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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta vårt varmaste tack till våra sex respondenter som gav oss utförliga 

svar och viktig kunskap till denna studie. Fortsättningsvis vill vi uttrycka vår tacksamhet till 

såväl vår handledare Carina Holmgren som vår bisittande handledare Peter Edlund Frii. Båda 

har under arbetets gång lämnat viktiga synpunkter och vägledande tips och råd. Vi har 

dessutom haft turen att ha en engagerad seminariegrupp som hjälpt oss förbättra och utveckla 

studien i rätt riktning. Dessa förtjänar givetvis att lyftas och tackas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This paper aims to enhance the understanding and knowledge about millennials customer 

behavior within mobile banking provided by other actors than the traditional banks. By 

increasing this understanding and knowledge we hope to generate contributions to customer 

focused marketing like for example CRM – Customer Relations Marketing. The study is 

made using a qualitative analysis. The theoretical framework has been designed based on the 

studies three key themes; attitude, risk behavior and customer satisfaction. To obtain the 

empirical data six in depth-interviews where held with six respondents of the millennial 

generation. Findings show that the most fundamental factors of adoption and use of mobile 

banking provided by other actors than the traditional banks are social risk, customer 

satisfaction, tolerance of risk and word-of-mouth. Identified risks are also reduced by the fact 

that word-of-mouth has persisted the use of the mobile banking service. Since the study is 

limited to the Swedish market and Swedish millennials, the applicability of the study might be 

found to be limited. 

 

Keywords: millennials, mobile banking, risk, attitude, customer satisfaction, CRM, e-CRM, 

loyalty, word-of-mouth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................................ 1 

Problematisering ................................................................................................................................. 2 

Syfte ..................................................................................................................................................... 4 

Frågeställning ..................................................................................................................................... 4 

Disposition .......................................................................................................................................... 4 

Teoretisk referensram ........................................................................................................................... 6 

Digitalisering....................................................................................................................................... 6 

Millennials ........................................................................................................................................... 6 

    Mobile banking .................................................................................................................................... 8 

Mobile banking som e-CRM-service ................................................................................................... 8 

Användandet av mobile banking ......................................................................................................... 9 

    Attityd ................................................................................................................................................... 9  

     Risk.................................................................................................................................................... 10 

Kundnöjdhet ...................................................................................................................................... 11 

Teoretisk sammanfattning ................................................................................................................. 13 

Metod .................................................................................................................................................... 14 

Val av vetenskaplig ansats ................................................................................................................ 14 

Val av vetenskaplig metod ................................................................................................................. 14 

Insamling av litteratur ....................................................................................................................... 15 

Val av företag och respondenter ....................................................................................................... 16 

Intervjustruktur .................................................................................................................................. 16 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 17 

Etiskt förhållningssätt ........................................................................................................................ 18 

Metodreflektion ................................................................................................................................. 18 

Empiri ................................................................................................................................................... 21 

Allmänt .............................................................................................................................................. 21 

Risk .................................................................................................................................................... 21 

Attityd ................................................................................................................................................ 23 

Kundnöjdhet ...................................................................................................................................... 25 

Analys ................................................................................................................................................... 29 

Attityd ................................................................................................................................................ 29 

Risk .................................................................................................................................................... 30 

Kundnöjdhet ...................................................................................................................................... 32 

Diskussion och slutsats ........................................................................................................................ 35 

     Diskussion ......................................................................................................................................... 35 



 
 

 

Attityd ................................................................................................................................................ 36 

Risk .................................................................................................................................................... 36 

Kundnöjdhet ...................................................................................................................................... 37 

Slutsats .............................................................................................................................................. 38 

Studiens relevans ............................................................................................................................... 38 

Vidare forskning ................................................................................................................................ 39 

Källförteckning .................................................................................................................................... 40 

Appendix .............................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Inledning 

Genom digitaliseringen av banksektorn kan banker numera erbjuda kunder sina tjänster och 

kundservice via internet, telefon och mobila enheter oavsett var kunden befinner sig 

(Angelakopoulos & Mihiotis 2011). Digitaliseringen medför en stor förändring inom 

banksektorn och nuvarande aktörer utmanas av konkurrens från såväl nya aktörer som 

utveckling av nya applikationer och tjänster (Nilsson 2016).  

 

I en tidningsartikel publicerad i Framtidens Karriär (2018) menar Tuva Palm, Nordnet, att 

digitaliseringen inom bank- och finanssektorn ständigt utvecklas. Palm menar också på att 

denna utveckling medför en snabb förändring av hur kunden hanterar sina bankaffärer. 

Vetenskapliga artiklar identifierar samma sak (Angelakopoulos & Mihiotis 2011; Bolton et al. 

2018). När ny teknologi förändrar servicebranscher likt digitaliseringen av banktjänster 

förändras även kundupplevelsen, det vill säga hur kunden uppfattar och upplever banken och 

dess tjänster (Bolton et al. 2018). Till följd av digitaliseringen efterfrågar fler och fler kunder 

digitala banklösningar (Mbama & Ezepue 2018). Även Stojko Gjurovski, Danske Bank, 

belyser samma trend (Privata Affärer 2015). Han berättar bland annat att användandet av 

bankens egna mobilapplikation har ökat med 25 procent jämfört med tidigare år. Samtidigt 

minskar användandet av internetbanken och detta hade under 2015 minskat med två procent. 

Gjurovski menar på att kunder förflyttar sig från en enhet till en annan. 

 

Samtidigt visar vetenskapen på vissa skillnader mellan generationer. Leon (2018) visar i sin 

studie att millennials, personer födda mellan 1980–2004, i större utsträckning än äldre 

generationer använder mobilapplikationer för sina bank- och vardagsärenden. Enligt Holicza 

och Kadëna (2013) är smartphones den enhet som millennials föredrar att använda när 

exempelvis bankärenden ska utföras. 

 

Användandet av smartphones och mobilapplikationer tycks således ha ökat. Det finns idag ett 

stort antal applikationer att ladda ner till sin mobila enhet som bemöter denna ökning. 

Dessutom förväntas utbudet öka enligt Mikael Markander (Macworld 2016). I 

applikationsutbudet finns flera tjänster som liknar bankernas men som erbjuds av nya aktörer 

på den finansiella marknaden. Ett exempel är Fundler som är en svensk mobilapplikation för 

ekonomiskt sparande. Fundler erbjuder en helhetslösning där allt som har med kundens 

sparande att göra hanteras av Fundler (Fundler 2018). Applikationen gör det möjligt att spara 
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via smartphones. Ett annat exempel på en liknande applikation är Dreams. Dreams, i likhet 

med Fundler, är en applikation för sparande (Dreams 2018). Sparandet i Dreams sker 

automatiskt via applikationen. Detta innebär att användaren ger applikationen tillåtelse att 

transferera pengar från användarens konto till applikationen. Gemensamt för dessa 

applikationer är att de marknadsförs som roliga och enkla att använda. Ytterligare ett exempel 

på en aktör som erbjuder tjänster liknande bankernas är Opti (Opti 2018). Opti erbjuder en 

tjänst där sparandet sker automatiskt, ”på autopilot”. Opti profilerar sig själva genom att 

specifikt uttrycka sitt oberoende från bankerna.  

 

Problematisering 

Att digitaliseringen förändrat såväl banksektorn genom ökad konkurrens föranledd av den nya 

tekonolgin, som dess kunder, kan således konstateras. Flera studier (Mbama & Ezepue 2018; 

Chen 2013; Gu, Lee & Suh 2009; Kizildag, Lu & Zhang 2018; Floh & Treiblmaier 2006) har 

genomförts för att identifiera vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen avseende digitala 

banktjänster som erbjuds via bankernas applikationer, så kallad mobile banking. 

Användarvänligheten presenteras återkommande (Kizildag, Lu & Zhang 2018; Chen 2013; 

Gu, Lee & Suh 2009) där författarna betonar vikten av enkelheten i användandet för att 

förbättra kundupplevelsen. Chen (2013) presenterar ett samband mellan enkelheten i 

användandet och återkommande användning; ökad enkelhet ger ökad användning. Den 

uppfattning kunden hade om applikationens kompabilitet med enheten den användes i gav 

även effekt på användandet. Hade kunden en positiv uppfattning var denne mer benägen att 

använda banklösningar digitalt. Chen menar därigenom på att företag bör designa 

applikationen på ett sätt som både gör den funktionell och lätt att använda. Även nöje och 

behag har belysts som mer känslomässiga aspekter i kundupplevelsen (Kizildag, Lu & Zhang 

2018), vilka har en direkt effekt på kundens benägenhet att börja nyttja och anpassa sig till 

onlinebaserade banktjänster. Även kvalitet på service påverkar kundupplevelsen och således 

användandet. Upplever kunden tillfredsställelse med den service som erbjuds online ökar 

även dennes användande av tjänsterna, menar Levy (2014). 

 

Uppfattningen och erfarenheten av digitala banklösningar skiljer sig även mellan olika 

demografiska grupper, menar Mbama & Ezepue (2018), som bland annat identifierar en 

skillnad mellan olika ålderssegment. Fler författare har valt att ta hänsyn till åldersaspekter i 

sina studier. Floh och Treiblmaier (2006) studerade bland annat hur webbsidans design och 
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funktionalitet påverkade kundupplevelsen och vidare kundlojaliteten. De använde bland annat 

just ålder som en modererande variabel. I sitt resultat presenterar författarna att yngre 

respondenter värderade kvalitetsaspekter avseende webbsidans design och funktionalitet 

högre än de äldre respondenterna. Floh och Treiblmaier (2006) presenterar sedermera att 

kvalitetsaspekterna i sin tur har direkt effekt på kundupplevelse och tillförlit till banken, vilka 

direkt påverkar lojaliteten. Att sammantagen kundupplevelse korrelerar positivt med 

kundlojalitet visar även Mbama & Ezepue (2018). 

 

Vidare har risk identifierats vara av betydelse för kundupplevelse och användandet av 

onlinebaserade banklösningar (Chen 2013; Mbama & Ezepue 2018). Mbama & Ezepue 

(2018) menar att risk direkt påverkar användningen negativt. Desto mer risk kunden upplever 

desto mindre benägen är han eller hon att använda tjänsten. Chen (2013) visar även på att de 

användare som är mer frekventa användare av onlinebaserade banklösningar oroar sig mindre 

för eventuella risker än de som i lägre utsträckning använder dessa. Enligt Chen (2013) 

kommer dessutom de som använder tjänsterna mer frekvent att basera sin riskvärdering på hur 

väl de känner till varumärket och vilken image dessa har. Risktolerans och riskuppfattning ser 

dessutom olika ut när man studerar olika åldersgrupper (Hermansson 2018). 

 

Ovan redovisade studier visar således på att det finns flera faktorer som enkelhet i 

användandet, risk och ålder som påverkar såväl adaptionen till och kundupplevelsen av 

onlinebaserade banktjänster. Genomgående har flera (Kizildag, Lu & Zhang 2018; Chen 

2013; Gu, Lee & Suh 2009) av dessa studier utgått från modeller som härrör från 

informatiken och de variabler som påverkar adaption till ny teknologi som mobile banking. Vi 

har saknat ansatser där kundbeteendet fått vara huvudfokus. Vidare belyser några av 

författarna (Hermansson 2018; Floh & Treiblmaier 2006; Mbama & Ezepue 2018) att det 

föreligger skillnader mellan ålderssegment. Även Leon (2018) stödjer detta och menar på att 

det framförallt är de yngre generationerna som nyttjar mobilapplikationer för sina 

bankärenden. Samtidigt visar aktuella tidningsartiklar (Framtidens karriär 2018; Privata 

affärer 2015) på att bankernas egna digitala tjänster utmanas av externa applikationer som 

erbjuder tjänster som liknar deras egna. Det finns grund för att vilja frångå informatiktänket 

kring mobilapplikationer och förflytta fokus till kundupplevelse och kundbeteende. Det bör 

fokuseras allt mer på marknadsföring. I synnerhet eftersom att mobile banking i sammanhang 

benämns som en e-CRM-service, det vill säga en strategi som syftar till att förvalta och styra 

kundrelationer (Awasthi & Sangle 2011). Vi saknar således kunskap om hur kundbeteendet i 
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allmänhet ser ut vad gäller användande och adaption av mobilapplikationer för bankärenden, 

men i synnerhet vad gäller unga kunders användande och adaption av dessa.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för millennials kundbeteende och upplevelse 

av banktjänster som erbjuds via mobilapplikationer. Vi vill i synnerhet undersöka vilka 

faktorer som påverkar unga kunder att använda sig av mobilapplikationer som erbjuder 

banktjänster likt bankernas egna, men som tillhandahålls av andra aktörer. Genom att öka 

denna förståelse vill vi kunna generera bidrag till kundorienterad marknadsföring som CRM 

(Customer Relations Marketing) samt öppna för vidare studier inom området.  

 

Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar millennials att använda sig av mobilapplikationer som erbjuder 

banktjänster men som tillhandahålls av andra aktörer än banker? 

 

Disposition 

Studien är uppbyggd i sju olika huvudavsnitt; bakgrund och problematisering, teoretisk 

referensram, metoddel, empiri, analys, diskussion och slutsats samt avslutningsvis reflektion. 

