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Förord 
 
De senaste fyra åren har varit fyllda med skratt, stress, nya bekantskaper och nya 
perspektiv. Universitetstiden har för oss bidragit till vår personliga utveckling och 
erfarenheter som vi kommer att bära med oss för resten av våra liv. Nu ser vi fram 
emot att ta oss an nya utmaningar i arbetslivet, med en civilekonomexamen att vara 
stolta över. 
 
Detta examensarbete har gett oss mycket kunskap, inte minst inom mobila 
betalningslösningar. Vi har även lärt oss att se och framhäva individens perspektiv i 
större sammanhang. Genom de möten vi haft har vi har lärt oss att anpassa oss efter 
individens förmågor och personlighet för att tillsammans skapa värde.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de sakkunniga från Getswish AB, Svenska 
Bankföreningen, SEB, Danske Bank och Nordea som tagit sig tid att träffa oss. Detta 
har varit ovärderligt för vår studie. Vi vill även tacka de intervjupersoner som 
frivilligt valt att delta. De har genom sina personliga tankar och erfarenheter berikat 
uppsatsen. Utan deras perspektiv hade studien inte varit genomförbar.  
 
Ingenting av det hade varit möjligt utan stöd och hjälp från vår handledare. Ett varmt 
tack till Aku Valtakoski som stöttat oss genom uppsatsprocessen.  
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att vår studie ska kunna användas i syfte att öka 
anammande av mobila betaltjänster i målgrupper som anses ha svårt för detta.  
 
 
 
 
 
Linköping, 27 maj 2016 
 
 
 
 
 
____________________   _____________________ 
 
Emilia Löwenborg    Sara Ångström  
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Sammanfattning 
 
Titel  Anammande av betalningsapplikationer 

Författare   Emilia Löwenborg och Sara Ångström 

Handledare Aku Valtakoski 

Nyckelord  Betalningslösningar, Betalningsapplikationer, Självbetjäning, 
Bank, Trigger, Swish, Kontanthantering, Adoptionsprocess. 

Bakgrund Klyftan mellan teknikanvändningen i olika åldrar växer. Framtidens 
pensionärer behöver kunna använda tekniska hjälpmedel. Samtidigt 
minskar kontanthanteringen i samhället och äldre får allt svårare att 
hantera sin ekonomi. Som lösning på denna förändring 
presenterades betallösningen Swish.  

Syfte  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för individers 
uppfattning och användning av betalningsapplikationer. Studien 
ämnar att undersöka hur olika individer i åldern 40-67 år upplever 
mobila betalningsapplikationer och om det är möjligt att främja 
adoptionsprocessen av dessa. 

 
Metod   En kvalitativ studie som tagit utgångspunkt i verkligheten. 

Insamling av primärdata genom semistrukturerade intervjuer som 
har genomförts med både sakkunniga och privatpersoner. De 
sakkunniga har bidragit med ökad kunskap kring applikationen 
Swish. Som ett komplement till intervjuerna med icke-användare av 
Swish har författarna använt ett experiment för att testa 
intervjupersonernas förmåga samt för att få en djupare förståelse 
kring hur de uppfattar applikationen. Den insamlade empirin har 
sedan varit utgångspunkt för de teman som presenteras i studiens 
analysavsnitt.   

Slutsats   Det går att påverka anammandet av mobila betalnings-applikationer. 
Det är sambandet mellan individens bankrelation, självbild av 
teknisk förmåga och triggerhändelser som är avgörande för hur 
kunden tar till sig dessa tjänster. Genom ett stöttande 
kundbemötande kan anammande främjas.  
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Abstract 
 
Title   Adoption of payment applications 

Authors  Emilia Löwenborg and Sara Ångström 

Supervisor   Aku Valtakoski 

Key words  Payment Solutions, Payment Applications, Self-Service, SST, 
Banking, Trigger, Swish, Cash, Adoption Process 

Background The divide between how people of different ages make use of 
technology grows. Future retirees will have to be capable of using 
assistive technology. As banks no longer keep and manage cash, 
older people find it increasingly difficult to manage their finances. 
To this problem, the payment solution Swish was introduced. 

 
Purpose   The purpose of this study is to gain a better understanding of how 

users perceive and use payment applications. The study examines 
how individuals aged between 40-67 experience payment 
applications and whether it is possible to influence those who do not 
use them or not. 

Method   This is a qualitative study based on actual user experiences. Primary 
data was collected through semi-structured interviews with both 
experts and users. The experts have contributed with their 
knowledge of Swish. As a complement to the interviews with people 
that do not use Swish, the authors used tested the interviewees' 
ability and to gain a deeper understanding of how they perceive the 
application through an experiment. The themes presented in the 
study's analysis section are based on empirical data.  

 
Conclusions  It is possible to influence user adoption of mobile payment 

applications. How customers embrace such services depend on a 
combination of factors like their relationship with the bank, how 
they perceive their own technical ability and customer trigger 
events. Technology adoption can be facilitated by offering 
supporting customer service to non-users. 
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1. Inledning 
Syftet med studiens inledning är att skapa en förståelse för studiens valda ämne.  

 

1.1 Bakgrund 
Swish bygger enligt den Svenska Bankföreningen (2015) på ett tydligt kundbehov. Det går enligt 

dem att konstatera då Swish fyra år efter att betalningsapplikationen lanserades har nått över fyra 

miljoner användare. Det swishas pengar dygnet runt och under april månad 2016 swishades det 

6399389191 svenska kronor (Getswish u.å. a). Bankbranschen har genomgått stora förändringar 

under de senaste åren vilket innebär att det är en bransch som idag i allt större utsträckning består av 

digitala tjänster. Kunderna har efterfrågat möjligheten att kunna genomföra betalningar med sin 

mobiltelefon och den 12 december år 2012 introducerades betalningsapplikationen Swish. Den 

svenska bankföreningen och de svenska storbankerna lanserade Swish med ledorden enkelt, snabbt 

och säkert (Bergman 2016). Att kunna genomföra betalningar i realtid mellan privatpersoner och/eller 

organisationer är unikt för Swish då detta aldrig tidigare varit möjligt i Sverige. Alla överföringar 

som sker med hjälp av Swish lämnar avsändarens konto och förs över till mottagarens konto på några 

sekunder oavsett bank, tid eller datum. För att kunna föra över pengar via Swish behövs endast 

tillgång till mottagarens telefonnummer. Detta på grund av att kunder kopplar ihop sitt kontonummer 

med sitt telefonnummer vid anslutningen till Swish (Getswish u.å. b). Alla betalningar måste 

godkännas med ett Mobilt BankID, vilket är en e-legitimation som styrker individens identitet 

(BankID 2016a). Mobilt BankID är en välkänd säkerhetslösning som bland annat används vid 

deklaration hos Skatteverket (Skatteverket 2016).  

 

Henrik Bergman är ordförande för Getswish AB och berättar i en intervju för Bankfokus att det är 

användarvänlighet och enkelhet som varit i fokus vid lansering. Detta är även två faktorer som har 

varit betydande för tjänstens framgång (Svenska Bankföreningen 2015).  

 

Varumärket och applikationen ägs av bolaget Getswish AB, vilket ägs gemensamt av de svenska 

bankerna Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, samt 

Swedbank och Sparbankerna (Getswish u.å. c). Samarbetet mellan bankerna har varit en förutsättning 

för Swish att bli ett starkt varumärke, på grund av att bankerna gemensamt når 98 procent av de 

svenska bankkunderna. Marknadsföring om Swish har nått kunderna via bankkontor och internetbank 

när de loggat in för att göra sina bankärenden. Under 2015 gjordes en tv- och radioreklam, men 

Getswish AB har endast gjort ett fåtal marknadsföringsaktiviteter utöver detta. Bolaget tog tidigt 
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beslut om att det inte skulle genomföras några stora marknadsföringskampanjer, utan att Swish skulle 

byggas upp med hjälp av bankernas egna marknadsföringskanaler (Bergman 2016). 

 

Marknadsföring och prissättning ansvarar respektive bank själva för, tanken är att varje bank själv får 

utforma Swish som ett kunderbjudande och därmed konkurrera mot de andra bankerna. Det är 

bankgirocentralen som står för drift och utveckling av Swish, medan Getswish AB förvaltar 

varumärket och infrastrukturen. Underleverantörer har arbetat med layout och gränssnitt. Getswish 

AB har ett Swishråd där varje bank har en representant. I dagsläget är det enbart en anställd som 

arbetar heltid med Swish. Det arbetar cirka 100 personer med olika projekt på deltid med Swish. Idag 

har arbetet med Swish störst fokus på att förbättra stabiliteten och prestandan. Det arbetet är viktigt 

för att Swish alltid ska fungera helt felfritt vid alla överföringar. Den största ambitionen ligger i att 

öka användandet, det vill säga att alla användare ska utnyttja tjänsten mer regelbundet så att den 

används mer frekvent (Bergman 2016).  

 

Swish har under de senaste året gått om både Klarna och Paypal gällande hur väl användare känner 

till betaltjänster. Undersökningen ”Sverige Betalar” visar att användare av digitala tjänster upplever 

att säkerheten är viktig och 66 procent av deltagarna i studien anser att säkerheten behöver förbättras 

(Insight Intelligence 2015).  

 

Idag finns inga självklara konkurrenter för Swish på den svenska marknaden. I Skandinavien finns 

det däremot liknande tjänster. I Danmark har Danske Banks applikation MobilePay 2,9 miljoner 

användare, vilket innebär att 9 av 10 danska smartphoneägare använder sig av MobilePay. 

Applikationen fungerar likadant som Swish, pengarna skickas via kundernas telefonnummer som är 

kopplat till kontonumret. Inloggningen sker med en fyrsiffrig kod, beloppet och mottagare fylls i och 

betalningen skickas direkt när kunden trycker på skicka. MobilePay används även som betalningssätt 

för företag och organisationer i exempelvis handeln. Trots att detta är Danske Banks egna lösning är 

70 procent av de totala användarna kunder i andra banker. MobilePay finns även tillgänglig i Norge 

och Finland. Till skillnad från Swish kan MobilePay användas som betalningslösning inuti andra 

applikationer (MobilePay 2016). 

 

I Danmark finns det en till mobil betalningslösning som heter Swipp. Det är en applikation som är 

mycket lik MobilePay, men det är fler än 70 aktörer som står bakom applikationen. Denna applikation 

har ungefär 800 000 användare och fungerar även i affärer (Swipp 2016). 

 

Enligt Vipps (2016) så är deras betalningsapplikation den populäraste i Norge. Vipps fungerar genom 
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att kunden kopplar ihop sitt bankkort och telefonnummer till applikationen, vilket möjliggör att ta 

emot pengar via sitt telefonnummer. Pengarna dras sedan från det bankkonto som bankkortet är 

kopplat till. Om mottagaren inte är ansluten till Vipps får avsändaren tillbaka sina pengar efter tre 

dagar. I applikationen kan privatpersoner både skicka pengar och be om pengar via ett meddelande. 

Applikationen är gratis för belopp under 5000 kronor. För att vippsa mer än 5000 kronor kostar det 1 

procent av det totala beloppet. Vipps är utvecklat av företaget DNB Bank ASA (Vipps 2016).  
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2. Litteraturgenomgång 
Under detta avsnitt kommer studiens litteraturgenomgång att presenteras. Detta för att skapa en 

förståelse kring vad som skulle kunna påverka intervjupersonernas uppfattning om mobila 

betalningsapplikationer. Litteraturgenomgången ligger till grund för studiens syfte och 

frågeställningar som presenteras i nästa avsnitt.  

 

2.1 Centrala begrepp 
I detta avsnitt förklaras de begrepp som används i studien för att förtydliga betydelsen av dem i 

studiens sammanhang.  

 

Digitala banktjänster 

Digitala banktjänster definieras i denna studie som förändringen från fysiska bankkontor till att 

kunden idag kan använda bankens tjänster online, dygnet runt. Internetbanken och Swish inkluderas 

i de digitala banktjänsterna.   

 

Mobilt BankID 

Individen beställer själv ett BankID hos sin bank (BankID 2016b). Ett Mobilt BankID lagras på en 

mobil enhet, som en smartphone eller surfplatta (BankID 2016d). Ett BankID används för att styrka 

en identitet på internet, en så kallad e-legitimation. Det finns tre olika sorters BankID, men i denna 

studie diskuteras endast Mobilt BankID då det är den säkerhetslösning som används som 

godkännande för betalningar via Swish. BankID utfärdas av tolv banker i Sverige (BankID 2016c).  
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2.2 Teoretiskt grundade teman för insamling av empiri 
Författarna kommer nedan att presentera den litteraturgenomgång som genomförts för att få en 

förförståelse för vilka teoretiska teman som är viktiga för att utforma studiens intervjuguider. Dessa 

intervjuguider kommer att presenteras i studiens metodavsnitt. De teoretiska teman är följande: 

 

• Self-Service Technology 

• Technology Acceptance Model 

• Beslutsprocess för anslutning 

• Consumer Choice Model 

• Social påverkan 

• Generationsskillnader för anammandet av nya tjänster 

• Förtroende 

• Utbildningsnivå 

• Inlärning 

2.2.1 Self-Service Technology 

Enligt Nationalencyklopedin (2016a) innebär självbetjäning att kunden hjälper sig själv i en 

servicesituation. Self-service technology (SST) handlar om att kunden med hjälp av den senaste 

teknologin betjänar sig själv. Under de senaste åren har teknologins framväxt förändrat 

bankbranschen vilket lett till helt nya sätt att hantera dagliga bankärenden. Bankbranschens SST ger 

kunden tillgång till sina bankkonton dygnet runt och inkluderar användandet av bankomater, 

internetbank och mobila banktjänster (Magotra, Sharma & Sharma 2015). 

 

SST har enligt Magotra, Sharma och Sharma (2015) visat sig öka både kundernas tillfredsställelse 

och bankernas lönsamhet. Dock har det enligt Mattila, Karjaluoto och Pento (2003) visat sig att 

reaktionerna kring SST-tjänster varit varierande, framförallt mellan olika åldersgrupper. Kundernas 

uppfattning om upplevd nytta och användarvänlighet har en stor betydelse för om kunder väljer att 

ansluta sig och använda sig av SST (Davis 1989; Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). 

 

Hilton, Hughes, Little och Marandi (2013) har undersökt kundens upplevelse av att använda SST. 

Många organisationer inför SST med syfte att öka effektiviteten, genom att kunden nu betjänar sig 

själv. Kunder använder idag SST i många olika branscher. De checkar in sin väska själv på 

flygplatsen, självskannar matvaror i matbutiken samt sköter sina finansiella tjänster med hjälp av 

internetbank och mobila tjänster. Vad kunden uppfattar som värdeskapande är unikt men studien visar 
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tydligt på att kunden måste känna att den sparar tid eller får en bättre service av företaget när den 

använder SST (Hilton, Hughes, Little & Marandi 2013).  

 

2.2.2 Technology Acceptance Model 

Begreppen upplevd nytta och upplevd användarvänlighet tar sitt ursprung i Davis (1989) Technology 

Acceptance Model (TAM). TAM syftar till att förklara hur och varför individer väljer att anpassa sig 

till ny teknologi. Modellen kan användas till att analysera och förutse varför ett system blir mer eller 

mindre använt av individer. TAM kan därmed fungera som ett verktyg för företag för att få nya 

produkter att bli accepterade av användare (Davis 1989; Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). TAM är 

framtagen i syfte att beskriva anammandet av datorer. Sedan modellen utvecklades har den senare 

blivit uppdaterad i andra studier för att beskriva användares relation till SST (Magotra, Sharma & 

Sharma 2015). 

 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) visar tre tydliga samband gällande TAM:  

 

(1) Individers datoranvändning är förutsägbar.  

(2) Upplevd nytta är avgörande för individers incitament för att anamma teknologi.  

(3) Upplevd användarvänlighet är sekundärt avgörande för individers användning av datorer.  

 

Upplevd nytta har starkast påverkan på individers användning av teknologi. Användaren kan förbise 

ett svårt gränssnitt för att få tillgång till bra funktioner. Individen kommer dock inte att använda ett 

system som inte fyller en funktion ur ett nyttoperspektiv; användarvänligheten blir därmed sekundär. 

Användaracceptans går att förändra, bland annat genom att förbättra användarvänligheten (Davis 

1989; Davis, Bagozzi & Warshaw 1989).  

 

Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto och Pahnila (2004) har i en studie undersökt kopplingen mellan 

upplevd nytta och användarvänlighet i relation till SST. Deltagarna i denna studie bestod av privata 

bankkunder i Finland. Utöver upplevd nytta och upplevd användarvänlighet har resultatet från denna 

studie visat att upplevd användarvänlighet, informationsmängd och säkerhet har störst påverkan på 

kundens accepterande av SST. Informationsmängden kunden har om bankens internettjänster ger dem 

insikt i vilka fördelar SST ger dem. De fördelar kunder upplever har i sin tur en påverkan på upplevd 

nytta. Det är grundläggande att bankens digitala tjänster har hög säkerhet för att kunderna ska känna 

sig trygga med att använda dem.  
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Howcroft, Hamilton och Hewer (2002) har undersökt hur kunders attityd för telefon- och internetbank 

ser ut i Storbritannien. Den främsta anledningen till att kunderna ansluter sig till telefon- och 

internetbank visade sig i denna studie vara för att få tillgång till bankens tjänster dygnet runt. Lägre 

avgift och bättre service för dessa tjänster visade sig också påverka beslutet att ansluta sig. 

 

Användares acceptans mot teknologi påverkas av de egenskaper teknologin besitter. Hastighet, 

kontroll, tillförlitlighet och användarvänlighet har konsekvent visat sig vara viktigt för användare 

(Shamdasania, Mukherjeeb & Malhotrac 2008). Förtroende är det viktigaste för nya tjänster, eftersom 

att kunderna inte kommer att använda dem om de inte känner sig säkra (Howcroft, Hamilton & Hewer 

2002).  

 

 
2.2.3 Beslutsprocess för anslutning 

TAM beskriver hur kundernas acceptans för nya innovationer ser ut. Ett komplement för att förstå 

hur kunden beter sig i en adoptionsprocess är Rogers (1995) adoptionsteori. Denna teori fokuserar på 

den adoptionsprocess konsumenten går igenom för att ta till sig en innovation. Rogers 

adoptionsprocess avser olika stadium, från att ta till sig information och kunskap om innovationen till 

att forma en attityd gentemot den och sedan ta ett beslut om att antingen acceptera eller förkasta den. 

De fem stegen konsumenten går igenom är följande:  

 

 
Figur 1: Beslutsprocess för anslutning (Rogers 1995)  

 

Rogers (1995) separerar konsumenter i olika kategorier, beroende på hur snabb konsumenten är med 

att börja använda en innovation. Rogers fem kategorier är: innovators, early adopters, early majority, 

late majority och laggards. 
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Figur 2. Adoptionskurvan (Rogers 1995) 

 

Innovators kännetecknas av de konsumenter som är mest angelägna att testa en innovation så fort den 

kommit ut på marknaden. Innovators har ofta en god ekonomi, förmåga att hantera komplexa tekniska 

produkter och tjänster samt klarar av den grad av osäkerhet som en innovation kan medföra innan 

den testats ordentligt av fler användare. Early adopters är de som börjar använda en innovation efter 

det att innovators testat den. Early adopters kännetecknas av personer som har innovators i sin sociala 

krets som de kan rådgöra med innan de börjar använda en innovation. Early majority är de som börjar 

använda en innovation innan majoriteten också börjar göra det. De är varken tidiga eller sena med att 

börja använda en innovation utan hamnar på en position som är mitt emellan. Late majority är de 

personer som väntar med att börja använda en innovation tills dess att deras sociala omgivning redan 

har börjat använda den. De tar sällan beslutet själva att börja använda en innovation utan påverkas av 

personerna i sin omgivning då de känner en social press. Laggards kännetecknas av de konsumenter 

som har ett motstånd mot innovationer. Det är personer som är misstänksamma mot nya produkter 

och tjänster och som inte är förändringsbenägna (Rogers 1995).  

 

Innovators står för 2,5 procent av befolkningen och kännetecknas av att ha en hög utbildning och 

vara socialt aktiva. Early adopters oroar sig i större grad för att bli socialt accepterade. Därför är 

dessa användare mer mottagliga för nya produkter och tjänster inom den kategori som användaren är 

intresserad av (Solomon 2015, s. 548).  

 

 

 

 

 

 

 

Rogers (1995) beskriver vidare fem karaktärsdrag av adoption:  
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Figur 3.  Fem karaktärsdrag av adoption (Rogers 1995) 

 

Relativ fördel är till vilken grad en ny innovation är bättre än en tidigare innovation. Genom att förutse 

den relativa fördelen kan adoptionsgraden förutses. Kompatibilitet är huruvida den nya innovationen 

stämmer överens med värderingar, erfarenheter och behov (Rogers 1995). Kompatibilitetsgraden kan 

även handla om hur väl innovationen stämmer överens med individens livsstil. Komplexitet är 

huruvida innovationen är relativt enkel eller svår att använda och förstå. En innovations komplexitet 

är negativt korrelerat till adoptionsgraden (Rogers 1995; Solomon 2015, s. 549). Testbarhet är till 

vilken grad innovationen kan testas utav användare. En innovation som är testningsbar är mindre 

osäker. Graden av testbarhet är positivt korrelerat till adoptionsgraden (Rogers 1995; Solomon 2015, 

s. 549) Det är viktigare för early adopters med testbarhet än vad det är för laggards. Detta beror på 

att laggards omges av personer som redan använder innovationen, vilket blir en form av testbarhet i 

sig. Observerbarhet är hur synlig resultatet av en innovation är för individer. Observerbarhet är 

positivt korrelerat till adoptionsgraden (Rogers 1995).  

