relationer och 

lockade fler kunder. Vidare konstaterades fördelar såsom utveckling av befintliga 

kundrelationer, ökning av försäljning och marknadsandelar, förbättrad företagsimage, 

minskade kostnader samt ökade vinstmarginaler och affärsresultat. 
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2.2 Conception of Internet Banking 

 

Den mest generella typen av elektroniska banktjänster i vår tid är internetbanken. Där 

kan konsumenterna kontrollera saldon på sina konton, överföra pengar och beställa 

elektroniska fakturor etc. Internetbanken tillhandahåller även så att kunderna kan 

ansöka om lån, handla med aktier och fonder samt se sina transaktioner eller 

insättningskvitton. De tjänster som finns för internetbanken varierar från bank till bank. 

Termerna internet banking och online banking används ofta i litteraturen men 

innebörden är densamma. Internet är den viktigaste kanalen för elektroniska 

banktjänster och erbjuder fördelar för banker och deras kunder (Karjaluoto et al., 2002). 

De främsta fördelarna för bankerna är kostnadsbesparingar, möjlighet att nå nya 

segment av potentiella kunder, effektivitet, förbättring av bankens rykte, bättre 

kundservice och tillfredsställelse (Jayawardhena & Foley, 2000).  

 

För kunderna innebär internetbanken i många fall ett högre värde. Med hjälp av internet 

är banken inte längre bunden till öppettider eller fysiska kontor. Konsumenter över hela 

världen har enkelt tillgång till sina konton 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. 

Internetbanken erbjuder ett komplett utbud av tjänster, inklusive vissa tjänster som inte 

erbjuds på kontor. Internetbanken har även fördelen att kunden slipper restider till och 

från bankkontoren. Detta sparar både tid och pengar, är bekvämt och tillgängligt 

(Karjauloto, 2002.  

 

Kunderna kan hantera sina bankärenden när de önskar och har möjlighet att på ett mer 

privat sätt interagera med banken. Internetbanken ger kunden fler fördelar till lägre 

kostnader. Turban et al. (2000) visar att internetbanken är fördelaktig för kunderna på 

grund av kostnadsbesparingar, tid och utrymme. Den erbjuder snabba svar på klagomål 

och andra fördelar för en enklare bank. För att sammanfatta elektroniska banktjänster i 

allmänhet, och internetbank i synnerhet, erbjuder internetbanken många fördelar för 

både tjänsteleverantörer och deras kunder (Turban et al., 2000). 
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2.3 Information and communication technology (ICT) 

 

Aliyu (2012) anser att den snabba spridningen av informations- och 

kommunikationsteknik (ICT) har gjort elektroniska banktjänster till den bästa kanalen 

för att erbjuda banktjänster och produkter till kunderna. Kvaliten på banktjänster har 

lockat uppmärksamhet bland forskare och bankchefer på grund av sin starka effekt på 

företagets resultat, lönsamhet och kundservice. Därför överväger nu banker att involvera 

internetbanken som en del av sin strategiska plan. 

 

Tillväxten av informationstjänster och IT-acceptans har gjort att användningen har 

studerats med hjälp av olika modeller. Varierande slutsatser har dragits från dessa 

studier som ger nya insikter på både individ- och organisationsnivå, med fokus på ett 

land eller en uppsättning av länder. Varje modell som har föreslagits i litteraturen har 

samma beroende variabel, användning eller avsikt att använda (Dauda & Lee, 2015). 

Dauda och Lee (2015) förklarar teknologiacceptansen som en informationsteori som 

påvisar hur användarna kommer att acceptera och använda en viss teknik. Dessa teorier 

visar att när användare presenteras med en ny teknik, påverkar ett antal faktorer deras 

beslut om hur och när de kommer att använda det. 

 

Utökad användning av smartphones har ökat efterfrågan på mobila banktjänster och 

kommer att ha en betydande inverkan på marknaden (Dauda och Lee, 2015). 

Ett exempel är integrationen av uttagsautomater med smartphones, där den mobila 

enheten ersätter uttagsautomaten. Enligt Dauda och Lee (2015) uppskattar konsumenter 

när det finns en större kontroll över transaktioner från användarnas sida vid kontakt med 

teknik som internetbanken och mobila banktjänster. 

 

2.3.1 ICT:s roll för bankverksamheten 

 

Claessens et al. (2001) stöttar ICT:s roll i banksektorn, ICT tillåter den globala 

ekonomin att bygga upp ett finansiellt system istället för att först etablera en fullt 

fungerande finansiell infrastruktur. Eftersom elektroniska banktjänster är billigare, 

innebär det minskade kostnader för leverantörer och mindre sökning samt 

omställningskostnader för konsumenterna. Claessens et al. (2001) anför att detta innebär 
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att bankerna kan marknadsföra jänster och produkter som omfattar mindre 

transaktioner, erbjuda lån till låntagare med lägre inkomst och nå ut till konsumenter 

även i avlägsna områden. 

 

Aliyu (2012) gör gällande att ur ett konsumentperspektiv, med den kompetens som 

konsumenterna idag har kring internetanvändning, så ses kostnader för kringutrustning 

såsom hemdator, router eller smarta telefoner inte som ett hinder för användning av nya 

innovationer. 

 

Det viktigaste ekonomiska argumentet för att anta internet som en leveranskanal baseras 

på den förväntade minskningen av omkostnader som möjligörs genom att minska och 

slutligen eliminera de fysiska bankkontoren och medförande kostnader. Enligt 

DeYoung (2005) gäller detta särskilt i det spanska banksystemet, där bankerna är mest 

överrepresenterade med fysiska bankkontor i Europa. Som det framgår av Delgado et al. 

(2006) studie kan internet som leveranskanal generera skalfördelar i överskott gentemot 

de traditionella distributionskanalerna.  

 

DeYoung et al. (2007) hänvisar till internetbanken som en "innovationsprocess som 

fungerar främst som ett substitut för fysiska bankkontor för att leverera banktjänster". 

När det gäller de spanska bankerna, finns vissa opålitliga bevis som visar att 

fördelningen av internetkanalen har lägre enhetstransaktionskostnader än de två andra 

distributionskanalerna, kontor och telefon, för en viss typ av transaktion såsom 

överföring av pengar, hypotekslån, förmedling eller inlåning. 

 

 

2.4 Technology Acceptance Model 

 

Technology acceptance model (TAM) är en modell som har varit väl använd i de 

observerade studier som undersökt vilka faktorer som påverkar bankkunder att använda 

digitala banktjänster. Modellen bygger på hur användare kommer att acceptera både ny 

och gammal teknologi utifrån två grundläggande variabler. TAM förutsätter att 

användare som presenteras för ny teknologi kommer att influeras av ett antal faktorer 

som bestämmer när och om de kommer att acceptera den nya teknologin (Davis, 1989).  
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Modellens grundläggande faktorer är Percieved Usefullness (PU) och Percieved ease of 

use (PEOU) som fungerar som beskrivande av användarnas faktiska beteende. Davis 

(1989) definierade dessa faktorer som: PU “i vilken grad en person tror att med hjälp 

av systemet skulle förbättra hans eller hennes arbetsinsats” och PEOU “i vilken grad 

en person anser att användning av systemet skulle vara fri från ansträngning”. Dessa 

faktorer är inställningsvariabler och påverkar vilka attityder användarna har för att 

acceptera den nya teknologin (Pavlou, 2003).  

 

Figur 1 visar hur TAM i sitt grundutförande såg ut vid introduceringen 1989 (Davis et 

al., 1989). Attityden som en person har till den nya teknologin mynnar sedan ut i 

Behavioral intention to use (BI). BI i sin tur definieras som “styrkan i en persons 

intention att utföra ett specificerat agerande” (Davis et al., 1989). Det vill säga att är 

intentionen tillräckligt stark kommer personen i fråga med större sannolikhet att 

använda teknologin.      

 

Det hela blir som en kedjereaktion där utvärderingen av om personen i fråga känner ett 

högt PU- och PEOU-värde kommer det att påverka BI gentemot att använda teknologin. 

Avslutningsvis påverkar BI personens intention till att använda teknologin. Höga värden 

genererar, som tidigare nämnt, en större chans att teknologin används, actual system use 

(AU). 

 

 

Figur 1. TAM-modell (Davis et al., 1989, s. 985) 
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2.4.1 Utökning av faktorer i TAM 

 

Davis (1989) presenterar i sin studie att faktorer som påverkar en persons acceptans för 

nya teknologier kan vara många, fler än de två som presenterats i TAM. Detta öppnar 

upp för vidare studier där forskaren kan använda olika typer av faktorer och variabler. 

Det finns forskning som valt att använda egenkomponerade versioner av TAM, där 

faktorer och variabler lagts till utifrån originalmodellen. 