 

Den teoretiska referensramen utgår från en rad olika relevanta begrepp. Dessa är millennials, 

digitalisering, mobile banking, e-CRM, attityd, risk och kundnöjdhet. Varje begrepp kommer 

att presenteras utifrån tidigare forskning. Den teoretiska referensramen kommer att avslutas 

med en kort sammanfattning av samtlig teori. 

  

Näst efter den teoretiska referensramen presenterar vi vår metod. I metoden lyfter vi studiens 

urval, val av respondenter, insamlingsteknik samt argumenterar för de fördelar vi anser finnas 

i vår metod och vilka eventuella brister som kan identifieras. Metoden ska ge dig som läsare 

en god förståelse och en helhetsbild av hur studien genomförts och varför den genomförts på 

det valda sättet. 
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I empirin kommer vi att presentera den insamlade data som genererats genom gjorda 

djupintervjuer. Intervjuerna kommer att direkt och indirekt bygga på våra nyckelbegrepp; 

millennials, mobile banking, attityd, risk och kundnöjdhet. 

 

Analysavsnittet bygger på insamlad empiri. Under detta avsnitt kommer vi att tolka resultatet 

som genererats genom empiriinsamlingen och sedan identifiera likheter och skillnader med 

teorin.  

 

Under diskussion och slutsats sammanfattas det som vi kommit fram till under analys. Här 

besvaras frågeställningen i sin helhet och i ett mer konkretiserat svar än under analysavsnittet.  

 

Studien avslutas med en kortare redogörelse av studiens relevans samt det eventuella 

forskningsbidrag denna medfört. Reflektionen mynnar ut i rekommendationer för fortsatta 

studier inom ämnet. 
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Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen omfattar begrepp som är av vikt för att dels ge en god 

grundförståelse för studiens ämne, dels senare i studien användas för att dels tolka empiri, 

dels testas genom empiri. De begrepp som lyfts i teoridelen är millennials, digitalisering, 

mobile banking, e-CRM, attityd, risk och kundnöjdhet. Inledningsvis presenteras kortare 

redogörelser för digitalisering, millennials och mobile banking för att ge mottagaren 

grundläggande förståelse för dessa begrepp. e-CRM, attityd, risk och kundnöjdhet 

presenteras utifrån ett marknadsförings- och kundbeteendeperspektiv. 

___________________________________________________________________________ 

 

Digitalisering 

Digitalisering kan definieras som en ökning av användandet av datoriserad teknologi och 

mobilteknologi hos exempelvis företag eller organisationer (Larsson 2017). Banker är ett 

exempel på den typ av företag som har ökat detta användande. Den ökade användningen av 

datorer och andra digitala enheter har förändrat hur banker utför sin service. Sedan 90-talet 

behöver bankernas kunder inte längre besöka ett bankkontor utan kan utföra många av sina 

ärenden hemifrån via internetbank eller via bankens mobilapplikation (Hoehle, Huff & 

Scornavacca 2012).  

 

Digitaliseringen har medfört en förändring för såväl banker och andra aktörer som hela den 

marknad dessa befinner sig i. Digitaliseringen har medfört att andra företag kan erbjuda 

liknande tjänster som bankerna gör, exempelvis olika spar- och låneformer, och penetrerar 

därmed marknader där de traditionella bankerna tidigare varit ensamma (Dehnert & Pousttchi 

2018). För att som företag skilja sig från mängden och på så vis differentiera sig är fokusering 

på hela kundupplevelsen av stor vikt (Carsana & Reydet 2017). I synnherhet vad gäller 

millennials som vuxit upp under en teknologisk tidsålder (Parment 2012). 

 

Millennials 

Millennials, även kallad generation Y, är ett samlingsbegrepp för människor födda någonstans 

mellan 1980 och 2000. Definitionen av millennials åldersspann går i forskning isär. Steven 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0167923612001066?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0167923612001066?via%3Dihub#!
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Leon (2018) skriver i sin artikel att de personer som är födda mellan 1980 till 2004 bör ingå i 

definitionen. Denna definition har vi valt att använda i denna studie. 

  

Millennials har vuxit upp med internet. Det är en del av deras vardag och de är därför 

teknologiskt kunniga (Parment 2012). Att teknologi är en del av generationens vardag 

bekräftas av en studie där resultatet visade att 74 procent av de medverkande anser att 

teknologi förenklar vardagen (Leon 2018). Millennials är stora konsumenter av internet och 

sociala medier. För att söka information, bli underhållna samt hålla sig uppdaterade om 

omvärlden utgör internet den mest kompletta plattformen för en millennial (Griffiths & 

Hwang 2017). Vidare konsumerar inte generationen de traditionella medieformerna i samma 

utsträckning som de tidigare generationerna gör. För att nå millennials 

marknadsföringsmässigt behövs ett nytt sätt att utföra detta på, vilket är en utmaning för 

företag inom flera sektorer (Powers & Valentine 2013).  

 

Vidare har Bearries, Hannachi och Yahia (2017) visat att marknadsföringen gentemot 

millennials ska fokusera på hedoniska faktorer, det vill säga sådant som bringar njutning, 

underhållning och status eftersom att millennials värdesätter sådana faktorer högre än 

utilistiska värden som exempelvis funktionalitet eller pris. 

 

Millennials anses vara så kallade early adopters av nya teknologiska lösningar avseende 

tjänster och produkter. Att de är early adopters innebär att de snabbt tar till sig och använder 

ny tekonologi (Leby Lau & Tan 2016). Detta innebär att millennials i högre utsträckning än 

äldre generationer använder sig av internetbaserad service, exempelvis mobile banking (Leby 

Lau och Tan 2016; Leon 2018). Eftersom att de har erfarenhet av att använda teknologi 

kommer de också ha ett gott självförtroende vad gäller användandet av till exempel mobile 

banking (Leon 2018). 

 

Millennials värderar emotionellt värde högre än funktionellt värde när det kommer till 

användandet av mobile banking. För att millennials ska ha förtroende för mobile banking har 

Bearries, Hannachi och Yahia (2017) identifierat att applikationerna ska vara roliga att 

använda. Samma författare belyser att mobile banking uppfattas av millennials som en viktig 

plattform, inte för bara för att hålla kontakt med sin bank utan också för att upprätthålla social 

status i sitt umgänge. Detta för att millennials som generation lägger hög värdering vid social 

interaktion (Berrasies, Hannachi & Yahia 2017). 
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Mobile banking 

Hoehle, Huff och Scornavacca (2012) definierar mobile banking som en plattform som 

möjliggör för kunder att utföra sina bankärenden via en mobiltelefon eller annan enhet som 

har liknande förutsättningar. Mobile banking ingår i begreppet electronic banking (Hoehle, 

Huff & Scornavacca 2012) tillsammans med uttagsautomater, automatiserad telefonbank samt 

internetbank. Ur kundens perspektiv är mobile banking tänkt att upplevas som flexibel och 

bekväm. Ur bankens perspektiv anses det vara en mer kostnadseffektiv servicelösning (Moser 

2015). Moser (2015) visar i sin studie att mobile banking inte bara är något som är aktuellt 

just nu utan att det är en lösning som kommer att fortsätta att användas.  

 

Mobile banking som e-CRM-service 

Mobile banking kan i ett vidare begrepp sägas vara en mobile CRM-service (Awasthi & 

Sangle 2011). CRM, Customer Relationship Marketing, kan definieras som en strategi för 

förvaltning och styrning av kundrelationer (Frow, Payne, Wilkinson & Young 2011) med 

syfte att förstå och bemöta sina kunder bättre för att erhålla högre lönsamhet och ökad 

kundlojalitet (Kimiloǧlu & Zarali 2009). Strategin, som är en central del inom 

marknadsföring (Kimiloǧlu & Zarali 2009), kan således undersökas ur både 

företagsperspektivet och kundperspektivet.  

CRM har under en tid genomgått en transformation på grund av teknologiska 

samhällsförändringar där internet varit den mest väsentliga, menar Kimilǒlu och Zarali 

(2009). Skiljedelaren mellan CRM och e-CRM är det som följt med internet som exempelvis 

nya kanaler där kunden erbjuds service samt ny teknologi för de olika servicetjänsterna 

företaget erbjuder (Pan & Lee 2004). Trots att CRM benämns som en företagsstrategi kan 

CRM även ses ur ett kundperspektiv (Chaiy, Dubinsky, Eun & Kim 2012). Chaiy, Dubinsky, 

Eun och Kim menar på att internetbaserad service, som mobile banking, faller in under vad 

kunden upplever är en implementering av CRM. Mobile banking, som erbjuds via kanaler 

som möjliggörs av internet, faller således in under begreppet CRM i en mer generell tolkning. 

En mer snäv tolkning medför även att mobile banking faller in under begreppet e-CRM. 

Mobile banking ses som en förlängning av en primär CRM-service, i bankers fall 

internetbanken alternativt de tjänster banken erbjuder (Awasthi & Sangle 2011). 

 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0167923612001066?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0167923612001066?via%3Dihub#!
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Användandet av Mobile banking 

Som presenterats i problematiseringen till ämnet finns flera faktorer som påverkar 

användandet av onlinebaserade banktjänster. Enkelhet i användandet (Kizildag, Lu & Zhang 

2018; Chen 2013; Gu, Lee & Suh 2009), risk (Chen 2013; Mbama & Ezepue 2018) och ålder 

(Floh och Treiblmaier 2006; Hermansson 2018; Mbama & Ezepue 2018) är några som 

presenterats i korthet. Vid en något mer grundlig analys och presentation av tidigare forskning 

nämns ett par faktorer återkommande. Dessa är upplevd användbarhet, enkelhet, risk och 

kundnöjdhet (Awasthi & Sangle 2011; Gu, Lee & Suh 2009; Kizildag, Lu & Zhang 2018; 

Rantala, Saunila & Ukko 2018). Dessa fyra faktorer härstammar från informatikens 

Technology Acceptance Model, TAM (Gu, Lee & Suh 2009). Genomgående för 

vetenskapliga artiklar som utgår från TAM är en kvantitativ undersökningsmetod (Awasthi & 

Sangle 2011; Gu, Lee & Suh 2009; Kizildag, Lu & Zhang 2018; Rantala, Saunila & Ukko 

2018). Det finns således utrymme att, som presenterats i problematiseringen, modifiera denna 

teori och förflytta fokus från informatiken och den kvantitativa metoden till ett 

marknadsföringsorienterat och kvaltitativt perspektiv. Upplevd enkelhet och användbarhet 

kan modereras av mer kundbeteendeorienterade faktorer som negativa eller positiva attityder 

(Kizildag, Lu & Zhang 2018). Attityder, menar författarna, påverkas av bland annat 

innovativitet och risk. Akturan och Tezcan (2012) menar i sin tur på att attityd även påverkas 

av social påverkan. Fortsättningsvis kommer vi därför fördjupa oss i TAM:s faktorer attityd, 

risk och kundnöjdhet sett ur det perspektiv som presenteras baserat på vetenskapliga artiklar 

inom marknadsföringen. 

 

Attityd 

Akturan och Tezcan (2012) lyfter fram attityd som den viktigaste faktorn till viljan att utnyttja 

mobile banking. Författarna har i en undersökning bland unga (18-25 år) presenterat att den 

faktor som påverkar ungas attityd till mobile banking främst är upplevd social risk. Social risk 

definieras som eventuell minskning av social status samt social press från samhället att följa 

ett beteendemönster. Akturan och Tezcan (2012) menar på att en persons vilja och/eller 

förmåga att adaptera till mobile banking i hög grad kommer att påverkas av vänner, familj och 

samhället i stort. Även Leby Lau och Tan (2015) visar på att social influens direkt påverkar 

attityd till adaption av mobile banking. Dessa lyfter, förutom vänner och familj, massmedia 

som en sådan social influens. Även deras studie genomfördes med respondenter som tillhör 
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generation millennials. Författarna menar på att det är avhängt för bankerna att marknadsföra 

sig via flera kanaler för att uppmuntra användandet av mobile banking. 

 

Innovativitet lyftes även fram som en påverkande faktor till användandet av mobile banking 

(Kizildag, Lu & Zhang 2018). Innovativitet avseende mobile banking kan definieras som en 

persons vilja och attityd till att testa ny teknologi (Mala & Rakhi 2014). Mala och Rakhi 

(2014) menar på att innovativa kunder i högre utsträckning använder sig av mobile banking. 

Detta eftersom att de upplever mindre risk, är mer öppna för ny teknologi och aktivt söker nya 

produkter och tjänster som passar deras livsstil. Användandet av och attityden till mobile 

banking påverkas även av säkerhet och upplevd risk vilket presenteras i nästkommande del. 

 

Risk 

Riskbegreppet kan definieras på flera olika sätt beroende på sammanhang. De definitioner och 

indelningar av risk som i synnerhet kan utformas avseende kundbeteende vid konsumtion via 

internet är finansiell risk, psykologisk risk och risk som kan kopplas till tidsåtgång och 

tillgänglighet menar Forsythe och Shi (2003). Vidare redogör författarna för innebörden av 

dessa riskbegrepp där finansiell risk åsyftar de finansiella medel kunden riskerar att förlora. 