 

2.2.4 Consumer Choice Model 

Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2012, ss. 30-41) presenterar en modell för beslutsfattande. 

Consumer Choice Model behandlar sex steg som kunden går igenom i processen. I det första steget i 

modellen måste kunden känna ett behov eller en önskan som tjänsten kan uppfylla. När kunden 

känner av ett behov tar den sig in i nästa steg som innebär sökande efter information. 

Informationssökandet är ett sätt för kunden att minska risk och hjälper kunden att känna sig säker på 

att beslutet blir ett välgrundat val. Ofta upplevs risk och osäkerhet större vid tjänster än produkter då 

tjänster är immateriella och därmed svårare att undersöka på förhand.  
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Figur 4. Consumer Choice Model (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2012) 

 

I det tredje steget i modellen utvärderar kunden vilka alternativ den har att välja mellan. Vid val av 

tjänst har kunden oftast ett fåtal alternativ att välja mellan då tjänster ofta liknar varandra. I det fjärde 

steget överväger kunden om vilken tjänst den ska besluta sig för. På grund av att tjänster medför risk 

för konsumenten har många leverantörer infört att kunderna får testa tjänsten innan den beslutar sig 

för att börja använda en specifik tjänst. Eftersom processen av beslutsfattande är riskfylld är det en 

viktig faktor som påverkar kundens erfarenhet av tjänsten. I det femte steget utvärderar kunden om 

tjänstens kvalité uppfyllt de förväntningar och behov som kunden identifierat i det första steget i 

beslutsfattande modellen. Det sista steget i modellen anses vara det viktigaste då det påverkar om 

kunden kommer att fortsätta att använda tjänsten samt om den kommer att sprida positiv eller negativ 

feedback om tjänsten till andra (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2012, ss. 30-41). 

 

2.2.5 Social påverkan 

Cialdini (2007) har skrivit en bok om inflytande och psykologiskt övertygande och presenterar 

principen om socialt inflytande. Vad individer uppfattar som korrekt tankesätt eller beteende påverkas 

av vad andra individer tycker är korrekt. Principen om socialt inflytande är mest framträdande i 

situationer där människor ser ett beteende som mer korrekt på grund av att flera andra beter sig på ett 

visst sätt. Genom att agera i enlighet med hur andra agerar följer individer principen om socialt 

inflytande, det vill säga att människor vill göra likadant som andra gör för det anses som det rätta 

(Cialdini 2007, s. 116).  

 

Word of mouth (WOM) innebär att en individ muntligt överför information till en annan individ. När 
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information om en produkt eller tjänst kommer från någon individen känner gör det att informationen 

upplevs som mer genuin och trovärdig än vad annan marknadsföring gör. WOM kan skapa en känsla 

av grupptryck då individen känner att det förväntas att denne ska konsumera den produkt eller tjänst 

som den bekanta har tipsat om. Sannolikheten för att en individ kommer att köpa en produkt eller 

tjänst blir högre ju fler som har pratat om den. Kunder som inte är bekanta med en produkt eller tjänst 

sedan tidigare har lättare för att påverkas av WOM (Solomon 2015, ss. 523-525). Ett negativt WOM 

väger tyngre än ett positivt och det enklaste sättet att sprida negativ WOM är via internet (Solomon 

2015, s. 527).  

 
2.2.6 Generationsskillnad för anammande av nya tjänster 

Magotra, Sharma och Sharma (2015) visar att yngre personer är mer riskbenägna och har ett större 

engagemang för att lära sig ny teknologi. Samma studie visar även att den yngre målgruppen använder 

sig av SST i större utsträckning och att individer i åldern 34-58 år har ett större motstånd mot SST. 

Även Howcroft, Hamilton och Hewer (2002) påstår att det är större sannolikhet att yngre personer 

väljer att ansluta sig till nya tekniska banktjänster. Anledningen är att yngre ser fler fördelar, bland 

annat den inbesparade tiden då de inte fysiskt behöver besöka ett bankkontor för att utföra sina 

bankärenden.  

 

Howcroft, Hamilton och Hewer (2002) visar att yngre personer i Storbritannien upplever mänsklig 

kontakt som mindre viktigt inom bank. De som tyckte att detta var en viktig faktor var ofta äldre 

och/eller välbärgade. Denna målgrupp kommer enligt författarna inte att anamma de nya 

banktjänsterna. Den äldre målgruppen är enligt dem därmed inte påverkbar.  Istället kommer de nya 

tekniska tjänsterna att nå den äldre målgruppen i takt med att den yngre målgruppen åldras.  

 

Mattila, Karjaluoto och Pento (2003) visar liknande resultat. De har undersökt bankkunder i Finland, 

där har det visat sig att hälften av alla kunder som är över 65 år tillhör late adopters för anslutning 

till internetbank. De påstår att äldre kunder inte ser dem själva som gamla utan många av kunderna 

ser på sig själva som moderna med ett ungt sinne. Detta kan enligt forskarna innebära att den äldre 

målgruppen har ett ungt sinne och är villiga att testa på nya banktjänster om samhället tillåter dem att 

göra det. En del av respondenterna upplever sig själva som tråkiga och en del tycker att de har lätt för 

att lära sig nya saker. En viss del av respondenterna upplever att de är för gamla för att använda 

internetbank. Äldre kunder har en starkare uppfattning om hur det är att använda internetbank och 

har generellt en större oro för säkerheten.  
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2.2.7 Förtroende 

Begreppet förtroende definieras som den ena partens tro på att dess behov kommer att bli 

tillgodosedda i framtiden av den andra partens handlingar (Flavián & Guinalíu 2006). Förtroende är 

de förväntningar kundens har på hur leverantören ska uppträda och vilka egenskaper denne ska ha. 

Det innefattar även det möjliga beteendet för hur leverantören ska agera i framtiden (Ganesan 1994 

se Flavián & Guinalíu 2006). Förtroende för webbsidor har enligt Flavián och Guinalíu (2006) tre 

grundstenar; uppfattad ärlighet, välvilja och kompetens. 

 

2.2.8 Utbildningsnivå 

Laforet och Li (2005) visar att anslutandet till nya tekniska banktjänster inte påverkats av vilken 

utbildning kunden har.  Den visade heller inte några samband mellan utbildningsnivå och kundens 

anslutning till de mobila banktjänsterna. Däremot kom Laforet och Li fram till att kunder som inte 

använder internetbank helt saknade information om att tjänsten fanns. Howcroft, Hamilton och Hewer 

(2002) har utfört en undersökning som inte visar något samband mellan utbildningsnivå och 

anslutning till nya tekniska banktjänster. Däremot kunde de se att nivån på arbetsplatsens teknologi 

kan ha en effekt på anslutandet till bankens nya tekniska tjänster.  

 

Clemes, Gan och Du (2012) motsäger dessa två studier och visar på att det finns ett samband mellan 

en lägre utbildningsnivå och anslutningen till bankens tekniska tjänster. Detta beror enligt forskarna 

på att de som har en lägre utbildning har generellt mindre kunskap om datorer och teknologi. De 

individer som har en akademisk utbildning har enklare för att ansluta sig till bankens tekniska tjänster 

på grund av att de har mer kunskap. Studien visar att om de individer som besitter en lägre utbildning 

skulle utbildas av banken för att lära sig att använda bankens SST så skulle de börja använda dem. 

Magotra, Sharma och Sharma (2015) hävdar däremot att det finns ett samband mellan individers 

utbildningsnivå och användning av SST. Resultatet i studien visar att de individer som har en 

akademisk bakgrund har större förmåga att lära sig att använda SST. 

 

2.2.9 Inlärning 

Att lära sig någonting nytt är att skapa en relativ förändring i beteende genom en upplevelse. Det 

behöver inte vara en direkt upplevelse, utan lärande kan ske genom att individer ser varandra och lär 

sig genom iakttagande. En individ kan lära sig av sina misstag, till exempel minns individer namnet 

på olika märken denne tidigare blivit missnöjd med eller hur man använder en produkt som individen 

aldrig har använt (Solomon 2015, s. 229). Repetition ökar sannolikheten för att lära sig någonting. 

Genom att repetera någonting kan styrkan på inlärningen öka (Solomon 2015, s. 231). 
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Instrumentell inlärning uppstår när en individ belönas efter att ha utfört en särskild handling. 

Sannolikheten för en viss handling ökar när handlingen belönas på något sätt (Nationalencyklopedin 

2016b). Instrumentell inlärning kan uppstå genom positiv uppmuntran i form av någon slags belöning 

eller bekräftelse som visar att beteendet är önskvärt (Solomon 2015, s. 236).  
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3. Problematisering 
I detta avsnitt kommer studiens problematisering att presenteras, vilket kommer att leda fram till 

studiens syfte och frågeställningar.  

 
Kontanthanteringen har minskat i Sverige och de flesta svenska bankkontor är idag helt kontantfria 

(Regeringen 2015). Användningen av bankkort ökar och kontanthanteringen minskar i Europa. År 

2000 utfördes cirka 20 procent av alla köp med bankkort och 80 procent med kontanter, idag ser valet 

av betalningslösning annorlunda ut. Korttransaktioner står för 80 procent och kontanter för 20 procent 

av alla betalningar som genomförs (Scandinavian Traveler 2015). Kontanthanteringen ökar risken för 

rån och brottslighet samt kostar Sverige ungefär 10 miljarder kronor per år (Norman 2012), vilket är 

två av anledningarna till att bankerna minskat kontanthanteringen. Det finns i dagsläget inget krav på 

att bank- eller finansinstitut ska tillhandahålla kontanter (Bolund 2015a). Sveriges riksbankschef 

Stefan Ingves (2016) har dock en annan åsikt gällande denna aktuella fråga. Ingves skrev i DN debatt 

den 16 mars att minskandet av kontanter skapar problem. Under de senaste fem åren har antalet 

bankkontor som hanterar kontanter halverats samtidigt som 154 bankkontor stängts. Många äldre men 

även organisationer och föreningar upplever det vara svårt att ta ut och sätta in kontanter. Ingves 

argumenterar för ett förslag om att införa ett lagkrav för bankerna att tillhandahålla kontanter. Han 

skriver att detta skulle åtgärda problemet och menar att det är i enlighet med att bankerna tar ansvar 

för sina kunder.  

 

Elektroniska betaltjänster kan inte alltid ersätta kontanter. Det kan handla om grupper som 

inte klarar av att använda elektroniska betaltjänster eller så kan det handla om att elektroniska 

betaltjänster inte är tillgängliga på en viss plats eller vid en viss tidpunkt exempelvis till följd 

av tekniska begränsningar (Ingves 2016). 

 

Bankerna avvisar dock Ingves (2016) förslag om ett införande av lagkrav att tillhandahålla kontanter. 

Bankföreningen menar att investeringar genomförs för att möta behovet av kontanter utan att 

tillhandahålla sedlar och mynt på kontor. Investeringarna avser installation av 500 bankomater de 

senaste åren och det finns planer på att starta upp fler insättnings- och uttagsautomater på 60 orter i 

landet (Åkesson 2016). Frågan är om detta är tillräckligt för att ersätta bankernas kontanthantering i 

Sverige. Susanna Grufman (2016) arbetar på Riksbankens enhet för kontantförsörjning och menar att 

det är rimligt att kontanthanteringen minskar bland Sveriges banker, eftersom efterfrågan av sedlar 

och mynt har gått ner. Däremot kan detta ha gått för snabbt, eftersom det för många individer och 

verksamheter inte finns något annat alternativ än kontanter. Riksbanken kan idag inte tvinga bankerna 
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att tillhandahålla kontanter och enligt Grufman finns det heller ingen lag som gör att någon kan tvinga 

bankerna till detta.  

  

Bankerna har under de senaste åren haft ett stort fokus på att utveckla nya elektroniska betaltjänster 

(Regeringen 2015). I ett samhälle där kontanterna successivt avvecklats och där banktjänsterna 

digitaliserats, föddes tjänsten Swish som en lösning på detta alltmer omtalade och aktuella problem.  

 

För många människor i Sverige har det varit positivt med en ökad digitalisering av banktjänster, 

medan framförallt den äldre målgruppen har visat sig ha svårare för detta (Bolund 2015b). Även 

tidigare studier inom området visar att individer i den äldre målgruppen har svårare för att anpassa 

sig till ny teknologi (Magotra, Sharma & Sharma 2015). En utredning utförd av A-focus visar att 

individer som är över 65 år inte ansluter till ny teknologi på grund av lågt intresse. Det har även visat 

sig att osäkerheten kring att lära sig att använda den nya teknologin är för stor. Utredningen visar att 

om individen själv behöver ta ett eget ansvar för att lära sig använda internettjänster bidrar det till 

ännu ett hinder som många inte tar sig över. Organisationer står inför utmaningen att övertyga 

användare att de har ett behov samt att motivera dem att ansluta sig till nya digitala tjänster som byts 

ut från de traditionella (A-focus 2013).  

 

Mobila betalningar har i dagens läge i allt större utsträckning tagit över marknaden för överföringar 

mellan privatpersoner. Kontanter och genomförandet av överföringar via bankkontor eller 

internetbank minskar enligt en studie som heter “Sverige betalar”. Studien visar att mobila betalningar 

används mest bland användare i åldersgruppen 16-29 år och de står för 70 procent av det totala 

användandet av mobila betalningar (Insight Intelligence 2015).   

 

Författarna har i det inledande arbetet för denna studie träffat flera sakkunniga för tjänsten Swish. 

Efter genomförandet av intervjuerna med sakkunniga går det att konstatera att det föreligger ett 

mönster i att äldre inte ansluter sig till Swish i samma utsträckning som den yngre målgruppen. 

Författarna träffade Mattias Björk som arbetar som koordinator för Getswish AB. Björk berättar hur 

fördelningen ser ut i användningen av Swish: 

 

Swish har mycket hög anslutningsgrad hos 80- och 90-talister. En hög grad av anslutning 

bland 70-talister (högre hos senare halvan av 70- talisterna). Därefter sjunker 

anslutningsgraden för respektive födelsedecennium (60-, 50- respektive 40-talister).  
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Gunilla Garpås som är ansvarig för Swish inom Nordea säger under intervjun med författarna att hon 

tror att skillnaderna i anslutningsgrad beror på att yngre människor ser teknik på ett annorlunda sätt 

än vad äldre gör.  

 

De yngre ser inte teknik som ett problem. De har lättare att ta till sig teknologi, är mer open 

minded och märker vad som händer. De yngre är mer nyfikna. 

 

Gunilla Garpås menar att äldre människor inte lägger märke till att det kommer nya tjänster, utan de 

är nöjda med det som alltid varit.  

 

En utmaning för Swish är med andra ord att attrahera äldre personer att börja använda tjänsten, något 

som A-focus (2013) uppmärksammat. För att få individer som tillhör Rogers (1995) kategorier late 

adopters och laggards att ansluta sig till det digitala samhället har A-focus (2013) visat att det är av 

stor betydelse att de känner nytta av att använda dessa tjänster. Samhället måste göra det attraktivt 

för dem att vara digitalt delaktiga och tydligt visa vilka fördelar det ger för att användare också i nästa 

steg mer frekvent ska använda sig av de digitala tjänsterna. Det finns idag ett antal ideella föreningar 

som arbetar med att stödja den äldre målgruppen med att lära sig använda ny teknik. Ett exempel är 

SeniorNet, en organisation som verkar för att främja att seniorer ska lära sig att använda datorer och 

internet med hjälp och stöd av andra seniorer (SeniorNet Sweden 2016). A-focus (2013) menar att 

det är betydelsefullt för samhället att den äldre målgruppen skapar sig förmågan att använda 

internettjänster för att kunna möjliggöra ett kostnadseffektivt arbetssätt inom exempelvis vård och 

omsorg.  

 

Det finns en stor grupp medelålders människor i Sverige som snart kommer att bli pensionärer. Denna 

grupp är relativt outforskad inom teknologiadoption, då tidigare forskning antingen fokuserat på en 

yngre målgrupp eller de som redan är pensionärer. Anslutningsgraden till Swish för personer från 

tidig medelålder är sjunkande enligt Björk (2016). Det blir därmed intressant att i denna studie 

fokusera på varför anslutningsgraden är lägre hos de personer som är mellan 40-67 år. Studien 

kommer att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att få denna målgrupp att ansluta sig till 

Swish.  
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3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för individers uppfattning och användning av 

betalningsapplikationer. Studien ämnar att undersöka hur olika individer i åldern 40-67 år upplever 

mobila betalningsapplikationer och om det är möjligt att främja adoptionsprocessen av dessa. 
 

3.2 Problemformulering 
För att författarna ska få en förståelse för individers uppfattning om nya mobila betalningslösningar 

fokuserar denna studie på följande frågeställningar:  

 

1. Vilka faktorer påverkar anslutningen till Swish för individer mellan 40-67 år? 

2. Går det att påverka adoptionsprocessen genom utbildning i hur Swish fungerar?  

3. Om ja, hur skulle organisationer kunna främja adoptionsprocessen av mobila 

betalningsapplikationer? 

3.3 Kunskapsbidrag 
Om det är möjligt att besvara vilka faktorer som påverkar anslutningen så kommer studien att kunna 

generera teorier som kan användas för att främja anammande av mobila tekniska lösningar. Detta kan 

innefatta Swish, men även framtida applikationer inom exempelvis vård och omsorg. Det skulle 

innebära att denna studies resultat kan hjälpa till att förebygga klyftor mellan de som använder teknik 

och inte.  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för metodval för datainsamling av primärdata att presenteras. 

Följande avsnitt kommer att beskriva valet av ansats, perspektiv, urval, genomförande samt hur 

empirisk data kommer att analyseras. Avslutningsvis kommer studiens trovärdighet och källkritik att 

diskuteras.  

 

4.1 Ansats 
Denna studie kommer att ta sin utgångspunkt i verkligheten vilket gör valet av en induktiv ansats 

lämplig. Ett induktivt angreppsätt är en process som innebär att studien kommer att utgå från empiri 

som samlas in för att sedan generera teori (Bryman & Bell 2011, s. 34).  

 

Studien syftar till att förstå individens verklighet och uppfattning kring mobila 

betalningsapplikationer, vilket gör det lämpligt att tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv. Det 

fenomenologiska perspektivet antas för att få en djupare insikt i individens subjektiva upplevelse 

(Alvesson & Sköldberg 2008 se Dalen 2015, s. 35). Enligt Moran (2002) är fenomenologi ett icke-

traditionellt verktyg för att filosofera. Målet med fenomenologi är att få fram sanningen genom att 

beskriva ett fenomen och känslor utifrån den som upplevt dem. I en fenomenologisk studie är det 

viktigt att undvika alla förutfattade meningar. Förklaringar och teorier skapas när fenomenet är 

förstått (Moran 2002, s. 4), vilket stämmer väl överens med valet av att tillämpa ett induktivt 

förhållningssätt. Det fenomenologiska perspektivet ser till hur personer uppfattar den värld de lever i 

och utgår från individens perspektiv (Bogdan & Tylor 1975 se Bryman & Bell 2011, s. 40), vilket är 

lämpligt i en studie som syftar till att beskriva användarens uppfattning och användning av Swish. 

Denna studie vill skapa en ökad förståelse för det specifika fenomenet Swish och har fokus på hur 

kunden upplever och uppfattar tjänsten. Detta gör valet att tillämpa en liten N-studie som studiedesign 

lämpligt (Jacobsen 2002, s. 99).  

 

För den induktiva ansatsen och det fenomenologiska perspektivet anser författarna att en kvalitativ 

metod är lämplig. Kvalitativ metod skiljer sig enligt Dalen (2015, s. 19) från kvantitativ metod på 

flera sätt. Vidare speglar en kvalitativ metod intervjupersonens åsikter och tankar, medan en 

kvantitativ undersökning fokuserar på vad forskaren vill få fram. Kvalitativ forskning handlar om att 

få en ökad förståelse för ett visst fenomen och skapa en uppfattning om hur individer upplever den 

värld de lever i.  

 



   29 

I denna studie kommer kvalitativa intervjuer att genomföras. Den kvalitativa intervjuns syfte är enligt 

Dalen att individen som intervjuas ska ge så detaljerad information som möjligt om dennes egna 

tankar och erfarenheter. Intervjupersonens tankar och erfarenheter kommer sedan att tolkas av 

forskaren (Dalen 2015, s. 19). Bryman och Bell (2011, ss. 473-475) menar att kvalitativa intervjuer 

är mycket vanligt inom kvalitativ forskning. Det är flexibiliteten som gör valet av intervju som metod 

attraktiv. Det tar mycket tid att intervjua, transkribera och analysera datamaterial från intervjuer, men 

det är ett anpassningsbart arbete.  