 

Fathema et al. (2015) presenterar i sin studie, om vilka faktorer som påverkar studenter 

och lärare att använda utbildningsplattformar (LMS), en TAM-modell med betydligt 

fler faktorer än de två grundläggande, se figur 2. Anledningen till att forskarna valde att 

lägga till tre stycken faktorer var för att få en bättre förståelse (Fathema et al., 2015).  

 

Figur 2. TAM-modell (Fathema et al., 2015, s. 213) 

 

De tre faktorer som lagts till är; System quality (SQ), Percieved self-efficacy (PSE) och 

Facilitating conditions (FC). SQ definieras som kvalitén relaterad till funktion, 

snabbhet, interaktion, innehåll samt kapacitet för LMS (Fathema et al., 2015). PSE 

definieras som “den enskildes bedömning av hans eller hennes förmåga att organisera 

och utföra de handlingar som krävs för önskad effekt.”. FC som är den sist tillagda 

faktorn definieras som “tillgängligheten av relaterade resurser”, där exempelvis 

teknisk hjälp benämns (Fathema et al., 2015). 
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I Juwaheers et al. (2012) studie har man undersökt vilka faktorer som får personer på 

Mauritius att börja använda internetbanken. I figur 3 ser vi vilka faktorer som forskarna 

valde att arbeta utefter. Faktorer tillagda i denna studie är Security, Trust och Level of 

awareness. Level of awareness definieras som “nivån av information konsumenten har 

om internetbanken”. Security finns med som en faktor på grund av den känsliga 

information som internetbanken innehåller. Författarna anför att ju högre säkerhet 

internetbanken har, desto större möjlighet finns det att konsumenterna börjar använda 

internetbanken. Sista faktorn, Trust, beskrivs vara en faktor som agerar tillsammans 

med Security. De menar att tilliten delvis påverkas av säkerheten. 

 

Figur 3. TAM-modell (Juwaheer et al., 2012, s. 214)  

 

Det sista exemplet kommer från en studie gjord i Vietnam om vilka faktorer som 

påverkar användningen av internetbanken, se figur 4. Även här utgår författarna från 

TAM och har lagt till faktorerna Government support och Trust i sin studie. Trust 

beskrivs, likt förra exemplet, som tilliten konsumenterna har för den nya teknologin. 

Government support beskrivs som den digitala infrastrukturen, det vill säga utbyggnad 

av internetuppkoppling och säkerhet kring detta (Chong et al., 2010).   
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Figur 4. TAM-modell (Chong et al., 2010, s. 274) 

 

Samtliga tre exempel har använt TAM i sitt grundutförande i sina studier, men utökat 

med egna faktorer och variabler. Dessa faktorer är i många fall exklusivt anpassade 

utefter bland annat de geografiska förutsättningarna eller observationsföremålen.  

2.4.2 Kritik mot TAM 

 

TAM är en modell som fått utstå kritik, trots sitt frekventa användande i 

forskningsstudier.  Chuttur (2009) anför att TAM är begränsad i sin förklarings- och 

prognostiserande förmåga. Författaren pekar på att forskning som gjorts med hjälp av 

TAM saknar tillräckliga värden, relevans och logik. Benbasat & Barki (2007) menar i 

sin tur att forskares uppmärksamhet avleds från andra viktiga faktorer och 

forskningsfrågor samt att TAM skapar en illusion av korrekta analyser. De anför även 

att TAM:s flitiga användande och utökning av variabler för att anpassa modellen, 

istället lett till teoretiskt kaos och förvirring. Lunceford (2009) hävdar i sin kritik att PU 

och PEOU inte tar i beaktning exempelvis kostnadsfrågor, som kan tvinga användare att 

anta den nya teknologin. Det har även gjorts studier med TAM, där resultatet visat att 

PEOU inte alls i samma utsträckning påverkat användarnas attityder och intentioner att 

börja använda teknologin (Pikkarainen, 2004; Wu & Wang, 2005).      
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2.5 Pris som variabel 

 

Priset är en av de viktigaste faktorerna som påverkar konsumenternas adoption av 

innovation. Om konsumenterna ska använda ny teknik måste tekniken vara rimligt 

prissatt i förhållande till alternativen. Annars kan accepterandet av den nya tekniken inte 

vara lönsamt från kundens synvinkel. (Aliyu et al. 2012) 

 

Priset är den summa av pengar som betalas för en produkt eller tjänst, eller summan av 

de värden som kunderna upplever att den får genom att använda produkten eller tjänsten 

(Armstrong & Kotler, 2010, s 246). Mer allmänt så är priset summan av alla de värden 

som kunderna betalar och värdet av de fördelar kunden upplever när de använder en 

produkt eller tjänst. Priset är även ett av de mest flexibla elementen i marknadsförings-

mixen. Till skillnad från produktegenskaper, kan priserna ändras snabbt. Samtidigt så är 

det största problemet med prissättning att företag ofta är för snabba att rabattera sina 

priser för att sälja, istället för att övertyga kunderna om att deras produkt har ett högre 

värde och därför ett högre pris. (Armstrong et al., 2010) 

Före prissättning måste företaget besluta om sin övergripande marknadsföringsstrategi 

för produkten eller tjänsten. Prissättning kan spela en viktig roll för att uppnå företagets 

mål på många nivåer. Ett företag kan sätta priser för att locka nya kunder eller på ett 

lönsamt sätt behålla befintliga (Armstrong & Kotler, 2010). De kan hålla priserna låga 

för att förhindra konkurrens från att komma in på marknaden eller fastställa priserna på 

konkurrenternas nivåer för att stabilisera marknaden. Priserna kan sänkas tillfälligt för 

att skapa spänning för ett varumärke eller en viss produkt eller tjänst. Eller så kan en 

produkt prissättas för att hjälpa försäljningen av andra produkter i företagets linje. Priset 

är bara en av marknadsmixens verktyg som ett företag använder för att uppnå sina 

marknadsföringsmål (Armstrong & Kotler, 2010). 

En bra prissättning börjar med en förståelse för hur kundernas uppfattningar om värde 

påverkar de priser som de är villiga att betala. Konsumenterna balanserar priset på en 

produkt eller tjänst mot fördelarna med att äga den. Varje pris bolaget kan ta ut kommer 

att leda till en annan nivå av efterfrågan (Wilson et al., 2012). Vidare menar Wilson et 

al. (2012) att efterfrågekurvan visar hur stor efterfrågan som finns för en produkt eller 
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tjänst, under en given tidsperiod för olika priser. När efterfrågan och pris är omvänt 

relaterade betyder det att ju högre pris desto lägre efterfrågan (Se figur 5). 

 

Figur 5. Efterfrågan och prismodell (Egen version av Wilson et al. 2012, s. 395) 

När det gäller priserna i tjänstebranscher så gäller, eftersom tjänster inte produceras på 

en fabrik, att tjänsteföretag har flexibilitet i de konfigurationer av tjänster som i sin tur 

kan leda till komplexa och komplicerade prisstrukturer. Priset på exempelvis ett 

finanspaket kan innehålla både offline- och online-tjänster inom bank såsom bankkort, 

överföring av pengar, finansiell rådgivning, handel med aktier och så vidare. Det visar 

att tjänsteleverantörer ofta har en stor grad av variering (Wilson et al., 2012). 

Wilson (2012) menar att ”a price point in memory for a good or a service” definieras 

som referenspris. En faktor som leder till bristande noggrannhet av referenspriser är att 

den enskilda kundens behov varierar. Några av dem behöver ett ”stort paket” av 

banktjänster, andra endast grundläggande tjänster.  

 

2.5.1 Icke-monetära kostnader 

Ekonomer har länge varit medvetna om att penningpriset inte är den enda kostnaden 

som konsumenterna betalar för att erhålla produkter och tjänster (Wilson et al., 2012). 

Icke-monetära kostnader (Non-monetary costs) är den andra delen av det pris 

konsumenter betalar när de köper och använder en tjänst (Se figur 6).  
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Tidskostnader, sökkostnader och psykologiska kostnader är ofta med i bedömningen av 

när man ska köpa en tjänst och kan ibland vara viktigare än penningpriset (Wilson et al., 

2012). När det gäller banktjänster antar vi att tidskostnader och bekvämlighetskostnader 

är viktigt bland de icke-monetära kostnaderna. Kunder har möjligheten att spara både 

tid och pengar om de utför sina bankärenden digitalt och var dem än befinner sig. 

Eftersom de flesta tjänster som produceras är immateriella och tillverkas med en viss 

grad av fysiskt deltagande av kund, kräver banktjänster tid. Kunden får således vänta i 

kö för att interagera med tjänsteleverantören. Det kan även vara så att man får vänta tills 

tjänsteleverantören får tid, vilket kan kräva bokning. Kunder väntar ofta i kö och denna 

kostnad kallar Wilson et al. (2012) för tidskostnader. 

Gällande bekvämlighetskostnader (Convenience costs) så är det troligen mer korrekt att 

kalla dem för en obekväm kostnad (Wilson et al., 2012). Om kunden måste resa till en 

plats där tjänsten utförs medför det en kostnad och kostnaden blir större när resan är 

svår och lång, till exempel för en äldre person. Om öppettider överlappar med kundens 

arbetstid leder det till ytterligare bekvämlighetskostnader.  

