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Sammandrag   

Utvecklingen av teknologin har lett till att mobiltelefoner har fått ett utökat 

användningsområde, och ett av dessa är mobila betaltjänster. En av de mobila 

betaltjänsterna på marknaden är Swish, som skapad genom ett samarbete mellan de 

svenska storbankerna. För att konsumenter ska acceptera och börja använda en ny 

tjänst krävs det ett förtroende hos konsumenterna för tjänsten, och detta förtroende 

byggs med hjälp av det som kommuniceras om företaget. Denna studie har undersökt 

de olika kommunikationskanalernas påverkan på konsumenters beslut att använda 

Swish och hur detta är kopplat till förtroende. Studien har utförts i form av en 

enkätundersökning och resultatet av undersökningen visade att de 

kommunikationskanaler som konsumenter har förtroende för är även de som påverkar 

deras beslut i störst utsträckning. Relationell word of mouth var den 

kommunikationskanal som bidrog till förtroende i högst grad och visade även sig ha 

störst påverkan på beslutet att börja använda Swish. Dock tyder resultatet på att 

påverkan av relationell WOM på användandet inte är lika kraftig om det inte stöttas 

av användningen av direkta kommunikationskanaler, så som annonsering och 

information på hemsidor.  
 

 

Nyckelord: Word of mouth, Förtroende, Kommunikationskanal, Mobil betaltjänst  
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1. Inledning 

I takt med teknologins utveckling har mobilen blivit ett allt viktigare hjälpmedel i 

vardagen. Utvecklingen av mobiltelefoner har öppnat för nya sätt att nyttja dem och 

ett av de nya användningsområdena är betalning. Så kallade mobila betaltjänster 

möjliggör för användare att genomföra både överföringar och betalningar med hjälp 

av en smartphone-applikation (SvD, 2012a). Under det senaste året har antalet mobila 

betaltjänster ökat markant på marknaden (SvD, 2012a). Eftersom de mobila 

betaltjänsterna är en ny typ av tjänst och därför relativt outforskat av konsumenter är 

det viktigt att de känner förtroende för tjänsterna för att ta steget att börja använda 

dem (SvD, 2012a). Det gäller i synnerhet eftersom det handlar om användarnas egna 

pengar och att tjänsterna därför måste upplevas som trygga (Mobil, 2013).     

1.1 Problembakgrund 

Att konsumenter väljer att börja använda sig av nya teknologier, så som mobila 

betaltjänster, är det första steget mot acceptans av teknologin och dess eventuella 

framgång (Chandra et al., 2010). Problemet med nya tjänster är dock att de ofta är 

förknippade med osäkerhet hos konsumenter. Det beror på att konsumenter har 

begränsad kunskap om innovationens funktion och egenskaper och har därför svårare 

att förutse vad följderna blir av ett eventuellt användande (Avlonitis et al., 2001).  

 

Mobila tjänster har tidigare visat sig skapa osäkerhet hos konsumenter då de upplever 

att det finns risk för monetära förluster genom säkerhetsintrång och att personlig 

information riskerar att komma i fel händer (Li & Bai, 2010). Denna osäkerhet har 

även visat sig vara central i en konsumentundersökning gjord av SBAB Bank, där det 

främsta orosmomentet kring mobila betaltjänster var just säkerhetsfrågan (SBAB 

Bank, 2012).  
 

Vid tjänster som innefattar monetära transaktioner är förtroendet av avgörande 

betydelse då osäkerheten generellt är större för dessa typer av tjänster (Chandra et al., 

2010). De orosmoment som finns kring nya tjänster och i synnerhet mobila 

betaltjänster innebär därför att förtroende blir av betydelse för att konsumenter ska 

börja använda tjänsterna. Generellt är förtroende en viktig faktor i många sociala och 
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ekonomiska sammanhang som innehar en viss nivå av osäkerhet (Gefen, 2000). En 

hög nivå av förtroende hjälper inte bara att uppfylla konsumenters förväntningar, utan 

minskar även den osäkerhet och den upplevda risken kring en ny tjänst. Känner 

konsumenter förtroende för de teknologiska aspekterna och företaget som står bakom 

tjänsten ökar acceptansen, medan ett bristande förtroende har motsatt effekt. (Pavlou, 

2003.) 

 

Eftersom konsumenter inte har någon tidigare erfarenhet av nya tjänster blir den 

information som de tar in via olika kommunikationskanaler av stor vikt för deras 

beslutstagande (Rogers, 2003). Tidigare vetenskapliga studier (Rogers, 2003., Sun et 

al., 2008) har behandlat word of mouth (WOM) som en viktig kommunikationskanal 

för varför konsumenter börjar använda sig av nya tjänster. WOM syftar på 

informationsutbyte i form av kommunikation mellan individer och har visat sig vara 

en betydelsefull informationskälla för konsumenter i introduktionen av nya varor och 

tjänster (Arndt, 1967). Anledningen är att individer känner förtroende i synnerhet för 

information som kommer direkt genom kommunikation med och från personer de 

känner (Rogers, 2003). Den ursprungliga definitionen av WOM har även kommit att 

modifierats i och med utvecklingen av internet. Det innebär att kommunikationen nu 

kan förekomma med teknologiska hjälpmedel och inte längre måste ske mellan 

personer som är bekanta utan även mellan personer som aldrig tidigare har träffats 

(Kawakami et al., 2013) 