 

Det finns två typer av intervjuer; strukturerade och semistrukturerade. Denna studie kommer att 

använda semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling eftersom studien syftar till att få 

en ökad förståelse för individens perspektiv och uppfattning. I de semistrukturerade intervjuerna 

kommer en intervjuguide att användas med specifika teman som ska beröras. En intervjuguide skapar 

en viss struktur, men intervjupersonen har möjlighet att påverka intervjun. Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som intervjuaren har tänkt, utan ett samtal kan äga rum (Bryman & Bell 

2011, ss. 475-476). En intervjuguide används för att säkerställa att de frågeställningar studien syftar 

till att svara på täcks in. Att skapa en intervjuguide handlar om att konkretisera studiens 

problemformulering genom att ställa frågor som täcker in studiens område. Vid utformningen av en 

intervjuguide är det viktigt att tänka på att de inledande frågorna ska få intervjupersonen att känna 

sig trygg och må bra. De avslutande frågorna ska vara mer generella och inte så känslosamma, detta 

för att intervjupersonen ska lämna intervjun med en bra känsla. Alla teman som finns med i 

intervjuguiden ska ha relevans för studiens syfte och de frågeställningar undersökningen har som mål 

att besvara (Dalen 2015, s. 35).  

 

Alvesson (2011, s. 62) berättar om halvstrukturerade intervjuer, där teman skapar ramen för intervjun, 

men det finns möjlighet till fördjupande diskussioner och frågor. I de intervjuerna är frågorna ofta 

kortare och öppna. Här finns det även möjlighet för att fråga alternativa frågor samt att omformulera 

frågor för att testa ett annat slags språk. Ett annat slags språk kan uppmuntra intervjupersonen att ge 

mer uttömmande svar, vilket det fenomenologiska perspektivet avser. Denna studie ser 

halvstrukturerade intervjuer som en del av de semistrukturerade intervjuerna. Vid intervjun kommer 

intervjupersonen att uppmuntras att dela med sig av egna erfarenheter och värderingar. För att följa 

upp och låta intervjupersonen fördjupa sina resonemang är det viktigt att följdfrågor ställs, vilket 

kallas probing. Probing används för att få fylligare svar från intervjupersonen. En skicklig intervjuare 

har en god förmåga att använda sig av denna metod som inte bara innebär att ställa bra följdfrågor, 

utan även genom sitt kroppsspråk visa att det intervjupersonen säger är intressant (Svensson & Starrin 

1996, s. 64).  
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Vid insamling av primärdata är det viktigt att välja en miljö där intervjupersonen är ostörd och känner 

trygghet. Den plats där intervjun utspelar sig ska inte kunna störas av andra åhörare eller ljud som 

kan verka störande för intervjupersonen. I intervjusituationen ska den som intervjuar och den som 

blir intervjuad mötas på en neutral plats så att ingen hamnar i underläge. I denna studie kommer varje 

intervjuperson själv att få bestämma var den vill att intervjun ska äga rum. Vid de fall 

intervjupersonen är osäker kommer författarna att lämna ett förslag på en lämplig plats (Trost 2011, 

ss. 65-66). Två intervjupersoner avbokade intervjuerna med kort framförhållning. Detta resulterade i 

logistiska problem och därmed genomfördes telefonintervjuer med dessa två respondenter.   

 

Eisenhardt (1989) föreslår att två forskare medverkar vid intervjun. En forskare kan då ställa frågorna 

och den andra forskaren kan observera intervjusituationen. Anledningen till att ha två forskare som 

medverkar är att minska risken för subjektivitet vid tolkande av intervjupersonens uttalanden och för 

att öka objektivitet. Det finns flera fördelar med att ha två forskare som medverkar vid intervjun. Den 

forskare som observerar får en chans att skapa en överblick och distans till intervjusituationen samt 

har möjlighet att flika in för att ställa frågor, vilket ökar rationaliteten av intervjun. Alvesson (2011, 

ss. 44-45) menar dock att Eisenhardt (1989) bortser från de sociala faktorer som kan påverka 

intervjupersonen i en intervjusituation med två forskare. Kostnaderna ökar och intervjupersonen kan 

uppleva situationen som mer komplex då intervjupersonen blir mer iakttagen. Situationen kan därmed 

upplevas som ett förhör snarare än som en intervju. Forskarna kan förlora kontrollen över situationen 

om den upplevs som komplex av intervjupersonen.  

 

Vid insamling av primärdata i denna studie kommer båda författarna att närvara vid intervjun. Den 

ena författaren kommer att ansvara för att hålla en struktur genom en intervjuguide för att säkerställa 

att alla teman som undersökningen önskar svara på täcks in. Den andra kommer att observera 

situationen och ställa följdfrågor. För att skapa en helhetsbild och öka objektivitet är detta en 

nyckelfaktor för att nå bästa resultat. Båda författarna kommer även att ägna sig åt Svensson och 

Starrins (1996, s. 64) metod probing för att minska komplexiteten i intervjusituationen och därmed 

skapa en mer avslappnad stämning. Målet är att intervjusituationen ska kännas som ett naturligt 

samtal för intervjupersonen. Författarna har efter varje genomförd intervju utvärderat intervjun för 

att hitta områden som kan förbättras inför nästkommande intervju. Feedback har använts för att 

utveckla varandra. Diskussion kring samtal och samspel var i fokus för att skapa en mer givande 

intervjusituation för alla parter.  
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4.2 Urval 
Vid genomförandet av denna studie har ett bekvämlighetsurval av respondenter tillämpats. 

Urvalsprocessen syftar till att författarna ska komma i kontakt med respondenter som anses vara av 

relevans för studien. Författarna har skickat ut ett formulär via personer som har anställning i ett större 

bolag eller ett stort kontaktnät. Dessa personer har sedan spridit formuläret vidare i syfte att hitta 

relevanta deltagare för studien. De potentiella deltagarna har i formuläret fått fylla i ålder, kön och 

sitt telefonnummer. De har även fått svara på frågor om de är anslutna till Swish och vilken banktjänst 

de använder för att betala sina räkningar. Detta för att författarna ska få in ett underlag för att kunna 

avgöra om de potentiella respondenterna är relevanta för denna studies ändamål.  Formuläret 

avslutades med att godkännande om att det var okej att bli kontaktad via telefon av författarna.  

 

I nästa steg valdes intervjupersoner ut med hjälp av snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är passande 

för denna studie som har en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2011, s. 207). 

Snöbollsmetoden innebär att respondenterna som författarna anser vara relevanta får rekommendera 

andra deltagare för undersökningen. Denna metod för urval är strategiskt bra för kvalitativa studier 

(Trost 2011, s. 141). Genom att använda snöbollsmetoden får intervjupersonerna en chans att komma 

med tips och idéer på vilka andra personer som skulle kunna vara intressanta att undersöka. De 

intervjupersoner som rekommenderats har kritiskt granskats av författarna (Jacobsen 2002, s. 201). 

Urvalsprocessen har utgått från hur väl personerna kan bidra till forskningens resultat och ändamål. 

Antalet respondenter i studien begränsades till sjutton individer på grund av tid och resurser. Det har 

även avsatts undan tid för att kunna genomföra fler intervjuer än planerat vid behov (Jacobsen 2002, 

s. 211). Kvale och Brinkmann (2014, ss. 207-208) anser att bra intervjupersoner är samarbetsvilliga, 

lämnar klara och tydliga svar på intervjufrågorna, ger djupare beskrivningar samt håller sig till ämnet.  

 

Val av respondenter tar grund i studiens syfte och frågeställningar. Studien ämnar att undersöka hur 

individer upplever Swish och huruvida det är möjligt att påverka de personer som ännu inte har 

anslutit sig till tjänsten. Tidigare studier har valt att undersöka den yngre målgruppen (Hederstedt 

Lövenheim & Grapne 2013; Grimberg & Karlsson 2013) och forskning tyder på att det är den äldre 

målgruppen som har svårare för att anamma SST-tjänster (Magotra, Sharma & Sharma 2015). Detta 

gör valet att undersöka den målgrupp som inkluderar individer mellan 40 till 67 år, intressant att 

studera. Författarna har även fått tillgång till information av Getswish AB som visar att majoriteten 

av användarna utav Swish är födda på 80- och 90-talet. Detta bekräftar att studiens val av målgrupp 

är intressant att studera sett till studiens syfte. Kriterier för urvalet är att samtliga respondenter ska 

vara arbetsverksamma för att ha ett tydligt socialt sammanhang. I Sverige har man enligt 
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Pensionsmyndigheten (2016) rättighet att arbeta fram tills dess att man är 67 år gammal vilket 

används som en riktlinje för denna studies åldersintervall.  

 

Respondenterna i studien ska nyligen ha anslutit sig eller inte vara anslutna till Swish. Nyligen 

ansluten innebär att respondenten inte varit ansluten till Swish längre än 12 månader. Motivering till 

valet av två olika målgrupper av intervjupersoner är att det ger författarna möjlighet att kunna jämföra 

vilka faktorer som ligger bakom att vissa har valt att ansluta sig och vissa inte. I arbetet med att välja 

ut intressanta intervjupersoner kom författarna i kontakt med en individ som är 35 år. Genom 

snöbollseffekten rekommenderades hon som en intressant personlighet för studien. Därför beslutade 

författarna att inkludera henne i denna studie, trots att hon är utanför målgruppen. Respondenten har 

tillfört betydelsefulla upplevelser och erfarenheter som hjälper författarna att svara på studiens 

frågeställningar.  

 

Enligt Alvesson (2011, s. 61) finns det två viktiga principer vid urval av intervjupersoner; 

representativitet och kvalitetsurval. Representativitet innebär att få en variation och bredd bland 

intervjupersonerna som ska bidra till att forskningen blir heltäckande för området. Kvalitetsurval 

innebär att lägga vikt vid utvalda personers beskrivningar eller svar. Det används när en 

intervjuperson är extra intressant för forskningen, vilket gör att deras svar kan bli givande för studien. 

Risken med att använda sig av ett kvalitetsurval är att det skapas en selektiv bild som kan påverka 

studiens resultat. Individens egna intresse kan påverka hur de berättar om sina åsikter och studien i 

sin helhet. För att hantera relationen mellan representativitet och kvalitetsurval är det viktigt att flera 

röster får komma till tals. Det måste skapas en balans av olika utsagor för att få in fler perspektiv av 

intervjupersonernas verklighet. Ett kritiskt granskande, med ett logiskt förhållningssätt är 

grundläggande för att att göra bedömningar av intervjupersonernas eventuella egenintresse. 

Medvetenhet om intervjupersonernas egenintresse kommer att kontrolleras genom en kontrollfråga i 

varje intervjusituation. Kontrollfrågan kommer att behandla allmän uppfattning om banksystemet i 

sin helhet, för att bilda en förståelse för om individen har ett tydligt motiv att tala för eller emot 

branschen.  

 

4.3 Etiska riktlinjer 
Vid insamling av primärdata kommer hänsyn att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 

och principer. Informationskravet innebär att alla som deltar i undersökningen är informerade om 

studiens syfte och att varje individ har rätt att avbryta när som helst under intervjun utan negativa 

konsekvenser för dem. Alla deltagare är informerade om att deltagandet i undersökningen är frivilligt 

(Vetenskapsrådet u.å.). Samtyckeskravet uppfylls genom att alla individer som deltar i 
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undersökningen själva har valt att frivilligt delta. Alla respondenter har själva rätten till att bestämma 

hur många frågor de vill svara på. Konfidentialitetskravet tar hänsyn till att alla personuppgifter i 

undersökningen förvaras så att det säkerställs att sekretess uppfylls (Vetenskapsrådet u.å.). 

Intervjuerna i denna studie att finnas både som ljudfil och som transkriberad textform (Dalen 2015, 

s. 72). De kommer att förvaras lokalt på författarnas lösenordskyddade telefoner. Ljudfilerna är 

anonyma, vilket innebär att inspelningen startar efter att intervjupersonen sagt sitt namn samt att 

filerna endast är döpta till det datum då de spelades in. Med andra ord kommer samtliga etiska 

känsliga uppgifter att handskas på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående kan komma över 

informationen. Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in genom intervjuer är till för studiens 

syfte och ändamål (Vetenskapsrådet u.å.). Samtliga deltagare i undersökningen kommer även att 

tillfrågas om de är intresserade av att ta del av studiens resultat. 

  

4.4 Källkritik & trovärdighet 
För att garantera studiens trovärdighet kommer validitet, reliabilitet och replikerbarhet att användas 

som ett verktyg för planering och utvärdering. Validitet är studiens mätinstrument som indikerar i 

vilken grad studien undersöker det studien har för avsikt att undersöka. Relationen mellan kärnan i 

studien och data kan beskrivas av validiteten. Därmed kan validiteten förbättras genom att en ständigt 

pågående anpassning mellan teori och undersökningsmetod genomförs (Arbnor & Bjerke 1994, s. 

250). Validitet innebär inte bara en korrekt hantering av insamling av primärdata. Den korrekt 

insamlade data ska även säga någonting om det studien avser att studera. Validitet handlar därmed 

både om att vara korrekt och att data ska tillföra någonting till studien (Mälardalens högskola 2014). 

Validitet är ett mått på hur korrekta mätresultaten är. Hög validitet innebär en nära anknytning till 

verkligheten (Arbnor & Bjerke 1994, s. 251).  

 

Reliabilitet speglar studiens tillförlitlighet, studien ska kunna få samma resultat om den upprepas. 

Vid en kvalitativ studie är dock inte reliabilitet av lika stor betydelse som vid en kvantitativ studie 

(Bryman & Bell 2011, ss. 62-63). Replikerbarhet syftar till om studien kan upprepas av andra 

forskare. Undersökningen i denna studie syftar inte till att replikera, det vill säga testa resultat från 

tidigare studier (Bryman & Bell 2011, s. 63). Studien strävar till att ha hög replikerbarhet för vidare 

forskning inom området.  

 

Studien har använt sekundärdata i form av dokument och webbsidor. Lundahl och Skärvad (1999) 

belyser att sekundära källor kan vara vinklade, subjektiva och icke fullständiga och kräver därmed att 

de kritiskt granskas. Därför har författarna i denna studie varit noggranna med att identifiera 

avsändare och tillförlitligheten i dessa källor.  
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4.5 Transkribering 
Intervjuerna kommer att skrivas ut i sin helhet för att sedan analyseras. Detta underlättar enligt 

Alvesson (2011, s. 67) arbetet med att tolka intervjuer. Det ger också författarna en chans att redovisa 

exakta citat. Kostnaden för att skapa utskrifter för alla intervjuer är tidsåtgången, vilket innebär att ett 

färre antal personer kommer att intervjuas än om intervjuerna inte hade skrivits ut i sin helhet. Risken 

med att inte skriva ut intervjuerna är att ett ställningstagande om vad som är intressant eller inte tas 

redan i utskriften. Detta kan göra att viktiga samband och tankar förbises, samtidigt som slutsatser 

baseras på forskarnas intresse, vilket kan skapa en skevhet (Alvesson 2011, s. 67). Samtliga intervjuer 

i denna studie kommer av den anledningen att skrivas ut i sin helhet då fördelarna överväger 

kostnaderna. Alla intervjupersoner kommer att få möjlighet att läsa utskriften för att i efterhand kunna 

korrigera eller lägga till information.  

 

4.6 Avgränsningar 
Denna studie har begränsats till de geografiska områdena Linköping, Stockholm och Gävle. Detta 

grundar sig i författarnas möjlighet att besöka orterna och orternas egenskaper. Författarna har 

övernattningsmöjligheter i städerna vilket underlättat genomförandet av intervjuerna. De tre städerna 

anses ha ett varierat utbud av både arbetsmöjligheter, kultur, näringsliv och universitet/högskola.  

 

I Linköpings kommun finns det 153 000 invånare. 39 procent har en akademisk utbildning. Det finns 

14 500 registrerade företag och 63 procent av företagen är kunskapsintensiva. De största 

arbetsgivarna är Region Östergötland, Saab AB och Linköpings Kommun. Linköpings universitet 

ligger inom kommunen och en stor del av befolkningen är mellan 20-29 år. I Mjärdevi Science Park 

finns 6000 personer anställda av 260 företag (Linköpings kommun 2016).  

 

I Stockholm fanns det år 2011 cirka 1 370 000 invånare, vilket gör Stockholm till Sveriges huvudstad. 

I Stockholm finns det en stor spridning av företag och myndigheter att arbeta på. Många flyttar till 

Stockholm för att arbeta eller utbilda sig. Kulturlivet är varierat (Nationalencyklopedin 2016c). 

 

År 2011 bodde det cirka 71 000 personer i Gävle. Staden beskrivs som en service-, industri- och 

hamnstad med ett bra kulturliv (Nationalencyklopedin 2016d). Högskolan i Gävle har 14 500 

studenter (Högskolan i Gävle 2016). Gävle kommun (2016) beskriver stadens näringsliv som brett 

och intressant och har som mål att år 2025 vara en av Sveriges mest attraktiva platser för företag att 

verka på.  
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4.7 Analys av data 
Analys av kvalitativ data har i denna studie genomförts i tre steg. Här nedan kommer de olika stegen 

att presenteras. 

 

Steg 1. Insamling av data 

Steg 2. Transkribering av data 

Steg 3. Tolkning och analys av data 

 

Insamling av primärdata sker vid intervjutillfället. Författarna har själva i denna studie transkriberat 

insamlad data. Transkriberingen gör att författarna själva förstår den data de samlat in. Vid 

transkriberingen av intervjumaterialet dokumenterades reflektioner och tankar i samband med 

utskriften. Tolkning och analysarbetet bör inte komma i direkt anslutning till intervjuerna, det är 

bättre att låta det gå lite tid emellan för att öka objektivitet och rationalitet. I denna studie har 

analysarbetet inkluderat tolkning av både det inspelade materialet och de anteckningar som tagits vid 

intervjusituationen. Detta för att säkerställa att både intervjupersonernas svar och kroppsspråk 

analyseras, vilket ger en bild av hela intervjusituationen (Trost 2011, ss. 147-150).  

 

Vid analys av data har en stor försiktighet vidtagits för att undvika övertolkning och felaktiga 

slutsatser. Istället för att skapa logik kring någonting som för intervjuaren verkar ologiskt, har 

intervjuaren försökt att sätta sig in i intervjupersonens verklighet för att förstå uttalanden. För att få 

en överblick över insamlad empiri är det möjligt att kategorisera materialet efter de teman som finns 

i intervjuguiden (Trost 2011, ss. 152-153). Kategorisering efter intervjuguidens teman har dock inte 

tillämpats vid analys av data i denna studie. Författarna har i denna studie istället skapat kategorier 

med utgångspunkt i utskrifterna för att inte ha en förutbestämd mening om vilka teman som är viktiga 

i analysen. Denna metod har hjälpt författarna att se eventuella samband mellan de olika empiriska 

data samt om det finns tecken på att data kunnat kopplas till samma ämne eller fenomen sett till 

studien. Enligt Jacobsen (2002, s. 230) kan kategorisering underlätta tolkande och analys av 

komplexa och detaljrik data.  

 

4.8 Genomförande 
Intervjuer med framträdande personer inom bankbranschen hölls i det allra första skedet av studien. 

Detta för att författarna skulle få en förståelse för hur sakkunniga inom Swish uppfattar tjänsten och 

hur Swish spridit sig mellan kunderna. Dessa intervjuer har använts som ett underlag för att förstå 

vad som är viktigt att studera med Swish. Därav har intervjuer med sakkunniga inom Swish tillämpats 

som ett verktyg för att ta fram de teoretiska teman som byggt upp studiens intervjuguider. Utvalda 
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teman grundar sig därmed i uttalanden från sakkunniga och studiens litteraturgenomgång. Syftet med 

att intervjua sakkunniga var för att se om det fanns något samband mellan det författarna funnit i 

studiens litteraturgenomgång och de sakkunnigas upplevelse av hur Swish uppfattas och spridits. 

Intervjuerna gav i det tidiga skedet av studien författarna betydelsefull information för att lära känna 

Swish på djupet som tjänst.  

 

Då samtliga sakkunniga som intervjuats uttryckt att spridningen av Swish beror av en så kallad 

nätverkseffekt har författarna valt att undersöka teorin WOM för att undersöka om den teorin har en 

effekt på anslutande till Swish. TAM har författarna valt som ett av de teoretiska teman på grund av 

att tidigare forskning tyder på att tekniska kunskaper har relevans för anslutande av ny teknik. Denna 

teori testas på flera olika sätt i intervjusituationen då varje respondent får svara på hur de uppfattar 

sin tekniska förmåga, hur de lär sig att använda nya tekniska produkter samt genom ett experiment 

som kommer att presenteras mer utförligt i kommande avsnitt. Då tidigare studier visar att kunder har 

lättare för att anpassa sig till ny teknologi om de får hjälp och stöd kommer experimentet att testa om 

detta stämmer för anslutandet till Swish. 

 

Köpbeslutsprocessen har valts ut som en kompletterande teori till TAM för att kunna avgöra i vilket 

steg kunden befinner sig i när den är mest påverkbar för studiens experiment. Då tidigare studier tyder 

på att bankrelation och säkerhet påverkar anammande av nya tekniska tjänster har författarna valt 

dessa som kompletterande teman i intervjuguiderna. Samtliga teman som använts för att utforma 

intervjuguiderna presenteras här nedan: 

 

• Tekniska kunskaper 

• Anslutningsprocess 

• Relation och bank 

• Säkerhet  

 

Författarna har använt sig av två olika intervjuguider som anpassats efter om intervjupersonen nyligen 

anslutit sig till Swish eller om den inte anslutit sig ännu.  