Figur 6. Kostnadsindelningsmodell  (Egen version av Wilson et al. 2012, s. 398) 
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Alla kommer att ha olika prioriteringar vad gäller kostnader. Vissa människor kommer 

att vänta längre eller resa längre för att exempelvis få sin bil servad för att spara pengar. 

Andra kommer att vara mer bekymrade över bekvämlighet och kommer att söka 

närmaste bilverkstad, oavsett vad priset är. Kvalitet kan vara viktigare för andra och de 

kommer att resa längre för ett servicecenter som de uppfattar erbjuder bättre kvalitet. 

I vårt fall där vi studerar digitala banktjänster kan både priset och icke-monetära 

kostnader spela en viktig roll för konsumenterna vid valet av bankernas 

distributionskanal.  

 

2.6 Teoretisk modell – samverkan mellan pris och TAM 

 

För att kunna testa variabeln pris i relation till användningen av bankens digitala tjänster 

så kommer vi att använda oss av en TAM-modell. Vår egen TAM-modell (se figur 7) 

innehåller modellens ”grundvariabler”, Perceived usefulness och Perceived ease of use. 

Vi har även adderat variabeln pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna studera om variabeln pris har en påverkan på användandet av bankens 

digitala tjänster så kommer vi att analysera våra data med hjälp av en 

korrelationsanalys. Korrelationsanalysen kommer att visa om det finns ett samband 

mellan modellens olika variabler och intentionen att använda systemet.  

 

Figur 7. TAM-modell (egen konstruktion av Wu & Wang, 2005, s. 722) 
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3. METOD 
I metodkapitlet presenteras hur studien har genomförts, hur det empiriska materialet 

samlats in och hur det analyserats. Avslutningsvis tas kriterier för kvantitativ forskning 

upp. 

 

3.1 Val av forskningsdesign/forskingstrategi 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvantitativ metod med webbaserade 

enkäter. Fördelarna med att använda sig av en enkätundersökning, i jämförelse med 

strukturerade intervjuer, är att den är kostnadseffektiv, lättare att anpassa efter 

respondenternas behov, det uppstår ingen variation av formulering på frågor och att 

intervjuareffekten inte uppstår (Bryman och Bell, 2013). Det är framförallt 

kostnadseffektiviteten och att det är enkelt att anpassa till respondenterna som tilltalat 

oss att välja en enkätundersökning.  

 

Vi har haft begränsat med tid och resurser vid genomförandet av studien, vilket vidare 

talar för att enkäter har fördelar i vår undersökning. Enkäter är lättare att anpassa för 

respondenterna, då de i lugn och ro på valfri plats kan svara på frågorna. Strukturerade 

intervjuer kräver mer tid och en person som håller i intervjun finns på plats (Bryman 

och Bell, 2013).    

 

Vidare finns även nackdelar med att använda sig av enkäter i jämförelse med 

strukturerade intervjuer när man bedriver forskning. Bryman och Bell (2013) tar upp 

nackdelar såsom att hjälp med tolkning av frågor inte är möjligt, uppföljnings- och 

sonderingsfrågor är uteslutna, alla typer av frågor passar inte en enkät och att 

respondenter har en tendens att snabbare tröttna på frågorna i en enkät. 

 

Vad som då är viktigt, är att vara noggrann i sin utformning av enkäten, så att dessa 

nackdelar påverkar så lite som möjligt. Vår utmaning med enkätfrågorna har varit att 

utforma frågorna på ett sätt så att det finns en minimal risk för feltolkning, använda oss 

av frågor som passar en enkät och banta ner antalet frågor så att respondenterna inte 

hinner tröttna. Detta har vi vidtagit utan att försöka tumma på kvaliten.       
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3.2 Population 

 

En population är samtliga enheter varifrån man sedan gör sitt urval ifrån (Bryman och 

Bell, 2013; Macdonald & Headlam, 2008; Kathari, 2004). Bryman och Bell (2013) 

vidareutvecklar med att förklara att populationen innehåller enheter, då det inte 

nödvändigtvis behöver vara människor man avser att undersöka.  
 

I vår studie innefattar populationen både män och kvinnor, i alla åldersintervall. Vi har 

valt att inte utesluta personer som inte har tidigare erfarenhet av internetbanken, då vi 

finner denna grupp intressant, just i förhållande till variabeln pris. Vi är medvetna om 

att vi inte kommer att kunna undersöka hela vår population.  
 

Att vi använder oss av en webbaserad enkätundersökning kan ha sina fördelar för att nå 

ut till populationen (Macdonald & Headlam, 2008; Kothari, 2004). Kothari (2004) 

menar att personer som vi fysiskt inte kan nå, kan medverka då enkäten är webbaserad. 

Vi är däremot medvetna om det faktum att populationen enbart kommer innehålla 

personer som har internetuppkoppling, vilket är en av nackdelarna med en webbaserad 

enkätundersökning (Macdonald & Headlam, 2008).  
 

3.3 Urval 

 

Urvalet är den del av populationen som antingen medvetet eller slumpmässigt väljs ut 

för ett studium (Bryman och Bell, 2013). Vi har däremot ingen möjlighet att nå ut till 

hela populationen utan är tvungna att göra ett urval. Vi bestämde oss för att använda ett 

bekvämlighetsurval i denna studie, det vill säga att urvalet kommer att innefatta 

enheter/personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman och Bell, 

2013).  

 

3.3.1 Kommunikation med respondenter 

 

Vi har kontaktat våra respondenter genom olika kanaler, men som Macdonald & 

Headlam (2008) redan antytt, är vi tvungna att nå ut till respondenter med 
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internetuppkoppling. Sociala medier, exempelvis Facebook, och email är de primära 

kanalerna vi arbetat med för att få tag i våra respondenter.    

 

3.4 Operationalisering 

 

För att omvandla olika begrepp till mätbara variabler så behöver man operationalisera 

de olika forskningsbegreppen (Bryman & Bell, 2013). Enligt Ejlertsson (2014) görs 

begreppen i en operationalisering så att man får reda på hur begreppen ska mätas. 

Författaren menar vidare att operationaliseringen fungerar som en nedbrytning av 

begreppen. Målet med operationaliseringen är att få fram enkätfrågor som kan 

appliceras så att de mäter just de variabler som studien ämnar att undersöka.  I vår 

studies operationalisering (se Tabell 1) har vi begreppen; pris, Percieved Usefulness, 

Percieved ease of use samt Behavioral intention to use som operationaliserats ned till 

mätbara variabler.  

  

Tabell 1. Operationaliseringstabell (egen) 

Variabel Definition av variabel Antal 
frågor 

Källor 

 
 
Pris,  
kostnader, 
icke-monetära 
kostnader 

 
 
I vilken grad användaren uppfattar 
internetbankens pris som skäligt. 

 
 
5 

Wu & Wang, (2005), 
Luarn & Lin, (2005)  

 
 
 
Percieved 
Usefulness 
(PU) 

 
 
 
I vilken grad användaren uppfattar 
internetbanken som användbar. 

 
 
 
3 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 



 

22 

 

 
 
 
Percieved ease 
of use (PEOU) 

 
 
 
I vilken grad användare uppfattar 
internetbanken som 
användarvänlig.  

 
 
 
3 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 

 
 
 
Behavioral 
intention to use 
(BI) 

 
 
I vilken grad användare har 
intention att fortsätta alternativt 
påbörja användning av 
internetbanken 

 
 
 
2 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 

 
 

3.4.1 Operationalisering av enkätens frågor 

 

Frågorna som varje begrepp resulterat i är inspirerade från tidigare studier som 

operationaliserat begreppen förut. De åtgärder vi har gjort är i de flesta fall översättning 

av frågorna och anpassning språkligt för att de ska vara lämpade för vår undersökning.  

 

Frågorna som är utformade för att mäta variabeln pris har haft inspiration av studier 

genomförda av Wu & Wang (2005) och Luarn & Lin (2005). Frågorna som ska mäta 

övriga variabler har inspirerats av studier genomförda av Davis (1989), Pikkarainen et 

al. (2004) och Chong et al. (2010).  