Denna definition stöds av Professor Sulaiman (2012) som sedermera utvecklar definitionen 

genom att benämna finansiell risk som den maximala förändring av finansiella medel kunden 

kan acceptera. Psykologisk risk avser kundens eventuella förlorade kontroll av sin personliga 

information (Forsythe och Shi 2003). Risk som hör till tidsåtgång och tillgänglighet menar 

Forsythe och Shi (2003) kan förklaras genom webbsidans enkelhet och 

uppladdningshastighet.  

 

Risk kan emellertid benämnas tillsammans med termer som tolerans och konsumentbeteende. 

Risktolerans kan definieras som en persons attityd till att acceptera risk (Hallahana, Faffb & 

McKenzie 2004). Hermansson (2018) och Sulaiman (2012) menar dessutom på att det 

föreligger skillnader i risktolerans mellan såväl kön som olika åldersgrupper. Unga 

identifieras som en mer risktolerant grupp i jämförelse med äldre åldersgrupper (Sulaiman 

2012). Ju yngre kunden är desto mer risktolerant och benägen att ta risk är kunden (Alohali, 

Clarke, Furnell & Li 2018). Genom att identifiera var skillnaderna föreligger avseende 

risktolerans kan banker och företag som erbjuder finansiella tjänster skräddarsy sina 
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erbjudanden så att dessa ligger i linje med kundens riskprofil och livsstil. Detta ger företaget 

bättre grund till tillväxt samtidigt som kundupplevelsen förbättras (Hermansson 2018). 

Risktolerans och kundens uppfattade risk kommer direkt påverka nyttjandet av internet 

banking (Aldás-Manzano, Lassala-Navarré, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas 2009). Balestrin 

Espartel, Basso, Dutra de Barcellos, Lampugnani Marafon och Rech (2018) utvecklar denna 

teori och menar på att även kundens självförtroende påverkar sambandet mellan upplevd risk 

och benägenhet att använda sig av internet banking. De har funnit att kunder som har bra 

självförtroende kommer att påverkas mindre av upplevd risk när de nyttjar internet banking, 

medan de kunder som upplever sig ha lägre självförtroende påverkas av upplevd risk i större 

utsträckning. Millennials kommer på grund av sin teknologiska förmåga inneha gott 

självförtroende (Leon 2018) och således påverkas mindre av uppfattad risk. Vidare kommer 

högre nivåer av risktolerans medföra mindre påverkan av upplevd risk och större intention att 

använda internetbaserade banktjänster och motsatsvis kommer lägre nivåer av risktolerans 

medföra större effekt av upplevd risk. Samtidigt som resonemang förs om vilka riskaspekter 

som kan påverka kunden, kan hög användning av sådan internetbaserad service som mobile 

banking medföra att samtliga riskaspekter värderas lägre för kunden. Detta då kunden 

upplever sig vara mer familjär med att nyttja internetbaserad service (Alohali et al. 2018) 

vilket sammanfaller med kundens upplevda självförtroende (Aldás-Manzano et al. 2009).  

 

Akuturan och Tezcan (2012) redogör för att olika typer av risk kommer att påverka den yngre 

kunden. Trots att kundens sammantagna uppfattade risk kommer att påverka användandet 

(Aldás-Manzano et al. 2009) och att den sammantagna risken består av flera riskelement 

(Forsythe och Shi 2003) är inte den yngre kunden berörd av alla. Akuturan och Tezcan (2012) 

menar på att unga kunders, millennials, attityd endast påverkas av upplevd social risk. 

Författarna kunde vidare inte hitta någon koppling mellan finansiell risk, psykologisk risk och 

adaption till mobile banking när undersökningen gjordes på millennials. Åldern, menar de på, 

är förklaringen till detta och detta på grund av att yngre kunder har erfarenhet av online 

shopping, internet och mobila enheter. 

 

Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet lyftes fram som en avgörande faktor till adaption av mobile banking (Awasthi & 

Sangle 2011; Gu, Lee & Suh 2009; Kizildag, Lu & Zhang 2018; Rantala, Saunila & Ukko 

2018). Kundnöjdhet kan både påverkas av och ha effekt på olika faktorer, bland annat 
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lojalitet, word-of-mouth (De Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira 2017) och 

upplevd funktionalitet och enkelhet (Liébana-Cabanillas, Muñoz-Leiva & Rejón-Guardia 

2013). 

 

Mellan kundnöjdhet och lojalitet föreligger ett samband som innebär att desto nöjdare kunden 

är desto mer lojal blir den (Thakur 2014). Samtidigt kommer en mer lojal kund känna högre 

kundnöjdhet (De Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira 2017). En lojal kund 

kommer inte att vilja söka sig till konkurrerande aktörer. Lojaliteten i sig påverkas av 

förtroendet till banken. Förtroende innebär att kunden upplever att företaget, i detta fallet 

banken, kommer att utföra det som utlovats och handla på ett sätt som kunden förväntat sig 

(Thakur 2014). Även användarvänligheten påverkar lojaliteten. Upplever kunden att det är 

enkelt att använda produkten eller tjänsten kommer den uppföra sig mer lojalt gentemot 

företaget, menar Thakur (2014). Enkelhet och funktionalitet kommer dessutom öka kundens 

förtroende för banken (Arcand, Brun, PromTep & Rajaobelina 2017). 

 

Det finns således flera exempel på vad som har effekt på kunders lojalitet gentemot banken 

(De Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira 2017; Thakur 2014), emellertid 

erbjuds ett större utbud av produkter och tjänster på marknaden i allmänhet (Parment 2012). 

Detta medför att kunder, i synnerhet millennials, tenderar att vara mindre lojala mot 

varumärken, menar Parment (2012). Yngre kunder kommer att vara mer informationssökande 

än äldre kunder vilket medför att de yngre baserar sitt val av aktör eller produkt på fler 

kriterier menar Dennis, Jayawardhena, Merrilees och Tiu Wright (2009). Dessutom 

presenterar författarna att ålder som variabel modererar mellan kundnöjdhet och lojalitet, där 

yngre ålder inte ger ett lika starkt samband mellan faktorerna. Således kommer yngre kunder 

inte uppleva lika hög lojalitet även om de har en hög grad av kundnöjdhet.  

 

Vidare kommer kundnöjdheten att påverka varumärkets rykte, så kallad word-of-mouth (De 

Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira 2017). Positiv word-of-mouth är en 

konsekvens av att kunden är nöjd, menar författarna. Detta innebär att kunden självmant 

kommer vilja tala gott om produkten eller tjänsten om den upplever kundnöjdhet. 

Fortsättningsvis menar De Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio och Junior Ladeira (2017) att 

bankerna kan använda mobile banking för att öka kundnöjdheten, vilket i sin tur ökar dess 

goda rykte och således generera att fler kunder adapterar till den. Millennials är en generation 

som ofta observerar och tar efter sina jämlikar vad avser användandet av ny teknologi (Leon 
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2018). Word-of-mouth kan således påverka millennials adaption av mobile banking. Även 

Taken Smith (2012) belyser vikten av word-of-mouth vid marknadsföring fokuserad på 

millennials. Författaren menar att millennials värdesätter uttalanden om en produkt eller tjänst 

högre om det görs av en person i dess närhet snarare än om uttalandet görs via traditionell 

marknadsföring som kommer direkt från företag (Taken Smith 2012).  

 

Adaptionen påverkas även av enkelhet och funktionalitet. Millennials önskar få saker gjorda 

utan större ansträngning, menar Leon (2018). Författaren menar på att detta beror på 

generationens otålighet. Således kommer millennials kundnöjdhet att öka om de upplever att 

tjänsten gör att de enklare och snabbare kan utföra sina ärenden, i detta fallet mobila 

bankärenden (Akturan & Tezcan 2012). Samtidigt kommer millennials värdera emotionella  

aspekter högt och applikationen ska således, förutom att vara enkel och funktionell (Leon 

2018), vara rolig att använda (Berrasies, Hannachi & Yahia 2017). 

 

Teoretisk sammanfattning 

Digitaliseringen har förändrat inte bara bankernas arbetssätt och utbud, utan även bankens 

kunder och deras kundbeteende. Millennials, som har vuxit upp under en tid som präglats av 

nya teknologiska lösningar, har i synnerhet kommit att bli en generation som agerar 

annorlunda och kräver andra aspekter än äldre generationer. Faktorer som studier visat har 

direkt påverkan på adaption och nyttjande av de traditionella bankernas utbud av mobile 

banking har identifierats vara olika typer av risk, lojalitet, kundnöjdhet, attityder, 

innovativitet, enkelhet och funktionalitet. Dessa blir således av stor vikt när man talar om 

mobile banking som en e-CRM-service. Dessa faktorer kommer dessutom att vara beroende 

av och påverka varandra. Vidare kommer dessa att ge olika grad av effekt beroende på 

kundens ålder. Millennials tenderar att vara mindre lojala trots att de skulle känna hög grad av 

kundnöjdhet och kommer att vara mer risktoleranta i allmänhet och främst påverkas av social 

risk. Den sociala risken influerar också hur de tar till sig information och rekommendation. 

Millennials präglas nämligen mycket av sin omgivning och tar efter sina jämlikar vad gäller 

användandet av ny teknologi. Eftersom de har erfarenhet och vana av att använda ny 

teknologi kommer millennials att ha gott självförtroende vilket i sin tur minskar upplevd risk. 

De värderar enkelhet och funktionalitet högt på grund av sin otålighet, men värderar samtidigt 

emotionella aspekter som att de vill ha kul i användandet. 
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Metod 

___________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt innefattar en redogörelse för den metod som använts vid genomförandet av 

studien. Metodvalet motiveras och argumenteras för, samtidigt som en kritisk reflektion görs 

av avgränsningar, brister, studiens trovärdighet och vald metod. Metodavsnittet innefattar 

även hur intervjuerna genomförts, insamlingsteknik och vilka urval som gjorts. 

___________________________________________________________________________ 

 

Val av vetenskaplig ansats 

Utifrån uppsatsens inledande problematisering identifierades ett antal begrepp och teorier som 

vi valde att fördjupa oss i teoretiskt. Detta medförde att vi sammanställde huvuddelen av vår 

teoretiska referensram innan intervjuguide utformades och intervjuer genomfördes. Teorin har 

sedan utgjort underlag för förståelse av insamlad empiri, men även för att prövas utifrån det 

resultat empirin genererat. Att utgå från det man vet inom det tema studien utförs på för att 

sedan insamla och analysera empiri innebär att man använder en deduktiv ansats (Bryman & 

Bell 2013). Detta är sedermera den ansats vi har antagit vid genomförandet av denna studie. 

Studiens ämne valdes utifrån vår egen nyfikenhet om tidigare forskning inom ämnet samt 

gemenemans upplevelse. Detta ledde till att vi valde att studera vetenskapens bidrag innan vi 

undersökte omgivningens uppfattning. 

 

Val av vetenskaplig metod 

Val av vetenskaplig metod grundar sig i syftet med denna studie. Syftet presenterades som 

följer: 

 

Syftet med denna uppsats är att i allmänhet öka förståelsen för unga konsumenters 

beteende och upplevelse av banktjänster som erbjuds via mobilapplikationer. Vi vill i 

synnerhet undersöka vilka faktorer som påverkar unga kunder att använda sig av 

mobilapplikationer som erbjuder banktjänster likt bankernas egna, men som 

tillhandahålls av andra aktörer. 

 

Eftersom att studien syftar till att öka förståelsen av millennials kundbeteende har vi haft för 

avsikt att undersöka detta ur kundens perspektiv. För att bidra till ökad förståelse har 

djupintervjuer genomförts med respondenterna. Vid dessa intervjuer har vi fokuserat på de 
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argument, tankar, tolkningar och idéer som berörd respondent uttryckte. Detta innebär att vi, 

enligt Bryman och Bell (2013) och Brinkmann och Kvale (2008), har haft fokus på 

respondenternas perception och upplevelse och inte utgått från vår egna. En sådan ansats 

innebär att vi rör oss inom den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell 2013). Vidare 

föreligger en förändring i kundbeteende på grund av digitaliseringen vilken vi valt att grunda 

vår studie på. Vi redogör för detta som en verklighet som ständigt förändras, likväl som att 

individer och aktörer inom denna verklighet förändras. Även detta menar Bryman och Bell 

(2013) är av kvalitativ karaktär. 

 

Insamling av litteratur 

I det inledande arbetet med denna studie insamlades material för att utgöra såväl 

problematisering av ämnet som redogörelse för teori. Inledningsvis valde vi att väcka intresset 

hos läsaren genom icke-vetenskapliga artiklar som till exempel medias skildringar och 

dagstidningsartiklar. Materialet har sedan bestått av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. 