 

Intervjuguide 1 är anpassad utifrån de intervjupersoner som inte är anslutna till Swish. Denna 

intervjuguide inkluderar ett experiment där författarna förklarar för intervjupersonen hur Swish 

fungerar. Författarna har i experimentet använt en demofunktion som finns tillgänglig via webbsidan 

för Getswish AB för att låta intervjupersonen testa att swisha pengar. Efter att intervjupersonen 

genomfört experimentet har författarna ställt frågor kring individens upplevelse av applikationen. 
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Tillämpningen av experimentet i kombination med intervjufrågor har givit författarna en uppfattning 

om det går att påverka adoptionsprocessen, vilket är en av studiens frågeställningar. 

 

Intervjuguide 2 är anpassad till de intervjupersoner i studien som nyligen har anslutit sig till Swish. 

Till en början är det exakt samma frågor i intervjuguiderna men i den senare delen skiljer de sig i 

frågor kring Swish och beslutsprocessen. I denna intervjuguide fokuserar författarna på att skapa sig 

en uppfattning om vilka faktorer som påverkat att intervjupersonen valt att ansluta sig till Swish.  

 

Efter att intervjuguiderna utformats har frågorna testats. Syftet med att testa frågorna var att 

undersöka flytet i frågorna och för att säkerställa att alla de teoretiska teman som författarna valt 

täckts in. Deltagarna som frågorna testades på blev informerade innan intervjun att detta enbart var 

en testintervju. Deltagarna i testintervjun var inom rätt åldersgrupp för studien samt icke användare 

av Swish vilket gjorde att författarna även fick chansen att testa experimentet. Frågorna testades även 

på en individ som var känd av författarna sedan innan för att få feedback på hur frågorna skulle kunna 

förbättras för att få en bättre förståelse för intervjupersonen. Efter intervjun förde författarna en 

diskussion med intervjupersonerna för att höra hur dessa personer tyckte att intervjun kändes och om 

det fanns någonting som kunde få intervjusituationen mer naturlig. Det fördes även en diskussion 

kring tidsramen för intervjun och hur probing kan utnyttjas för att skapa en så naturlig 

intervjusituation som möjligt.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer studiens insamlade empiriska data att presenteras. Först kommer 

intervjumaterialet från intervjuerna med sakkunniga inom Swish att sammanställas och 

avslutningsvis presenteras empirisk data från intervjupersonerna i studien. Alla intervjuer 

presenteras med intervjupersonens egna formuleringar och ordval.  

 

5.1 Sakkunniga för Swish 

5.1.1 Henrik Bergman 

Roll Ordförande för Getswish AB 

Datum för intervju 5 februari 2016 

 

Henrik Bergman inleder intervjun med att tala om att Swish är konsumentdrivet och att det har varit 

ett starkt fokus på kunderna vid utvecklingen av programvaran. Spridningen av smartphones gjorde 

att kunder ifrågasatte varför det inte gick att sköta sina bankärenden via sin mobiltelefon, vilket satte 

fart på bankernas utveckling av applikationer. Bergman berättar även att det gick tydligt att se att 

majoriteten av människor tycker det är jobbigt med kontanter. Därav såg de ett tydligt kundbehov 

som de kunde bemöta med Swish. Utvecklingen av Swish startade som ett bankgemensamt projekt 

och de insåg hur viktigt det var att leverera tjänsten felfritt från första dagen.  

 

Vid lanseringen av Swish fanns flera konkurrenter på marknaden, bland annat WyWallet. Därför 

fokuserade utvecklarna på att skapa en så enkel tjänst som möjligt. De fokuserade på privatmarknaden 

till en början för att skapa bra förutsättningar för att applikationen skulle bli så bra som möjligt. Nästa 

steg var att erbjuda tjänsten till företagare. Genom att först bygga upp en kundbas på privatsidan 

skapades en användarbas som sedan blev attraktiv för företag. Idag går det även att swisha hos e-

handlare och butiker.  

 

Bergman menar att spridningen av Swish från lanseringen 2012 har berott av en nätverkseffekt. Den 

har varit väldigt viktig säger han själv i intervjun. Bergman tror att individens omgivning har en 

påverkan på beslutet att ansluta sig till Swish eller inte, då folk blir irriterade på dem som inte är 

anslutna. Idag ligger störst fokus i arbetet med Swish på att öka stabiliteten för att tjänsten ska hålla 

för ett ännu högre tryck. Utmaningen för Swish är enligt Bergman att hålla den höga anslutningsnivån 

framöver. Vid tiden för intervjun var det 100 000 - 150 000 personer som anslöt sig per månad, 

netto.  De arbetar kontinuerligt med säkerhetsexperter för att hela tiden förbättra säkerheten och för 

att säkerställa att de har det senaste. Tjänsten Swish bygger i grund och botten på en välkänd 
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säkerhetslösning, BankID, som i sin tur också genomgår kontinuerliga uppdateringar. Bergman 

uttrycker betydelsen av att hålla en hög säkerhet och menar att om Swish skulle fallera någon gång 

så handlar det om kundvård från bankernas sida. Bankerna ska då ta hand om kunden och ersätta den 

i det fall det skulle visa sig att tjänsten inte håller säkerheten. Samtidigt som Bergman pratar om 

betydelsen av att hålla en hög säkerhet menar han att det visat sig att många kunder tycker det blir 

krångligt om de lägger till för många koder. Det får alltså inte påverka användarvänligheten för 

kunderna eller bli krångligt.  

 

Bergman kommenterar även säkerheten med Swish genom att tala om att systemet endast kraschat 

med direkt koppling till stor användning vid ett tillfälle. Anledningen till kraschen var att prestandan 

inte höll för det höga trycket vid en insamlingsgala för flyktinghjälpen. Programledarna för galan, 

Filip och Fredrik, hetsade det svenska folket till att “knäcka Swish”. Detta skulle ske genom 

att  privatpersoner swishade så mycket pengar vid samma tillfälle att systemet blev överbelastat. Detta 

lyckades det svenska folket med, Swish kraschade men systemet återhämtade sig dock snabbt och var 

igång igen efter 15 minuter. Inom förvaltningen av Swish arbetas löpande med åtgärder för att 

situationer med överbelastning inte ska återupprepas. 

 

I de undersökningar bolaget Getswish AB själva gjort har det visat sig att 80 procent tycker att Swish 

är snabbt och enkelt. Bergman menar att det är häftigt eftersom att ledorden för Swish är snabbt, 

enkelt och säkert. Ambitionen är att få användarna att använda tjänsten ännu mer, alltså mer frekvent 

än vad de gör idag. Det är deras strategiska agenda och det är dit de strävar. Enligt Bergman har det 

inte lagt jättestora summor på marknadsföringskampanjer, relativt sammanhang. Spridningen av 

Swish har skett genom bankernas egna kanaler. Bergman menar att dessa kanaler är väldigt effektiva 

eftersom alla är kunder i någon bank. På de flesta kontor har kunderna sett någon slags 

marknadsföring för Swish sedan lansering.  

 

Han menar att det sociala inflytandet är en betydande faktor till att antalet användare av Swish nära 

fördubblats mellan december 2014 och december 2015. Antalet användare steg från drygt två till 

närmare fyra miljoner under denna period. Bergman konstaterar återigen att det beror av en så kallad 

nätverkseffekt. Han nämner ett eget exempel på detta genom att berätta om en resa med ett golfgäng 

han brukar åka på årligen. År 2013 var det tre av tio personer i sällskapet på resan som hade Swish. 

Året därefter hade antalet anslutna stigit till sex personer, vilket innebar att majoriteten då kunde 

swisha. Detta påverkade de personerna som ännu inte anslutit sig till Swish på grund av att de som 

kunde swisha inte ville hålla på med kontanter längre när det blev dags att dela upp betalningar på 
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resan. Det blev så att de som använde Swish drev på dem som ännu inte skaffat tjänsten. Vid den 

senaste resan hade nio av tio i sällskapet anslutit sig till Swish.  

 

5.1.2 Mattias Björk 

Roll Koordinator för Getswish AB 

Datum för intervju 18 mars 2016 

 

Författarna träffade Mattias Björk för en intervju på kontoret i Stockholm där han idag arbetar som 

koordinator för Getswish AB. Han konstaterade att Swish bygger på ett tydligt kundbehov och att det 

är ett stort fokus på att öka stabiliteten av tjänsten. Syftet med intervjun med Björk var att författarna 

ville få tillgång till information om hur åldersfördelningen ser ut hos användarna av Swish. Denna 

informationen har varit betydelsefull då den använts som underlag för författarnas beslut om vilken 

målgrupp som skulle studeras. Informationen från Björk och Getswish AB visar tydligt att 

användarna som är födda på 80- och 90-talet har högre anslutnings- och nyttjandegrad än den äldre 

generationen. Björk kommenterar åldersfördelningen bland användarna genom följande citat:  

 

Swish har mycket hög anslutningsgrad hos 80- och 90-talister. En hög grad av 

anslutning bland 70-talister (högre hos senare halvan av 70-talisterna). Därefter sjunker 

anslutningsgraden för respektive födelsedecennium (60-, 50- respektive 40-talister). Jag 

kan bekräfta att anslutningsgraden är lägre hos personer som är mellan 40-67 år relativt 

den yngre populationen. Anslutningsgraden är fallande i er definierade målgrupp utifrån 

ålder.  

 

5.1.3 Gunilla Garpås 

Roll Ansvarig för Swish i Nordea 

Datum för intervju 11 mars 2016 

 

Gunilla Garpås är ansvarig för Swish inom Nordea och medverkar som representant för Nordea i 

Swishrådet. Syftet med intervjun med Garpås var att författarna ville skapa sig en uppfattning om 

Nordeas perspektiv av Swish. Enligt Garpås har Swish fungerat precis som hon tänkt sig att det skulle 

göra. Hon anser att Swish uppfyller behovet av enkla och snabba betalningar. Nordea har vid tiden 

för intervjun inte gjort några direkta kundutskick eller marknadsföringskampanjer utan de har använt 

sig av bankens egna kanaler för att marknadsföra Swish till sina kunder. Den gemensamma 
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marknadsföringen genom Getswish AB har bestått av tv-reklam, Youtube-filmer, satsningar via 

Tradera, ett samarbete med Min Stora Dag och sökordsoptimering.   

 

Garpås säger i intervjun att Swish spridit sig genom privatpersoner emellan. Hon säger att Nordea 

behöver inte göra någon reklam längre utan att människor frågar varandra om de har Swish och att 

det är så det sprids i störst utsträckning. Garpås säger att hon tror att Swish används mest mellan 

familj och vänner och när individer väljer att handla second hand. Hon säger också att det går att 

konstatera att den största målgruppen av Swish är 80- och 90-talister. Anledningen till att den yngre 

målgruppen använder Swish mer säger hon beror av att de yngre inte ser teknik som ett problem, utan 

har lättare för att ta till sig den nya tekniken. Hon menar att yngre personer är mer “open minded” 

och är nyfikna på att lära sig ny teknik. Hon menar dock inte att de äldre ser det som ett problem, 

utan snarare att de är nöjda med det sätt som alltid har fungerat för dem. De är vana vid att ta ut pengar 

via en bankomat och därför fortsätter de på samma vis som de alltid har gjort.  

 

5.1.4 Björn Petterson 

Roll Marknad på Danske Bank 

Datum för intervju 3 mars 2016 

 

Björn Petterson arbetar med direktmarknadsföring på Danske Bank och representerar Danske Bank i 

Swishrådet. Enligt honom bygger bankerna kännedom om gemensamt, medan bankerna enskilt har 

ansvar för att få kunder att ansluta sig till Swish. Enligt honom är tjänsten snabb, smidig och enkel. 

Petterson menar att Swish uppfyller behovet att betala snabbt och säkert. Petterson menar att det är 

främst mellan familj, bekanta och second hand som tjänsten används mest frekvent. Han framhåller 

särskilt fördelen med att pengarna är framme snabbt hos mottagaren. Danske Bank har marknadsfört 

Swish via internetbanken och tror att det kan vara en av faktorerna till hur Swish har spridit sig. Han 

säger också lika som de andra sakkunniga ovan att det till störst del beror på en nätverkseffekt.  

 

De yngre har enligt Petterson lättare att ta till sig ny teknik. Där ger han exempel på nya applikationer 

som Snapchat med en användarmedelålder på 15 år. Han menar att hans egna åldersgrupp som är 

kring 30 år knappt känner till den applikation. Generellt så anpassar inte Danske Bank 

marknadsföringsbudskapet för Swish efter åldersgrupp. Istället anpassar banken budskapet beroende 

på om individen är swishanvändare eller inte. De som ännu inte anslutit sig till Swish får upp det som 

förslag när de loggar in i sin internetbank.  
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5.1.5 Peter Norell 

Roll Kontorschef på SEB i Linköping 

Datum för intervju 12 mars 2016 

 

Författarna träffade Peter Norell på SEB:s kontor i Linköping för en intervju för att få ta del av hans 

tankar kring Swish och kunders uppfattning om tjänsten i allmänhet. Norell satsar på långsiktighet, 

nätverkande och aktivitet i sitt arbete med SEB. Han menar att vissa kunder ser bankens tjänster som 

ett nödvändigt ont. Det kan bero på att de inte upplever att de får någon hjälp samtidigt som de själva 

måste ta reda på vilka produkter och tjänster de är i behov utav. Norell menar att det är inte så det ska 

vara. Bankens uppgift är att ta reda på vad kunden behöver genom en genuin förståelse för kundens 

specifika behov och situation. Norell pratar i intervjun om att det finns många som är bra på den 

digitala biten men menar att det är viktigt att inte digitalisera allt i arbetet med kunden. Detta beskriver 

han med begreppen den digitala hjärnan kontra det analoga hjärtat. Kunden måste känna att den får 

exakt den service den behöver genom digitala verktyg och en välkomnande känsla av personen som 

hjälper till.  

 

Norell menar att det är viktigt att utgå från kunden, vilket även gäller för Swish. Det är av stor 

betydelse att kunden själv känner att tjänsten uppfyller ett behov för den. Swish finns enligt honom 

för att förenkla betalningar och det är viktigt att kunden förstår och håller med om det. Om fler kunder 

uppfattar Swish som en tjänst som förenklar för dem så kommer det att börja driva strömmar och fler 

kommer att ansluta sig. Själv så använder Norell knappt kontanter längre och utan Swish  tycker han 

att det är bökigt med småbetalningar. Det är enligt honom tack vare det svenska clearingsystemet som 

det är möjligt att ha en sådan här tjänst i Sverige. I andra länder hade det kanske inte varit möjligt 

rent systemmässigt, att kunna skicka betalningar i realtid. Enligt Norell så är Swish det viktigaste som 

hänt i processen att minimera kontanter i samhället och kontoren inom SEB har funderat på att 

anordna dagar där de bjuder in kunder som vill lära sig att använda bankens digitala tjänster. Detta 

skulle i så fall ske under en helg för att så många som möjligt ska kunna närvara för att lära sig.  

 

Flera av hans bekanta har funderat på att ansluta sig, men har inte tagit steget ännu. Han tror att 

anslutningsprocessen är avgörande för om äldre människor väljer att ansluta sig eller inte. Han tror 

att om det bara krävdes en enda knapp för att ansluta sig så skulle alla 40- och 50-talister redan gjort 

det. Denna kundgrupp kan enligt honom behöva en större support, som till exempelvis ett 

telefonnummer som de kan ringa för att få hjälp när det krånglar. Äldre individer kan tycka att 

utvecklingen går för fort, men Norell säger att det aldrig kommer att gå långsammare. Utvecklingen 

kommer bara att gå fortare.  
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5.2 Nyligen anslutna till Swish 

5.2.1 Intervjuperson 1  

Kön Man 

Ålder 45 år 

Utbildning Civilingenjör 

Yrke Konsult inom 

affärsutveckling 

Stad Stockholm 

Teknikkunskap 

i arbete 

Hög 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 1 är småbarnspappa och inte ursprungligen från Stockholm. Han befinner sig 

yrkesmässigt i en teknisk miljö, men upplever inte att han hänger med i alla nya tekniska händelser. 

Han har tidigare arbetat inom produktutveckling och ser sig själv som allmänbildad. Vid frågan om 

den bästa tekniska uppfinningen nämner han äldre produkter, så som ångmaskinen. Han är intresserad 

av ny teknik, men är inte en person som själv sitter och skruvar i produkter. När han ska lära sig att 

använda en ny produkt läser han inledningen i instruktionsboken för att få en känsla för produkten, 

för att sedan testa sig fram. Vissa programvaror har tidigare i livet varit svårt att lära sig, vilket då 

irriterade honom. Enligt honom ska dessa inte vara svåranvända. Om han inte förstår produkten beror 

nästa steg på vilket behov han känner att produkten uppfyller. Om det inte är ett tillräckligt starkt 

behov så slutar han att använda produkten, annars tar han sig tiden för att lära sig att använda den.  

 

Individen är i stort sett nöjd med sin bank. Det stör honom att det är svårt att få till personliga möten 

när det väl behövs. Han uttrycker en oro för de äldre som inte har hängt med i förändringarna och 

enligt honom kommer det bli svårare för dessa att själva administrera sina tjänster i framtiden. Själv 

betalar han sina fakturor via internetbank, men han har känslan av att det inte finns några andra 

alternativa tillvägagångssätt. Säkerheten kring denna tjänst är inte ett frågetecken, men det ska 

fungera när det gäller.  

 

Individ 1 upplever att folk runt honom talar om Swish och han anslöt sig själv nyligen. Anslutningen 

skedde i samband med att han ville köpa en julklapp via Blocket och säljaren använde sig av Swish 

som betalningsmetod. Själv tyckte han att det var värt att testa applikationen och tycker nu när han är 
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igång att det är “fruktansvärt lätt att använda”. Anslutningen är den svåra biten med Swish enligt 

honom. Innan han kom igång med Swish använde han internetbanken för överföringar vid behov. 

Utan behovet av att swisha vid köpet av julklapp hade han inte anslutit sig. Han är inte den som 

hoppar på nya tjänster bara för att. Istället hade han inväntat en annan händelse där ett behov hade 

skapats för att ansluta sig då.  

 

Idag tycker han inte att det är konstigt om någon inte har Swish. Istället tänker han pragmatiskt och 

löser situationen på annat sätt. Han upplever att det är viktigt för användare att veta om att det är 

bankerna som har utvecklat Swish, eftersom det ger en större känsla av trygghet för användaren. Han 

tror att bankerna skulle tjäna på att trycka på detta. Han tycker att bankerna fokuserar för mycket på 

vad som händer när applikationen är igång och fungerar, men glömmer bort kundens livscykel och 

adoptionsprocess.  

 

5.2.2 Intervjuperson 2  

Kön Kvinna 

Ålder 45 år 

Utbildning Barnskötare 

Yrke Dagbarnvårdare 

Stad Gävle 

Teknikkunskap 

i arbete 

Låg 

Teknikintresse  Nej 

 

Individ 2 har tre barn och tycker mycket om att resa. Hon har läst flera kurser på högskolan efter sin 

utbildning till barnskötare för att hon tycker att dessa varit intressanta. Hennes yrke kräver inga större 

tekniska kunskaper och hon säger själv att hon inte är intresserad av ny teknik. Hennes senaste telefon 

köpte hon på Ica Maxi och hon upprepar flertalet gånger att hon inte är särskilt tekniskt kunnig. Hon 

är en person som inte läser instruktionsboken när hon ska lära sig att använda en ny produkt, istället 

testar hon sig fram. Ibland tar hon hjälp vid första mötet med en produkt. Hon har tidigare haft svårt 

för att lära sig att använda dator, men har använt datorn i både sitt yrke och sina studier. När hon kör 

fast med datorn vet hon inte vad hon ska göra och då frågar hon sina barn som hjälper henne.  

 

Intervjuperson 2 är mycket nöjd med sin bank, hon tycker att de är trevliga. Hon betalar sina fakturor 

med hjälp av internetbanken. När hon ska ge någon annan pengar gör hon det oftast kontant. Det som 

inte är så smidigt med banköverföringar är att ta reda på personens kontonummer. Hon använder inte 
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bankens mobila tjänster idag, vilket beror på att hon inte är ansluten till internet på telefonen, utan 

har endast ett kontantkort med ringpott. Om hon hade haft internet skulle hon ha använt dessa tjänster, 

men efter tidigare strul har hon inte vågat ansluta sig till hemmets wifi. Hon använder inte öppna 

trådlösa internetanslutningar eftersom hon har hört att dessa kan vara osäkra. 

 

Hon anslöt sig som mottagare till Swish på egen hand med hjälp av internetbanken efter att en kollega 

frågat henne om hon kunde ta emot pengar via tjänsten. Enligt sig själv så testade hon sig fram även 

här. Hon känner sig trygg när hon använder bankens tjänster, men är orolig att någon ska försöka 

förstöra eller att det inte ska fungera. Hon litar på att det ska fungera, men sen kan det enligt henne 

vara någon som hackar sig in. Hennes tillit till banken är stor och oftast gör hon överföringar när 

hennes barn har lagt ut för någonting. Hon hörde talas om Swish via en bekant. Människor runt henne 

använder Swish, men hennes vänner accepterar att hon är “efter sin tid” och inte själv använder 

applikationen.  