 

De operationaliserade prisfrågorna är (enkätordning): 

 

 Fråga 8 – Jag anser att det kostar mig för mycket pengar att använda 

internetbanken 

 Fråga 9 – Jag värdesätter att kunna utföra mina bankärenden var jag än 

befinner mig 
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 Fråga 12 – Jag skulle vara villig att betala följande belopp per år för 

internetbanken (0kr, 50kr, 175kr, 300kr & 400kr) 

 Fråga 13 – Jag anser att kostnader för utrustning är ett problem för användning 

av internetbanken 

 Fråga 14 – Jag skulle använda internetbanken före fysiska kontor, om kostnaden 

var densamma 

 

De operationaliserade frågorna kring percieved usefulness är: 

 

 Fråga 4 – Jag anser att internetbanken effektiviserar mina bankärenden 

 Fråga 5 – Jag anser att utan internetbanken skulle det vara svårare för mig att 

utföra mina bankärenden 

 Fråga 6 – Jag anser att internetbanken gör att jag kan utföra mina bankärenden 

oftare 

 

De operationaliserade frågorna kring percieved ease of use är: 

 

 Fråga 7 – Jag anser att internetbanken är enkel att använda 

 Fråga 10 – Jag anser att internetbanken är lätt att förstå sig på 

 Fråga 11 – Jag anser att internetbanken har de funktioner jag behöver 

 

De operationaliserade frågorna kring behavioral intention to use är: 

 

 Fråga 15 – Jag anser att internetbanken är något för mig 

 Fråga 16 – Jag har en positiv inställning till internetbanken 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet och validitet är bland de viktigaste kriterierna för bedömning av 

företagsekonomisk forskning. Enligt Bryman och Bell (2013, s.62) är reliabilitet 

tillförlitligheten i en mätning. Hur resultaten från en undersökning påverkas av 

slumpmässiga betingelser eller om de blir detsamma om undersökningen skulle 
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replikeras. Tillförlitlighetens roll är att minimera fel och fördomar i en studie (Yin 

(2006, s.105). 

 

Saunders et al. (2003) har ställt följande tre frågor om reliabilitet: 

 

 Kommer åtgärderna ge samma resultat vid andra tillfällen? 

 Kommer andra forskare att nå liknande observationer? 

 Finns det insyn i hur rådata hanterats? 

 

I vår undersökning genomförde vi en anonym enkätundersökning. Vi har tidigare 

diskuterat vilka för- och nackdelar en enkätundersökning medför gentemot 

strukturerade intervjuer. Respondenterna i vår undersökning har haft fördelen att de kan 

svara på frågorna utan att en intervjuareffekt uppstår, vilket en internetbaserad 

enkätundersökning medför. Detta i sin tur ökar chanserna för att respondenterna svarar 

hederligt och ärligt. Bryman och Bell (2013) påpekar att faktorer som rör respondenter 

kan påverka de svar som dem lämnar. Faktorer som kön, etnisk bakgrund och ålder kan 

påverka och ge en skevhet i svaren. I vårt fall existerar ingen som sköter intervjun utan 

respondenterna fyller i enkäten själva, vilket eliminerar denna negativa effekt.  

 

Bryman & Bell (2013) rekommenderar att undvika flertydiga, ledande och dubbla samt 

för långa frågor. Vi har varit noggranna i vår utformning och formulering av frågorna 

för att så många respondenter som möjligt ska förstå frågorna. Vi har formulerat oss på 

så vis att det ska vara lätt att förstå vad frågorna handlar om, oberoende av ålder, social 

bakgrund samt utbildningsnivå. Efter att vi slutfört vår pilotstudie, satte vi oss ned för 

att korrigera de frågor som respondenterna antytt varit svårbegripliga, vilket varit till 

stor hjälp i den faktiska undersökningen. 

 

Validitet handlar om huruvida ett begrepp verkligen mäter just det begreppet man avser 

att mäta (Bryman & Bell, 2013). I vårt arbete mäter vi fyra olika variabler som kommer 

från TAM-modellen; Perceived usefulness, Perceived ease of use, Behavioral intention 

to use och pris. Vi har med hjälp av tidigare forskning (Davis, 1989; Chong et al., 2010; 

Pikkarainen et al., 2004; Wu & Wang, 2005; Luarn & Lin, 2005) kunnat 

operationalisera dessa begrepp till mätbara variabler med relevanta frågeställningar. 
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Operationaliseringen finns att observera i Tabell 1, som varit grunden för detta arbetes 

validitet. 

 

 

3.6 Utformningen av enkäten  

 

Utformningen av en enkät har betydelse för att minska bortfall. Vi har skapat en enkät 

som är kort och koncis för att inte respondenterna ska avskräckas från att besvara den 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har även använt layout, typsnittsstorlek och radavstånd så att 

enkäten ska se så attraktiv ut som möjligt. Dillman (1978) påpekar att en professionell 

och attraktiv layout syns på enkätens svarsprocent. 
 

Överst i enkäten finns det en presentation av oss och syftet med undersökningen. Vi 

försökte att inte vara personliga och formulera oss enkelt och vänligt. Vi anger att alla 

som deltar i enkäten är anonyma och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

varsamt. Vidare ges generella instruktioner om hur man fyller i blanketten samt hur den 

skickas in. Google-formulären som vi valt att använda oss av är enkla att fylla i vilket 

ska hjälpa oss att minska bortfall. 

 

De första tre frågorna är personliga faktafrågor. Personlig information såsom ålder, kön 

och tidigare erfarenhet kan hjälpa att bryta ned urvalet i jämförelsebara segment. Vi vill 

på detta sätt kunna dela in respondenterna i olika grupper, för att se om det är någon 

grupp som speciellt utmärker sig.  
 

3.6.1 Att ställa frågor rätt är viktigt 

 

Att ställa rätt typ av frågor i en undersökning är av stor vikt och något forskare måste 

tänka på. Ska det ställas öppna eller slutna frågor? Hur ska frågorna formuleras så att 

den insamlade datan speglar verkligheten? I vår undersökning valde vi att arbeta med 

slutna frågor efter övervägning av dess för- och nackdelar. Då vi haft begränsade 

resurser och begränsat med tid, var slutna frågor den typ av frågor som gick snabbast att 

sammanställa och koda svaren. Slutna frågor är lätta att bearbeta då respondenterna 



 

26 

 

kryssar för eller ringar in de redan angivna svaren. En annan fördel med slutna frågor är 

att de ökar jämförbarheten. I vår studie låg vikt vid att kunna jämföra svaren från 

respondenterna (Bryman & Bell 2013). 

 

Vid användning av slutna frågor behöver inte respondenterna skriva sina svar själv, som 

vid öppna frågor. Detta gör att enkäten blir tidseffektiv och synkar med vår ambition att 

minska bortfall i största mån. 

 

Det finns även nackdelar med slutna frågor. Det kan vara så att svaren inte alltid täcker 

de tänkbara svarsalternativen hos respondenterna. Detta kan bli ett irritationsmoment, 

samtidigt som validiteten kan skadas (Bryman & Bell, 2013). För att kringgå detta 

problem hade vi i vår studie givit möjligheten för respondenterna att lämna frivilliga 

kommentarer längst ner i enkäten. Detta gav respondenterna möjlighet att komplettera 

sina slutna svar, om de ville. Återkoppling vi fick genom dessa kommentarer var att ett 

fåtal av de medverkande respondenterna saknade svarsalternativet ”vet ej”. 

 

En nackdel med slutna frågor är att respondenterna oftast har möjlighet att se samtliga 

frågor innan de börjat svara (Bryman & Bell 2013). I vår studie kunde vi åtgärda detta 

problem genom att frågorna i enkäten delades upp i olika avsnitt, vilket resulterade i att 

respondenterna enbart såg två till fyra frågor i taget. Vi delade även in avsnitten på så 

vis att de berörde olika variabler. Exempelvis kom det ett avsnitt med tre frågor som 

berörde Perceived usefulness som sedan följs upp med ett annat avsnitt med frågor om 

pris.  

 

3.6.2 Pilotstudie 

 

En sista förberedelse innan datainsamlingen är enligt Yin (2006, s.105) att man gör en 

pilotstudie eller ett pilotfall. Man är inte bunden till kriterier som man definierat för 

urval i pilotstudien, därför valde vi att skicka ut vår enkät till fem bekanta som vi kunde 

tala med så snart dem genomfört pilotstudien. Informatörerna i en sådan pilotstudie ska 

vara lätta att prata med. Nuförtiden spelar inte geografisk position någon större roll, då 

kommunikationen kan hållas via telefon eller internet.  
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Samma dag som vi fick tillbaka samtliga enkäter ringde eller skrev vi till 

pilotrespondenterna för att efterhöra deras åsikter och kommentarer kring 

enkätutformningen, formuleringen av frågor och förslag på förbättringar. Vi fick bra 

respons från pilotstudien och vidtog åtgärder innan den slutgiltiga enkäten skickades ut 

till respondenterna. 

 

Ett exempel är att vi fick förenkla fråga 5, “Jag anser att utan internetbanken skulle det 

vara svårare för mig att utföra mina bankärenden” så att den var enklare att förstå. Detta 

är en åtgärd som leder till en ökad reliabilitet.  