Ur den problematiserande processen växte ett kunskapsgap fram vilket vi valde att fokusera 

studien på. Teoridelen kom senare att baseras på sådan kunskap som redan genererats och 

som berörde begrepp, teorier och faktorer som vi förväntade oss ge svar på den frågeställning 

som kunskapsgapet givit upphov till. För att finna vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur 

har vi uteslutande utnyttjat de databaser samt den litteratur som tillhandahålls av Örebro 

Universitetsbibliotek. Vi har avgränsat sökning av artiklar till de nyckelbegrepp vi identifierat 

för vårt valda ämne som mobile banking, millennials, digitalisering av bank, kundbeteende 

etc. För att effektivisera sökningen av relevant litteratur har vi sökt oss vidare i funna artiklar 

genom de referenser som tidigare författare baserat sina studier på.  

 

Vi har i den mån det varit möjligt avgränsat oss till att använda studier som genomförts under 

de senare åren. Trots detta finns vissa undantagsfall där studierna härrör från tidigt 2000-tal. 

Vi har även försökt att fokusera på studier som berör enbart mobile banking, men även från 

detta finns undantagsfall där studierna berör den något mer generella digitaliseringen av 

banksektorn. En ytterligare avgränsning vi ämnade att göra var att basera teori på studier 

genomförda i närliggande länder till Sverige, företrädesvis inom Europa. Detta visade sig vara 

en utmaning varpå denna avgränsning inte kunde utföras i den utsträckning som föredragits. 

Kritik mot avgränsningarna fördjupas under metodreflektion. 
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Val av respondenter 

Valet av respondenter har varit tämligen givet då vår studie syftar till att undersöka unga 

kunder. Vidare har vi valt att använda begreppet millennials som är definitionen på personer 

födda mellan 1980-2004. Vi anser att begreppet väl täcker den målgrupp som vi själva 

definierar som unga samtidigt som målgruppen för de studerade företagen kan återfinnas i det 

åldersspann som definierar millennials. Urvalet av respondenter har skett med två 

urvalskriterier; (I) respondenterna ska falla in under begreppet millennials och (II) vara 

användare av någon av de mobilapplikationer som faller in under urvalet i stycket ovan. 

Respondenternas fann vi genom annonsering via sociala medier samt rekommendationer från 

vår närståendekrets. Vissa respondenter är sådana som kan anses vara närstående till oss 

vilket vi dock använt till vår fördel eftersom dessa gav mer utförliga svar och upplevdes 

känna större förtroende. Vi har i vår studie inte valt att ta hänsyn några andra faktorer än ålder 

och användande av applikationen angående respondenter. Vi intervjuade sex stycken 

respondenter. 

 

Intervjustruktur 

För att insamla empiri har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Semi-strukturerade 

intervjuer grundas på de olika områden intervjuaren vill finna svar eller förståelse inom, men 

ger respondenten stort utrymme att fritt svara, argumentera och tolka som denne vill 

(Brinkmann & Kvale 2015; Bryman & Bell 2013). Eftersom att denna studien grundas på 

respondenternas uppfattning och tolkning ansåg vi semi-strukturerade vara den mest lämpade 

metoden.  

 

Eftersom att privatekonomi kan anses utgöra ett känsligt och privat ämne valde vi att inleda 

intervjuerna med att förklara syftet med uppsatsen samt ställa enklare frågor om mobile 

banking i allmänhet. Att påbörja en intervju på ett sådant sätt styrks av Brinkmann och Kvale 

(2015) som menar på att det underlättar intervjuer som berör ett känsligt ämne. Vidare gick vi 

in på de frågor som berörde mer specifika delar av studien som till exempel riskbeteende, 

lojalitet och attityd. 

 

Eftersom att vi ämnade att öka förståelsen för kundbeteenden var det viktigt för oss att 

respondenten fick utrymme att uttrycka sig fritt inom ramen för de områden vi fokuserat på. 
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Samtidigt skulle intervjuerna generera underlag nog att jämföra med andra respondenter. 

Detta innebar att respondenterna uttryckte sig inom samma områden. För att finna riktning, 

relevans och tidigare nämnt jämförelseunderlag i intervjuerna tog vi hjälp av en intervjuguide 

som utformats sedan tidigare. Denna intervjuguide innehöll inledande frågor, följdfrågor samt 

preciserande frågor (Bryman & Bell 2013). Frågorna berörde mobile banking i allmänhet, 

samt kundnöjdhet, attityd och risk i synnerhet, och utformades utifrån att varje tema 

behandlades var och ett för sig. Intervjuguiden återfinns i sin helhet under appendix. 

 

För att generera så mycket kunskap och förståelse som möjligt för studiens område valde vi 

att, i enlighet med Bryman och Bells (2013) rekommendationer, spela in intervjuerna med 

respondenternas godkännande. Att spela in intervjuerna stöds även av Brinkmann och Kvale 

(2015). De inspelade intervjuerna transkriberades sedan för att få en komplett redogörelse av 

vad intervjuerna genererat för svar och kommentarer. Samtliga intervjuer tog mellan 30-60 

minuter att genomföra. Av denna aspekt är det än mer av vikt att intervjuerna spelades in då 

vi undkom risken att missa viktiga detaljer. 

 

Intervjuerna utfördes på olika sätt, vissa respondenter hade möjlighet att träffas personligen, 

andra kunde endast medverka per telefon och en respondent kunde endast svara via mail. Att 

intervjuerna utfördes per telefon eller mail har för oss inte spelat någon större roll då vi i 

intervjuerna inte har lagt någon vikt vid kroppsspråk och liknande. Den intervju som 

genomfördes per mail kan möjligtvis givit oss något begränsade svar men vi upplevde ändock 

att respondenten svarade utförligt. Vi hade dessutom möjligheten att återkomma till samtliga 

respondenter för än mer utförliga svar vilket gjorde att vi upplevde oss insamla den data vi 

behövde. Vi båda medverkade på samtliga intervjuer där en i huvudsak var ledande och den 

andra inflikade med följdfrågor eller andra perspektiv.  

 

Analysmetod 

Analysen av studiens insamlade data genomfördes med utgångspunkt i teorin och med hjälp 

av kodning. Kodning innebär att data som insamlas bryts ned för att sedan separeras, 

sammanställas och kategoriseras (Bryman & Bell 2013).  

 

I praktiken innebar det för oss att den data som vi insamlat specificerades i olika kategorier 

och begrepp som kopplades eller särskildes från studiens tre huvudteman; attityd, risk och 
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kundnöjdhet. Utöver dessa plockade vi ut flera begrepp som tillhörde dessa kategorier eller 

huvudteman vilka till exempel var social risk, lojalitet och word-of-mouth. Under 

kodningsprocessen ställde vi frågor till oss själva angående den data som insamlats. Exempel 

på sådana frågor som ställdes var: Vilken kategori skulle detta kunna tänkas tillhöra? Vad 

menar egentligen respondenten här? Finns det likheter eller skillnader med en annan 

respondents svar? Förutom att kategorisera och sätta begrepp för olika data utfördes även 

jämförelser mellan data. I åtanke fanns även frågeställning under hela förloppet vilket gjorde 

att data såväl kunde sorteras bort på grund av irrelevans som lyftas fram på grund av relevans 

för frågeställningen. 

 

Under tiden som data insamlades förde vi var och en för sig anteckningar på de tankar och 

reflektioner vi gjorde för att inte hamna vilse i analysen. Detta är något som stöds av såväl 

Bryman och Bell (2013) som Corbin och Strauss (2008). Att vi valde att göra detta var och en 

för sig var för att minska subjektiviteten samt den inverkan vi har på varandras tankar och 

reflektioner. Detta sätt att angripa analysdelen, det vill säga att göra det var och en för sig, 

genererade dessutom fler tolkningar och synvinklar vilket var oss till stor hjälp. 

 

Etiskt förhållningssätt 

För att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt genomgående i denna studie har samtliga 

respondenters namn utelämnats, i synnerhet av den orsaken att studien berör finansiell 

konsumtion. Eftersom att denna studie vidare syftar till att undersöka en specifik åldersgrupp 

kunde ålder däremot inte utelämnas. Detta kan anses gå emot såväl etiska aspekter som 

sekretessaspekter. I detta fall får hänsyn dock tas till uppsatsens ämne och bortses ifrån. 

Vidare har respondenterna behövt berätta om den applikation de använder sig av och likaså 

fått benämna företaget som äger eller förvaltar denna. Företagsnamnet tillför ingenting till 

studien och är således inte av vikt varpå detta har utelämnats för att det etiska 

förhållningssättet ska kunna upprätthållas.  

 

Metodreflektion 

Vårt val av metod baserades som vi tidigare nämnt på syftet med studien. Trots att den 

kvalitativa metoden redan tidigt kändes given har vi behövt väga för- och nackdelar emot 

varandra vad gäller kvalitativ- och kvantitativ metod.  
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Vid kvantitativ forskning utförs vanligen mätningar med hjälp av olika variabler. Den 

kvantitativa forskningen har kritiserats i det avseendet då sådan mätning ger upphov till en 

bild av individer och organisationer där ingen hänsyn tas till aspekter som påverkar dessa att 

agera på ett särskilt sätt (Bryman & Bell 2013). Eftersom att vi vill söka förståelse för hur 

individer (millennials) agerar baserat på de omvärldsfaktorer som påverkat dem som 

generation samt visa på hur en föränderlig omvärld påverkar kundbeteende, kan kvantitativ 

forskningsmetod ge allt för statiska svar för vårt valda syfte.  

 

Kritik mot kvalitativ metod har bland annat innefattat svårigheter med att efterlikna 

kvalitativa studier i exempelvis andra länder, organisationer eller sammanhang (Bryman & 

Bell 2013). En sådan efterliknelse brukar benämnas som extern reliabilitet. För att öka den 

externa reliabiliteten har vi valt att bifoga vår intervjuguide, se appendix. Den kvalitativa 

forskningen kritiseras vidare för att vara alltför subjektiv (Bryman & Bell 2013). Att 

genomföra en kvalitativ studie utan att vara subjektiv har vi upplevt varit svårt då vi avgränsat 

oss delvis på tidigare forskning, men även delvis på eget intresse och nyfikenhet. En fördel 

med att göra djupintervjuer är att subjektiviteten förflyttas något från oss författare till 

respondenten. Detta gör att vår egen subjektivitet inte kan få lika stort utrymme.  

 

Eftersom att tidsbegränsningen endast givit oss möjlighet att genomföra ett färre antal 

intervjuer brister studien i sin generaliserbarhet. Även detta är något kvalitativ metod 

kritiserats för (Bryman & Bell 2013). En kvantitativ metod hade varit att föredra om vi enbart 

skulle tagit hänsyn till generaliserbarheten, men metoden brister i andra avseenden. För att ge 

exempel valde vi att utföra djupare intervjuer för att få höra respondenternas egna tolkningar 

och tankar vilket vi tror hade varit svårt att tyda med hjälp av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Vidare kan det tämligen lilla urvalet ha givit oss ett missvisande 

resultat. Eftersom att urvalet endast bestod av sex personer kan sex andra personer mycket väl 

givit oss andra svar att grunda vårt resultat på. En kvantitativ undersökning skulle således 

kunnat ha givit oss ett bredare urval med ett mer exakt resultat som skulle ge en bättre 

återspegling av gruppen som studerades. Något som skulle kunna påverkat kvaliteten på de 

utförda intervjuerna är en viss ovana vid utförandet vilket möjligen begränsade 

respondenterna i svaren som de gav oss.  

 

Som vi nämnt tidigare under rubriken “insamling av litteratur” har vi funnit svårigheter med 

att finna studier som har gjorts i närliggande länder till Sverige. Den teori som har använts i 
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denna studie kan därför ge oss en felaktig grund för just vårt ändamål då vi tror att länder i 

Europa och exempelvis Asien kan skilja sig åt på grund av skillnader i exempelvis kultur och 

samhällsstruktur. Resultatet av en studie i ett asiatiskt land kanske då inte kan appliceras eller 

utgöra grund för ett land i Europa och vice versa.  

 

Angående de val vi har gjort berörande etiskt förhållningssätt är inte detta något som vi finner 

har påverkat studiens kvalitet då de faktorer vi bortsåg från inte berör studiens syfte eller 

påverkar dess resultat.  
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Empiri 

___________________________________________________________________________ 

Under detta avsnitt, empiriavsnittet, presenteras resultatet som är sprunget ur de intervjuer 

som genomförts med valda respondenter. Avsnittet är uppdelat i en allmän del som berör 

mobilbanksapplikationer i allmänhet och fortsätter sedan i något fördjupade delar avseende 

attityd, risk och lojalitet (kundnöjdhet). 

___________________________________________________________________________ 

 

Allmänt 

Inledningsvis i samtliga intervjuer ställdes korta frågor om respondenternas användande av 

bankers tjänster i allmänhet. Samtliga respondenter berättade att de har en huvudbank för att 

kontrollera saldo, göra överföringar och till vilken de hade sitt kort kopplat. Samtliga var 

emellertid kund i fler banker än sin huvudbank. Av de kanaler som kunde användas för att 

utföra sina bankärenden var mobilapplikationen den kanal som alla respondenter använde 

allra mest, följt av internetbanken som de använde sporadiskt. Respondent 3 och 4 berättade 

att de nästintill aldrig besökte det fysiska bankkontoret, medan övriga kunde berätta att de 

besökte det en eller ett par gånger per år. Intervjuerna fokuserade vidare på 

mobilbankapplikationer i allmänhet. Respondenterna hade samtliga en positiv inställning till 

mobilapplikationer och respondent 4 menade på att bekvämlighetsfaktorn var en anledning till 

detta. Även respondent 2 menar på samma sak och sade bland annat att banken blir väldigt 

lättillgänglig genom mobilapplikationer. Hen nämnde vidare att det kändes nytänkande och 

respondent 6 fortsatte inom samma tema. Respondent 6 menade på att det är sådan teknologi 

som borde vara självklar för ett land som Sverige. 