 

Innan experimentet hade Intervjuperson 2 ingen aning om hur det går till när man swishar. Hon 

uttrycker själv:  

 

Jag har ju inte en aning om hur jag ska göra om jag skulle swisha nu, det vet jag inte. Det 

måste jag fråga barna. Så så långt har jag inte kommit än. 

 

När författarna introducerar experimentet upplevs hon som nervös och svarar osäkert på frågorna om 

vilken telefonmodell hon använder. Detta är inget hon själv har koll på. Efter en kort genomgång av 

tjänsten swishade hon pengar helt utan problem. Hon upplevs av författarna som mycket lättlärd och 

säger efteråt att hon nog hade fixat det helt på egen hand med.  
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5.2.3 Intervjuperson 3 

Kön Kvinna 

Ålder 55 år 

Utbildning Specialpedagog 

Yrke Lärare 

Stad Gävle 

Teknikkunskap 

i arbete 

Medel 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 3 är en 55-årig kvinna som är född och uppvuxen i Gävle. Hon har två vuxna barn och 

arbetar heltid som lärare. Hennes yrke kräver någorlunda goda tekniska kunskaper, som att hålla sig 

uppdaterad inom sociala medier. Hon anser sig själv vara intresserad av ny teknik, men det är inte 

viktigt för henne att vara först med det senaste. När hon ska lära sig att använda en ny produkt testar 

hon själv först för att se hur mycket hon klarar av på egen hand, men tar hjälp av någon i sin närhet 

om hon stöter på något problem. Den bästa tekniska uppfinningen tycker hon är mobiltelefonen då 

den möjliggör att vi kan kommunicera på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Detta tycker hon är 

fantastiskt. Hon är nöjd med sina banker och har lönekonto i en bank och resterande i en annan. 

Banken uppfyller hennes behov och har ett bra kundbemötande. Hon betalar räkningarna via 

internetbanken och använder sig av bankens mobila tjänster, vilka hon har ett starkt förtroende för. 

Hon litar på att de håller en hög säkerhet, men är medveten om att man ska vara noggrann med att 

skydda sina koder.  

 

Hon fick information om Swish genom sin familj. Hon fick hjälp vid nedladdningen av Swish av sin 

man och tycker att det var viktigt för henne att ha någon som förklarade för henne hur hon skulle göra 

för att komma igång med tjänsten. Hon har användning av Swish när hon ska betala i cafeterian på 

ridskolan eller vid betalning av garderob vid exempelvis besök på teatern. Hon tycker Swish är 

smidigt för att hon alltid har sin telefon med sig.  

 

Det pratas mycket om Swish på hennes arbete och hon upplever att många av hennes kollegor 

använder sig av tjänsten. Många blir nästan förvånade om det är någon som säger att de inte har Swish 

när de ska dela upp något de gemensamt köpt på jobbet eftersom de upplever att det är så många som 

är anslutna idag. Anledningen till att hon anslöt sig var för att det enligt henne är krångligt att hålla 

på med kontanter när det finns bättre överföringsalternativ. 
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5.2.4 Intervjuperson 4  

Kön Kvinna 

Ålder 43 år 

Utbildning Ekonomi 

Yrke Marknadsanalytiker 

Stad Stockholm 

Teknikkunskap 

i arbete 

Hög 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 4 beskriver sig själv som en otrogen bankkund. Hon är kund i flera banker och Swish 

är endast en liten del av alla tjänster hon har hos dessa banker. Hon arbetar inom Telecom och 

använder de relativt senaste tjänsterna i sitt arbete. Hon beskriver ett teknikintresse som är större än 

det normala och hon vill alltid vara snabb med att ha det senaste. Hon var bland annat snabb med att 

skaffa trådlöst internet. Den bästa tekniska uppfinningen enligt henne är mobiltelefonen och för att 

lära sig den testade hon sig fram. Hennes man som arbetar som programmerare kunde hjälpa till när 

hon körde fast. Spontant så kan hon inte komma på någon produkt eller tjänst som hon tidigare i livet 

har haft svårt att lära sig. 

 

Individen tycker att det är svårt att byta bank, då det är flera av bankernas tjänster som är trögflyttade 

som exempelvis autogiroanslutningar. Hon uppfattar att Swish är ett steg i rätt riktning mot ett 

samhälle som eventuellt kommer att vara helt utan bankkort, men att bankerna har stängt sina kontor 

för snabbt. Hon betalar idag sina räkningar via internetbanken och uttrycker att hon tycker att det är 

problematiskt med barn i ett kontantlöst samhälle. Bland annat berättar hon om problematiken kring 

barn i idrottshallar som ska köpa mellanmål, där endast bankkort och Swish är möjliga betalningssätt.  

 

Individen tycker att så länge banken tar sitt ansvar så känns säkerheten okej. Så länge banken inte 

bråkar och ersätter personer som exempelvis får sina kort kapade så känns det bra. Hon har själv gått 

över till att helt använda Swish vid överföringar. För henne är en överföring via bankapplikationen 

lika enkel, istället är den största fördelen med Swish att telefonnumret används som mottagare. Hon 

har haft problem med Swish när hon har nått sin dagliga gräns för hur mycket hon får swisha. På det 

stora hela tycker hon att Swish är en bättre lösning än den hon använde innan.  

Individen anslöt sig i samband med att det var många i hennes innebandyförening som började 

använda applikationen. Det var flera andra som ville swisha henne och hon skaffade själv tjänsten för 

att ta emot pengar. Hon anslöt sig inte innan på grund av säkerhetsaspekten, men med fler användare 



   48 

blir satsningen på säkerheten högre enligt henne. Några av hennes bekanta har inte skaffat Swish på 

grund av säkerheten.  

 

5.3 Ej anslutna till Swish 

5.3.1 Intervjuperson 5 

Kön Man 

Ålder 62 år 

Utbildning Socionom 

Yrke Samverkansutvecklare 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Medel 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 5 är en 62-årig man som bor i Motala. Han är utbildad socionom och arbetar som 

samverkansutvecklare. Hans främsta arbetsuppgift är att öka flödet mellan universitetet och 

näringslivet. Yrket kräver datakunskaper då han arbetar mycket genom sin dator för att hantera sociala 

medier och kommunicera. Datorn är enligt honom ett väldigt viktigt kommunikationsinstrument för 

att han ska kunna utföra sitt dagliga arbete. Han är intresserad av ny teknik och använder sig ofta av 

applikationer i sin smartphone. Han gillar att testa nya saker och är inte rädd för att testa det allra 

senaste. Han upplever inte att teknik är något som är svårt att förstå eller lära sig. När han ska lära sig 

en ny produkt så testar han sig fram och läser inte instruktionsboken.  

 

Han upplever att han är nöjd med banken, men har inte särskilt mycket kontakt med dem. Han har 

några konton, betalar av sina lån och det fungerar bra. Han litar på säkerheten eftersom att han inte 

stött på något problem någon gång och använder sig av internetbanken när han betalar sina räkningar. 

Han upplever inte att han har något behov av att föra över pengar till andra personer särskilt ofta och 

när han behöver göra det så använder han sig av kontanter. Han har alltid lite kontanter i plånboken 

så det finns där när det behövs. Han känner mycket väl till Swish och har fått informationen från 

banken som vill att han ska skaffa Swish, men än har han inte känt något större behov av tjänsten.  

 

Han har hört mycket om Swish genom att han medverkar i ett lotteri där många av de andra deltagarna 

använder sig av Swish när de betalar in. Själv använder han fortfarande kontanter. Hans uppfattning 

om Swish är att det verkar vara smidigt och enkelt. För honom är det är klart att det är smidigare att 
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kunna betala med telefonen än att hålla på och ta ut kontanter i en bankomat. Swish gör också enligt 

honom samhället säkrare i och med att det går att övervaka alla transaktioner som sker. Det minskar 

risken för att bli rånad eftersom att vi inte bär på lika mycket kontanter längre. Han känner dock ett 

visst obehag över att bli så övervakad. Han tycker att det är viktigt att värna om integriteten, men sen 

beror det på hur den hanteras. Om övervakningen hanteras på ett bra sätt som ger ökad säkerhet så är 

det bra.  

 

Han har dock insett att det är betydligt smidigare med Swish. Anledningen till att han ännu inte 

anslutit sig beror på att han inte tagit sig tiden för det. Han tycker att det har fungerat bra att göra 

vanliga banköverföringar. Att pengarna kommer över dagen efter tycker han är tillräckligt snabbt. 

Han säger att han inte skulle behöva någon hjälp vid nedladdning, utan han är nästan helt säker på att 

han skulle klara det på egen hand.  

 

Efter genomgången om hur Swish fungerar och efter att han själv fått prova att experimentera med 

Swish säger han att det var lika enkelt som han tänkt sig. Han uttrycker också efter experimentet att 

bankerna har en jätteviktig roll i tjänster som Swish. Det är enligt honom viktigt att kunderna känner 

sig säkra och att de får bra service av banken om det skulle hända något. Vill bankerna att samhället 

ska minska kontanthanteringen så krävs det enligt honom att de har en stark argumentation för att 

kunderna ska tänka sig att förändra sig och använda sig av andra tjänster istället. 
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5.3.2 Intervjuperson 6  

Kön Man 

Ålder 59 år 

Utbildning Nej 

Yrke Samordnare inom infrastruktur 

Stad Gävle 

Teknikkunskap 

i arbete 

Låg 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 6 är en 59-årig man som har tre vuxna barn och bor i Gävle. Han har ett stort intresse 

för golf och arbetar heltid som samordnare inom infrastruktur. Arbetet kräver kunskap inom 

signalteknik men annars inga större tekniska kunskaper. Han beskriver sig själv som intresserad av 

ny teknik, men något avvaktande. Han är inte den som är först med det senaste inom teknik. Han 

anser att hjulet är den bästa tekniska uppfinningen och provar sig fram när han ska lära sig att använda 

en ny produkt. Han upplever att inställningen på Tv:n var svår att lära sig, men tog inte hjälp av någon 

annan utan fixade det själv. Han ber annars om hjälp om det är något han inte förstår när han ska lära 

sig nya produkter eller tjänster.  

 

Han är nöjd med banken men anser att de tar betalt för tjänster som han själv får utföra. Han tycker 

att banken blivit en del av det servicefria samhället. Han betalar alla sina fakturor via internetbanken 

och det fungerar för honom. Internetbanken känns enligt honom helt säker, däremot använder han sig 

inte av bankens mobila tjänster då han är skeptisk mot sådana typer av tjänster. Han är inte helt trygg 

med att bankerna verkligen håller säkerheten.  

 

När han behöver betala en annan person gör han en banköverföring till personens kontonummer. Han 

menar att det egentligen säkert är smidigare med Swish för att det går att göra i mobilen. 

Deklarationen sker via blanketten som han får av Skatteverket och han har inte anslutit sig till något 

Mobilt BankID. BankID är därmed inget som han har bekantat sig med. Det händer att han befinner 

sig i situationer där han behöver föra över pengar till andra personer. Anledningen till att han inte har 

anslutit sig till Swish är enligt honom lathet, han tycker det fungerar så bra att göra en vanlig 

överföring i internetbanken. Han känner till Swish för att många i hans omgivning pratar om hur bra 

tjänsten är. Han säger att han själv kan tänka sig att ansluta sig i framtiden men att han fortfarande 

känner sig skeptisk mot sådana typer av tjänster. Eftersom att han inte har hört någon som råkat ut 
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för något gällande Swish tror han att tjänsten håller en hög säkerhet. Han tror också att samhället 

kommer att gå mer åt det här hållet, att allt fler tjänster kommer att bli mobila som Swish.  

 

5.3.3 Intervjuperson 7  

Kön Kvinna 

Ålder 35 år 

Utbildning Lärare 

Yrke Lärare 

Stad Gävle 

Teknikkunskap 

i arbete 

Medel 

Teknikintresse  Nej 

 

Intervjuperson 7 är en 35-årig kvinna med två barn som bor i Gävle. Hon är utbildad lärare och arbetar 

heltid som lärare på en skola i Gävle. Hennes yrke kräver att hon har medelgoda tekniska kunskaper 

då de arbetar en del med datorer och iPads med barnen i utbildningssyfte. Hon anser inte att hon är 

intresserad av ny teknik och frågar alltid sin man om hjälp när hon ska lära sig att använda en ny 

teknisk produkt. Hon upplever att teknik är svårt att lära sig och tar därför hjälp av sin man för att han 

kan det bättre och på grund av att hon själv helt saknar intresse att själv lära sig. Den bästa tekniska 

uppfinningen tycker hon är telefonen för att den möjliggör bättre kommunikation mellan människor. 

Detta skapar enligt henne både nöje och säkerhet, eftersom det går att nå varandra överallt.  

 

Hon är väldigt nöjd med sin bank och tycker att de fått ett bra bemötande och god service. De 

uppfyller deras behov och är både hjälpsamma och tydliga. Hon betalar sina fakturor med hjälp av 

internetbanken och autogiro. När hon behöver betala en annan person gör hon antingen en 

banköverföring i datorn eller kontant. Detta upplever hon fungerar bra, men omgivningen kan tycka 

att det är bökigt med kontanter. Hon använder sig inte av bankens mobila tjänster, vilket beror på 

ointresse. Hon känner sig helt säker på att banken håller en hög säkerhet och vet att banken arbetar 

stenhårt med att hålla säkerheten hög.  

 

Individen deklarerar via det nummer hon får på blanketten som Skatteverket skickar ut och är inte 

ansluten till något BankID. Situationer där hon behöver föra över pengar till andra personer uppstår 

oftast på jobbet. Det kan vara sammanhang då de köpt en gemensam present och ska dela upp 

betalningen eller att någon lagt ut pengar för fika och ska få betalt. I de situationerna hade det enligt 

henne varit smidigt att snabbt kunna föra över pengar via Swish som hennes kollegor gör. Hon har 
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även blivit tillfrågad att ta emot pengar via Swish flera gånger och hon använder både iPhone och 

andra applikationer i mobilen. Anledningen till att hon inte har anslutit sig till Swish tidigare beror 

enligt henne på att hon sällan är först med nya produkter eller tjänster. Hon vill låta andra prova först 

och sen kan hon tänka sig att ansluta sig. Hon kommer att ansluta sig till Swish snart eftersom att hon 

har hört så mycket bra om det och hon upplever att tjänsten känns helt säker.  

 

5.3.4 Intervjuperson 8 

Kön Kvinna 

Ålder 52 år 

Utbildning Grafisk design 

Yrke Hemtjänst 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Låg 

Teknikintresse  Nej 

  

Intervjuperson 8 är en mycket kreativ person och mår som bäst när hon får använda sina händer för 

att skapa. När hon gick på Konstfack användes inga datorer i undervisningen och idag använder hon 

endast läsplatta i sitt yrke för att hålla kontakt med arbetet. Hon skaffade sin första mobiltelefon för 

ett år sedan. Hon tycker inte att hon har behövt någon telefon tidigare, men nu när hon äger en så 

tycker hon att det är smidigt. Telefonen har hon fått av sin syster eftersom systern har köpt en nyare 

telefon. 

 

Individen är inte intresserad av ny teknik och känner att hon är rädd för att hon inte ska klara av att 

hantera allt nytt. Hon upplever att allt går så otroligt snabbt nu för tiden men samtidigt så anser hon 

inte att hon är svårlärd. Hon känner bara att hon har svårt att hänga med i utvecklingen. Hon tycker 

att telefonen är den bästa uppfinningen eftersom man kan hålla kontakten med andra människor via 

den. Hon har ett Mobilt BankID sedan hon var i kontakt med Arbetsförmedlingen och det fungerade 

bra. Däremot förstår hon inte hur den trådlösa kontakten mellan de olika produkterna går till. Hon är 

mycket rädd för att någonting ska gå fel när hon använder tekniska produkter och är exempelvis 

osäker på att skicka iväg mail. Hon har hört talas om att konton kan bli länsade genom internet, men 

hon känner ingen som har varit med om detta.  

 

Hon har vid flertalet tillfällen enligt henne själv blivit dåligt bemött av banken när hon tagit med sig 

kontanter till kontoret. När anställda på banken har förklarat hur hon ska göra annorlunda har det gått 
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för fort och hon har blivit stressad. Idag använder hon telefonbanken flitigt, både självbetjäning och 

personlig service. Hon använder pappersblankett för att deklarera. Vid frågan om hon inte ska testa 

att använda Mobilt BankID för deklaration backar hon och känner ett visst obehag. Hon har en rädsla 

för att prova nya saker. 

 

Individen har vid introduktionen av experimentet en uppfattning om att man kan låna pengar via 

Swish. Hon tror att tjänsten kan missbrukas om det går för snabbt och lätt. Hon vet inte någon som 

har Swish, men tror att flera vänner kan ha det utan att ha berättat det för henne. Hon upplever själv 

att hon snappar upp saker och ting när de blivit omoderna och tror därför att det kommer att ta ett tag 

innan hon ansluter sig till Swish. Om banken erbjöd henne hjälp att komma igång med Swish skulle 

hon inte ta emot den, eftersom hon tycker att telefonbanken fungerar bra i dagsläget.  

 

Vid genomförandet av experimentet upplevs hon osäker till en början. När hon själv får testa på att 

swisha klarar hon det däremot utan problem, vilket gör henne glad. Det var lättare än hon trodde att 

swisha, men hon tror inte att hon själv kommer att ansluta sig förrän banken har tagit bort alla andra 

alternativ för att föra över pengar.  

 

5.3.5 Intervjuperson 9 

Kön Man 

Ålder 58 år 

Utbildning Grundskola 

Yrke Elmontör 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Låg 

Teknikintresse  Ja, i viss mån 

 

Intervjuperson 9 började arbeta direkt efter grundskolan och har sedan dess arbetat i hela sitt liv. I 

hans yrke behöver han inte förstå hur tekniken fungerar, men han behöver kunna montera den. De 

använder datorer på hans arbetsplats och han är i viss mån intresserad av ny teknik. Han tycker att ny 

teknik är jättebra när den utnyttjas på rätt sätt. Han vet inte vilket operativsystem han har på telefonen 

och vilken av familjens mobiltelefoner som är den senaste modellen. Han har tidigare i livet haft svårt 

att lära sig att använda digitalboxen TiVo. Han kände ett stort motstånd för att börja använda den och 

tyckte inte att den fyllde en viktig funktion i hans liv. När han inte förstod riktigt hur den skulle 

användas slutade han att använda den. Han tänker mycket kritiskt kring säkerheten för banker och 
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har bilden av att bovarna ligger i periferin. Men han säger att så länge kontona ligger säkra nere på 

marken litar han på att bankerna är säkra. Bankkorten upplever han känns säkra.  

 

I hushållet använder de inte internetbanken när det betalar sina fakturor, utan istället 

bankgiroblanketter som de skickar med posten varje månad. Enligt honom fungerar detta bra, så länge 

de sköter sina kort rätt och skickar in i god tid innan helgdagar. De använder bankgiroblanketter av 

säkerhetsskäl. Han upplever att det är ett säkrare sätt, eftersom ett papper som kommer bort på posten 

inte innebär att pengar försvinner, utan endast en utebliven överföring. Författarna får uppfattningen 

om att han tycker att det är mycket riskfyllt att använda internetbanken och att han upplever att 

pengarna lätt försvinner då. Om han själv får bestämma kommer han aldrig att förändra sin 

betalningsmetod, men han har uppfattningen om att banken förr eller senare kommer att tvinga honom 

till detta. När det i intervjun talas om viljan att vara modern blir han upprörd och det är endast vid 

detta tillfälle han tar till en svordom under intervjusituationen. Enligt honom finns det ingen anledning 

att vilja vara modern, utan han vill leva sitt liv som han vill oavsett om det är modernt eller inte.  

 

Behovet av att överföra pengar i vardagen är väldigt litet, istället handlar behovet av överföringar om 

enskilda händelser, där man exempelvis delat på en kostnad i samband med semester. Vid dessa 

tillfällen använder han idag telefonbanken vilket för honom känns helt säkert.  

 

Intervjuperson 9 upprepar flera gånger uttrycket: “Swish, så är pengarna borta”. Detta verkar vara 

generellt för hans uppfattning om tjänsten, att han tycker att det går för fort och är okontrollerat. För 

honom är det inte en fördel att överföringen är snabb, utan det gör att den känns osäker. På arbetet 

använder flera av hans bekanta tjänsten och har pratat gott om den. Det swishas “hit och dit” även 

bland bekanta och i släkten. Det finns en misstanke om att Swish inte är säker, medan telefonbanken 

aldrig felar. Han är rädd för att det ska gå fel för fort. Om han själv swishar pengar fel har han 

uppfattningen om att han måste stå för hela ansvaret själv och han säger att det kommer att ta minst 

20 år innan han börjar använda tjänsten.   

 

Författarna får uppfattningen om att han gör stor skillnad på en fast hemtelefon och en mobiltelefon. 