 

Vi fick även kommentarer kring utformningen av enkäten. Google-formuläret erbjuder 

möjligheten att skapa enkäter på flera olika sätt. Ett sätt är att enkäten bryts ned i flera 

block som dyker upp en efter en, så att respondenten inte skräms av en lång lista av 

frågor. Våra pilotrespondenter hjälpte oss att justera antalet underrubriker så 

respondenterna inte skulle tröttna när de såg sidantalet på undersökningen. Efter 

pilotstudien infogade vi en välkomsttext med information om vad frågorna gällde samt 

hur enkäten var uppbyggd. Vi fick bra information av de respondenter som medverkade 

i pilotstudien och fick även uppfattningen om att exempelvis layout och utformning var 

bra.   

 

3.7 Hur vi minskar bortfall 

 

Bortfall är ett vanligt förekommande problem vid enkätundersökningar. Bortfall är 

större vid användandet av enkäter än strukturerade intervjuer. Risk finns för skevheter i 

resultaten som påverkas av bortfallen. Om en organisation gör en viktig studie kan det 

löna sig att utlova en liten belöning såsom exempelvis lotter, biobiljetter etc. (Bryman 

och Bell, 2013, s. 249). Vi har begränsade resurser och därav använder vi andra 

strategier för att minska bortfall. De förebyggande åtgärder vi redan nämnt är: 

 

 Utforma enkäten så kort och konsis som möjligt, 

 använda en attraktiv och professionell layout, 
 utforma en kort introduktion, 
 skicka ut påminnelser vid behov samt 
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 försöka väcka ett intresse så tidigt som möjligt. 
 

Google-formuläret ger skaparen möjlighet att på ett enkelt sätt skapa en enkät som är 

professionellt utformad. När enkäten väl är klar, är det enkelt att sprida den. Vid 

skapandet av enkäten erhålls en länk, som man enkelt kan skicka vidare via mail eller 

sociala medier. 

 

En positiv funktion som finns med Google-formuläret är att respondenterna hade 

möjlighet att genomföra undersökningen i sin mobiltelefon och surfplatta. En funktion 

som vi anser kan ha varit till stor hjälp för att minska bortfall och öka deltagandet i 

enkäten. 

 

3.8 Analysmetoder  

 

En viktig fråga inom forskningen är valet av analysmetod. I vår teoretiska modell har vi 

valt att mäta flera olika variabler; pris, Perceived Usefulness, Behavioral intention to 

use och Perceived ease of use. Enligt Bryman och Bell (2012, s.353) är 

korrelationsanalys (bivariat analys) en analys av två variabler som jämförs i syfte att se 

deras relation till varandra. Denna metod visar om variationer i ena variabeln påverkar 

den andra variabeln.  

 

För att genomföra vår korrelationsanalys har vi analyserat vår empiriska data i SPSS. 

SPSS hjälper sedan till att konstruera en korrelationstabell, där alla variabler ställs mot 

varandra och varje korrelationspar får ett värde. Ur detta värde kan man sedan utläsa om 

det finns ett positivt eller negativt samband, eller inget samband alls mellan variablerna. 

Den metod vi använder kallas för Spearmans rho och är utformad för att kunna 

användas på par av ordinalvariabler. Koefficienten har ett värde mellan 0 (inget 

samband) och 1 (ett perfekt samband). Koefficienten kan även vara negativ, där -1 visar 

ett perfekt negativt samband. 
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3.9 Generalisering 

 

Målet av vår studie är att ta reda på verkligheten. Därför finns det behov av att svara på 

frågan hur väl en undersökning som gjorts på en enskild grupp av individer speglar hela 

populationen. Vi är intresserade av i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera 

resultaten till andra grupper och situationer. Man ska sträva efter att få ett så 

representativ urval som möjligt (Bryman & Bell, 2013). På grund av begränsade 

resurser och tid har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Det finns vissa 

begränsningar gällande representativitet i detta urval. Vi är medvetna om 

begränsningarna, men det viktigaste är att visa hur man utför en sådan kvantitiv 

forskning, alltså själva tillvägagångssättet. 
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4. EMPIRI 

I empirikapitlet presenteras det empiriska data som samlats in. En diskussion 

kring webbenkätens olika delar och utfall redovisas med hjälp av diagram. 

 

4.1 Introduktion till empirin 

 

I empirikapitlet kommer vi att ha en presentation av det data vi samlat in genom vår 

enkät, det empiriska resultatet. Strukturen i detta kapitel bygger på den sekventiella 

ordningen av enkäten för att presentera data och de empiriska resultaten från 

undersökningen. Samtliga frågor och svar från enkäten kommer att tas upp och 

presenteras. 

 

För att uppfylla målet med vår forskning genomförde vi en undersökning av 

respondenter som bor i Sverige och de som vi kunde få tag på, det vill säga ett 

bekvämlighetsurval. Som diskuterats i kapitel tre använde vi oss av en webbaserad 

enkät för datainsamling och den distribuerades ut via sociala medier och via e-post. 

Undersökningen genomfördes mellan den 16 och 18 november 2016. I undersökningen 

deltog 164 respondenter varav 162 av dem slutförde sina enkäter.  

 

4.2 Personlig profil av respondenter 

 

Den personliga profilen från de deltagande respondenterna återfinns nedan. 

Presentationen av de personliga profilerna har gjorts med hjälp av pajdiagram. Där 

redovisas den procentuella ålders- och könsfördelningen av respondenterna. 

Könsfördelningen visade sig vara väldigt jämn. Åldersfördelningen var något mer 

tydlig, där de två största segmenten 21–30 och 31–40, var de mest överreprenterade 

med hela 69.8%. Detta kan vara en följd av att vi har gjort ett bekvämlighetsurval och 

därav fått respondenter främst från vår egen åldersgrupp. 
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Figur 8. Pajdiagram (egen) 

 

 

 
4.3 Perceived Usefulness (PU) 

 
Undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade anser att internetbanken hjälper 

dem att effektivisera sina bankärenden, göra transaktioner och liknande ärenden oftare 

samt underlättar dessa aktiviteter. Exempelvis är det bara en person (0,6%) som svarat 

att hen inte anser att internetbanken effektiviserar bankärenden. I kontrast till detta så 

var det 123 av 162 (75.9%) respondenter som svarat att de instämmer helt att 

internetbanken effektiviserar deras bankärenden. 19,1 % av respondenterna har svarat 

delvis instämmande till samma fråga. Samtliga stapeldiagram visar liknande mönster, 

vilket tyder på att Percieved Usefulness, som frågorna mäter, har ett högt värde bland 
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våra respondenter. Frågorna är baserade på tidigare forskning med TAM (Davis, 1989) 

och indikerar respondenternas upplevda PU (se figur 9). 

 

 

Figur 9. Stapeldiagram PU-frågor (egen) 
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Figur 10. Stapeldiagram PEOU-frågor (egen) 

4.4 Perceived ease of use (PEOU)  

 

Svaren på frågorna i undersökningen som berörde Perceived ease of use finns i Figur 

10. Formen på stapeldiagrammen mellan de tre frågorna har ett liknande mönster, där 

majoriteten av respondenterna har svarat instämmande på frågorna. Det är bara cirka 

2% av respondenterna som i snitt svarat att de inte alls instämmer på frågorna om 

PEOU. Detta kan man ställa i motsats till att nära 50% av respondenterna svarat att de 

helt instämmer med frågorna. Exempelvis mäter fråga 7 respondenternas uppfattning av 

hur enkel de upplever internetbanken: ”Jag anser att internetbanken är enkel att 

använda”. Majoriteten av respondenterna, 54,3% och 25,3%, svarade starkt respektive 

delvis instämmande på frågan. Svaret indikerar att hos cirka 80% av respondenterna är 

PEOU-faktorn hög. Bankerna har således lyckats med att få sina digitala tjänster att 

upplevas som enkla att använda av sina kunder (se figur 10). 
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4.5 Pris och kostnader 

 

Om vi ser till den uppfattade kostnaden för internetbanken hos respondenterna så anser 

cirka 72% av de tillfrågande att kostnaden för internetbanken inte är för hög. Detta kan 

ställas mot att cirka 10,5% anser att internetbanken kostar dem mycket pengar.  

 

Svaren på fråga 9, som lyder: “Jag värdesätter att kunna utföra mina bankärenden var 

jag än befinner mig”, visar att cirka 90% av respondenter håller med påståendet helt 

eller delvis. Denna fråga är knuten till de icke-monetära kostnaderna. 2,5% av de 

tillfrågade värdesätter inte att kunna göra sina bankärenden var dem än befinner sig. 

Detta påvisar att respondenterna uppskattar den icke-monetära nyttan, som en del av 

användningen av internetbanken. Svaren på fråga 14 visar att ca 78% av respondenterna 

svarat att om kostnaderna för internetbanken varit samma som de fysiska kontoren så 

skulle de valt att använda internetbanken. I motsats är det cirka 8% av respondenterna 

som hade valt att använda de fysiska kontoren före (se figur 11 & 12). 