 

Risk 

Vidare valde vi att diskutera risk med respondenterna. Den risk som samtliga respondenter 

identifierade som störst och mest väsentlig för dem var finansiell risk, det vill säga risken att 

förlora sina pengar. Respondent 4 menade på att det finns marknadsmässig finansiell risk och 

finansiell risk vid konkurser: 
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”Alltså att dom ju aktivt förvaltar mina pengar och jag vet ju att aktier och 

fonder och så kan gå ner. Så marknadsrisken är ju en risk. Sen finns det såklart 

risker med att det är så små. Jag tänker till exempel på konkurshotet. Går vi in i 

en lågkonjunktur så är det ju småbankerna som tar stryk rätt fort. Så där vet jag 

ju att det finns en risk att mina pengar hamnar i ett konkursbo.” 

 

Respondent 3 benämner i likhet med respondent 4 att det finns en risk om bolaget skulle gå i 

konkurs, men nämner också att hen inte riktigt vet vart pengarna hon satt in i applikationen 

finns: 

 

”…går applikationen i konkurs, så vet ju inte jag var mina pengar tar vägen. 

Vilket är en väldigt stor risk. Sen har jag ju också överfört pengar till den här 

applikationen men vet egentligen inte var de är.” 

 

Att inte riktigt känna till vart pengarna egentligen finns efter att de satts in i applikationen 

antyder även respondent 1. Hen menar på att det finns en risk att inte riktigt känna till ägandet 

av applikationen och företaget bakom denna. Respondent 3 benämner samma sak. Det finns 

en risk i att inte veta ägandet just för att ägarnas avsikter inte är goda. Dessutom, menar 

respondent 3 på, att de har tillgång till hens personuppgifter. Även det är en risk vilken också 

respondent 6 tar upp i intervjun. Hen menar på att det finns en risk att den information som 

hen behövt dela med företaget bakom applikationen riskerar att spridas vidare. Denna risk, att 

en ytterligare part har tillgång till personuppgifter, är det ingen annan respondent som 

benämner. Även vid direkta frågor kring detta så upplever de inte att det finns någon risk med 

detta. Respondent 2 säger: 

 

”Det är faktiskt inget jag har reflekterat över. Jag tänker det är väl som på alla 

andra ställen idag, att mina uppgifter är lätta att få tag på med tanke på alla 

sidor man är registrerad på och så vidare. Så nej jag har nog inte reflekterat 

över det mer än på andra ställen så att säga.” 

 

Hen menar vidare på att det är så samhället ser ut idag, att ens personuppgifter finns där ute 

och är lättillgängliga redan som det är. Respondent 2 menar vidare på att det känns som att 

hens personuppgifter hanteras på ett säkrare sätt av hens huvudbank än av applikationen hon 

använder för sparande. Att huvudbanksapplikationen upplevs tryggare och säkrare än den 
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externa applikationen är återkommande. Samtliga respondenter identifierar mindre risk vid 

användandet av huvudbanksapplikationen. Respondent 5 kan inte identifiera några risker alls 

vid användandet av huvudbanksapplikationen. Respondent 6 och 4 menar på att även om 

riskerna grundar sig i samma sak vad gäller båda applikationerna så finns det en trygghet i en 

väletablerad aktör som en traditionell bank. Respondent 3 utvecklar detta och menar på att 

hen upplever att huvudbanken bör och kommer att agera på ett mer säkert sätt på grund av 

omvärlden: 

 

”…och så känns det som att de har mer tryck från omvärlden vilket gör att de 

kanske är mer duktiga på att hantera risker.” 

  

Respondent 4 menar på att de kommer agera på ett mer säkert sätt på grund av en mer 

personlig relation till sina kunder. Hen säger att, trots att besöken till de fysiska bankkontoren 

kanske minskar, har banken nog en mer personlig relation till hen som kund. Att respondent 4 

skulle betyda mer som kund hos huvudbanken än hos applikationen. För applikationen 

upplever respondent 4 att hen bara är en källa av pengar. 

 

Attityd 

Trots att samtliga respondenter upplever huvudbanken och dess mobilapplikation säkrare och 

att riskerna är fler med den externa applikationen använder de ändock denna. Detta utan att ha 

utfört någon vidare informationssökning innan användning. Istället har flera av 

respondenterna helt och hållet lyssnat in den rekommendation de fått att använda 

applikationen. Hur de blivit rekommenderade varierar. Framförallt har de fått tipset av en vän 

i deras omgivning som sedan tidigare är användare av applikationen, men även 

rekommendationer via profiler i sociala medier benämns. Trots det senare nämner flera 

respondenter att de ibland saknar förtroende för sociala-medieprofiler, framförallt om de 

skulle rekommendera en finansiell tjänst. Respondent 3 menar på att de får betalt för att tala 

gott om en produkt eller tjänst, men att de egentligen kanske inte använder eller nyttjar 

produkten eller tjänsten överhuvudtaget. Just användandet och erfarenheten är också det som 

gör att man lyssnar på exempelvis vänner och familj. Att de använt tjänsten, i detta fallet 

applikationen, gör att man känner trygghet i att nyttja tjänsten själv, menar respondent 3 

vidare. Respondent 5 och respondent 4 belyser dock vikten av att bilda sig en egen 

uppfattning och nämner att de gärna går igenom företaget och tjänsten innan de börjar nyttja 
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den. Respondent 4 går sedan in på just rekommendationer som marknadsföringsstrategi. Hen 

menar på att det är ett effektivt sätt att finna nya användare, men säger som respondent 3 att 

hen saknar förtroende för rekommendationer via sociala medier. Fortsatt menar respondent 4: 

  

”…för att mouth to mouth är ett väldigt bra verktyg för att hitta bra tjänster 

eller produkter i den stora värld vi lever i. Till exempel när det kommer till 

sparande och applikationer finns det ju så många olika så många kan säkert 

vara av dålig karaktär.” 

 

Respondent 4 menar då på att i ett sådant fall är det lätt att finna en bra tjänst via en vän som 

man litar på medan tillförlitligheten är mindre när någon får betalt för att rekommendera 

tjänsten. Det är just genom en rekommendation via en vän som respondent 4 använder 

applikationen. Hen berättar även att hen upplever en ökad trend i sin omgivning vad gäller 

privatekonomi. Många fler engagerar sig i sin ekonomi och vill spara pengar och att det 

öppnat upp för en stor marknad för applikationer som liknar bankernas egna men som 

tillhandahålls av andra aktörer. Respondent 4 tror dessutom att sådana applikationer passar 

den generation hen själv tillhör. 

 

”Jag tror att många som inte riktigt orkar sätta sig in i sitt sparande och sin 

ekonomi skulle kunna få till ett bra sparande med applikationen. Till exempel 

min egen generation som ju kanske är lite mer lat än äldre generationer.” 

 

Vidare utvecklar respondent 4 och menar på att lathet kanske är fel begrepp. Hen tror att det 

kanske mer handlar om att hens generation, millennials, är vana vid att saker går väldigt 

snabbt och är enkelt. Det är just på grund av dessa faktorer som hen också skulle kunna tänka 

sig att rekommendera den applikation hen själv använder till andra. Att applikationerna som 

respondenterna använder är enkla att använda benämns upprepande gånger av flera 

respondenter. För respondent 2 är det den främsta anledningen till att hen använder 

applikationen. Hen anser att den är mycket mer lustfylld och lättsam än till exempel 

huvudbankens applikation. Det är just lättsamheten i användandet som gör att hen sporras av 

att fortsätta nyttja applikationen. Respondent 6 menar på att den applikation hen använder 

även är lekfull i sitt uttryck. 
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Kundnöjdhet 

Rekommendationer kan även ses som ett utfall av upplevd kundnöjdhet. Flera av 

respondenterna kunde tänka sig att rekommendera applikationen vidare eftersom att de själva 

upplevde sig vara nöjda med den. Respondent 2 menade på att hen skulle kunna tänka sig att 

rekommendera applikationen.  

 

“Ja, absolut. Jag tycker att det är ett lättsamt sätt att spara lite extrapengar” 

 

Hen är en av de respondenter som säger sig vara väldigt nöjd med applikationen. 

Respondent 1 som identifierat flera risker med applikationen skulle på grund av detta inte 

vilja rekommendera den till någon i sin omgivning. Hen menar på att trots att hen skulle 

kunna rekommendera applikationen som ett bra sparalternativ, vill hen inte utsätta någon i sin 

närhet för risk. 

 

I frågor rörande lojalitet skiljde sig respondenternas svar från varandra. Vissa värderar 

långvariga relationer högt medan andra inte gör det. Detta oavsett om det lojaliteten rör 

generella varumärken, applikationerna som respondenterna använder eller de huvudbanker 

som används. Respondent 1 sade att hen värderar långvariga relationer när det kommer både 

till varumärken och huvudbank. Varför respondent 1 värderar långvariga relationer till 

varumärken kunde respondenten inte svara på men att hen även värderar det högt gentemot 

banken har att göra med förmånliga villkor som hen ej tror är sannolika att få i en annan bank. 

När det kommer till applikationen som hen använder värderas, till skillnad från varumärken 

och huvudbank, inte relationen högt men belyser att det är något som kan förändras med 

tiden. 

  

“Den kanske inte är jättehög men beroende på. Nu har jag aldrig tagit ut pengar 

från applikationen men beroende på hur det går så kanske jag ser en långsiktig 

framtid” 

  

Respondent 3 menade att hen inte värderar långvariga relationer alls men att det är lätt att 

stanna vid ett varumärke som själva skapar en långvarig relation till kunden. 
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“Jag är inte någon som egentligen värderar varumärken så mycket. Om vi ser 

till exempel Apple så har jag köpt deras produkter för att de länkas ihop och då 

har ju de nystat in mig i ett långvarigt förhållande. Det är svårt att lämna” 

  

Respondent 3 fortsatte sedan och menade på att det gällande byte av huvudbank även i det 

fallet inte är så lätt att bara byta. Respondent 3 menade samtidigt att hen inte har någon 

relation till sin huvudbank. 

  

“Jag har ju fått min huvudbank för att mina föräldrar använde den. Jag har inte 

ens övervägt att byta, men jag känner inte att jag måste stanna kvar om jag i 

framtiden känner att jag blir mer insatt och kan få mer förmåner med en annan 

bank.” 

  

Respondent 2 tycktes heller inte värdera en långvarig relation till varken varumärken eller 

applikationen, men värderade den senare på annat vis vad gäller banken. Respondent 2 

berättade att hen nyligen bytt bank och anser nu att hen är mer insatt och att hen nu har en 

kontaktperson på banken. Respondent 2 fortsatte berätta om att hen har mer kopplat till sin 

bank som andra sparanden, kort, försäkringar samt gemensamma konton med sin sambo och 

menade på att det känns som en relation som hen värderar mer. Respondent 4 uttryckte sig 

annorlunda gentemot de andra respondenterna vad gäller relationen och lojaliteten till 

applikationen hen använder. 

  

“Främst varför jag värderar en långvarig relation till den är för att jag har 

satsat mina pengar där och då vill jag ju ha avkastning. Så min lojalitet mot 

applikationen hänger väldigt mycket ihop med min kommande avkastning. 

Skulle den visa sig vara dålig, ja, då kanske min lojalitet kommer sjunka ganska 

rejält. Men utifrån prestation kommer jag visa lojalitet mot applikationen.” 

  

Precis som respondent 3 använder respondent 4 just den huvudbank hen använder för att hens 

föräldrar hade den men berättade vidare att hen värderar relationen högt. Respondent 4 sade 

bland annat: 
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 “Den värderar jag väldigt högt för jag vet vad jag får. Och sen tror jag det är 

så att det sitter ganska djupt rotat i den svenska mentaliteten; har man en bank 

så har man den banken. Man föds nog in i en bank och ser sig inte omkring så 

mycket som man kanske borde göra. Så relationen är nog mer djupt rotad än 

vad man tror och kanske till och med vad man behöver.” 

  

Vad gäller relation till varumärken i allmänhet menade respondent 4 att lojaliteten skiljer sig 

beroende på bransch. 

 

“I vissa branscher har man ju väldigt högt förtroende för en viss aktör medan i 

andra branscher inte alls i lika hög grad.” 

  

Respondent 4 nämnde även att det i exempelvis applikationsbanker är väldigt lätt att gå från 

en aktör till en annan. Respondent 6 nämner ungefär liknande som respondent 4 angående 

relationen till huvudbanken. Att relationen till banken är något som bara finns där för att den 

alltid har funnits där. Angående relationen till varumärken ansåg respondent 6 det vara något 

viktigt: 

  

“I generella drag ser jag relationer till varumärken som något ytterst 

väsentligt., [...] jag tror människan, i vår samtid, ständigt letar efter 

individanpassade tjänster och produkter, med relation till dess varumärke, för 

att känna sig unik. […] relationen är väsentlig för att kunna behålla rätt 

kunder.” 