Detta visade sig som mest när han talade om telefonbanken, då han upprepat pekade på den fasta 

hemtelefonen.   

 

Om han erbjöds hjälp av banken för att ladda ner Swish skulle han byta bank. I ren protest skulle han 

betala alla sina fakturor kontant via exempelvis Forex om hans egen bank slutade ha 

bankgirobetalning som alternativ för fakturabetalning. Med andra ord skulle frågan om extra stöd 
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endast provocera honom. Det är mycket viktigt för honom att han får bestämma över sina egna 

tillgångar och hur han hanterar dessa. Han upplever inte att det finns någon annan aktör i samhället 

som försöker styra honom på samma sätt som bankerna gör. Vid diskussionen om han väljer att 

självscanna i matbutiken svarar han direkt nej, men verkar oberörd över att matbutikerna tillämpar 

detta. 

 

Vid genomgången av Swish är han obekväm och blir lite ställd när han får frågan om att testa själv 

via demofunktionen. Det går väldigt bra att swisha, det är mer hanteringen av datorn som är svår. Han 

upplever efteråt att tjänsten verkar enkel, vilket enligt honom innebär att pengarna försvinner 

snabbare. Trots att namn, belopp, bank och Mobilt BankID bekräftar identiteten på mottagaren litar 

han inte på att det blir rätt. Han litar på en röst i den fasta telefonen genom telefonbanken, eftersom 

han då använder sina koder och kontonummer, men han litar inte ett dugg på Swish. Han är medveten 

om att det kan sitta en luring i andra ändan av telefonen också, men hans förhoppning är då att samtalet 

är inspelat, så han får rätt om det sker exempelvis ett bedrägeri.  

 

5.3.6 Intervjuperson 10  

Kön Man 

Ålder 47 år 

Utbildning Gymnasium 

Yrke Elmontör 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Låg 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 10 är en 47-årig man som bor i Linköping. Han arbetar som elmontör, ett yrke där det 

krävs att han kan hantera en dator. Han anser att ficklampan är den bästa tekniska uppfinningen, men 

är inte själv intresserad av ny teknik. Han vill åtminstone inte vara först med det senaste, utan han 

väntar tills andra har fått testa först så han kan se vad som går fel för dem innan han testar. Det var 

likadant när han började att använda internetbanken, han väntade länge. Han ville först försäkra sig 

om att det var andra som använde internetbanken och att det fungerade för dem innan han själv 

började betala sina räkningar med hjälp av den. Nu känns det som ett helt säkert betalningssätt för 

honom. 
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Han uttrycker att han tycker att teknik är kul och att mycket blivit betydligt enklare med hjälp av den 

senaste tekniken, men att han själv är försiktig och väntar gärna. Han litar på att banken tar sitt ansvar 

och håller en hög säkerhet. Han känner sig ändå inte tillräckligt säker för att ansluta sig till bankens 

mobila tjänster då det är lätt att tappa bort mobilen eller få den stulen. Osäkerheten att då ha banken 

i mobilen känner han inte att han vågar ge sig på. Känslan av att bankapplikationen försvinner med 

telefonen liknar han med att alla hans pengar då även är borta.  

 

När han ska lära sig använda en ny produkt testar han sig fram. Han är inte rädd för att göra fel, utan 

trycker sig fram och ser vad som händer. Han upplever att han har svårt för ny teknik och behöver 

nöta några gånger innan han lär sig hur han ska göra. Teknik är inget som han uttrycker som enkelt. 

Han är nöjd med banken och tycker att de har ett bra bemötande. Han tycker att relationen med banken 

är otroligt viktig eftersom de håller hand om hans pengar, vilket är det viktigaste som finns. Han 

deklarerar via internet med hjälp av sin BankID vilket han tycker fungerat klockrent.  

 

När han behöver föra över pengar till andra personer gör han en banköverföring i datorn. Han har 

hört talas mycket om Swish då han upplever att flera människor i hans omgivning använder tjänsten. 

De pratar om att de swishar pengar till sina barn, men han själv känner att han tycker det känns lustigt. 

Han säger att han vill vänta lite till med att skaffa det. Efter att författarna visat honom hur 

demofunktionen fungerar och talat om att det går att enbart ansluta sig som mottagare så skulle kunna 

tänka sig att ansluta sig som mottagare. Det vore smidigt säger han själv.  
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5.3.7 Intervjuperson 11   

Kön Kvinna 

Ålder 52 år 

Utbildning Kock & Barnskötare 

Yrke Barnskötare 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Medel 

Teknikintresse  Nej 

 

Intervjuperson 11 är en 52-årig kvinna som bor i Linköping. Hon är utbildad kock och barnskötare 

och arbetar idag som barnskötare. Hennes yrke kräver att hon kan hantera dator och iPad i 

utbildningssyfte med barnen. Hon är själv inte intresserad av ny teknik men har så länge hon kan 

minnas alltid haft dator hemma. När hon får några tekniska problem så ringer hon till något av sina 

barn som får hjälpa till. Sedan hon tappade sin telefon i en vattenpöl har hon inte velat ha så mycket 

i sin telefon för att innehållet kan försvinna om mobilen går sönder eller blir stulen.  

 

Hon betalar sina fakturor i internetbanken och tycker att det fungerar bra, men hon är noggrann med 

att vara uppkopplad på sitt egna wifi. Hon skulle aldrig kunna tänka sig att logga in i internetbanken 

på ett allmänt wifi som på jobbet eller liknande. Hon betalar alltid alla sina fakturor hemma för att 

det känns säkrare. När hon ska lära sig nya tekniska produkter så läser hon alltid instruktionsboken 

först för att sedan testa sig fram. Hon upplever inte att hon är rädd för att testa eftersom det inte är så 

mycket som kan gå fel.  

 

Hon är nöjd med banken för att allt fungerar och det har aldrig gått fel tidigare. Hon deklarerar via 

internet och tycker det är smidigt att det går att göra det via datorn. För att föra över pengar till andra 

gör hon en överföring via internetbanken. Hennes tankar om Swish är att det ska gå fort och hon gillar 

inte riktigt det.  

 

Hon upplever att flera personer i hennes omgivning använder Swish, vilket märks allra tydligast vid 

insamlingar på jobbet. En gång så frågade en kollega henne om hon kunde swisha och då svarade hon 

“ja, jag kan swisha kontanter”. Hon upplever att personer inte längre blir så glada av att ta emot 

kontanter. Hon berättar att matvagnen där hon brukar handla mat också tar Swish så hon ser det lite 

överallt. På frågan om hon skulle kunna tänka sig att ansluta sig till Swish i framtiden svarar hon att 

hon tror att hon kommer att bli tvungen till det. Hon tycker det känns jobbigt att komma ihåg så 
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många olika koder som man måste komma ihåg idag. När författarna talar om att det går att ansluta 

sig till Swish enbart som mottagare blir hon förvånad för det hade hon inte fått information om 

tidigare. Efter att författarna visat henne hur Swish fungerar och efter att hon själv fått testa säger hon 

att Swish upplevs som enkelt, enklare än vad hon tänkt sig innan hon testat den själv. Hon säger också 

att hon skulle kunna tänka sig att ladda ned Swish någon gång men att hon inte har något behov av 

det som det ser ut just nu.  

 

5.3.8 Intervjuperson 12  

Kön Kvinna 

Ålder 67 år 

Utbildning Socionom 

Yrke Konsult inom organisationsutveckling 

Stad Linköping 

Teknikkunskap 

i arbete 

Medel 

Teknikintresse  Ja 

 

Intervjuperson 12 är en 67-årig kvinna som bor i Linköping. Hon är utbildad socionom och har under 

större delen av sitt liv arbetat inom offentlig sektor, men jobbar idag som konsult inom 

organisationsutveckling. Hennes yrke kräver inga större tekniska kunskaper mer än att kunna hantera 

tekniska hjälpmedel som mobil och dator i tjänsten. Får hon tekniska problem finns det alltid tekniker 

till hjälp som hon kan fråga eller så tar hon hjälp av sin man som är tekniskt duktig på det mesta.  

 

Hon anser att hon är tekniskt intresserad eftersom hon använder många nya tekniska lösningar och 

tycker teknik är roligt. Hon har en iPhone och tycker att internet är den bästa tekniska uppfinningen. 

Hennes barn och barnbarn har bott på andra sidan jorden och möjligheten att kunna kommunicera 

tack vare internet är något hon är imponerad utav. Hon är inte den personen som hoppar på nyheter 

först, utan hon uttrycker själv att hon är lite “laid back” och väntar ett tag innan hon själv skaffar en 

produkt. Hon börjar alltid att testa själv först när hon ska börja använda en ny produkt och om hon 

stöter på något problem så tar hon hjälp av sin teknikintresserade man som då hjälper henne. Hon 

minns däremot ingen produkt som hon har haft svårt att lära sig och upplever inte att det brukar gå 

fel för henne.  

 

Hon är jättenöjd med sin bank och tycker att hon får den service hon förväntar sig utefter sina behov. 

Den personliga relationen till banken tycker hon är jätteviktig eftersom de håller hand om hennes 
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pengar. Hon betalar sina fakturor via internetbanken och tycker det är smidigt. Hon är ansluten till ett 

Mobilt BankID och tycker att det känns säkert. När hon är i behov av att föra över pengar till andra 

personer gör hon en vanlig banköverföring i internetbanken. Hon upplever inte att personer i hennes 

omgivning tycker det känns konstigt att lämna ut sina kontonummer, utan att det fungerar bra att göra 

på det sättet. Hon har inte känt något behov av att använda bankens mobila tjänster och har därför 

inte laddat ned bankens applikation i telefonen. Hon känner sig helt säker på att banken håller en hög 

säkerhet. Deklarationen godkänner hon med hjälp av Mobilt BankID, vilket hon tycker fungerar 

smidigt eftersom att hon alltid har mobilen med sig. När hon behöver ge pengar till andra personer 

använder hon banköverföring eller kontanter. Hon känner inte till Swish sedan innan och känner ingen 

i sin omgivning som använder Swish. Hon har aldrig blivit tillfrågad om att ta emot pengar via Swish. 

Det är möjligt att hon kommer att ansluta sig i framtiden, om hon har ett behov av applikationen.  

 

Författarna genomför experimentet och hon får då chansen att själv testa Swish via demofunktionen. 

Efter att hon själv testat tjänsten upplever hon att den är enkel och hon tror att hon själv skulle kunna 

lära sig att använda den utan problem. Hon upplever inte att det känns krångligt att ansluta sig till den 

och Mobilt BankID har hon sedan innan. I framtiden så tror hon att allt fler företag och myndigheter 

kommer att arbeta fram sådana här typer av tekniska lösningar. “Det är så smidigt att myndighet efter 

myndighet har börjat med Mobilt BankID” avslutar hon. 
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6. Tolkning & analys 
Under detta avsnitt kommer val av teman för analys av empirisk data att motiveras. Det är studiens 

empiriska data som ligger till grund för de teman som kommer att analyseras under detta avsnitt. 

 

6.1 Val av teman för analys 
Vid analys och tolkning av empiriska data har författarna funnit fem teman som visat sig vara 

överensstämmande för helhetsbilden av intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser. De teman 

som kommer att presenteras och analyseras under detta avsnitt är följande: 

 

1. Word of mouth 

2. Behov  

3. Trigger 

4. Adoptionsprocess & självbild 

5. Bankrelation  

6.2 Word of mouth 
Ett beslut om att använda principen om socialt inflytande togs tidigt i studien efter att samtliga 

sakkunniga inom Swish uttryckte i intervjun med författarna att spridningen av Swish berott av en 

nätverkseffekt. Enligt Cialdini (2007, s. 116) ser människor ett beteende som mer korrekt när flera 

andra människor i dess omgivning gör på ett visst sätt. Genom att agera i enlighet med hur andra 

människor agerar så påverkas individer av teorin om socialt inflytande. Denna teori presenterades 

mer djupgående i litteraturgenomgången och skulle för Swish innebära att individer ansluter sig till 

Swish på grund av att de upplever att andra människor swishar pengar. Om denna teori ska vara 

överensstämmande ska intervjupersonerna se användning av Swish som ett mer korrekt beteende och 

då välja att ansluta sig. De empiriska data i denna studie stämmer inte överens med denna teori då 

intervjupersonerna oberört fortsätter att använda sig av sina befintliga överföringsmetoder trots att de 

är medvetna om att personer i deras omgivning använder Swish. Flera respondenter uttrycker att de 

tycker det känns “lustigt” och “osäkert” när andra personer i deras omgivning swishar.  

 

Intervjuperson 10: Det är ganska många som jag känner som hakat på. Speciellt de som har 

barn. ‘Jag kan swisha en hundring till min son eller min dotter.’ Jag tycker att nej det verkar 

lustigt. Jag vill nog veta lite mer. 
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Intervjuperson 5 har till och med blivit uppmanad att använda Swish av flera bankchefer men anser 

inte att användning av Swish vid överföringar är ett mer korrekt beteende. 

 

Intervjuperson 5: Alla våra bankchefer vill att vi ska gå över till Swish. Jag umgås ju med hela 

gänget från XX. ‘Har du skaffat Swish?’ ‘Nej, imorn’.  

 

Intervjuperson 11 upplever att flera på hennes arbete swishar pengar och blir ofta tillfrågad om att 

använda Swish men svarar då: 

 

Intervjuperson 11: [XX frågade mig] om jag har Swish, men då sa jag ’nej här swishar jag 

med riktiga kontanter’ sa jag och slängde fram pengar. 

 

Teorin om Word of mouth (WOM) presenterades i litteraturgenomgången. WOM framträder enligt 

Solomon (2015, ss. 523-525) tydligast när en individ muntligt överför information till en annan 

individ och har visat sig vara mer kraftfull än annan marknadsföring. WOM är mer pålitligt för 

mottagaren om den kommer från en person i bekantskapskretsen och kan då skapa ett grupptryck. 

Vid de fall individen känner sig pressad att köpa produkten eller tjänsten den blivit rekommenderad 

har effekten av WOM påverkat individens konsumtion.  

 

Sakkunniga inom Swish uttrycker att det är den här effekten som har haft stor betydelse för 

spridningen av tjänsten. Detta är överensstämmande med teorin om WOM för samtliga respondenter. 

Alla har tagit del av information om Swish genom WOM.  

 

Intervjuperson 1 berättar att “alla pratar om det, att den är bra”. Intervjuperson 5 uttrycker sig tydligt 

kring kännedomen om Swish genom att säga “Swish känner jag mycket väl till. Ja absolut gud ja.” 

Intervjuperson 5 är inte en användare av Swish, men känner ändå alltså till tjänsten mycket väl. 

Intervjuperson 9 säger så här under intervjun:  

 

Intervjuperson 9: [...] på jobbet använder man ju Swish. Sinsemellan såhär. Massor tycker att 

det är jättebra [...].  

F1: Upplever du att många människor i din omgivning använder Swish? 

Intervjuperson 9: Jag tror att de gör det. Jag tror mina stora söner har Swish med familj. För 

jag har äldre grabbar också med egna familjer. Men i det läget, jo de använder Swish. Det 

swishas hit och dit. 
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Det går alltså tydligt att urskilja i studiens empiriska data att information om Swish har spridit sig 

genom WOM. Respondenterna i denna studie har endast erfarenhet av positiv WOM, vilket har gett 

dem kunskap om tjänstens fördelar.  

 

F2: Men vad har du hört om Swish?  

Intervjuperson 9: Jättebra. Jag pratade med en jobbarkompis idag. Hon tyckte att det bara var 

bra. 

 

De flesta vet till och med hur Swish fungerar utan att ha testat applikationen. Däremot har denna 

effekt inte varit avgörande för om intervjupersonerna har anslutit sig. Grupptryck från WOM är 

ingenting som påverkat anslutningen till Swish utan enbart bidragit till att respondenterna fått 

kännedom om tjänsten. 

 

I litteraturgenomgången presenterades en köpbeslutsmodell av Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler 

(2012, ss. 30-41) där informationssökning är ett av stegen i modellen. Informationen individen söker 

efter kan komma från personliga kontakter, reklam och annonser, egna erfarenheter eller genom 

exempelvis publika källor som internetsökningar. Kotler, Armstrong och Parment (2013, s. 151) 

menar att reklam och annonser informerar människor om produkter och tjänster, medan personliga 

kontakter ger legitimitet och utvärderar. På samma sätt som tidigare avsnitt behandlat är det 

information från personliga relationer som skapar störst incitament hos individer att börja använda en 

tjänst eller produkt. Studiens empiriska data visar att respondenterna är informerade om Swish, men 

säger själva att de inte har behov av att börja använda den.  

 

6.3 Behov 
I litteraturgenomgången presenterades Technology Acceptance Model (TAM) som visar att faktorerna 

upplevd nytta och upplevd användarvänlighet har starkast påverkan på om individer väljer att anpassa 

sig till ny teknik. Upplevd nytta är den faktor som har allra störst påverkan på om individer anammar 

nya produkter och tjänster (Davis 1989).  

 

Upplevd nytta har visat sig vara en viktig faktor för om intervjupersonerna ska ansluta sig till Swish. 

Det är intressant att samtliga respondenter har ett behov av att göra överföringar. Respondenterna har 

skilda uppfattningar om vilket tillvägagångssätt som är det bästa för dem. Överensstämmande är att 

respondenterna tycker att de lösningar som de använder sig av idag och är vana vid att använda 

fungerar bra. Det har visat sig att upplevd nytta påverkar anslutningen till Swish genom att 

intervjupersonerna väljer att fortsätta använda sig av befintliga lösningar. Därmed känner de inte att 
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Swish uppfyller tillräcklig nytta för att ska vara värt att ansluta sig. Detta kan beskrivas bland annat 

genom hur Intervjuperson 12 förklarar situationen:  

 

F1: Vad är det som gör att du inte använder bankens mobila tjänster? 

Intervjuperson 12: Antagligen för att jag inte känt något behov utav det. [...] Jag tycker det 

andra fungerar bra. 

 

F1: Vad skulle krävas för att du ska ansluta dig? 

Intervjuperson 12: Det är nog det där med att känna behovet av. Det är det som har styrt mig 

hela tiden.  

  

Intervjuperson 12 behöver känna att Swish skapar nytta för henne innan hon ansluter sig. Hon 

kommer inte att ansluta sig förrän detta kravet är uppfyllt.  

 

Ingen av icke-användarna i studien använder bankens mobila tjänster för att göra överföringar. Istället 

använder många av respondenterna internetbanken. En av intervjupersonerna bär med sig sin 

säkerhetsdosa för att kunna göra överföringar vid behov, då hon upplever att hon ofta har nära till en 

dator: 

 

F2: Funkar det bra [för dig att föra över pengar via datorn]? 

Intervjuperson 11: Ja, även till mina barn, nästan alla har samma bank. Det går direkt för att 

man har samma bank. Det är som med Swish då, det går direkt. Det var som nu när min son 

skulle låna pengar. ‘Ja, bara jag kommer åt en dator’ sa jag. Dator finns det ju i varenda hörn. 

Dosan har jag med mig ibland och ibland ligger den hemma då får han vänta tills jag kommer 

hem. Så bråttom är det inte. 

 

Intervjuperson 11 upplever alltså inte att det är någon större skillnad mellan Swish och 

internetöverföringar. Detta på grund av att hon upplever att internetbanken uppfyller hennes behov 

tillräckligt snabbt. Intervjuperson 6 är en av icke-användarna som funderat på att ansluta sig till 

Swish. Han tycker däremot att det fungerar tillräckligt bra med sin befintliga överföringsmetod i 

nuläget.  

 

Intervjuperson 9 är den enda respondent som tydligt är emot digitaliseringen av bankens tjänster. Han 

känner inget behov av att förändra sitt beteende, utan tycker att telefonbanken fungerar mycket bra. 

Det finns ingen anledning för honom att använda Swish istället. 



   64 

F1: Vad är dina tankar om Swish? 

Intervjuperson 9: Mina tankar om Swish är inte så stora alls, utan de är väldigt små. 

Överhuvudtaget. För att… finns det någon anledning överhuvudtaget… [att använda Swish] 

Nja. Det gör det inte. Inte enligt mig. 

 

Det går alltså att bekräfta att upplevd nytta är en avgörande faktor för anslutandet till Swish. 

Intervjupersonerna uttrycker att de har behov av att göra överföringar, men de upplever inte att Swish 

skapar tillräcklig nytta för att de ska känna ett behov av att vilja förändra sitt nuvarande beteende. 

 

Gunilla Garpås uppfattning om att äldre personer gör som de alltid har gjort stämmer därmed överens 

med beteendet hos studiens intervjupersoner. Det finns ett tydligt mönster i att respondenterna i 

studien inte är förändringsbenägna. Individerna vill göra som de alltid har gjort och tycker att det 

fungerar bra vilket överensstämmer med tidigare forskning inom området. Detta kan beskrivas genom 

följande citat:  

 

Once we are used to doing something, it’s a lot easier to keep doing what we have always 

done (Elias & Shanto 2010, s. 5).  

 

Behov visar sig i studien vara en viktig faktor för anslutandet till Swish. För att konsumenter ska 

använda sig av nya mobila betalningstjänster måste de därmed känna ett behov. För att ta reda på 

vilka faktorer som är avgörande för att respondenterna ska känna att det finns ett behov kommer det 

kommande avsnittet att behandla de avgörande ögonblicken för anslutning till Swish.  