1.2 Problematisering 

Swish är en mobil betaltjänst som lanserats på den svenska marknaden under det 

senaste året och möjliggör för transaktioner mellan privatpersoner via en smartphone-

applikation (Swish, 2013). Eftersom att Swish är en ny tjänst har konsumenter sedan 

tidigare ingen erfarenhet av dess funktion och egenskaper vilket gör att information 

blir av essentiell betydelse för att skapa förtroende för tjänsten. Hur konsumenter tar 

in och tolkar information från olika kommunikationskanaler beror dock till stor del på 

vilket förtroende de har för de olika kanalerna (Carlson et al., 2010). Därför kan 

konsumenters förtroende påverkas i olika utsträckning beroende på vilken 

kommunikationskanal de kommer i kontakt med.  
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WOM har i tidigare studier visat sig ha ett starkt samband med förtroende och i sin tur 

att konsumenter börjar använda nya tjänster vilket gör det intressant att undersöka 

dess betydelse även för mobila betaltjänster. Genom att undersöka vilket förtroende 

konsumenter har för WOM och de kommunikationskanaler som har använts för att 

marknadsföra Swish går det förhoppningsvis att utläsa hur förtroendet för olika 

kanaler i sin tur påverkar konsumenter att börja använda tjänsten Swish.  

1.3 Syfte  

Denna studie ämnar undersöka hur förtroende för olika kommunikationskanaler 

påverkar konsumenters beslut att börja använda Swish. 

2. Teoretiskt ramverk 

Denna del innehåller en genomgång av begreppet förtroende och olika dimensioner 

av det för att ge en inblick i hur det kan påverka konsumenter. Senare behandlas olika 

kommunikationskanaler vilka delas upp i word of mouth och de kanaler som använts 

för att marknadsföra Swish. 

2.1 Förtroende  

För att förtroende ska bli relevant att diskutera måste det finnas en risk involverad i 

situationen. Graden av förtroende påverkar således vilken risk en person är villig att 

ta. Därmed leder ett högre förtroende till att en person är villig att ta större risker, 

medan ett lägre förtroende hämmar risktagandet. (Mayer et al., 1995)  

Förtroende kan i en bred definition beskrivas som viljan att förlita sig på en partner 

till vilken man känner tillit (Moorman et al., 1992). I denna uppsats definieras 

förtroende generellt som ena partens tro att motparten kommer att uppfylla dess 

förväntningar utan att utnyttja eller ta fördel av dennes situation (Mayer et al., 1995).  

2.1.1 Två dimensioner av förtroende       

För att en konsument ska börja använda en tjänst behövs det olika dimensioner av 

förtroende, både förtroende för företaget såväl som förtroende för teknologin 

(Chandra et al., 2010).  
 

Förtroende för företag  
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Konsumenters uppfattning om ett företag kan influera både dess förtroende och 

köpintention. De flesta konsumenter anser att ju större företag desto större möjlighet 

att uppfylla deras önskemål och krav (Chen & Chang, 2008). Att företaget har ett 

starkt varumärke är även det viktigt då det skapar en högre nivå av tillit hos 

konsumenter (Matzler et al., 2008). Genom att konsumenter har förtroende för 

varumärket skapas det lojalitet hos konsumenter som ökar intentionerna att använda 

varumärkets varor eller tjänster. Ett företags rykte är framförallt viktigt när 

konsumenter inte har någon tidigare erfarenhet av företaget. Att höra från någon 

annan att ett företag är pålitligt kan minska den osäkerhet som kan finnas med att 

interagera med ett nytt eller okänt företag (McKnight et al., 2002).  
 

För nya aktörer på marknaden är det problematiskt att skapa samma förtroende 

gentemot konsumenter som välkända företag förmår att göra. Det beror på att 

konsumenter saknar information om företaget sedan tidigare och därför har svårare att 

utläsa vilka konsekvenser ett eventuellt handlade kan få. (McKnight et al., 2002.) 

Enligt McKnight et al. (2002) leder kontinuerlig interaktion mellan konsument och 

företag till nödvändig information för konsumenter genom att denne observerar vilka 

konsekvenser ett handlande kan leda till. Det kan allt eftersom skapa ett förtroende för 

företaget eftersom att de då har kunskap om vad företaget erbjuder och att de kan lita 

på de varor och produkter som erbjuds (McKnight et al., 2002). 
 

Förtroende för teknologi 

Att konsumenter har förtroende för teknologin bakom tjänsten påverkar om de väljer 

att börja använda den (Gefen, 2000). Det har i synnerhet visat sig vara viktigt vid 

transaktioner som sker online (till exempel e-handel) där förtroende för teknologin i 

slutändan påverkar konsumenters köpintentioner. De teknologiska aspekter som 

påverkar konsumenters förtroende kan innefatta att systemet upplevs säkert och 

trovärdigt och att det inte finns någon risk för monetär förlust eller förlust av privat 

information (Chandra et al., 2010). För konsumenter är det dock svårt att uppfatta och 

avgöra om en teknologi är säker eller inte. Det beror på att konsumenter inte har 

kunskap om teknologin och därför baserar sin uppfattning på andra faktorer. 

Konsumenters förtroende för teknologin kan exempelvis skapas genom att de måste 

signera varje transaktion eller använda sig av en personlig PIN-kod för att minska 

risken för intrång. För företagen som erbjuder mobila betaltjänster blir det därför 
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viktigt att informera allmänheten om säkerheten i tjänsterna genom reklamkampanjer 

och annan publicitet eftersom att det påverkar konsumenter att uppleva tjänsten som 

säker trots att de har lite kunskap om den teknologiska infrastrukturen. (Cyril et al., 

2008)  

2.2  Kommunikationskanal 

Ordet kanal betyder förmedlare eller medium och är en teknik för sändaren att sprida 

sitt budskap (Weibull, 2002). En kommunikationskanal har definierats som det som 

möjliggör för att ett meddelande överförs och når sin tänkta mottagare (Fiske, 1997). 