  

Liksom flera av de andra respondenterna värderar respondent 5 en relation till sin huvudbank 

högre än till generella varumärken och applikationen hen använder. Detta för att det kan ge 

fördelar i framtiden. 

  

“...en långvarig relation med huvudbanken ger en fördelar när det kommer till 

bostadsköp osv.” 

  

Respondent 5 sade även att relationen till varumärken påverkas av hens egna insats i form av 

pengar och tid som hen lagt ner. 
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“[...] men desto större min insats är (tids-eller pengamässigt), desto högre 

värderar jag en långvarig relation. Främst på grund av att trovärdigheten 

känns viktigare ju mer som står på spel.” 

  

Sammanfattningsvis värderar de flesta respondenterna relationen till banken högre än de 

andra relationerna. Detta samtidigt som svaren visar att nästan alla respondenter inte värderar 

relationen till varumärken lika högt men att det också kan bero på vilka varumärken det 

gäller. Detsamma gäller för relationen till applikationen där de flesta respondenterna skulle 

kunna tänka sig att testa en liknande applikation som en eventuell ersättare för den som 

används idag. 
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Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras en analys av vår empiri med den teoretiska referensramen som 

grund. Avsnittet är indelat i studiens tre huvudteman; attityd, risk och kundnöjdhet.  

___________________________________________________________________________ 

 

Attityd 

Som det framkommer i teoriavsnittet om attityd lyfter Akturan och Tezcan (2012) fram attityd 

som den viktigaste faktorn till viljan att använda sig av mobile banking. Författarna har vidare 

kommit fram till att den faktor som påverkar attityden är social risk. Social press som i att ens 

sociala status påverkas av att använda eller inte använda mobile banking. Denna aspekt lyfts 

inte av någon av respondenterna, varken vid öppna frågor eller direkta frågor. Ingen av 

respondenterna belyser social press eller social risk som något som skulle påverka dem. 

Däremot har flera av respondenterna blivit rekommenderade att använda den applikation de 

använder av någon i sin omgivning. Har respondenterna inte blivit rekommenderade 

applikationen av någon i sin omgivning har de upptäckt den via sociala medier. Detta kan 

trots respondenternas svar peka mot någon form av social press. I synnerhet eftersom att 

millennials i hög grad påverkas av vänner, familj och samhället enligt Akturan och Tezcan 

(2012). Det kan exempelvis tolkas som någon form av status att aktivt spara pengar i en sådan 

applikation som respondenterna använder och status är något som Bearries, Hannachi och 

Yahia (2017) belyser som fundamentalt för millennialls användande av tjänster och produkter. 

Att det har blivit någon form av status att nyttja mobilapplikationer som erbjuder banktjänster 

kan överensstämma med det respondent 4 nämnde om en ökad trend i samhället att vara insatt 

i sin privata ekonomi. 

  

Sett till detta tycks det således finnas grund för företag att marknadsföra sin produkt eller 

tjänst, i detta fallet mobilbanksapplikationer, via fler kanaler bortom de mer traditionella 

kanalerna. Detta då våra respondenters beteende trots allt indikerar någon form av social press 

eller sociala normer och den tidigare forskning som presenterar millennials som en generation 

som påverkas i hög utsträckning av sin omgivning (Leby Lau & Tan 2015) 
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Tidigare studier visar även att millennials är teknologiskt kunniga och att generationen anser 

att teknologi förenklar dess vardag (Leon 2018; Parment 2012). Detta bekräftades även gälla 

mobile banking där flera respondenter framhävde hur mobile banking gör banktjänster 

lättillgängliga och därigenom förenklar vardagen. Att mobile banking möjliggör för kunden 

att utföra bankliknande tjänster via applikationer var de än är och vilken tid på dygnet det än 

är. Applikationerna beskrivs som just enkla av fler än bara en respondent. För en av 

respondenterna är just enkelheten den främsta faktorn till att hen använder applikationen. 

Eftersom att ordet enkel har lyfts flera gånger av olika respondenter verkar denna egenskap 

vara något som millennials värderar högt. Detta går emot vad Bearries, Hannachi och Yahia 

(2017) säger; att millennials inte värdesätter utiliska värden lika högt som hedoniska. 

Enkelhet klassas som utiliskt värde. Däremot säger vissa av respondenterna att de upplever 

applikationen de använder som lekfull och att det ökar viljan av att använda applikationen 

vilket klassas som ett hedoniskt värde och därmed går i linje med författarnas teori om vilka 

värden millennials värdesätter. Bearries, Hannachi och Yahia (2017) presenterar även att 

applikationerna ska vara roliga att använda för att öka förtroendet för mobile banking. Att 

applikationen är rolig skulle kunna vara en faktor som gör att just den respondenten väljer att 

använda en viss applikation. 

 

Samtliga respondenter var positiva till att använda mobile banking och sådana applikationer 

som erbjuder detta vilket kan tyda på att de är vad Kizildag, Lu och Zhang (2018) kallar 

innovativa, att de har en vilja att testa ny teknologi. Eftersom att de dessutom, som ovan 

nämnts, är teknologiskt kunniga verkar ge dem ett gott självförtroende i enlighet med Leons 

(2018) studie. Detta överensstämmer även med det Leby Lau och Tan (2016) presenterar om 

millennials. De är så kallade early adopters och tar snabbt till sig och använder ny teknologi. 

 

Risk 

Tidigare studier har lyft fram unga som en mer risktolerant och risktagande grupp (Alohali, 

Clarke, Furnell & Li 2018; Sulaiman 2012). När vi intervjuade respondenterna kunde 

samtliga identifiera risker med att använda applikationen men använde trots detta 

applikationen. Detta tyder på att respondenterna innehar en hög risktolerans och blir mer 

benägna att ta risk i enlighet med tidigare studier. En förklaring till detta kan vara Leons 

(2018) teori om att millennials innehar gott självförtroende tack vare sin teknologiska 

förmåga vilket Balestrin Espartel et al. (2018) menar på gör att de påverkas mindre av 
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upplevd risk. Detta överensstämmer även med Alohali et al. (2018) som menar på att hög 

användning av internetbaserad service som mobile banking medför att riskaspekterna värderas 

lägre för kunden. Våra respondenter benämnde risken att förlora pengar, det vill säga 

finansiell risk, i högst utsträckning men nämnde även psykologisk risk som att förlora sin 

personliga information till en ytterligare part. De identifierade även en risk i att de inte riktigt 

visste vart deras pengar tog vägen efter att de satt in pengarna i applikationen. Inte heller 

visste de vilka som ägde eller förvaltade applikationen vilket även detta belystes som en risk. 

Enligt Dennis et al. (2009) är yngre kunder mer informationssökande när de ska genomföra 

konsumtionsval vilket vi inte upplevde överensstämde med denna situation. 

 

Återigen upplevde vi att trots de riskidentifieringar som genomfördes av respondenterna valde 

de sedermera att nyttja applikationen. Vid direkta frågor kring detta menade flera på att 

eftersom de blivit rekommenderade applikationen av någon i sin närhet kände de tillförlit till 

applikationen och dess tjänst. Leon (2018) menar på att millennials ofta observerar och tar 

efter sina jämlikar beträffande användandet av ny teknologi. Detta, tillsammans med att de 

blivit rekommenderade applikationen och därigenom väljer att nyttja den, kan tyda på att de 

upplever en undermedveten social risk vilket enligt Akturan och Tezcan (2012) är den främsta 

faktorn till att millennials attityd påverkas. Det kan tolkas som undermedveten social risk 

eftersom att ingen av våra respondenter menade på att de upplevde någon social risk 

överhuvudtaget när vi ställde direkta frågor om detta, men ändock visade indikationer på att 

påverkas av det. 

 

Ett par av respondenterna hade från början blivit bekanta med applikationen via en känd 

profils sociala medier. Däremot menade dessa på att de inte känner lika högt förtroende eller 

tillit till en profil i sociala medier, i synnerhet inte när de marknadsför en finansiell tjänst. 

Leby Lau och Tan (2015) har presenterat massmedia som en social influens som påverkar 

millennials användande av mobile banking och menar på att detta är något som banker eller 

företag som erbjuder finansiella tjänster bör ha i åtanke. De menar på att de måste 

marknadsföra sig via flera kanaler. Enligt våra respondenters svar är marknadsföring via 

kända profiler något de inte tror på varpå en sådan kanal för marknadsföring således inte kan 

anses bra. Däremot har respondenterna ändock blivit bekanta med applikationen på det viset, 

även om endast en av respondenterna aktivt valde att använda applikationen utifrån denna 

grund. Således är det enbart en av sex respondenter som lyssnat till och tagit till sig en sådan 

rekommendation, men det kan ändock vara en indikation på att sociala medier möjligtvis kan 
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vara en god marknadsföringskanal. Det lilla urvalet kan i detta fallet vara till studiens nackdel 

för att ge ett riktigt svar eller en mer omfattande indikation på detta. 

 

Akturan och Tezcan (2012) kunde inte hitta någon koppling mellan användandet av mobile 

banking och finansiell risk eller psykologisk risk. Trots denna tes har våra respondenter 

utförligt redogjort för dessa typer av risker och visar på att de är medvetna om att de finns. 

Visserligen har dessa inte påverkat användandet negativt, de har inlett och fortsatt ett 

användande av applikationen. Däremot har rekommendationen gjort att de förbisett dessa 

risker. Detta kan vara tecken på att word-of-mouth eller till och med social risk förminskar 

millennials upplevda risk oavsett vilken riskaspekt det rör sig om. Social risk eller  

word-of- mouth kan således vara den starkaste faktorn till millennials nyttjande av mobile 

banking i kontexter av risk. 

 

Det kan även identifieras finnas ett starkt samband mellan respondenternas risktagande och 

Sulaimans (2012) teori om hög risktolerans. Trots att respondenterna kan identifiera den 

finansiella risken vid användandet fortsätter de att använda applikationen vilket kan tyda på 

att millennials faktiskt är mer risktoleranta än andra generationer och att just risktoleransen är 

en faktor till att de använder applikationen. Det kan även tolkas som att de andra faktorerna 

som leder till användande väger tyngre än den finansiella risken. Något som stödjer detta är 

att samtliga respondenter upplever huvudbankernas applikationer mindre riskfyllda. Hade 

respondenterna varit mindre risktoleranta hade de kanske valt att endast använda den, men 

den höga risktoleransen gör att de faktiskt vill använda en applikation där de kan identifiera 

fler risker. 

  

Kundnöjdhet 

Enligt Thakur (2014) finns ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet. Desto nöjdare en 

kund är, desto mer lojal blir den. Vissa av respondenterna uttryckte att de skulle kunna 

utveckla en långvarig relation och därmed vara lojala till den. Detta under förutsättning att 

den skulle motsvara de förväntningar respondenterna hade på den och om de skulle uppleva 

kundnöjdhet. Med andra ord tycks sambandet som Thakur (2014) talar om existera även i 

detta fall.  När vi diskuterade lojalitet med våra respondenter nämnde bland annat respondent 

1 att hen ännu inte tagit ut pengar ur applikationen hen använder men att om detta går bra kan 

hen se ett långsiktigt användande av applikationen. Detta kan således tolkas som att om det 
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går som respondent 1 förväntat sig att ta ut pengar kommer hen att fortsatt vara lojal mot 

applikationen. Även när vi pratade om användandet av huvudbankens applikation kunde vi 

urskilja samma beteende. Respondent 4 menade på att hen kände högt förtroende för 

huvudbankens applikation därför att hen vet vad hen får i användandet av denna. Respondent 

4 har således förväntningar på det handlingsmönster huvudbanken kommer uppvisa via sin 

applikation och när dessa uppfylls känner hen förtroende nog att fortsatt nyttja applikationen 

och de tjänster som finns i denna. Respondent 4 uttryckte dessutom att: 

 

”…min lojalitet mot applikationen hänger väldigt mycket ihop med min 

kommande avkastning. Skulle den visa sig vara dålig, ja, då kanske min lojalitet 

kommer sjunka ganska rejält. Men utifrån prestation kommer jag visa lojalitet 

mot applikationen.” 

  

Således kommer hens avkastning vara ett mått på den mängd lojalitet hen kommer uppvisa 

mot applikationen och företaget som äger den. Avkastning blir således den prestation eller det 

handlingsmönster som kunden förväntar sig av företaget och när denna är dålig sjunker 

lojaliteten. Dessa aspekter kan likaså tyda på sambandet mellan kundnöjdhet och lojalitet (De 

Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira 2017; Thakur 2014). När kunden är 

nöjd blir kunden dessutom mer lojal. När företagets tjänst eller produkt, i detta fall 

applikationen, ger det som kunden förväntat sig bör kunden även vara nöjd. Således kan 

kundnöjdhet och förtroende anses vara sammanhängande.  