 

Figur 11. Stapeldiagram pris-frågor (egen) 
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Figur 12. Paj- och stapeldiagram prisfrågor (egen) 

 

4.6 Behavioral intention to use (BI) 

 

Svaren på frågorna 15 och 16 ska påvisa respondenternas intention att börja eller 

fortsätta att använda internetbanken. I detta segment är svaren tydliga. Respondenterna 

har överlag en mycket god inställning till internetbanken och de allra flesta anser att det 

kan vara en tjänst för dem. Ungefär 3% av de tillfrågade anser att internetbanken inte är 

något för dem och 1.9% uppger att de har en dålig inställning till den.   
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Figur 13. Stapeldiagram BI-frågor (egen) 

 

4.7 Erfarenhet och prisets påverkan 

 

Majoriteten av respondenterna i vår studie hade sedan tidigare någon form av erfarenhet 

av internetbanken (se figur 14). Av 162 tillfrågade svarade 95,1% att de hade tidigare 

erfarenhet och 4,9% att de inte hade det. Vid kodning av våra empiriska data visade sig 

att de respondenter som svarat att de hade tidigare erfarenhet även angivit ett högre 

medelpris på frågan om vad de ansåg var rimligt att betala för tjänsten (se figur 15). De 

respondenter som svarade att de hade tidigare erfarenhet hade ett medelpris på 121,6kr i 

jämförelse med ett medelpris på 50kr från de respondenter som svarat att de inte hade 

tidigare erfarenhet av tjänsten.  
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Figur 14. Cirkeldiagram erfarenhet (egen) 

 

 
Figur 15. Stapeldiagram medelpris (egen) 

 

4.8 Sammanfattning av empiri 

 

Stapeldiagrammen visar att fördelningen mellan en eller två svarsalternativ varit 

dominerande i majoriteten av alla frågor. Vi kommer att använda oss av 

korrelationsanalys för att iaktta vilka samband som svaren ger, kopplat till våra 

variabler i vårt analyskapitel. Vi kommer även att diskutera skillnader i prispåverkan 

mellan respondenter med och utan erfarenhet.  
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5. ANALYS 

I analyskapitlet presenteras resultatet av de analyser som enkätsvaren givit oss, 

med hjälp av programmet SPSS. Inledningsvis presenterar vi en 

korrelationsanalys och avslutningsvis sammanfattar vi vad vi kommit fram till 

tillsammans med en modell samt en kommentar om erfarenhetens betydelse.  

 

5.1 Korrelationsanalys 

 

En korrelationsanalys används för att undersöka om det finns samband mellan olika 

variabler och i vårt fall frågeställningar (Bryman & Bell, 2013). Vidare menar Bryman 

& Bell (2013) att koefficienten som fås ur en korrelationsanalys kan röra sig mellan -1 

och 1, där 0 innebär att det inte finns något samband överhuvudtaget och -1 eller 1 

innebär att det förekommer ett perfekt samband. 

 

Vi har valt att presentera sju stycken korrelationer som visade sig ha ett samband och 

med inriktning på de operationaliserade prisfrågorna. Vi har även valt att presentera 

korrelationer relaterade till tidigare undersökningar av användandet av bankens digitala 

tjänster med TAM. Hela korrelationsschemat går att observera i bilaga 1.      

 

5.1.1 Korrelation 1 Pris vs Perceived Usefulness  

 

Fråga 13: ”Jag anser att kostnader för utrustning är ett problem för användning av 

internetbanken” 

Fråga 5: “Jag anser att utan internetbanken skulle det vara svårare för mig att utföra 

mina bankärenden” 

 

Korrelationen mellan fråga 13 och 5 visar på ett negativt samband, med en 

korrelationskoefficient på -0,295**.  

 

Fråga 8: “Jag anser att det kostar mig för mycket pengar att använda internetbanken” 

Fråga 4: ”Jag anser att internetbanken effektiviserar mina bankärenden” 
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Korrelationen mellan fråga 8 och 4 visar på ett negativt samband, med en 

korrelationskoefficient på -0,271**. 

 

Båda korrelationerna visar ett svagt samband mellan variablerna pris och Perceived 

usefulness. Sambandet är negativt, vilket betyder att ser respondenterna inte 

kringutrustning som ett kostnadsproblem eller att kostnaden för internetbanken inte 

anses för hög, så tenderar svaren att vara instämmande på frågorna om man anser att 

internetbanken effektiviserar ens bankärenden samt att det skulle vara svårare att utföra 

sina bankärenden utan internetbanken. Enligt Upadhyay & Jahanyan (2016) kan det 

förklaras med att priset kan spela en större roll i början av användningen av ny 

teknologi.  

 

Denna korrelation påvisar även Armstrong & Kotlers (2010) teori om att priset inte 

enbart består av kostnaden för en produkt eller tjänst, utan av uppfattat värde. 

Respondenterna som svarar instämmande på PU-frågorna i vår undersökning upplever 

att internetbanken förenklar deras bankaktiviteter och ser således ett värde i detta. 

 

5.1.2 Korrelation 2 Pris vs Perceived ease of use  

 

Fråga 8: “Jag anser att det kostar mig för mycket pengar att använda internetbanken” 

Fråga 7: ” Jag anser att internetbanken är enkel att använda” 

 

Korrelationen mellan frågorna 8 och 7 påvisar att det finns ett negativt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på -0,328**.  

 

Fråga 13: ”Jag anser att kostnader för utrustning är ett problem för användning av 

internetbanken” 

Fråga 10: “Jag anser att internetbanken är lätt att förstå sig på” 

  

Korrelationen mellan frågorna 13 och 10 påvisar att det finns ett negativt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på -0,405**.  
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De båda korrelationerna visar att samband mellan pris och Perceived ease of use ligger 

strax ovanför korrelation 1 mellan pris och Perceived usefulness. Detta stärks återigen 

av Upadhyay & Jahanyan (2016) som anför att priset har mindre påverkan på actual use 

av nya teknologier när konsumenter väl använder teknologin. Bland de respondenter 

som har använt internetbanken och anser att den är enkel att använda samt lätt att förstå 

sig på, ser i större utsträckning inte priset för internetbanken eller kringutrustning som 

ett problem. 

 

Korrelationen påvisar att om respondenterna inte ser priset och kostnaderna som ett 

problem, tenderar de att svara högt på att de anser att internetbanken är enkel att 

använda och förstå sig på.  

 

5.1.3 Korrelation 3 Pris vs Behavioral intention to use 

 

Fråga 8: “Jag anser att det kostar mig för mycket pengar att använda internetbanken” 

Fråga 16: ”Jag har en positiv inställning till internetbanken.” 

 

Korrelationen mellan frågorna 8 och 16 påvisar att det finns ett negativt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på -0,480**. 

 

Svaren visar att de som har positiv inställning till internetbanken också anser att 

internetbanken inte kostar dem för mycket pengar. Upadhyay & Jahanyan (2016) hävdar 

att de som använder digitala tjänster och uppfattar att de underlättar för dem också anser 

att teknologin är värd de pengar dem betalar för det. 

 

Vad denna korrelation påvisar är att de respondenter som har en positiv inställning till 

internetbanken också anser att priset för tjänsten inte är för hög. Detta korrelationspar är 

det par som har högst korrelationskoefficient med prisvariabeln inkluderad.  

 

5.1.4 Korrelation 4 Icke-monetära kostnader vs Behavioral intention to use 

 

Fråga 9: “Jag värdesätter att kunna utföra mina bankärenden var jag än befinner mig” 
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Fråga 16: ”Jag har en positiv inställning till internetbanken.” 

 

Korrelationen mellan frågorna 9 och 16 påvisar att det finns ett positivt samband dem 

emellan med en korrelationskoefficient på 0,510**.  

 

Denna korrelation var enligt oss lite förvånansvärd, då den visar att icke-monetära 

kostnader har en större korrelation till intentionen att börja använda internetbanken, än 

faktorn pris. Sambandet mellan respondenter som svarat att de värdesätter att kunna 

utföra sina bankärenden var de än befinner sig, samtidigt som de har en positiv 

inställning till internetbanken, är större än i korrelation 3.  

 

Det faktum att respondenterna med hjälp av internetbanken kan utföra sina bankärenden 

oberoende var de befinner sig har visat sig vara viktigt för besluten att acceptera ny 

teknologi. Det stämmer överens med Wilson et al. (2012. s.399) som menar att det finns 

många som är villiga att betala för att slippa köa, få mer bekvämlighet och komfort samt 

slippa andra oförutsedda kostnader. Vid utförandet av banktjänster på fysiska kontor är 

exempel på en sådan utgift resekostnaden till bankkontoret. Förlorad arbetsförtjänst kan 

även vara en sådan kostnad eftersom bankkontorens öppettider är begränsade. 

   

5.1.5 Korrelation 5 Perceived Usefulness vs Behavioral intention to use 

 

Fråga 4: ”Jag anser att internetbanken effektiviserar mina bankärenden” 

Fråga 15: ”Jag anser att internetbanken är något för mig” 

 

Korrelationen mellan frågorna 4 och 15 påvisar att det finns ett positivt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på 0,659**.  