Utifrån definitionerna görs i denna uppsats ingen åtskillnad av begreppen kanal och 

medium utan ses båda som ett sätt att förmedla information i form av ett budskap eller 

meddelande till en mottagare.  

Kommunikationskanaler kan delas upp utefter hur företag kan påverka informationen 

från dem. Det finns kanaler som för företagen är direkt påverkbara, vilka är de kanaler 

som de själva väljer att använda sig av i form av exempelvis tv-reklam, annonsering 

och webbsidor. Kanaler där meddelandet endast kan påverkas indirekt innefattar till 

exempel kommunikationen mellan en eller flera individer, vilket kan definieras som 

WOM (Dahlén & Lange, 2009) Med indirekt påverkan menas att företaget till viss del 

kan påverka det budskap som förmedlas mellan individer, genom att de exempelvis 

erbjuder bra produkter eller tjänster som gör konsumenter nöjda, men att de inte har 

direkt befogenhet över kanalen som förmedlar ut budskapet (Parment, 2008). 
 

Utifrån Dahlén och Langes (2009) definitioner delas kommunikationskanalerna i 

denna studie upp i indirekta och direkta kanaler för att göra en tydlig särskiljning 

mellan de kanaler som företaget har mer och mindre möjlighet att påverka.  

2.3 Indirekta kanaler 

2.3.1 Word Of Mouth 

WOM fungerar som ett informationsutbyte mellan användare och icke-användare där 

budskapet varken skapas eller sponsras av tillverkaren eller ett närstående företag 

(Kawakami et al., 2013). WOM skapas när personer börjar dela information eller 

idéer med andra och har visat sig kunna komplettera och förstärka effekten av 

kommersiell marknadsföring som exempelvis annonsering och direktreklam (Sun et 
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al., 2006). Genom att konsumenter delar med sig av sina erfarenheter om en tjänst 

eller produkt kan det skapa en dominoeffekt som i sin tur påverkar andra konsumenter 

att vilja ha eller börja använda en tjänst eller produkt. (Huang et al., 2011.) 

 

Tidigare definitioner har syftat till att WOM sker genom oral person-till-person 

kommunikation (Arndt, 1967., Huang et al., 2011), och oftast mellan personer som 

känner varandra (Sun et al., 2006). Begreppet WOM har dock kommit att utökas 

genom den digitala utvecklingen och gjort att kommunikation inte längre behöver ske 

oralt eller mellan personer som har en relation sedan tidigare. Framförallt internet har 

ökat flödet av WOM genom att information kan spridas snabbare och till fler personer 

än tidigare (Sun et al., 2006). Detta genom bland annat sociala medier vilket räknas 

som webbaserade tjänster där personer kan dela tankar, åsikter, innehåll och relationer 

med andra användare (Waters et al., 2009). 

2.3.2 Relationell och icke-relationell WOM 

Informationsutbyte mellan personer som känner varandra har tidigare definierats som 

personlig WOM medan kommunikation mellan individer som aldrig tidigare träffats 

har definierats som icke-personlig WOM (Kawakami et al., 2013). Utifrån Kawakami 

et al:s (2013) definition kan personlig WOM därför ses som informationsutbyte 

mellan personer som har en relation till varandra, det vill säga en relationell WOM. 

Icke-personlig WOM syftar till utbytet mellan personer som inte har någon relation 

sedan tidigare, vilket ger en icke-relationell WOM. 

 

Eftersom att oralt informationsutbyte oftast förekommer mellan personer som har en 

relation sedan tidigare sker utbytet av information på internet till stor del mellan 

personer som inte har någon tidigare relation. Därför måste individer i högre 

utsträckning värdera hur sanningsenlig informationen är när den delges av en icke-

relationell person eftersom de inte känner personen som har delgett informationen 

(Huang et al., 2011). Detta har sin grund i att individers förtroende oftast är starkare 

för personer vilket man har en personlig relation till (Rogers, 2003).  

2.4 Direkta kanaler 

2.4.1 Företags hemsida 

För företag är den egna webbplatsen en viktig kommunikationskanal då de fungerar 
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som en central plattform för kontakter och konsumenter (Larsson, 2008). Företaget 

har genom den egna hemsidan själv full kontroll över vilken information som finns 

tillgänglig och hur de vill uppfattas. För konsumenter är det viktigt att informationen 

på hemsidan är lättförståelig och användbar för att de ska känna förtroende (Chen & 

Chang, 2008). En hemsida som håller hög kvalitet enligt konsumenter skapar i sin tur 

en förbättrad uppfattning om företagets kompetens, integritet och välvilja (McKnight 

et al., 2002). Det kan i sin tur påverka konsumenters intentioner till att använda 

företagets varor eller tjänster.  
 

En hemsida klassificeras som ett aktivt media därför att det kräver att publiken är 

aktiv för att reklamen ska uppmärksammas. Med det menas att publiken aktivt måste 

leta upp reklamen eller läsa den. Således gör individen själv ett val att exponeras för 

kanalen genom att frivilligt gå in på webbplatsen för att ta del av informationen. 

(Dahlén & Lange, 2009.)  