 

Kundnöjdhet påverkar även kundens vilja att tala gott om produkten och rekommendera den 

till andra, det vill säga word-of-mouth. Vi har under riskavsnittet i analysen diskuterat hur 

word-of-mouth påverkar kundens riskbeteende och vilja att använda applikationen, medan vi 

nu kommer analysera word-of-mouth ur ett kundnöjdhetsperspektiv. De Oliveira Santini, 

Hoffmann Sampaio och Junior Ladeira (2017) presenterar positiv word-of-mouth som ett 

utfall av kundnöjdhet. Här ser vi stora likheter med respondenternas svar. Respondent 2 och 5 

som upplever sig vara väldigt nöjda med applikationen skulle även kunna tänka sig att 

rekommendera den till någon i sin omgivning medan respondent 1, som är något mer skeptisk 

till applikationen, inte alls skulle kunna rekommendera den. Med andra ord leder en positiv 

upplevelse i användandet vidare rekommendationer till omgivningen.  
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Lojaliteten påverkas av utbudet på marknaden. Parment (2012) skriver att ett större utbud och 

tjänster medför att kunder tenderar att vara mindre lojala. Detta är något som kan anas när vi 

går igenom svaren som vissa av respondenterna gav i intervjuerna. Nästintill samtliga 

respondenter svarade att de kan tänka sig att testa en annan applikation liknande den de redan 

använder. En av respondenterna uttryckte att den kan testa en ny om hen hittar en applikation 

som är bättre vilket tyder på att lojaliteten i högsta grad förändras med utbudet på marknaden. 

Vad gäller relationen och lojalitet till varumärken generellt svarade många respondenter att de 

inte värnar om en långvarig relation vilket mycket väl kan ha att göra med det som Parment 

(2012) påstår. Vad gäller relationen till banker tycks Parments (2012) påstående däremot inte 

stämma. Nästan alla respondenter betraktar relationen till banker annorlunda trots att det finns 

flertalet banker att välja mellan. En av respondenterna uttryckte att det är jobbigt att byta bank 

vilket möjligtvis är en av anledningarna till att bankerna tycks behålla sina kunder och skapa 

långvariga relationer. Att respondenterna uttrycker att de kan tänka sig att testa en annan 

applikation än den de nämner i intervjuerna kan tyda på det motsatta mot situationen med 

huvudbanken. Det är mycket enklare att testa på en annan liknande applikation än vad det är 

att byta bank. Således minskar lojaliteten på grund av detta, det finns ingen struktur som 

nästintill tvingar respondenterna att vara lojala vad gäller applikationerna studien avser 

undersöka. 

  

Det har vidare konstaterats att millennials kännetecknas som en generation som föredrar 

bekvämlighet och att saker kan utföras utan större ansträngning (Leon 2018). Egenskaper som 

kan vara en av anledningarna till att respondenterna, och generellt sett millennials, tycks 

värdera relationen till banken högre än vad de gör till andra aktörer. En egenskap som på så 

vis gynnar banken. Respondenterna har även uttryckt andra anledningar till att de fortfarande 

har kvar samma bank, som att de har vissa fördelar med att vara kund just där. En annan 

anledning, som en av respondenterna påtalar, kan vara att det är traditionsenligt att vara 

trogen sin bank. Detta är något som inte har med millennials att göra men är samtidigt en 

tradition som kan tänkas växa bort med generationsskiften. Men samtidigt som de flesta 

respondenterna värderar en långvarig relation till dess huvudbank högt så använder alla 

respondenter sig av en applikation som till viss del kan ses som en konkurrent till bankerna. 

Respondenterna tycks skilja på bank och dessa applikationer och ser på applikationen som ett 

komplement snarare än ett substitut. Detta kan således tyda på att respondenterna inte tycks 

uppleva att de agerar illojalt mot huvudbanken, samtidigt som de heller inte upplever sig 

känna lojalitet mot applikationen. 
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Diskussion och slutsats 

___________________________________________________________________________ 

Diskussion och slutsats är det avslutande avsnittet i denna studie. Diskussionen kommer 

genomföras utifrån studiens teman och sedan knytas ihop i en slutsats. Avslutningsvis 

diskuteras studiens relevans följt av förslag på fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Diskussion 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för millennials kundbeteende och upplevelse av 

banktjänster som erbjuds via mobilapplikationer tillhandahållna av andra aktörer än de 

traditionella bankerna. Vi ämnar att kunna ge svar på vilka faktorer som påverkar millennials 

att använda dessa mobilapplikationer. Genom teoretisk referensram, empiri och analys har vi 

identifierat faktorer som väsentligt påverkar millennials nyttjande och adaption av mobile 

banking via de applikationer som varit av relevans för studien. 

 

Resultatet som genererats i den undersökning vi genomfört för att besvara uppsatsens 

frågeställning har både varit väntade, oväntade och även både gått emot samt gått i linje med 

vad man kommit fram till i tidigare studier. Som vi kanske hade kunnat förutspå hade många 

av respondenterna liknande värderingar och svaren som genererades under intervjuerna var 

ofta lika. Många av respondenterna hade liknande värderingar gällande exempelvis lojalitet 

och även när det gällde hur de hade fått reda på att applikationen finns. Men de skilde sig 

även åt i vissa frågor vilket gör att det är svårt att dra konkreta slutsatser utifrån svaren som 

respondenterna gav. Eftersom att vi valde att använda oss av en kvalitativ metod som ger 

utrymme för just värderingar och mer personliga svar blir också svaren mer individuella än 

om vi hade gjort en kvantitativ studie med mer stängda frågor. Med en kvantitativ metod hade 

det kanske varit lättare att formulera konkreta slutsatser om hur saker och ting faktiskt är. Vår 

metod ger utrymme för mer utförliga svar från respondenterna. Detta kan tolkas som en 

begränsning för att kunna formulera konkretiserade svar, men kan även vara till stor hjälp. 

Respondenternas svar hjälper oss nu att ge en mer nyanserad bild av hur respondenterna 

upplever applikationerna. Upplevelserna tycks vara ytterst individuella. En av respondenterna 

använder den för enkelhetens skull, någon annan för att det är roligt. 
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Med detta i åtanke kan en diskussion föras om analysens resultat som kommer följa samma 

struktur som övriga delar av uppsatsen.  

 

Attityd 

Inledningsvis har vi kunnat identifiera respondenterna som en innovativ grupp som enkelt 

anpassar sig till användandet av ny teknologi. De ser generellt sett positivt på användandet av 

mobile banking och är öppna för att själva nyttja detta. Respondenterna anser mobile banking 

möjliggöra för att utföra sina banktjänster när som helst och var som helst. De tycker det är 

enkelt och lättsamt i den mån att det inte är lika ”stelt” och traditionellt som fysiska 

bankbesök eller nyttjande av internetbanken. Denna attityd gör att de med enkelhet adapterar 

till nya tjänster och produkter, däribland mobile banking via andra aktörer än bankerna. Detta 

är något vi även kunnat hitta stöd i från teorin. Bland andra har Leby Lau & Tan (2016) 

identifierat detta. 

 

I likhet med tidigare studier (Akturan & Tezcan 2012; Leby Lau & Tan 2016) har vi kunnat 

identifiera social influens och social press eller risk som en fundamental faktor i 

sammanhanget. Samtliga respondenter berättade att de börjat nyttja applikationen de använder 

genom en rekommendation via antingen någon person i dess närhet eller en profil i sociala 

medier. Ingen av respondenterna kunde däremot identifiera social press eller risk som något 

som påverkar dem, något vi dock kunde tolka oss till. Vid en djupgående analys kan vi tyda 

deras argument och tankar som att social påverkan minimerar och eliminerar alla andra 

riskaspekter då samtliga respondenter kunnat identifiera flertalet risker som förbisetts. Att 

millennials dessutom är en risktolerant generation (Alohali, Clarke, Furnell & Li 2018; 

Sulaiman 2012) kan vidare tänkas bidra i denna kontext.  

 

Risk 

Trots att tidigare forskning identifierade social risk som den främsta påverkande faktorn hos 

millennials överensstämmer detta inte med resultatet av vår studie. Finansiell risk 

identifierades som den risk som millennials i högst utsträckning tänkte på. Det mest 

intressanta resultatet som framkom var att denna finansiella risk inte togs hänsyn till. Vi 

kunde, som vi ovan nämnt, tolka det som att det trots allt föreligger en social risk samt en hög 

risktolerans hos millennials som gör att övriga risker förbises. Den sociala risken påverkar 
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inte millennials när det kommer till rekommendationer från andra än sin omgivning, till 

exempel profiler i sociala medier. Detta blir således intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv eftersom att det därigenom inte finns stöd av kunder som 

millennials att bli nådda genom marknadsföring via sociala medier. Här anser millennials att 

det finns för mycket risk för att känna tillit till en rekommendation. 

 

Kundnöjdhet 

En central del i avsnittet om kundnöjdhet är lojalitet och sambandet dem i mellan. Just 

millennials anses vara en generation som är mindre lojal mot varumärken och liknande. Något 

som överraskade är att millennials tycks vara lojala mot sin huvudbank, vilket kan komma att 

ha betydelse för hur utvecklingen av sådana applikationer som studien fokuserats på kommer 

att te sig. Parment (2012) skriver att millennials tenderar att vara mindre lojala på grund av 

det stora utbudet av olika varumärken och aktörer med olika egenskaper. Inom banksektorn 

finns visserligen flera banker att välja mellan men de urskiljer sig inte speciellt vilket gör att 

kunder eventuellt inte bryr sig om att byta bank. Att respondenterna använder sig av de 

applikationer som uppsatsen till viss del handlar om tycks inte i dagsläget ha något med 

lojalitet att göra. Samtliga respondenter uttrycker att de använder en huvudbank också. 

Applikationen kan därför ses mer som ett komplement snarare än ett substitut. Däremot är det 

möjligt att dessa applikationer utvecklas och på sikt erbjuder fler tjänster och vidare kommer 

att kunna erbjuda kunder en helhetslösning. Om det skulle bli aktuellt skulle det kanske också 

bli fråga om huruvida millennials är lojala sin huvudbank eller inte, samt huruvida de är lojala 

mot applikationen eller inte. 

 

Ur ett marknadsföringsperspektiv bör företag i allmänhet fokusera på kundnöjdhet.  

Word-of-mouth tycks vara ett effektivt sätt att sprida sin produkt eller tjänst på när det 

kommer till spridning hos millennials. Dels har samtliga respondenter lyssnat in 

rekommendationer från andra. Vidare kan de själva tänka sig att rekommendera applikationen 

vidare till andra enbart om de själva upplever sig nöjda med applikationen. Detta tyder på att 

för att företag skall öka användarantalet av en sådan applikation gynnas det av att tidigare 

användare talar gott om den. Detta förutsätter att applikationen presterar så som millennials 

förväntar sig att den ska prestera, exempelvis genom förväntad avkastning.  
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Slutsats 

De faktorer som vi sammanfattningsvis har identifierat som de främsta vad avser 

kundbeteendet vid mobile banking via andra aktörer än bankerna är social risk, risktolerans, 

kundnöjdhet och word-of-mouth. Det är av stor vikt för företag eller andra aktörer som har 

millennials som kunder att förstå hur dessa faktorer har inverkan på generationen. I allmänhet 

när det gäller hur marknadsföringen genomförs och i synnerhet när man behandlar mobile 

banking som en e-CRM-service. Detta eftersom att e-CRM-service har som syfte och 

utgångspunkt att förvalta och styra kundrelationer. Vi identifierar i denna studie kundnöjdhet 

som en grundbult i sammanhanget. Att applikationen presterar som en kund förväntat sig 

föder kundnöjdhet och viljan att rekommendera applikationen vidare, det vill säga word-of-

mouth. En ytterligare kund mottar denna rekommendation och eftersom att millennials tar 

efter sina jämlikar och känner stor tillförlit till rekommendationer från sin närhet börjar även 

denna kund nyttja applikationen. Rekommendationen, word-of-mouth, gör att denna kund är 

villig att förbise de risker hen ändock kan identifiera eftersom att det finns en underliggande 

social press att prestera och agera i likhet med sin omgivning. Att millennials dessutom är en 

risktolerant generation ökar detta risktagande ytterligare.  

 

Givetvis finns flera faktorer som har inverkan under förloppet och andra faktorer än 

kundnöjdhet kan säkerligen utlösa förloppet. Det är svårt att peka ut en specifik faktor för att 

besvara vad som är utlösande eftersom att det är lite utav en ”hönan eller ägget”-situation. Det 

är inte heller av vikt att finna svar på detta eftersom att det är ett samspel av flera faktorer, 

som oavsett vilken som utlöser vad, är av vikt att förstå när man arbetar med kundorienterad 

marknadsföring.  