 

6.4 Triggers 
Intervjupersonerna som är anslutna till Swish kan referera till en specifik händelse eller tillfälle som 

varit avgörande för deras beslut att ansluta sig till Swish. Intervjuperson 1 anslöt sig på grund av ett 

julklappsköp han gjorde via Blocket. Han kunde betala säljaren via Swish och beslutade sig då för att 

ansluta sig så att han kunde genomföra köpet. Om han inte hade varit med om denna händelse säger 

han själv att han inte hade anslutit sig. Intervjuperson 2 anslöt sig efter en situation där en kollega 

ville betala till henne via Swish. Hon valde då att ansluta sig som mottagare och kunde då ta emot 

pengar från sin kollega. Intervjuperson 4 valde att ansluta sig vid en händelse där hennes vänner i 

innebandylaget ville swisha pengar. Intervjuperson 3 anslöt sig till Swish när en betalning delades 

upp på hennes arbete och de andra kollegorna då använde sig av Swish. 
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En del av intervjupersonerna i studien som inte har anslutit sig till Swish har aldrig blivit tillfrågade 

om de kan ta emot pengar eller skicka pengar via Swish. De individer som har blivit tillfrågade om 

att ta emot pengar upplever det inte som särskilt jobbigt att be om en annan överföringsmetod än 

Swish. De har alltså upplevt en liknande situation som de intervjupersoner som har anslutit sig har 

gjort. Denna situationen har dock inte kunnat påverka dem på samma sätt då de valt att inte ansluta 

sig. Intervjuperson 12, 6 och 5 säger att de måste se ett tydligt syfte och behov innan de ansluter sig. 

Intervjuperson 8 vill endast förändra sig när det inte går att göra på något annat sätt, medan 

Intervjuperson 7 nämner att det börjar bli bökigt med kontanter och därmed skulle Swish vara en 

enklare metod för henne.  

 

Elias och Shanto (2010) har skrivit boken SHiFT! som behandlar konsumentbeteende och människors 

invanda beteendemönster. De förklarar detta invanda beteendemönster genom att använda två 

begrepp - Path Dependency och Status Que. Path Dependency förklarar kraften i människors invanda 

beteende. De är fast i sina rutiner och gör samma sak som de alltid har gjort. Status Quo är ett begrepp 

som förklarar att människor inte tar sig tid och energi för att söka efter andra alternativ för att lösa 

sitt behov. Det innebär att individen är nöjd med den lösning som idag löser deras problem eller 

behov. Människor upplever det som lättare att fortsätta göra som de alltid har gjort än att lära sig 

någonting nytt. Det tar tid och energi av människor att ta itu med problem och hitta andra lösningar, 

därför fastnar de i sina rutiner (Elias & Shanto 2010, ss. 3-8).  

 

Begreppen Path Dependency och Status Quo stämmer överens med studiens empiriska data. 

Respondenterna gör som de alltid har gjort. De respondenter i studien som inte har anslutit sig till 

Swish är inte särskilt förändringsbenägna utan är fast i sina rutiner. De är tillräckligt nöjda med att 

använda de befintliga lösningarna som kontanter, internet- och telefonbanken. De väljer därför inte 

att söka efter andra alternativ. 

 

Individer kommer att fortsätta med sitt invanda beteendemönster tills någon eller något stör dem i 

deras Status Quo. För att människor ska bryta sitt invanda beteendemönster för att se och göra saker 

annorlunda krävs det därmed en händelse. Denna händelse kallas för en trigger. När personer utsätts 

för en trigger ser de sitt invanda beteendemönster som ett sämre sätt att lösa sitt problem eller behov 

på och öppnar därför upp för nya perspektiv (Elias & Shanto 2010, ss. 39-44). 

 

En trigger gör individen villig att lägga den tid och energi som krävs för att förändra sitt beteende 

och sluta göra som de alltid har gjort. Triggerhändelser gör att människor blir öppna för att testa ett 

nytt sätt. När människor möter en trigger har de ofta mycket känslor inblandade i sitt sätt att se på 
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hur de löser sitt problem (Elias & Shanto, ss. 44-49). Detta är överensstämmande med studiens 

empiriska data då det går att urskilja att de respondenter i studien som har anslutit sig till Swish har 

blivit utsatta för en specifik triggerhändelse. Det har också visat sig bland respondenterna att det 

föreligger mycket känslor kring relationen de har med sin bank. De uttrycker att deras pengar är bland 

det viktigaste som finns för dem och därför är banken viktig för dem.  

 

Intervjuperson 10: Det är ju rätt så viktigt att det funkar det tycker jag. De har ju hand om ens 

pengar, det är ju det viktigaste som finns. 

 

Detta kan påverka att respondenterna håller extra hårt i sina invanda beteendemönster alternativt att 

de gör allt för att förändra dem. Det beror helt på hur individen upplever situationen kring pengar i 

helhet. Trygghet visar sig tydligt vara grunden för respondenternas förändringsbenägenhet. 

 

En av de viktigaste faktorerna för att en trigger ska fungera är att konsumenten måste känna att 

lösningen som presenteras skapar värde (Elias & Shanto 2010, s. 52). Upplevd nytta är en av de 

faktorerna som visat sig ha en stark påverkan på anslutningen av Swish. Respondenterna måste känna 

att lösningen skapar värde, annars väljer de att fortsätta med de lösningar de är vana vid att använda 

sig av.  

 

Elias och Shanto (2010) presenterar tre olika typer av triggerhändelser: 

 

1.     Dåliga erfarenheter. 

2.     Förändrade omständigheter. 

3.     Händelser som ger kännedom. 

 

En dålig erfarenhet innebär att kunden efter en specifik händelse känner sig missnöjd med produkten 

eller tjänsten som den använder sig av idag. Den dåliga erfarenheten utgör då en triggerhändelse. 

Efter triggerhändelsen börjar personen att se sig omkring efter andra alternativ. Detta på grund av att 

den nuvarande situationen inte längre uppfyller individens behov och förväntningar (Elias & Shanto 

2010, s. 53). 

 

De respondenter i studien som använder sig av internetbanken vid överföringar är nöjda med sin 

situation. De flesta tycker att det känns både tryggt och säkert att använda sig av internetbanken. De 

intervjupersoner i studien som använder sig av kontanter uttrycker att det börjar kännas “bökigt” 
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vilket tyder på en upplevd triggerhändelse. Det visar sig på grund av att de börjat fundera på andra 

alternativ.  

 

Intervjuperson 7: Nu börjar det bli bökigt att göra överföring [...] med kontanter.  

 

Intervjuperson 7 har därmed påverkats av en trigger, eftersom hon har öppnat upp för att förändra sitt 

invanda beteende (Elias & Shanto 2010, ss. 10-11) .  

 

Den andra kategorin av triggerhändelser innebär att det skett förändringar som gör att personen vill 

förändra sin vana. Detta kan vara olika typer av förändringar, ett exempel är om ett företag väljer att 

lokalisera sig på en annan plats som försvårar för konsumenten att kunna använda deras produkter 

och tjänster. Det gör att kunden blir tvingad till att se andra alternativ och utsätts därmed för en 

trigger. Andra exempel är organisatoriska förändringar som påverkar konsumenternas invanda 

beteende (Elias & Shanto 2010, s. 56). Digitaliseringen av bankbranschen är ett exempel på denna 

typ av trigger. Nedtrappningen av kontanthanteringen har bidragit till att kunderna måste se sig om 

efter andra lösningar och utsätts därmed för en trigger. Detta visade sig väcka mycket känslor hos 

respondenterna. Författarna har upplevt intervjupersonerna som engagerade i frågan om digitalisering 

och de uttrycker många gånger starka åsikter kring situationen.  

 

F1: Hur nöjd är du med din bank?  

Intervjuperson 6: De ska ha betalt för allt de gör eller inte gör [...] Banken är en del av det 

servicefria/ [service]lösa samhället. [Banken] tar betalt för saker som man gör själv. 

 

Det har visat sig i studiens empiriska data att det är viktigt för respondenterna att själva få välja vilken 

metod de vill använda sig av och inte bli påverkade av att exempelvis banken slutar med vissa 

produkter eller tjänster. På frågan om individen skulle vilja ha extra stöd för att börja använda Swish:  

 

Intervjuperson 9: Nej, då byter jag bank. Och tackar för mig. Och slutar tjafsa. Och sen byter 

vi bank istället. 

 

Respondenterna påverkas av de organisatoriska förändringarna som skett i banksektorn under de 

senaste åren. Om denna kategorin av triggerhändelser ska påverka anslutandet till Swish skulle 

bankerna behöva stänga ner överföringsmöjligheten i internetbanken och Swish i så fall bli det enda 

alternativet för kunderna. Då skulle den förändringen bli en tydlig trigger.  
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Den tredje kategorin av trigger är de händelser som ger kunderna information och kunskap om att det 

finns en bättre lösning för dem. Denna trigger skapas när individen ser eller hör att det går att lösa 

deras behov på ett annat sätt. När individen känner att deras lösning är sämre än det nya alternativet 

har de påverkats av denna typ av triggerhändelse (Elias & Shanto 2010, s. 57). Det är främst denna 

kategori av trigger som påverkar och kan ha möjlighet att påverka anslutningen till Swish. 

Respondenterna har alla upplevt någon form av triggerhändelse, men har reagerat olika på dem 

beroende på hur nöjda de är med sin befintliga lösning. Intervjuperson 11 har exempelvis ett klart 

behov av att göra snabba överföringar, men tycker att säkerhetsdosan genom en överföring i datorn 

är en utmärkt lösning för henne.  

 

Intervjuperson 6 har upplevt händelser där personer i hans omgivning haft önskemål om att swisha 

till honom. Det har resulterat i att han nu funderar på att ansluta sig. Detta innebär alltså att 

Intervjuperson 6 har utsatts för en trigger som påverkat honom till att se ett nytt perspektiv på 

alternativa överföringsmetoder. Han upplever numera att Swish verkar smidigare, han ser att 

applikationen skulle kunna skapa värde för honom. Upplevd nytta kommer att vara avgörande för 

hans anslutning. Om nyttan inte överstiger kostnaden i tid och energi för anslutning kommer 

Intervjuperson 6 att återgå till den vana han hade innan triggerhändelsen.  

 

Betydelsen av en smidig adoptionsprocess för Swish är därmed stor. Beroende på tidigare erfarenhet, 

uppfattning och inställning till nya produkter och tjänster kommer det som definieras som en 

potentiell triggerhändelse att falla ut olika beroende på varje enskild individ. Intervjuperson 7 har 

varit med om att hennes vänner önskat swisha pengar till henne och är nu öppen för att testa Swish 

och säger att hon kommer att ansluta sig. Intervjuperson 11 har däremot inga tankar på att ansluta sig 

till Swish, fastän hon har varit med om nästan exakt samma situation. 

 

Triggerhändelser är därmed subjektiva och det är upp till varje enskild individ att avgöra om triggern 

är tillräckligt stark för att få dem att bryta sina rutiner och börja leta nya lösningar. För bankerna är 

det istället en utmaning att nå kunderna i det ögonblick där deras kunder letar efter en potentiellt ny 

lösning som Swish. Om banken kunde ge extra stöd efter att en triggerhändelse inträffat skulle 

förmodligen sannolikheten för anslutning till Swish vara mycket högre än om kontakt etablerades 

med en kund som fortfarande var nöjd med sitt invanda beteende.  

 

Respondenternas svar tyder på att triggerhändelser påverkar adoptionsprocessen av Swish. Det har 

dock visat sig bland intervjupersonerna att deras sätt att se på sin egna tekniska förmåga har en 
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påverkan på hur de upplever adoptionsprocessen till nya mobila applikationer. Därav kommer nästa 

avsnitt att analysera adoptionsprocess och självbild.  

 

6.5 Adoptionsprocess & självbild 
Den tekniska kunskapen hos intervjupersonerna är varierande. Det märks både vid respondenternas 

svar om deras teknikintresse, men även vid intervjuns experiment. I detta avsnitt i studien kommer 

författarna att klassificera varje respondent utifrån hur Rogers (1995) separerar konsumenter i olika 

kategorier som beror av hur författarna upplever respondentens anpassningsförmåga till Swish. Detta 

kommer sedan att jämföras med intervjupersonernas självbild, det vill säga hur de själva upplever sin 

tekniska förmåga att ansluta sig till ny teknik. Syftet med att klassificera respondenterna är att öka 

förståelsen för hur författarna uppfattar respondenterna samt hur de själva uppfattar sig sett till 

teknologi.  

 

I litteraturgenomgången menade Rogers (1995) att det finns olika typer av personligheter i 

adoptionsprocessen. Samtliga intervjupersoner har klassificerats som late majority eller laggards 

beroende på att dessa attribut stämmer bäst överens med dem. De kännetecknas av att de är osäkra på 

nya produkter och tjänster och de har överlag ett ointresse för att vara först med det senaste. De är 

inte särskilt förändringsbenägna och de vill att andra i sin omgivning först ska testa en produkt eller 

tjänst innan de själva gör det för att kunna få veta vad som kan gå fel. Intervjupersonerna i denna 

studie upplever däremot inte en social press att använda Swish som tidigare beskrivits av Rogers 

(1995). Hur intervjupersonerna har klassificerats presenteras på nästa sida. 
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Intervjuperson Användare 

av Swish 
Experiment Självbild Klassificering 

1 Ja - Allmänbildad/ 
Early Majority 

Late Majority 

2 Ja, mottagare Ja, inga problem Inget teknikintresse, 
problem med teknik 

Late Majority 

3 Ja - Intresserad av ny 
teknik, men osäker 

Late Majority 

4 Ja - Teknikintresserad, 
early majority 

Late Majority 

5 Nej Ja, inga problem Intresserad av ny 
teknik. Early 
Majority 

Late Majority 

6 Nej - Inte tekniskt 
intresserad 

Late Majority 

7 Nej - Svårt att lära sig 
nytt 

Late Majority 

8 Nej Ja, inga problem Hänger inte med i 
utvecklingen 

Laggard 

9 Nej Ja, men svårt för 
dator 

Stort motstånd för 
förändringar 

Laggard 

10 Nej Ja, inga problem Svårt för all teknik, 
feg 

Late Majority 

11 Nej Ja, inga problem Avvaktande för nya 
tjänster. Ej 
förändringsbenägen 

Late Majority 

12 Nej Ja, inga problem Late Majority Late Majority 
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Några av de respondenter som är anslutna till Swish tar hjälp av sin omgivning när de får tekniska 

problem eller om de upplever en teknisk produkt eller tjänst som svår att lära sig. Överensstämmande 

för Intervjuperson 2 och 3 är att de väljer att ta hjälp av sina barn vid behov av hjälp för att ansluta 

sig till den här typen av tjänst. Intervjuperson 2 upplever att processen för att ansluta sig till tekniska 

tjänster är svår att lära sig, hon känner sig osäker och känner själv att hon behöver få hjälp av någon 

kunnig. Intervjuperson 1 är tekniskt kunnig och klarar av att ansluta sig på egen hand. Han är en av 

de respondenter som vistas i en miljö som gjort honom van vid den här typen av tjänster. 

 

Många av de respondenter som ännu inte anslutit sig visar på en stor osäkerhet kring teknik och att 

vara först med att skaffa det senaste. Intervjuperson 8 upplever att hon behöver få hjälp om hon ska 

kunna klara av att skaffa tjänster som Swish. Hon säger själv under intervjun att det behöver vara av 

en person som är pedagogisk och som på ett lugnt sätt kan lära henne hur hon ska göra. Hon upplever 

att det tar lång tid för henne när hon ska lära sig att börja använda nya produkter eller tjänster. Hon 

har en tendens att se moment i en anslutningsprocess som krångligare än vad det egentligen är då hon 

efter experimentet själv uttryckte att det var enklare än vad hon tänkt sig. Intervjuperson 5 tycker inte 

att anslutningsprocessen är ett problem utan det handlar om att han ska ta sig tid för att ta tag i det.  

 

Intervjuperson 12 och Intervjuperson 7 har båda en respektive som står för den tekniska biten hemma. 

När problem uppstår löser deras män problemen, vilket gör att de inte oroar sig för misstag, men 

heller inte bryr sig så mycket om att ta egna initiativ till att börja använda nya tjänster. För dem skulle 

en initiering av Swish från respektive kunna vara avgörande för deras anslutning till tjänsten.  

 

Intervjuperson 6 har en bild av att Swish är krångligt att ladda ner och komma igång med, vilket har 

gjort att han än så länge har avstått från att ansluta sig till tjänsten. Han säger dels att han är lat, men 

han nämner också att han är avvaktande och skeptisk till nya produkter och tjänster.  

 

Intervjuperson 9 säger detta om digitalboxen TiVo: 

 

Det är när det tar emot. Det är ett motstånd. Man känner bara ett motstånd. Varför sitter jag 

och betalar för det här för? Det var ju inte ens roligt. För jag kan se på nästa kanal imorgon 

kväll. Då har jag suttit och spelat in tre timmar och så är det på nästa kanal imorgon. Så det 

steget där emellan får mig i alla fall då att inse att vi skiter i det där och så åker den. Bye bye. 

För Intervjuperson 9 måste det finnas ett användningsområde för att han ska bli motiverad och 

anpassa sig till nya produkter och tjänster.  
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Intervjuperson 10 vill vänta och se vad som funkar och inte innan han väljer att ansluta sig till nya 

tekniska tjänster. För honom är det viktigt att kunna höra sig för med någon innan han testar något 

nytt för att minska sin egen osäkerhet kring det som är nytt för honom. Intervjuperson 10 uttrycker 

det såhär: 

 

Jag vill nog vänta, och kolla om det funkar. Med allt sånt som kommer nytt. Jag vill höra med 

någon annan som har köpt först för att veta vad de tycker felar. Vad man ska köpa för något. 

 

Två respondenter tycker att relationen med banken påverkar dem. För dem skulle det kunna vara 

avgörande att deras bankman frågar dem om de vill ansluta sig för att de skulle våga ta steget.  

 

Intervjuperson 12: Det handlar om marknadsföring, att sälja in det. Skulle min bankman säga 

till mig att hon tycker att det här vore något för oss så skulle jag absolut göra det för hon är 

en viktig person för mig. 

 

Intervjuperson 7: Det är konstigt att banken inte frågat mig om jag vill ansluta mig till Swish.  

 

Sammanfattningsvis så går det att urskilja en bred variation i hur respondenterna i studien uppfattar 

hur anslutning till ny teknik går till. Det finns ingen tydlig lösning som skulle passa för alla de olika 

individerna, då de ser väldigt olika på sig själva och på sin förmåga att ansluta sig till Swish. Detta 

visade sig allra starkast vid deltagandet i studiens experiment. De teorier som författarna valt ut i 

studiens litteraturgenomgång tar inte hänsyn till de faktorer som behandlar individens självbild. Detta 

har även uppmärksammats i tidigare studier. TAM tar exempelvis inte hänsyn till känslor eller 

värderingar, medan andra forskare menar att detta är faktorer som är direkt avgörande för att förutspå 

hur individer anammar ny teknologi (Bruner & Kumar 2005).  

 

Antón, Camarero och Rodríguez (2013) har i en studie undersökt sambandet mellan 

adoptionsprocessen för e-böcker och användarnas självbild. Studien visade att upplevd användbarhet 

var den faktor som var mest avgörande för anammande, medan kongruens med självbilden och grad 

av underhållning också var viktiga faktorer för en positiv attityd gentemot tekniken och incitamenten 

att börja använda tjänsten. Desto mer individerna visste om läsning, desto mer kunskap hade de om 

tekniken som krävdes för att använda e-böcker. Detta hjälpte personerna att förstå fördelarna med 

tekniken och att överkomma det initiala tekniska motståndet. Oavsett hur individens profil såg ut i 

övrigt så visade sig kunskap vara avgörande för adoptionsprocessen. Forskarna uppmärksammade 

under studien ett nytt sätt att se på teknikadoption genom att lägga till psykologiska drivkrafter. 
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Särskilt kongruensen mellan teknik och individens självbild. Det visar sig att kongruens mellan teknik 

och självbild genererar en positiv attityd mot ny teknologi, vilket främjar adoption. Individer är mer 

villiga att använda ny teknologi när de kan identifiera sig med teknologins image. Därför bör 

kommunikation och reklam av teknik främja förståelsen för produktens karaktär och 

användningstillfällen för att positionera produkten nära värderingarna hos potentiella användare. 

Teknologin kan även hjälpa individer att skapa en självbild som de tycker om, med förutsättning att 

det finns en personlig anknytning till teknik. Studien visar även att individers intresse och 

engagemang påverkar både positiva som negativa uppfattningar kring ny teknologi (Antón, Camarero 

& Rodríguez 2013).  

 

Tidigare forskning visar att om en individ upplever sig själv som tekniskt okunnig så kommer 

individen att avstå från att ansluta sig till tekniska innovationer. Detta på grund av att det inte finns 

en hög kongruens mellan individens självbild och den innovativa tjänsten. Det krävs en 

överensstämmelse mellan innovationens karaktär och individens självbild för att skapa 

förutsättningar för anammande. En låg kongruens kommer således att resultera i ett motstånd till den 

nya tekniken (Cowart, Fox & Wilson 2008). 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det inte råder en hög kongruens mellan Swish och icke-

användarnas självbild i denna studie. För att dessa respondenter ska känna att Swish tillför värde är 

det betydelsefullt att de har ett starkt förtroende och en god relation till banken. Därför kommer nästa 

avsnitt att behandla bankrelation.  