2.4.2 Företags Facebooksida 

Antalet sociala medier har de senaste åren ökat både till användarantal och i innehåll, 

vilket gör att medierna idag är attraktiva utrymmen för företag att synas på (Waters et 

al., 2009). Genom sociala medier som Facebook har företagen möjlighet att genom en 

egen sida eller ett konto dela information om företaget och dess tjänst/produkt och 

även möjliggöra för kundfrågor och diskussioner (Carrera et al., 2008). Möjligheten 

för företag att synas inom sociala medier har därmed skapat nya sätt för konsumenter 

att söka och ta in information. På företagens Facebooksidor går det exempelvis att ta 

del av information om tjänsten eller produkten, hur den fungerar och även hur man 

kommer i kontakt med företaget (Facebook, 2013). 
 

Ett företags Facebooksida kan klassificeras som ett aktivt media då det precis som en 

hemsida kräver att konsumenter gör ett aktivt val att gå in på sidan för att exponeras 

för den information som kanalen förmedlar ut.  

2.4.3 Digital annonsering     

Företag placerar allt större del av sin budget på digital annonsering och främst inom 

sociala medier (Huang et al., 2011). Facebook erbjuder exempelvis möjligheten för 

företag att köpa annonsutrymme på sidan, vilket inneburit att annonseringen på 

Facebook ökat markant det senaste året (Sydsvenskan, 2012). Digital annonsering 
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erbjuder många olika lösningar och bland dessa finns exempelvis bannerannonser1 

(Dahlén & Lange, 2009). Digitala annonser räknas till de passiva medierna, vilket 

innebär att de inte kräver att publiken är aktiv för att reklamen ska uppmärksammas. 

Annonserna trängs på ett mindre utrymme och tätt intill övrig information på 

datorskärmen, vilket innebär att konsumenter har svårt att undgå dem. Fördelen med 

denna typ av kanal är att det är lättare att få reklamen uppmärksammad, medan 

nackdelen är att den uppmärksammade reklamen ofta får mindre effekt. (Dahlén & 

Lange, 2009.) Det faktum att annonseringen på internet har ökat har även bidragit till 

att det väsentliga för konsumenter blivit svårare att urskönja (Kim et al., 2010).  

2.4.4 Annonsering i skyltfönster  

Annonsering och affischering i skyltfönster ingår även de i kategorin av passiva 

medier (Dahlén & Lange, 2009). Eftersom dessa kommunikationskanaler är en del av 

omgivningen och inte något man behöver söka efter är de något som publiken 

exponeras för oavsett om de vill eller inte (Dahlén & Lange, 2009). Därför har 

skyltfönster en hög uppmärksamhetsgrad och når en bred publik i snabb takt (Larsson, 

2008). Som tidigare nämnt är däremot effekten av marknadsföringen via passiva 

medier oftast mindre eftersom kommunikationskanalen inte kräver engagemang från 

publiken, utan meddelandet kan lätt falla i glömska eller blir ett i mängden (Dahlén & 

Lange, 2009).  

2.5 Operationalisering 

Det teoretiska ramverket bildar denna studies underlag för att identifiera och 

undersöka sambanden mellan kommunikationskanalerna, förtroende och 

konsumenters användning av Swish. För att klargöra ur vilket perspektiv de olika 

delarna av teorin behandlas och vilka samband som ämnas undersökas i uppsatsen har 

detta illustrerats i Figur 1 nedan. Figuren kan förklaras genom att förtroendet för en 

kommunikationskanal som tidigare nämnt påverkar hur konsumenter tolkar och 

värderar den information som kanalerna förmedlar ut. Det som förmedlas genom både 

de direkta och indirekta kommunikationskanalerna skapar och påverkar i sin tur 

                                                
1 Annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en 

sidas huvudsakliga innehåll. (Nationalencyklopedin, 2013) 
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förtroende för både teknologin och för företaget, vilket krävs för att konsumenter ska 

börja använda en ny tjänst.  

 

 

Figur 1. Ramverk för kommunikationskanalers påverkan på användandet av Swish 

 

3. Metod  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur WOM och andra 

kommunikationskanaler påverkar konsumenters val att börja använda en mobil 

betaltjänst. För att studera detta används den mobila betaltjänsten Swish som 

undersökningsobjekt för studien. Detta då det är en nyligen lanserad mobil betaltjänst 

på den svenska marknaden. Framförallt valdes Swish då det inte finns något 

tvingande incitament för konsumenter att börja använda tjänsten, med andra ord kan 

konsumenten använda sig av andra snarlika tjänster för att utföra liknande ärenden. 

Det ger möjligtvis en ökad betydelse för kommunikationskanalerna i deras påverkan 

på konsumenternas beslutstagande.  

 

Den insamling av sekundärdata som skett är i form av tidigare studier och publicerat 

material. För att få tillgång till primärdata har insamlingen skett genom en kvantitativ 

metod i form av en enkätundersökning. Valet att genomföra en enkätundersökning 

gjordes då det är en metod som kan hjälpa författare vid analytiska undersökningar, 

vilket denna studie ämnar vara. Med analytisk studie menas att ämna undersöka och 
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förklara samband mellan olika variabler, och framförallt orsak-verkan effekter 

(Saunders et al., 2007).  För att få underlag till vilka kommunikationskanaler som 

skulle avhandlas teoretiskt, samt underlag till enkätundersökningen genomfördes en 

förstudie. Förstudien som gjordes var av en mer kvalitativ metod, i form av 

mailkorrespondens. Utöver detta gjordes även en kartläggning av Swish använda 

kommunikationskanaler för att se utformning, format och placering av information i 

varje kanal.  