 

Detta betyder att de respondenter som svarat instämmande på att internetbanken 

effektiviserar deras bankärenden också anser att internetbanken är någonting för dem. 

Tidigare studier har påvisat att framförallt Perceived Usefulness har haft en stor 

inverkan på konsumenters beslut gällande användning av nya teknologier. Detta har 

främst visat sig genom resultat från korrelationsanalyser, där studiernas starkaste 

korrelation kommit mellan dessa variabler (Chong et al., 2010; Juwaheer et al., 2013).  
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Vårt resultat går alltså i linje med tidigare forskning då vår starkaste korrelation är 

mellan Perceived Usefulness och Behavioral intention to use. Känner konsumenterna att 

tjänsten är användbar för dem ökar således deras intention att börja använda den. Detta 

är ett resonemang som för oss är logiskt. Känner du som konsument inte att en produkt 

eller tjänst kommer vara användbar så kommer du troligtvis inte heller att använda den.  

 

5.1.6 Korrelation 6 Perceived ease of use vs Behavioral intention to use 

 

Fråga 7: “Jag anser att internetbanken är enkel att använda” 

Fråga 15: “Jag anser att internetbanken är något för mig” 

 

Korrelationen mellan frågorna 7 och 15 påvisar att det finns ett positivt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på 0,568**.  

 

Fråga 10: ”Jag anser att internetbanken är lätt att förstå sig på” 

Fråga 16: ”Jag har en positiv inställning till internetbanken.” 

 

Korrelationen mellan frågorna 10 och 16 påvisar att det finns ett positivt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på 0,522**.  

 

Fråga 10 och 7 speglar i vilken grad respondenterna anser att internetbanken är enkel att 

använda. Enligt Davis et al. (1989) är Perceived ease of use en av de två grundläggande 

faktorerna för acceptans av ny teknologi. Chong et al. (2010) menar att vid mätning av 

acceptans kring bankers digitala tjänster kommer det att finnas en korrelation mellan 

dessa variabler, men att Perceived usefulness kommer vara den dominerande i samband 

med Behavioral intention to use.  

 

Denna korrelation påvisar att det finns ett samband hos respondenter som tycker att 

internetbanken är lätt att förstå och enkel att använda samtidigt som de har en positiv 

inställning till den och anser att den kan vara något för dem.  
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Att detta korrelationspar skulle inneha en av de högre korrelationerna är inget som 

förvånar oss, då de teoretiska modellerna allt som oftast innehar dessa variabler och 

påvisade samband.    

 

5.1.7 Korrelation 7 Perceived ease of use vs Percieved Usefulness 

 

Fråga 7: “Jag anser att internetbanken är enkel att använda” 

Fråga 4: ”Jag anser att internetbanken effektiviserar mina bankärenden” 

 

Korrelationen mellan frågorna 7 och 4 påvisar att det finns ett positivt samband dem 

emellan, med en korrelationskoefficient på 0,524**.  

 

Detta betyder att de respondenter som svarat instämmande på att de anser att 

internetbanken är enkel att använda, också anser att internetbanken effektiviserar deras 

bankärenden. Fathema et al. (2015) menar att Perceived ease of use och Perceived 

usefulness ofta har ett starkt samband mellan varandra, då båda värdena påverkar 

intentionen att använda ny teknik och i förlängningen även att börja använda den. 

 

Både Perceived ease of use och Perceived usefulness hade en positiv korrelation till 

Behavioral intention to use vilken tidigare forskning redan påvisat. Att de två 

variablerna skulle ha en positiv korrelation var inget förvånande för oss. Har en 

respondent åsikten att internetbanken är enkel att använda, så är det logiskt att 

respondenten också tycker att den effektiviserar bankärenden. 

 

5.1.8 Sammanfattning av korrelationsanalys 

 

Variabeln pris visade sig ha en korrelation till användandet av bankens digitala tjänster. 

Däremot var korrelationen och sambandet inte lika tydligt som mellan variablerna 

Perceived ease of use och Perceived usefulness mot Behavioral intention to use. Detta 

stämmer dock överens med Upadhyay & Jahanyan (2016) och andra forskare som 

använt TAM för undersökning av användandet av ny teknologi, som argumenterar för 

att de två faktorer som påverkar användandet i högst grad är just perceived usefulness 
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och perceived ease of use. Sambandet mellan pris och Percieved usefulness och 

Percieved ease of use var de svagaste korrelationerna i vår undersökning, vilket 

överensstämmer med Wu & Wang (2005) studie om att priset inte påverkar 

grundvariablerna nämnvärt. Vidare visar vår studie att prisets korrelation med 

intentionen att använda internetbanken är prisets största korrelation. Detta påvisar att 

konsumenternas syn på priset påverkar deras intention att använda eller fortsätta 

använda internetbanken.   

 

Resultatet av korrelationsanalysen i en TAM-modell ses nedan i figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Erfarenhet av internetbanken ställt mot Pris 

 

I vår undersökning hade 95.1% av respondenterna tidigare erfarenhet och 4.9% hade det 

inte, se figur 14.  

 

I figur 15 ser vi medelpriset som respondenterna i de två olika grupperna angett i 

enkäten. Där visar det sig att medelpriset per år för respondenter med erfarenhet av 

Figur 16. TAM-modell med korrelationsvärden (egen) 
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internetbanken är 121,6kr. De respondenter som inte haft tidigare erfarenhet har angett 

ett medelpris på 50kr. Detta visar att konsumenter som inte har någon tidigare 

erfarenhet av internetbanken är de kunder som är mest priskänsliga. Det är också dessa 

kunder som banken vill ska ta del av det digitala utbudet.  

 

5.2.1 Varför respondenter vill betala olika pris för internetbanken?  

 

Ett tjänsteföretag kan erbjuda ett stort antal kombinationer av tjänster (Wilson et al., 

2012). Inom bankverksamheten erbjuds kunder olika kombinationer av tjänster såsom 

bankomatkort, inlåning, utlåning, finansrådgivning etc. Detta kan skapa oklarheter 

bland kunder vad det ska kosta för enskilda tjänster, exempelvis internetbanken. 

Swedbank erbjuder en gratisversion av internetbankstjänsten där det ingår överföringar 

till konton inom banken och mellan sina egna konton. Den andra versionen av 

Swedbanks internetbank kostar 175kr per år, den ger möjlighet att överföra till konton 

utanför Swedbank och betala fakturor. Detta kan vara en förklaring till att 

respondenterna svarat olika på prisfråga 12. Däremot anser ca 72% av respondenterna 

att internetbanken inte kostar dem för mycket pengar.   
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6. SLUTSATS 

I slutsatskapitlet diskuterar vi först kring vårt resultat. Vi diskuterar därefter 

teoretiskt och praktiskt bidrag samt avslutar med reflektioner och förslag på 

vidare forskning.  

 

6.1 Slutdiskussion och svar på forskningsfrågorna 

 

Syftet med vår studie var att undersöka om faktorn pris hade inverkan på 

konsumenternas beslut vid val att använda bankens digitala tjänster. I början av studien, 

när vi samlade in vår teori, fick vi snabbt en uppfattning om vad tidigare studier påvisat 

som viktiga variabler för användning av bankens digitala tjänster. Perceived usefulness 

och Perceived ease of use hade visat sig vara starkt kopplade variabler till användningen 

av ny teknologi enligt tidigare studier. Resultatet från vår studie visar, att även på den 

svenska marknaden är det två viktiga variabler för användning av bankens digitala 

tjänster. Med hjälp av en utveckling av TAM-modellen, där vi lade till variabeln pris, 

kunde vi med våra empiriska data konstatera att priset har en påverkan på 

respondenternas beslut. Korrelationsanalysen visar att det finns ett samband mellan pris 

och intentionen att använda bankens digitala tjänster. Intentionen i sin tur är direkt 

kopplad till faktisk användning, vilket bevisar att priset har en påverkan.  

 

I vår studie var Perceived usefulness den variabel som hade störst påverkan på 

respondenternas beslut, vilket går i linje med vad tidigare forskning påvisat. Perceived 

ease of use var den variabel som hade näst störst påverkan, tätt följt av priset. Vad som 

dock är anmärkningsvärt är att prisets korrelation med de andra två variablerna, PU och 

PEOU, var relativt svaga i jämförelse. Detta kan ha sin förklaring i att om kunderna 

känner ett högt PU- eller PEOU-värde, så avtar prisets betydelse för tjänsten.  

 

Urvalet i vår studie är ett bekvämlighetsurval, där vi valt att genomföra undersökningen 

med hjälp av respondenter som funnits i vår närhet. Detta visar sig framförallt i den 

åldersfördelningen som respondenterna har. De tillfrågade respondenterna hade även ett 

genomsnitt där 95% hade tidigare erfarenhet av internetbanken, vilket är en siffra som 
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inte riktigt speglar populationen. Vi är dock medvetna om att detta i stor del har att göra 

med att vi utförde studien med webbaserade enkäter, där inbjudan gjordes via sociala 

medier och e-post. De respondenterna som vi tillfrågat har haft någon form av 

internetvana, då de kunnat svara på enkäten. 