 

6.6 Bankrelation 
Överensstämmande för respondenterna är att de använder bankens tjänster med försiktighet då de är 

medvetna om riskerna. Respondenterna känner till att det förekommer både ID-kapningar och 

bedrägerier men litar på att banken hjälper till om det skulle hända dem något. Intervjuperson 10 

känner en person som har blivit utsatt för ID-kapning.  

 

Intervjuperson 10: Min bror fick sin ID kapad, så han höll på i över ett halvår och det kom 

från England alltihop. Det var tv-abonnemang, det var sms-lån, det var telefonabonnemang. 

De försökte ta alla möjliga lån i det där. Han höll på i ett halvår innan det blev någon rätsida 

på det där. 

 

De respondenter i studien som upplever internetbanken som osäker har gjort ett medvetet val att inte 

använda sig av bankens digitala tjänster. Istället använder de bankgiroblanketter vid betalning av 
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fakturor och telefonbanken vid andra ärenden som överföringar och saldobesked. Studiens empiriska 

data för de respondenter som använder internetbanken tyder på att de inte känner att det finns något 

annat tillvägagångssätt. Därmed känner de inte att de har gjort ett aktivt val att använda sig av 

internetbanken. Intervjuperson 8 och Intervjuperson 9 ser bankgiroblanketterna som ett betydligt 

säkrare sätt att betala fakturor på, vilket styrks av citaten:   

 

F2: Är det anledningen till att ni inte har skaffat internetbank också? På grund av säkerheten? 

Intervjuperson 9: Ja. För att då får andra svara för om det blir fel. Då slipper vi sitta och skriva 

fel OCR eller… med en trave så här så blir det ofta 180 siffror på en gång. Någonstans kanske 

det knasar sig, även om det inte gör det i slutändan, det tror jag inte i och för sig. Det är väl 

vårt tänk, eller mitt tänk i varje fall. Mitt tänk är så. 

 

Internetbanken är inte det enda som känns osäkert för Intervjuperson 9, han upplever att Swish och 

att bankernas mobila applikationer går under samma kategori som han tycker klassificeras av hög 

osäkerhet. Han har uppfattningen att banken inte tar samma ansvar när det går fel i dessa digitala 

tjänster. 

 

Intervjuperson 9: Jag hinner inte säga Swish ens förrän det är borta. Och sitter jag och knappar 

lite fel här. Sen är det borta. Grejen med Swish är ju att jag ska stå för hela ansvaret själv. Det 

kommer ingen att dela med mig, även om det handlar om hela min lön. På den rutan är vi 

absolut inte. Det kommer att ta minst 20 år till innan jag swishar. Det kan jag säga. 

 

De personer som använder sig av bankgiroblanketter känner att banken inte uppmuntrar dem till detta 

betalningssätt. De upplever att banken försöker påverka dem att börja använda internetbanken och 

tror att de i framtiden kommer att bli tvingade till det tillvägagångssättet.  

 

Intervjuperson 9: Det där är en bra fråga faktiskt. För om jag får välja själv då skriver jag 

fortfarande. Men nu vet jag att de kommer att tvinga mig förr eller senare. Så är det ju va. Det 

kommer ju framöver. Och ingen vinner ju på tvång egentligen. Det måste ju finnas alternativ 

här i samhället. Att andra vill vrida mitt huvud åt ett annat håll, det är ju deras grej. Men där 

uppstår ju en konflikt. Om jag hela tiden bara ska haka på och tycka att jag är så jävla modern. 

Det funkar inte i mitt huvud. Utan någonstans säger mitt huvud att nej hörru du XX, nu får du 

lägga av. Skriv papper. Så funkar verkligheten faktiskt. 
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Att bankerna försöker påverka Intervjuperson 9 att förändra hans beteende är något som provocerar 

honom mycket. Han menar att det är av stor betydelse för honom att han själv får bestämma hur han 

vill betala sina räkningar och hålla hand om sina pengar.  

 

F2: Men om vi tittar på bankgirobetalningarna, om det visar sig att de tar bort 

bankgiroblanketterna, alla banker gör det. Tror du att du skulle gå till banken då och fråga om 

hjälp att lära dig internetbanken om de hade en sån service? 

Intervjuperson 9: Då skulle jag nog banta ner träsket och sen tar jag avierna och går ner och 

betalar cash på Forexkontoret. I ren protest. Jag har inget att vinna på det i pengar, men i ren 

protest så gör jag det. Så att jag tänker tjura så långt som möjligt. Och Forex, deras köer 

kommer bara att växa. Så är det faktiskt. 

 

Däremot visar de empiriska data i studien att majoriteten av respondenterna är kritiska till säkerheten, 

men känner att bankerna tar sitt ansvar och stöttar om det skulle ske någon typ av bedrägeri på kontot.  

 

Intervjuperson 9: Den [säkerheten] tänker jag väldigt krasst på. Kritiskt alltså. För att jag vet 

ju hur långt framme bovarna ligger i periferin. De ligger alltid tre steg före. Men så mycket 

litar jag på bankerna att de kontona som jag har ligger rätt säkra. Det gör dem. Så länge de 

finns nere på marken. 

 

Respondenternas tankar om Swish skiljer sig åt en del men den större delen anser det vara en tjänst 

som är smidig. Deras tankar om Swish är att de uppfattar det som en tjänst som underlättar då det 

skulle innebära att de inte behöver använda kontanter. Minskandet av kontanter upplevs dock inte 

enbart som något positivt då det leder till en ökad kontroll vilket upplevs som att personens integritet 

förloras.  

 

 

 

F2: Vad är dina tankar om Swish? 

Intervjuperson 5: Asså [Swish] är precis som alla andra såna här system att det är ett smidigt 

sätt [...]. Och det är klart att det underlättar ju att inte ha kontanter om man blir robbad [rånad] 

till exempel. Jättebra säkerhet [...]. I det här sammanhanget så har du betydligt större möjlighet 

att övervaka alla transaktioner om du gör dem via Swish än om du betalar kontant. [...] Jag 

kan känna ett visst obehag inför [detta]. 1984 hade varit otroligt mycket otäckare om den hade 

skrivits idag. […] Vi är på väg mot det och det här är bara ett av de stegen. Praktiskt, säkert 
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allt sådant köper jag. Det är det förmodligen tills någon kommer på hur man ska knäcka koden. 

Men när vi började gå över till kort, det var ju också säkert och bra tills man började sno kort 

och skimma kort och sådär. Då plötsligt så var det inte så säkert det heller. 

 

Respondenterna visar tydligt att relationen med banken är viktig för att de ska ha ett starkt förtroende 

för bankens digitala tjänster. För att få respondenterna att ansluta sig skulle bankerna behöva fokusera 

i ännu större utsträckning på kundrelation och värdeskapande.  

 

Hur företag ska lyckas med att leverera värdeskapande processer är något som Kristensson, 

Gustafsson och Witell (2014) behandlar i boken Tjänsteinnovation.  

 

En tjänsteinnovation avser det nya värde som en användare (det vill säga kund, patient, 

brukare, klient etcetera) upplever. […] Det kan alltså handla om en lösning som underlättar 

vardagslivet för någon (Kristensson, Gustafsson & Witell 2014, s. 16). 

 

Värde och kundupplevelse är centrala begrepp som har en stor påverkan på om organisationer lyckas 

leverera en värdeskapande process. Tjänster handlar om att förstå hur resurser som tar sig an i olika 

aktiviteter leder till att värde skapas för kunden när den använder tjänsten. Tjänster kan inte uppnå ett 

kundvärde förrän de blir använda (Kristensson, Gustafsson & Witell 2014, ss. 28-29). För att Swish 

ska uppfylla värde för kunderna behöver de först ha ett behov av att göra överföringar och sedan välja 

att använda Swish i det tillfälle då behovet uppstår. 

 

Värde avser det mål som en kund önskar få uppfyllt när den gör ett inköp av något. När företaget 

lyckas leverera en produkt eller tjänst som uppfyller kundens mål har värde skapats. Kundupplevelse 

handlar om hur kunden känner sig när den konsumerar en tjänst. Kundens upplevelser handlar om 

vilka känslor tjänsten väcker hos individen. Med kundupplevelse avses de känslor och tankar som 

uppkommer i samband med att aktiviteter utförs. (Kristensson, Gustafsson & Witell 2014, ss. 28-29). 

Kundupplevelsen för Swish påbörjas vid det tillfälle då individen har ett behov av att göra en 

överföring. När kunden beslutar sig för att använda Swish vid överföringen är det av stor betydelse 

att tjänsten upplevs som enkel för att den ska uppfylla känslor av glädje och nöjdhet. Det vill säga ha 

en hög tillgänglighet och användarvänlighet. När individen genomfört en överföring med hjälp av 

Swish och efteråt känner att det gick snabbt och enkelt har Swish uppfyllt kriterierna för en 

värdeskapande process. 
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För att lyckas med att skapa goda kundupplevelser behöver organisationer ha ett arbetssätt där de 

alltid har kunden i fokus. Ett kundorienterat företag har som främsta mål att lösa kundens problem 

genom att generera värde till kunderna och bygga långsiktiga relationer (Kristensson, Gustafsson & 

Witell 2014, ss. 80-83).  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att relationen till banken är en viktig faktor som påverkar 

respondenternas val om att ansluta sig till bankens digitala tjänster. Säkerheten är en hygienfaktor för 

att respondenterna ska våga använda tjänster. Det finns en tydlig trend bland respondenternas svar att 

förtroendet för bankens digitala tjänster påverkar om de ansluter sig eller inte. Därför är det 

betydelsefullt att bankerna levererar bra kundservice och tar hand om kunden i de fall de råkar ut för 

något bedrägeri eller liknande för att upprätthålla förtroendet för banken. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer författarna att ge en överblick för studien genom en diskussion kring hur 

analysens teman påverkar anammandet av mobila betalningsapplikationer.  

 

Eftersom en god bankrelation och ett starkt förtroende för banken är grundläggande förutsättningar 

för att individer ska våga anamma nya banktjänster är det betydande för bankerna att individanpassa 

kundmöten. I de fall där respondenter har fått ett dåligt bemötande har de inte vågat ta hjälp vid behov 

i ett senare skede. Kundbemötandet är alltid en subjektiv upplevelse, där samma situation kan 

uppfattas på olika sätt beroende på inställning, värderingar och förutsättningar.  

 

Enligt flera av respondenterna i denna studie är pengar det viktigaste som finns, vilket innebär att de 

vill ha kontroll över sina tillgångar. Detta tar sig uttryck genom att flera respondenter fortsätter att 

använda befintliga produkter och tjänster, eftersom de vet att de har fungerat tidigare. Swish är en 

helt ny applikation för icke-användarna och de flesta ifrågasätter säkerheten för Swish, men har inga 

konkreta exempel på vad som är osäkert med applikationen. För bankanställda blir det därmed viktigt 

att förstå att det är stor skillnad på faktisk säkerhet och upplevd säkerhet. Utefter kundens tankar och 

värderingar kan en större förståelse för individers situation skapas och därmed generera en bättre 

bankrelation.  

 

Som tidigare nämnt i analysen har informationsspridningen kring Swish skett genom word of mouth, 

men denna nätverkseffekt har inte varit avgörande för anslutningen. Istället har triggerhändelser i 

samband med individers egen självbild om teknisk förmåga visat sig ha en avgörande roll för 

anslutning. Det är en utmaning för marknadsförare inom tjänster som Swish, eftersom det innebär att 

individanpassning av budskap kan vara lämpligt.  

 

Bankerna behöver därför bemöta individer med sina budskap i rätt ögonblick. För att ta reda på om 

individen har ett behov av att använda Swish kan banken föreslå Swish som lösning när individen 

gör upprepade överföringar i sin internetbank. Om individen tycker att Swish är en bra lösning på ett 

befintligt problem eller behov kommer denne förmodligen att ansluta sig. Individen skulle då kunna 

slussas in i anslutningsprocessen för Swish. I det skedet är det viktigt att erbjuda det stöd och hjälp 

som individen behöver i form av exempelvis en chattfunktion via internetbanken eller ett 

telefonnummer för att få hjälp av en rådgivare. 
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Flera av respondenterna önskar ett mer pedagogiskt bemötande i anslutningsprocessen. Bankerna 

skulle kunna möta denna önskan genom att hålla öppna hus på kontoren. Vid dessa tillfällen kan de 

bjuda in kunder som är intresserade av att lära sig mer om bankens digitala tjänster. Under ett öppet 

hus är det av yttersta vikt att utbildningen hålls på en bra nivå, med ett starkt kundbemötande i fokus. 

Under öppna hus skulle även utbildning kring fler av bankens digitala tjänster kunna erbjudas, vilket 

skulle attrahera flera av respondenterna i denna studie.  

 

Respondenterna tillhör kategorierna late adopters och laggards. Detta behöver inte innebära att de 

inte tar till sig nya mobila betaltjänster. Däremot visar det sig i denna studie att de tar till sig dessa 

tjänster på andra sätt. Individens egna självbild har stor betydelse i detta sammanhang, vilket visade 

sig tydligt när författarna genomförde experimentet med icke-användarna. De som inte trodde att de 

skulle klara av att hantera datorn eller swisha klarade detta utan problem och upplevde efteråt att det 

var enklare än de tänkt sig. Genom att författarna hade en uppmuntrande ton och ett coachande 

bemötande kunde respondenterna börja tro på sin egen förmåga att använda tjänsten. Därmed anser 

författarna att företag kan påverka anammande av nya tekniska betalningstjänster.  
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8. Slutsats 
Under detta avsnitt kommer studien att besvara de frågeställningar som studien avser att ge svar på. 

 

8.1 Vad påverkar anslutningen till Swish för individer mellan 40-67 år? 
Det som påverkar anslutningen till Swish för studiens valda målgrupp är en kombination av flera 

faktorer. Det har visat sig att förtroendet till banken är viktigt för att individen ska ha känna att tjänsten 

håller en hög säkerhet. Vidare påverkar bankrelationen om individen vågar be banken om hjälp när 

den ska ansluta sig. En god bankrelation där kunden känner att den kan få den hjälp och det stöd 

individen behöver är en avgörande faktor för anslutning till Swish.  

 

Vidare har de respondenter som anslutit sig till Swish utsatts för en triggerhändelse vilket påverkat 

upplevt behov och adoptionsprocessen. Det går alltså tydligt att urskilja det ögonblick där kunden 

väljer att ansluta sig. Det har visat sig att respondenterna upplever triggerhändelser på olika sätt 

beroende av deras självbild. Individens självbild om teknisk förmåga är därmed sammankopplat med 

om den tar ett beslut att ansluta sig till Swish. De individer som har en sämre teknisk självbild 

upplever inte att de har tillräcklig god teknisk kunskap och självförtroende för att kunna hantera 

mobila betalningsapplikationer. Individens självbild påverkar därmed hur den hanterar en 

triggerhändelse.  

 
Figur 5. Sambandet mellan de avgörande faktorerna.  

 

Självbild

BankrelationBehov/Trigger
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8.2 Går det att påverka adoptionsprocessen genom utbildning i hur Swish fungerar?  
Ja, det går att påverka adoptionsprocessen för Swish genom en pedagogisk utbildning i hur tjänsten 

fungerar. Experimentet visade tydligt att författarna genom ett pedagogiskt stöd kunde förändra 

respondenternas uppfattning om applikationen. Därför är det relevant att bemöta individer i en 

situation där de är mottagliga för förändring, exempelvis när de besöker bankkontor för att göra en 

överföring.  

 

8.3 Om ja, hur skulle organisationer kunna främja adoptionsprocessen av mobila 

betalningsapplikationer? 
Organisationer kan främja adoptionsprocessen genom att utgå från behov och bemöta individen i det 

ögonblicket den känner behovet. Ett individanpassat kundbemötande ger bra förutsättningar för en 

god bankrelation, vilket skapar ett starkt förtroende för bankens tjänster. Eftersom alla individer är 

olika blir det betydelsefullt att bemöta individen på rätt nivå och vid rätt tillfälle för att främja 

adoptionsprocessen. Med en stark kundrelation kommer individer vid behov att våga ta kontakt med 

banken när de känner sig redo att anamma mobila betalningsapplikationer.  
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Bilaga 1 – Ordlista för engelska begrepp 
Consumer choice model: Beslutsmodell för konsumenter 
 
Early Adopters: Tidiga användare 
 
Early Majority: Medvetna användare 
 
Innovators: Innovatörer 
 
Laggard: Eftersläntare 
 
Late Majority: Skeptiska 
 
Probing: En metod för att få djupare svar i intervjusituationer.  
 
Path Dependency: Beteendemönster 
 
Self Service Technology (SST): Teknologi inom självbetjäning.  
 
Status Quo: Oförändrat tillstånd 
 
Technology Acceptance Model (TAM): Teknikacceptansmodell 
 
Trigger: Igångsättande faktor 
 
Word of mouth: Informationsspridning genom talande 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 
Kundperspektiv: Nyligen skaffat Swish  
 
Kan du berätta lite kort om dig själv?  
 
Vad arbetar du med?  
Vilka tekniska kunskaper kräver ditt yrke?  
Är du intresserad av ny teknik? 
Vilken är den bästa tekniska uppfinningen enligt dig?  
Hur brukar du göra när du ska lära dig att använda en ny teknisk produkt?  
Är det någon produkt eller tjänst som du har haft svårt att lära dig tidigare i livet? 
Hur gjorde du för att lära dig denna?  
 
Hur nöjd är du med din bank?  
Hur betalar du dina fakturor? 
Hur gör du för att betala någon?  
Hur fungerar det för dig?  
Använder du bankens mobila tjänster? 
Hur gör du när du deklarerar?  
Känner du till mobilt BankID?  
I vilka situationer behöver ge pengar till andra personer?  
Känns det säkert för dig?  
 
Hur fick du information om Swish? 
Vad är dina tankar om Swish? 
Vad var det som gjorde att du anslöt dig?  
Vad var det som gjorde att du inte anslöt dig tidigare?  
Hur reagerar du på om någon annan inte har Swish?  
Ändrades din uppfattning om Swish efter att du börjat använda appen? 
Vad tänkte du om säkerheten innan? 
Vad tänker du om säkerheten idag?  
Vad tycker du om andra applikationer som Swish?  
Tycker du att det är viktigt att veta att det är bankerna som har utvecklat Swish? 
Hur tror du framtiden kommer att se ut för sådana här tjänster?  
Vad ska företag göra för att lyckas med sådana här tjänster?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2 
Kundperspektiv: Inte skaffat Swish 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv?  
 
Vad arbetar du med?  
Vilka tekniska kunskaper kräver ditt yrke?  
Är du intresserad av ny teknik? 
Vilken är den bästa tekniska uppfinningen enligt dig?  
Hur brukar du göra när du ska lära dig att använda en ny teknisk produkt?  
Är det någon produkt eller tjänst som du har haft svårt att lära dig tidigare i livet? 
Hur gjorde du för att lära dig denna?  
 
Hur nöjd är du med din bank?  
Hur betalar du dina fakturor? 
Hur gör du för att betala någon?  
Använder du bankens mobila tjänster? 
Använder du dessa så mycket som skulle kunna?  
Hur tänker du kring säkerhet för bankens tjänster?  
Hur gör du när du deklarerar?  
Känner du till Mobilt BankID?  
I vilka situationer behöver ge pengar till andra personer?  
Hur fungerar det här för dig? 
Hur skulle du vilja att det vore?  
Känns det säkert för dig? 
 
Känner du till Swish? 
Vad är dina tankar om Swish? 
Använder du andra applikationer där Mobilt BankID behövs? 
Vad tycker du om andra applikationer som Swish? 
Har du någon gång testat att använda Swish? 
Upplever du att människor i din omgivning använder Swish?  
Har du blivit tillfrågad att ta emot pengar via Swish av någon? 
Skulle du kunna tänka dig att ansluta dig till Swish i framtiden?   
Vad skulle krävas för att du skulle ansluta dig?  
Skulle du ansluta dig om din bästa vän bad dig att göra det? 
Påverkas du av andra?  
Har banken frågat dig om du vill ansluta dig till Swish?  
Har du sett någon marknadsföring av banken kring Swish? 
Om banken skulle erbjuda dig som kund extra support vid nedladdningen av Swish, skulle du 
använda det då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   92 

Experiment genom www.getswish.se/demo: 
 

 
 

 
Vad tänkte du när jag visade dig detta?  
(Återkoppla till vad de har sagt tidigare) 
Förstår du mer om hur man använder Swish nu? 
Stämde detta överens med vad du tidigare trodde om Swish?  
Efter att ha sett det här, tror du att du skulle kunna lära dig att swisha?  
Har det här förändrat till ställningstagande, känner du dig mer eller mindre sker på att du vill skaffa 
Swish?  
 
Hur tror du framtiden kommer att se ut för sådana här tjänster?  
Vad ska företag göra för att lyckas med sådana här tjänster?  
 