3.1 Förstudie  

Då syftet med denna uppsats delvis bygger på hur de använda 

kommunikationskanalerna i marknadsföringen av Swish påverkar konsumenters 

beslut att börja använda tjänsten var det av vikt att identifiera vilka kanaler som har 

använts. Därför kontaktades Swish Facebook-ansvarige via ett personligt meddelande 

på Facebook varpå frågan om marknadsföringen för Swish hänvisades till Per Ekwall 

på designbyrån The World Loves (TWL). Varför denna fråga hänvisades till Ekwall 

är eftersom de olika bankerna inte har någon som är gemensamt ansvarig för tjänstens 

marknadsföring, utan att de istället tar hjälp av TWL för dessa ansvarsområden. Detta 

är anledningen till varför kontakten enbart skedde med Ekwall.   

Kontakten med Ekwall skedde via mail där frågan i det första mailet var av öppen 

karaktär då det möjliggör för respondenten att definiera och beskriva situationen. Det 

ger även möjlighet att få mer omfattande och utvecklade svar eftersom frågan 

uppmuntrar den intervjuade att svara på frågan som de själva önskar. (Saunders et al., 

2007.) Att frågan var av öppen karaktär bidrog dock möjligtvis till att det första svaret 

som mottogs inte var tillräckligt detaljerat och utförligt och därför fortsatte 

mailkorrespondens för förtydliganden och vidare utveckling av 

svaren.  Informationen från förstudien användes sedan som avgränsning för teorin 

samt grund för enkätundersökning. Utefter de tre kategorier som 

kommunikationskanalerna delats upp i enligt Ekwall identifierades följande separata 

kanaler: 

 

o Swish Facebooksida 

o Swish hemsida 

o Bankernas hemsidor 
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o Annonsering i skyltfönster 

o Digital annonsering 

3.2 Urval 

Vid genomförandet av enkätundersökningen har det gjorts ett urval bland de 

respondenter som anses vara av intresse för denna studie. Den utvalda målgruppen är 

personer inom åldersspannet 18 till 30 år. Den undre gränsen, 18 år, sattes då det är 

vid den åldern som man får eget ansvar för sin ekonomi och därför även har möjlighet 

att använda tjänsten Swish. Den övre gränsen sattes för att avgränsa studien till en ung 

målgrupp som i stor utsträckning är digitalt orienterad. De som ingår i målgruppen 

tillhör en del av generationen som vuxit upp omgivna av en digital och kommersiell 

omvärld. Denna generation har även i tidigare studier konstaterats vara svårare för 

företag att nå (SvD, 2012b), samtidigt som det även visats att de har lättare att ta till 

sig ny teknik (Internet Data Group, 2013). Därför blir det av intresse att utröna vilka 

kommunikationskanaler målgruppen själva anser påverka dem samt undersöka hur de 

har påverkats. 

3.3 Enkätundersökning 

Med grund i svaren från Ekwall samt den teoretiska bakgrunden utarbetades frågorna 

till enkätundersökningen. Eftersom att enkätundersökningen utgick från WOM och de 

kommunikationskanaler som använts i marknadsföringen av Swish blev kanaler 

utöver dessa inte av intresse för studien. Frågorna som ställdes var av olika karaktär 

beroende på vilken typ av information som efterfrågades i dem. I två av frågorna fick 

respondenten gradera sin åsikt avseende olika faktorer på en skala mellan 1-5. Den 

fem-gradiga skalan valdes då det ger en nyansering av åsikter och attityder i svaren 

utan att vara för brett. Denna typ av gradering på en skala används för att kunna 

jämföra faktorerna mot varandra och tyda konsumenters attityd gentemot dem 

(Saunders et al., 2007). I tre frågor fick respondenten kryssa i ett eller flera alternativ, 

då syftet var att undersöka kännedom om faktorerna. När frågorna var formulerade 

skickades en testomgång av enkäten ut till personer, inom den åldersbestämda 

målgruppen, som fick besvara enkäten och sedan återkomma med åsikter om hur 

enkäten uppfattades. Att genomföra en testomgång av enkätundersökningen ger 

indikation på om frågorna är enkla att förstå och besvara och det visar även på 
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frågornas reliabilitet och hur passande de är för studien (Saunders et al., 2007). Efter 

testomgången genomfördes justeringar och tillägg i enkäten innan den förmedlades 

till tänkta respondenter.  

 

Enkätundersökningen förmedlades endast via Facebook i form av personliga 

meddelanden. Urvalet av vilka som enkäten förmedlades till skedde baserat på 

tillgängliga Facebook-vänner samt dess ålder. Anledningen till valet var för att få svar 

inom den önskade målgruppen samt för att göra det mer personligt och på så sätt 

förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. Detta innebar att den inte var öppen för alla att 

fylla i utan endast för de som fått länken skickad till sig. Att enkäten endast 

förmedlades via Facebook innebar dock en begränsning för undersökningen eftersom 

en förutsättning blir att samtliga respondenter måste ha ett aktivt konto på Facebook. 

Dock anses denna begränsning inte ha en betydande påverkan eftersom användandet 

av Facebook är så pass utbrett och har ca 4 700 000 medlemmar bara i Sverige 

(Facebookskolan, 2013). Enkäten var tillgänglig och möjlig att svara på i två dygn, 

och antalet respondenter blev 140. Den korta tidsperioden som enkäten var tillgänglig 

berodde på att svarsfrekvensen var hög till en början men snabbt minskade efter ett 

antal timmar. Det andra dygnet var antalet respondenter mycket lågt och vid 

tidpunkten då enkäten stängdes ner hade inkommande svar avstannat helt. Hade 

enkäten varit tillgänglig under en längre tid så hade det varit möjligt att få fler svar 

vilket skulle ge ökat underlag för studien, men samtidigt är det dock svårt att avgöra 

hur många fler svar den extra tiden skulle ge. 