 

Den slutsats vi kan dra utifrån denna studies resultat är att priset visade sig ha en 

påverkan på respondenternas beslut att använda de digitala tjänsterna. Vad vi fann 

intressant var den avtagande priskänsligheten som verkade förekomma när 

respondenterna kände att tjänsten var användbar och/eller användarvänlig. Wu & Wang 

(2005) fann även dem att priset hade en påverkan på konsumenternas intention att 

använda bankens digitala tjänster. Likt vår studie var prisvariabeln, den variabel som 

hade minst korrelation med intentionen att använda de digitala tjänsterna, men med en 

signifikant påverkan.  

 

 Påverkar priset konsumenternas val att använda internetbanken? 

Vår studie påvisar att det finns en korrelation mellan variabeln pris och intentionen att 

använda internetbanken. Detta betyder att de respondenter som ansåg att priset inte var 

ett hinder också var de som hade störst intention att börja eller fortsätta använda 

internetbanken. Såg respondenterna priset som ett hinder, var således intentionen att 

använda internetbanken lägre.  

 

 Påverkar icke-monetära kostnader konsumenternas val att använda 

internetbanken? 

Korrelationen mellan de icke-monetära kostnaderna och intentionen att använda 

internetbanken var nästintill identisk med korrelationen mellan pris och intentionen att 

använda internetbanken. Vi kan således dra slutsatsen att de icke-monetära kostnaderna 

även dem påverkar intentionen att använda eller fortsätta använda internetbanken.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

 

I vår studie har vi konstaterat att efter konsumenterna använt den nya teknologin och 

fått en positiv inställning till den, så tenderar priset att tappa sin ursprungliga betydelse. 

Då 95.1% av våra respondenter redan hade erfarenhet från internetbanken sedan tidigare 
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och var villiga att betala ett betydligt högre pris än de oerfarna, så påvisas antagandet 

om att prisets påverkan minskar med erfarenhet. Vi håller med Upadhyay & Jahanyan 

(2016) som visar att de som använder digitala tjänster och uppfattar att de underlättar 

för dem, också anser att teknologin är värd de pengar dem betalar för det. 

 

Vi fick fram ett starkt samband mellan TAM-modellens variabler; Perceived 

Usefulness, Perceived ease of use och Behavioral intention to use, som visar det faktum 

att bankkunder som tycker att internetbanken är enkel, bekväm och användbar i större 

utsträckning har en positiv inställning och aktivt använder tjänsten. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som behandlat TAM och internetbanken 

(Chong et al., 2010; Karjaluoto et al., 2002; Pikkarainen et al., 2004) som hävdar att PU 

och PEOU är starkt drivande av vilken inställning konsumenten har till internetbanken.    

 

I vår studie har vi varit intresserade av prisvariabeln. De respondenterna som anser att 

internetbanken är lätt att använda och förstå sig på, tycker samtidigt inte att priset och 

kostnaderna är ett lika stort problem som de respondenter som tycker att den är 

avancerad. Vad detta påvisar är att det kan bli värdefullt att utveckla mindre invecklade 

tjänster och/eller utbilda kunder i de system banken vill att dem ska använda. 

Undervariabeln till pris, icke-monetära kostnader, visade att bankkunderna som 

använder de digitala tjänsterna i stor utsträckning värdesätter att internetbanken låter 

dem utföra sina ärenden oberoende av vart dem befinner sig. Vi menar att om bankerna 

och andra liknande branscher utvecklas i samma riktning som nu, och fler konsumenter 

får erfarenhet av de digitala tjänsterna, så kommer den delen av verksamheten bara växa 

sig starkare. 

 

Denna studies teoretiska bidrag är att priset och icke-monetära kostnader har en 

påverkan på konsumenternas intention att använda bankens digitala tjänster. Wu & 

Wang (2005) fann bland annat att priset påverkar användandet av bankens mobila 

tjänster vilket kan jämföras med vårt resultat. 

 

Vår studie visar att tidigare erfarenhet av internetbanken påverkar kundernas syn på 

priset. Respondenter som har tidigare erfarenhet av internetbanken tenderar att vara 
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villiga att betala ett betydligt högre pris för tjänsten, än de respondenter som saknar 

tidigare erfarenhet. 

 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

 

Aktuell studie visar att de som inte har haft någon erfarenhet av internetbanken är 

villiga att betala ett betydligt lägre pris än de som hade erfarenhet. Det innebär att om 

bankerna ska kunna få nya kunder att använda deras digitala tjänster, så bör banken inte 

ställa sig helt orubblig i frågan om priset. Det kan löna sig att erbjuda tjänsten helt gratis 

under en period, så att kunden lär känna produkten. Vår studie påvisar att då kunder har 

erfarenhet av tjänsten, är de mer benägna att betala ett högre pris för tjänsten.  

 

Resultatet visade att respondenterna svarat att Perceived usefulness var den variabeln 

som påverkade intentionen att använda tjänsten mest. Det är alltså av vikt att få 

kunderna att känna att de digitala tjänsterna är användbara. 

 

Vad vi praktiskt rekommenderar bankerna att göra är: 

 

 För nya kunder, utan tidigare erfarenhet, erbjuda de digitala tjänsterna gratis 

eller till en reducerad kostnad under en prövotid samt, 

 

 Hålla tjänsterna uppdaterade och med funktioner som gör att kunderna känner 

att de är användbara. 

 

6.4 Reflektioner och förslag på vidare forskning 

 

Vi genomförde vår studie med hjälp av en kvantitativ metod för insamling av det 

empiriska materialet. Vi valde att använda en kvantitativ metod tillsammans med ett 

bekvämlighetsurval för att nå ut till så många respondenter som möjligt. Men även för 

att urvalet ska spegla populationen i största möjliga mån. Den webbaserade enkäten kan 

ses som begränsande då urvalet i hög grad blev respondenter med tidigare erfarenhet av 

internetbanken. Detta var vi medvetna om i valet av enkätutformning och metodval. 
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Vid analysen av vårt empiriska material väcktes därför tankar om hur stark prisvariabeln 

hade varit med ett urval med fler respondenter utan tidigare erfarenhet. I vår studie var 

det stor skillnad mellan dessa två grupper när det kom till frågan om vilket pris de var 

villiga att betala för tjänsten. För studiens praktiska bidrag, med fokus på bankernas 

vilja att få fler personer att använda de digitala tjänsterna, hade det varit intressant med 

en större andel respondenter utan tidigare erfarenhet. 

 

95% av våra respondenter angav att de hade erfarenhet av internetbanken. Enkäterna 

distribuerades via internetkanaler såsom sociala medier och e-post. Resultatet kanske 

hade varit annorlunda om studien istället hade genomförts med en annan urvalsmetod, 

exempelvis om enkäten distribuerats slumpmässigt på ett bankkontor till kunderna. En 

sådan urvalsmetod hade kanske fått fler respondenter som inte haft någon tidigare 

erfarenhet av internetbanken. 

 

Vi skulle tycka att det varit intressant med en replikerad studie med en annan typ av 

urvalsmetod. En sådan undersökning skulle kunna ge ett underlag på vad som kan få 

kunderna på ett fysiskt kontor att använda internetbanken istället.  

 

För framtida forskning inom ämnet finns möjligheten att genomföra studien med en 

kvalitativ metod, för att mer ingående kunna öka förståelsen för de konsumenter som 

använder fysiska kontor. Med kvalitativa intervjuer hade forskarna fått chansen att få en 

förklaring till varför konsumenterna inte använder bankens digitala tjänster. En studie 

med ett annat urval och metod hade kanske fått en annan reaktion på prisets betydelse.    
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Bilaga 3 – Operationaliseringstabell 

 

Variabel Definition av variabel Antal 
frågor 

Källor 

 
 
Pris,  
kostnader, 
icke-monetära 
kostnader 

 
 
I vilken grad användaren uppfattar 
internetbankens pris som skäligt. 

 
 
5 

Wu & Wang, (2005), 
Luarn & Lin, (2005)  

 
 
 
Percieved 
Usefulness 
(PU) 

 
 
 
I vilken grad användaren uppfattar 
internetbanken som användbar. 

 
 
 
3 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 

 
 
 
Percieved ease 
of use (PEOU) 

 
 
 
I vilken grad användare uppfattar 
internetbanken som 
användarvänlig.  

 
 
 
3 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 

 
 
 
Behavioral 
intention to use 
(BI) 

 
 
I vilken grad användare har 
intention att fortsätta alternativt 
påbörja användning av 
internetbanken 

 
 
 
2 

Davis (1989), 
Pikkarainen et al. 
(2004), Chong et al. 
(2010) 
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Bilaga 4 – TAM-modeller 

 