 

Studiens relevans 

Denna studie inleddes med att vi belyste hur applikationer av det slag som studien fokuserats 

på ökar samt att de numera är en given aktör på bankmarknaden. Även om dessa applikationer 

idag inte är banker, utan enbart erbjuder en tjänst som liknar vissa av bankernas tjänster, finns 

det grund att förutspå en utveckling där applikationerna i framtiden kommer erbjuda 

helhetslösningar som blir substitut till bankernas tjänst. Det är således av högsta relevans för 

såväl traditionella banker, som de aktörer som verkar på marknaden men som inte är banker, 

att förstå och lära om de kunder som nyttjar deras mobile banking-lösningar. Eftersom att 

dessa applikationer påverkar banksektorn är det av relevans för forskning inom detta område 
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att ta sig an och generera ny kunskap om hur banksektorns kunder förändras och agerar på 

grund av applikationerna.  

 

Vidare forskning 

Denna studie var inte ämnad att göra någon jämförelse mellan traditionella banker och nya 

aktörer på bankmarknaden. Däremot finner vi vissa intressanta aspekter som indirekt blir en 

jämförelse, bland annat vilka skillnader som föreligger mellan applikationer som gör att 

användarna väljer en applikation framför en annan. Exempelvis har vi funnit att trots att de 

traditionella bankernas applikationer erbjuder samma tjänster som de applikationer studien 

fokuserats på, använder millennials ändock flera applikationer för sina ärenden. För fortsatta 

studier skulle det således finnas grund att göra en jämförande studie alternativt en studie som 

fokuserade på de traditionella bankernas applikationer för att lämna bidrag till såväl bankerna 

som forskning avseende banker.  

 

Ytterligare förslag på fortsatta studier är millennials riskbeteende avseende mobile banking då 

vi funnit det anmärkningsvärt hur riskerna, som identifierats av respondenterna, inte direkt 

påverkar användandet av mobile banking. För branschen och de aktörer som verkar inom 

denna, samt forskning på riskbeteende, finns det därmed utrymme att finna förståelse och 

teoretiskt bidrag inom detta tema. 

 

Det skulle även vara intressant att ändra vissa förutsättningar för denna studie. Exempelvis 

skulle studien kunna genomföras i ett annat land än Sverige. Dessutom skulle studien kunna 

genomföras med betoning på skillnader mellan olika ålderssegment eller olika kön. Studien 

skulle även kunna begränsas till enbart en applikation. Även om applikationen eventuellt inte 

har någon betydelse för studien hade användandet av samma applikation givit respondenterna 

samma förutsättningar.  
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Appendix 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Inledningsvis berättade vi om syftet med uppsatsen så att respondenten skulle få en 

grundläggande bild och förståelse för de kommande ställda frågorna. 

 

Syftet: med denna uppsats är att öka förståelsen för millennials kundbeteende och upplevelse 

av banktjänster som erbjuds via mobilapplikationer. Vi vill i synnerhet undersöka vilka 

faktorer som påverkar unga kunder att använda sig av mobilapplikationer som erbjuder 

banktjänster likt bankernas egna, men som tillhandahålls av andra aktörer. 

 

Frågor: 

Godkänner du att vi spelar in denna intervju? 

- Denna fråga ställdes med grund i vad både Bryman och Bell (2013) samt Brinkmann och 

Kvale (2015) presenterar. Det ligger i fil med den etiska aspekten som vill eftersträvas av oss 

som författare samt ger oss möjlighet att i efterhand transkribera intervjun. 

 

Hur gammal är du?  

- Denna fråga ställdes för att säkerställa att respondenten ingick i det urval (millennials) som 

vi som författare ämnade att studera. 

 

Har du någon huvudbank? (Det vill säga en bank som du har för betalningar, kort, konton 

etc.) 

- Denna fråga ställdes för att ge oss en uppfattning om respondentens relation till banker i 

allmänhet samt gav oss en inledande uppfattning om dennes lojalitetstänk. Detta då Parment 

(2012) beskrivit millennials som en generation som är mindre lojal mot varumärken vilket 

således kan innebära att de faktiskt inte har någon huvudbank. 

 

Är du kund i flera banker?  

- Precis som frågan ovan ställdes denna fråga för att skapa en uppfattning om respondentens 

lojalitet till varumärken och banker. Den fungerade även inledande till vad intervjuns 
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huvudsyfte var; att fånga upp varför respondenterna använde en applikation med snarlika 

tjänster som bankens egna men som tillhandahålls av en annan aktör. 

 

Vad har du för relation till din huvudbank?  

- Även denna fråga ställdes för att ge oss en uppfattning om respondentens lojalitet till sin 

huvudbank. Den gav oss en fördjupad förståelse för varför respondenterna vänt sig till andra 

aktörer än enbart sin huvudbank vad gäller sina bankärenden. 

 

Vilka kanaler använder du för dina bankärenden? Exempel: internetbanken, mobilbanken, 

fysiskt bankkontor. 

- Millennials beskrivs som en tekniskt kunnig generation (Parment 2012) och denna fråga 

ställdes för att eventuellt bekräfta detta men även för att ge oss en uppfattning om 

respondentens kundbeteende. Om respondenten använder sig av internetbank eller mobilbank 

kan det vara ett tecken på att personen föredrar enkelhet och bekvämlighet (i form av att inte 

behöva besöka ett bankkontor) medan en respondent som besöker banken för att göra sina 

ärenden istället föredrar exempelvis en personlig kontaktperson på banken.  

 

Använder du någon av kanalerna mer eller mindre? 

- Frågan ställdes som en följdfråga för att nå ett mer omfattande svar på tidigare ställd fråga. 

 

Hur ofta besöker du banken(fysiskt)?  

- Denna fråga ställdes i enlighet med övriga frågor som behandlar vilka kanaler 

respondenten använder. Vi ville fortsätta fördjupa vår förståelse för kundbeteendet hos 

respondenten. Ett svar som kunnat antyda på att respondenten aldrig besöker bankkontoret 

hade eventuellt kunnat stärka Leons (2018) teori om att millennials föredrar bekvämlighet. 

 

Vad är din inställning till bankapplikationer? 

- Parment (2012) presenterar att millennials är teknologiskt kunniga. Detta samtidigt som 

Leon (2018) påvisar att millennials är en generation som vill kunna göra sina ärenden 

bekvämt. Denna fråga ställdes vidare för att dels förstå varför respondenten använder sig av 

mobilapplikationer vilket hör samman med kundbeteendet hos respondenten. 
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Använder du din huvudbanks applikation? 

- Frågan ställdes för att förstå respondentens kundbeteende och om respondenten redan är 

van att använda sig av applikationer för att utföra sina bankärenden. Balestrin Espartel, 

Basso, Dutra de Barcellos, Lampugnani Marafon och Rech (2018) presenterar bland annat 

att ett gott självförtroende vid användandet påverkar faktorer som risktolerans. 

 

Till vilka ärenden? 

- Frågan ställdes för att få ett fördjupat svar av ovanställda fråga. 

 

Generellt om applikationen 

Vilken applikation använder du och vad för tjänst erbjuder den? 

- Vilken applikation respondenten i fråga använder har ingen avgörande roll för studien utan 

frågan ställdes utifrån att fånga upp det urval av applikationer som studien åsyftar. Således 

fungerade denna fråga, likt frågan om åldersurvalet, som en kontrollfråga för att se att 

respondenten faktiskt är aktuell för att medverka i studien.  

 

Hur kom du i kontakt med/Hur fick du veta att applikationen finns? 

- Denna fråga ställdes med syftet att förstå hur respondenten blir påverkad att använda en 

produkt. Både Leon (2018) och Taken Smith (2012) talar om word-of-mouth och att det ska 

vara ett effektivt sätt att marknadsföra sin produkt när det kommer till att attrahera just 

millennials. Detta samtidigt som Powers och Valentine (2013) belyser att det finns 

svårigheter att nå ut till millennials genom traditionell marknadsföring.  

 

Vad skulle du säga är de främsta faktorerna/anledningarna som motiverar eller attraherar dig 

till att använda applikationen? 

- Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka vilka faktorer som påverkar millennials 

att använda dessa applikationer. Denna fråga ställdes med grund i syftet för att få förståelse 

för varför respondenten använder applikationen samt om det finns vissa faktorer som 

påverkar mer eller mindre. 

 

Hur tycker du att applikationen och din banks applikation skiljer sig åt?  

- Frågan ställdes för att undersöka om respondenten upplever applikationerna olika. 

Bearries, Hannachi och Yahia (2017) talar om att millennials värderar emotionellt värde 

högre än funktionellt värde. Samma författare säger att generationen uppskattar att 
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applikationen är rolig samtidigt som Leon (2018) belyser att millennials vill att applikationen 

ska vara enkel och även funktionell med tanke på att millennials upplevs som en bekväm 

generation.  

 

Är du nöjd med applikationen och den tjänst den erbjuder? 

- Frågan ställdes för att fungera som en inledningsfråga till kundnöjdhet och lojalitet. 

 

Vad gör dig nöjd/inte nöjd med applikationen? 

- Frågan ställdes för att ge oss material för vad respondenten (millennials) attraheras av eller 

inte. Bearries, Hannachi och Yahia (2017) talar om att millennials värderar emotionellt 

värde högre än funktionellt värde vilket exempelvis är något som kan analyseras efter ett svar 

på denna fråga.  

 

Lojalitet 

Skulle du kunna tänka dig att testa en annan liknande applikation och varför? 

- Frågan ställdes för att insamla empiri avseende respondentens lojalitet till varumärken samt 

även för att skapa förståelse för dess kundbeteende. Flera författare, bland andra Parment 

(2012), skriver att millennials tenderar att vara mindre lojala mot varumärken. Genom denna 

fråga skapas förståelse för just hur respondenten ser på lojalitet.  

 

Hur värderar du långvariga relationer till varumärken? 

Hur värderar du en långvarig relation till applikationen? 

Hur värderar du en långvarig relation till din huvudbank? 

- Med dessa tre ovanstående frågor fortsatte vi att undersöka hur respondenten ser på 

lojalitet. Frågorna hjälpte oss att få en fördjupad och omfattande bild av synen på lojalitet 

samt om den förändras beroende på vad som åsyftas. 

 

Risk 

Appen erbjuder tjänster som är av finansiell karaktär, vilka risker identifierar du med appen? 

Utveckla gärna bortom den finansiella risken, det vill säga risken att förlora pengar. 

- Akuturan och Tezcan (2012) redogör för att olika typer av risk kommer att påverka den 

yngre kunden. De definitioner och indelningar av risk som i synnerhet kan utformas avseende 

kundbeteende vid konsumtion via internet är finansiell risk, psykologisk risk och risk som kan 

kopplas till tidsåtgång och tillgänglighet menar Forsythe och Shi (2003). Genom att be 
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respondenterna utveckla ville vi göra dem medvetna om att många definitioner faller in under 

begreppet risk och att vi därigenom minskade risken att få för vagt material. 

 

Ser du några skillnader vad gäller risk om du jämför din huvudbank och applikationen? 

- Denna fråga ställdes för att få än mer riktning mot studiens tema och de nya 

applikationerna. Frågan fördjupade även materialet som genererats av ovan ställda fråga. 

 

Sociala normer och press 

Lyssnar du på rekommendationer från din omgivning som vänner, modern media etc? 

- Akturan och Tezcan (2012) menar på att en persons vilja och/eller förmåga att adaptera till 

mobile banking i hög grad kommer att påverkas av vänner, familj och samhället i stort. Även 

Leby Lau och Tan (2015) visar på att social influens direkt påverkar attityd till adaption av 

mobile banking.   

 

Varför/Varför inte? 

- Denna följdfråga ställdes för att svaret på tidigare frågor skulle fördjupas och bli utförligt. 

Detta för att innehållet i svaret skulle generera så mycket material att analysera som möjligt 

till studien. 

 

Om ja, hur tror du att din omgivning har påverkat anledningen till att du använder dig av 

applikationen?  

- Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden och för att bidra till ökad förståelse har vi 

fokuserat på de argument, tankar, tolkningar och idéer som berörd respondent uttryckte. 

Detta innebär att vi, enligt Bryman och Bell (2013) och Brinkmann och Kvale (2008), har haft 

fokus på respondenternas perception och upplevelse. Genom att ställa frågan “Hur?” gav vi 

respondenten möjlighet att uttrycka denna perception och upplevelse mer djupgående. 

 

Skulle du själv kunna rekommendera applikationen till andra?  

- Enligt De Oliveira Santini, Hoffmann Sampaio & Junior Ladeira (2017) kommer en nöjd 

kund att tala gott om produkten eller tjänsten, så kallad word-of-mouth. 
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Varför/Varför inte? 

- Denna följdfråga ställdes för att svaret på tidigare frågor skulle fördjupas och bli utförligt. 

Detta för att innehållet i svaret skulle generera så mycket material att analysera som möjligt 

till studien. 

 

Avslutningsvis: 

Var det några frågor du upplevde var otydliga eller svåra? 

- Denna fråga ställdes dels för att låta respondenten återkoppla till frågor denna tyckte var 

svåra så att möjligheten gavs att gå igenom frågan igen. Den gav oss även vägledning till 

övriga intervjuar för att säkerställa att frågan inte upplevdes otydlig framåt i studien. 

 

Vill du tillägga något? 

-Denna fråga ställdes för att ge respondenten möjlighet att tillägga sådant som den 

exempelvis inte upplevde föll inom ramen för de frågor som ställdes, men som ändock kunde 

vara intressant för oss. 

 

 