 

Enkäten var en webbenkät och utformades på plattformen Webbenkater.com. 

Fördelarna med att genomföra en webbenkät är att det går snabbt att distribuera och 

sprida samt att det förenklar registreringen av resultat (Trost, 2012). Totalt skickades 

enkäten ut till 313 personer, varpå 140 personer svarade mellan dagarna 2013-05-06 

till 2013-05-08. Anledningen till att enkäten skickades ut till 313 personer var att de 

var inom den tänkta målgruppen samt på Facebook vänner med eller bekanta till oss 

som genomförde undersökningen. Vid enkätundersökningar som förmedlas och 

genomförs över internet så beror hur många svar och dess kvalité på motivationen att 

svara (Saunders et al., 2007). Då samtliga respondenter har någon form av personlig 

koppling till oss, antingen direkt eller via gemensamma bekanta, så anser vi 
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motivationen att svara på enkäten var personlig och med syfte att hjälpa en vän. Den 

personliga kopplingen kan tänkas ge andra konsekvenser på urval eftersom det blir ett 

relativt snävt urval med en förmodad homogen grupp då många av respondenterna 

kommer från samma stad, bor i samma stad och har snarlika sysselsättningar. 

Enkätundersökningen bestod endast av 8 frågor och detta med anledningen att 

eftersträva en hög svarsfrekvens och inte riskera att respondenterna tröttnade och inte 

tänkte över sina svar, vilket det finns en risk för när enkäten innehåller för många 

frågor (Saunders et al., 2007). Svarsfrekvensen hade möjligtvis ökat om man gav 

ytterligare incitament för att svara, i någon form av belöning eller liknande (Saunders 

et al., 2007).  

 

I den genomförda enkätundersökningen samlades totalt 140 svar in, varav sex 

respondenter ej slutförde hela enkäten och tre personer var utanför den tänkta 

målgruppen. Således baseras de svar som redovisas på de 134 personer som alla 

ingick i undersökningens målgrupp och som slutförde hela enkäten. Könsfördelningen 

bland respondenterna var 47 procent kvinnor och 53 procent män, vilket innebär att 

undersökning var relativt jämn i könsfördelningen. Medelåldern hos undersökningens 

deltagare var cirka 23 år, och åldersspridningen mellan 18 år till 29 år, vilket täcker 

större delen av tänkta målgruppen.  

 

Svarsalternativen i frågorna baserades på de kommunikationskanaler som använts i 

marknadsföringen av Swish, samt relationell och icke-relationell WOM. För att göra 

enkätalternativen lättförståeliga för respondenten översattes benämningen på 

kanalerna. Icke-relationell WOM blev alternativet “kommentarer och åsikter på 

internet”, relationell WOM blev “vänner/bekanta” och digital annonsering blev 

“annonsering på internet”. Övriga kommunikationskanaler har samma benämning i 

enkät som i det teoretiska ramverket. 

4. Swish 

4.1 Om Swish  

Tjänsten Swish lanserades i början av 2013 under ett eget varumärke och är ett 

samarbete mellan de svenska storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea, 
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Danske Bank, Länsförsäkringar, SEB, och Swedbank och Sparbankerna. Tjänsten 

möjliggör för privatpersoner att skicka och ta emot, det vill säga “swisha”2, pengar via 

sitt mobilnummer genom en smartphone-applikation som kopplas till internetbank. 

Tjänsten förutsätter att användaren har mobilt Bank-ID då det krävs för att identifiera 

transaktionerna. Swish finansieras av avgifter som bankerna tar ut för transaktionerna 

men inledningsvis är tjänsten kostnadsfri hos de flesta av bankerna. (Swish, 2013). 

Sedan lanseringen av tjänsten fram till undersökningens datum (2013-04-24) har 

Swish cirka 320 000 aktiva användare. Till aktiva användare inräknas de som laddat 

ner applikationen och sedan aktiverat Swish i sin internetbank. (Ekwall, 2013).   

4.2 Direkta kommunikationskanaler 

De kommunikationskanaler som används för att marknadsföra Swish delas enligt 

Ekwall (2013) upp i tre olika kategorier: Swish kanal, bankernas kanal och digital 

annonsering. Trots att Swish inte är ett eget företag utan endast ett eget varumärke 

särskiljer alltså Ekwall på tjänstens “egna” kanaler och bankernas använda kanaler. 

Med andra ord går det att påstå att alla kanaler egentligen kan definieras som 

bankernas egna kanaler eftersom att det är bankerna som står bakom tjänsten och 

därför de som marknadsför den.  

4.2.1 Swish kanal  

Swish marknadsförs via en Facebooksida där det kontinuerligt uppdateras information 

och nyheter om tjänsten. På sidan finns bland annat information om hur tjänsten 

fungerar, säkerhet kring tjänsten och hur tjänsten aktiveras. Sidan fungerar både som 

ett sätt att marknadsföra sig men också för att kunna besvara användares funderingar 

och frågor. (Facebook, 2013b)  

Swish marknadsförs via en “egen” hemsida där information finns tillgänglig om bland 

annat hur tjänsten fungerar, säkerhet kring tjänsten och hur tjänsten aktiveras (Swish, 

2013).  

                                                
2 ”Swisha” är ett uttryck som används av Swish. Det innebär att skicka och ta emot, det vill säga 

“swisha” pengar via sitt mobilnummer genom en smartphone-applikation till sina vänner och bekanta. 

(Swish, 2013) 
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4.2.2. Bankernas kanal  

Alla banker som står bakom Swish marknadsför tjänsten på sina respektive hemsidor. 

På hemsidorna finns information om bland annat hur tjänsten fungerar, säkerhet kring 

tjänsten och hur tjänsten aktiveras. (Swish, 2013) 

 

Annonsering av tjänsten sker utanför de samarbetande bankernas kontor, bland annat 

genom digitala skärmar och tryckt affischering i skyltfönster (Ekwall, 2013).  

4.2.3 Digital annonsering 

Swish marknadsförs genom digital annonsering på internet. Annonseringen har bland 

annat skett på Facebook och Dagens Nyheter i form av bannerannonser och på 

Aftonbladet i form av sponsrade inlägg. Utöver de enskilda sidorna har tjänsten även 

annonserats via olika annonsnätverk som Widespace och Adiento. (Ekwall, 2013)  

5. Resultat 

5.1 Var söker respondenterna oftast information om en ny produkt eller 
tjänst?  

Syftet med frågan var att se vilka kommunikationskanaler som respondenterna 

generellt vänder sig till när de söker information om en ny tjänst eller produkt. 

Eftersom att WOM är viktig som kommunikationskanal i introduktionen av nya 

tjänster och produkter var det av intresse att undersöka dess betydelse i förhållande till 

de kanaler som använts för att marknadsföra Swish. Trots att frågan inte syftar till en 

specifik tjänst eller produkt kan det vara av betydelse att undersöka var konsumenter 

generellt tar information för att ge indikation på hur högt de värderar information från 

olika kanaler. Respondenterna hade möjlighet att kryssa i ett eller fler alternativ med 

syftet att inte behöva utesluta någon kanal de ansåg vara viktig.   
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Figur 2.  Var söker du oftast information om en ny produkt eller tjänst? 

 

Att söka information genom vänner och bekanta var vanligast bland respondenterna 

(35 procent), medan informationssökning via företagets hemsida (26 procent) och 

kommentarer och åsikter på internet (20 procent) var relativt vanligt. Resterande 

kommunikationskanaler var det få av respondenterna som använde för att söka 

information om en ny tjänst eller produkt. Endast 8 procent använde företagets 

Facebooksida, 6 procent annonsering på internet och 3 procent av annonsering 

utomhus/skyltfönster. Resterande 2 procent utgjordes av andra sätt att söka 

information där vanligt förekommande var att respondenterna “googlade” fram 

information.  

5.2 Vilket förtroende har respondenterna för olika 
kommunikationskanaler? 

Syftet med frågan var att undersöka vilket förtroende respondenterna hade för 

information om bank/betaltjänster från olika kommunikationskanaler. Eftersom att 

konsumenters förtroende för kommunikationskanalerna enligt avhandlade teorier 

påverkar hur de väljer att ta in och tolka informationen som förmedlas ut var det av 

intresse att undersöka graden av förtroende för olika kanaler när det gällde en 

bank/betaltjänst. Eftersom att mobila betaltjänster är relativt outforskat och nytt för 

konsumenter valdes istället bank/betaltjänst som definition, vilket kan antas kunna 

likställas ungefärligt med en mobil betaltjänst. Respondenterna fick gradera på en 

skala mellan 1 till 5 hur stort förtroendet de hade för respektive kanal, där 1 på skalan 
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var inget förtroende och 5 var mycket stort förtroende. 

 

Gradera hur stort ditt förtroende är för information om bank/betaltjänster från 

följande kommunikationskanaler:       

                         Medelvärde 

Annonsering på internet 1.94 

Annonsering i skyltfönster 2.65 

Kommentarer och åsikter på internet 2.85 

Företagets Facebooksida 3.02 

Företagets hemsida 3.74 

Vänner/bekanta 4.30 

Tabell 1. 1=inget förtroende, 2=lite förtroende, 3=förtroende, 4=stort förtroende, 

5=mycket stort förtroende 

 

Resultaten visade att förtroendet för information genom en vän eller bekant var 

mycket stort (4,30 av 5). Respondenterna hade även förhållandevis stort förtroende 

för information på företagets hemsida (3,74) medan information från företagets 

Facebooksida (3,02), kommentarer och åsikter på internet (2,85) samt genom 

annonsering i skyltfönster (2,65) varken var förknippat med högt eller lågt förtroende. 

Lägst förtroende hade respondenterna för information från annonsering på internet 

(1,94).  

 

På frågan om de hört talas om tjänsten Swish var det ca 83 procent som svarade ja 

och endast 17 procent som inte hade hört talats om det tidigare. De som svarade ja 

fick sedan frågan “Hur fick du information om Swish?”.  

5.3 Hur har respondenterna fått information om Swish? 

Frågan syftade till att få reda på från vilken/vilka kommunikationskanaler som 

respondenter fått information om Swish. Hur respondenterna fått information om 

tjänsten kan påverkas av var de vanligtvis söker information om en ny tjänst och 
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eventuellt vilket förtroende de har för information genom olika kanaler. Det eftersom 

att konsumenter då kan antas vara mer eller mindre benägna tolka och ta in 

information beroende på vilket förtroende denne har för kanalen. 
 

 

        Figur 3. Hur fick du information om Swish? 

 

Vanligast var att respondenterna fått information om tjänsten genom vänner och 

bekanta (46 procent) och näst vanligast genom den egna bankens hemsida (20 

procent). Resterande kanaler var inte lika förekommande där information genom 

kommentarer och åsikter på internet utgjorde 7 procent, annonsering på internet 7 

procent, Swish Facebooksida 6 procent annonsering i bankernas skyltfönster 6 

procent, Swish hemsida 1 procent och 7 procent genom andra kanaler. Bland de som 

valde alternativet “Annat” var det vanligt att respondenten arbetade på bank och 

därför fått information genom arbetet.  

5.4 Hur mycket har de olika kommunikationskanalerna påverkat valet att 
börja använda Swish? 

Bland de som hade hört talats om tjänsten var det cirka 52 procent som hade tjänsten. 

För att undersöka vad som hade påverkat respondenterna i deras val att börja använda 

Swish fick de ange hur stor påverkan de ansåg att information från olika 

kommunikationskanaler haft på beslutet. Genom att undersöka vad som påverkat 

respondenterna kunde eventuella samband med resultat från tidigare frågor 

identifieras och i synnerhet förtroendet respondenterna hade för kanalerna. 
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Respondenterna fick gradera på en skala mellan 1-5 hur mycket de olika faktorerna 

hade påverkat dem i beslutet, där 1 var ingen påverkan alls och 5 var mycket stor 

påverkan.  
 

Gradera hur stor påverkan följande faktorer hade för ditt val att börja använda 

Swish:           

                                                                                                                       Medelvärde 

Läste kommentarer och åsikter på internet 1.83 

Såg annonsering i skyltfönster vid bankkontor 2.22 

Läste information om tjänsten på Swish hemsida 2.27 

Såg annons för tjänsten på internet 2.38 

Läste information om tjänsten på Swish Facebooksida 2.40 

Läste information om tjänsten på min banks hemsida 3.35 

Hur en vän/bekant har talat om tjänsten 4.53 

Tabell 2. 1=ingen påverkan, 2=liten påverkan, 3=påverkan, 4=stor påverkan, 

5=mycket stor påverkan 

 

Hur en vän/bekant talat om tjänsten hade en mycket stor påverkan på respondenternas 

beslut att börja använda tjänsten (4,53/5). Även den information som respondenterna 

tog del av via sin banks hemsida hade betydande påverkan (3,35/5). Resterande 

alternativ visade sig påverka i ungefär samma grad, det vill säga varken mycket eller 

lite. Det alternativ som påverkade beslutet minst var kommentarer och åsikter på 

internet (1,83/5).  
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6. Analys 

Analysen delas upp utefter de kommunikationskanaler som redovisats i teoridelen. 

Baserat på resultaten från enkätundersökningen analyseras svaren med utgångspunkt 

i vald teori. 

6.1 Relationell WOM 

Vid frågan om var respondenterna oftast söker information var vänner och bekanta 

den vanligaste kanalen. Att respondenter väljer att söka information om nya varor och 

tjänster genom framförallt vänner och bekanta kan återkopplas till tidigare studier. 

Både Arndt (1967) och Rogers (2003) menar att information genom personlig 

kommunikation är mycket viktig i introduktionen av nya varor och tjänster, vilket 

även resultatet i denna studie indikerar på. Att konsumenter väljer att söka 

information från vänner och bekanta gällande en ny vara eller tjänst kan förklaras av 

det förtroende som respondenterna upplever för kanalen. Att förtroendet för vänner 

och bekanta var stort understödjer tidigare studier om sambandet mellan personlig 

kommunikation och förtroende då mottagaren känner en tillit till den som delger 

informationen.  

 

Att respondenterna vanligtvis sökte information om nya tjänster via vänner och 

bekanta, det vill säga genom relationell WOM, kan förklara varför många fått 

information om Swish via kanalen. Att många av respondenterna fått information om 

Swish genom vänner och bekanta kan även härledas till det höga förtroendet för 

kanalen och att det har gjort att man valt att söka information om tjänsten via just 

vänner och bekanta.  
 

I valet att börja använda Swish hade relationell WOM en mycket stor påverkan. Detta 

resultat går i linje med tidigare studier (Rogers, 2003) som visat på betydelsen av 

vänner och bekanta vid beslut om att börja använda en tjänst eller vara. Vänner och 

bekantas påverkan stöds även av de övriga resultaten i undersökningen som visade på 

ett högt förtroende samt att det var en vanligt förekommande kommunikationskanal 

att vända sig till vid informationssökning. 
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Ytterligare en faktor till varför relationell WOM har en betydande roll i form av 

informationsspridning, förtroende och påverkan, för konsumenter i Swish fall är att 

det finns en vinning för användare att få icke-användare att börja använda tjänsten. 

Värdet för tjänsten Swish ligger till stor del i användarantalet och värdet för 

konsumenter ökar med ju fler i bekantskapskretsen som använder tjänsten. Detta ger 

därför ett ökat incitament för relationell WOM för Swish konsumenter.   

6.2 Icke-relationell WOM 

Att söka information genom kommentarer och åsikter på internet var vanligt 

förekommande bland respondenterna. Det kan bero på att allt mer information delges 

på internet via exempelvis diskussionsforum (Sun et al., 2006), vilket gjort det till ett 

användbart sätt att söka information om en ny vara eller tjänst. Förtroendet för den 

information som delges genom kanalen var dock inte speciellt högt. Eftersom att 

förtroendet syftade till en bank/betaltjänst kan det ha påverkat respondenternas svar 

då sådana tjänster innebär att förtroende är av större betydelse eftersom att 

konsumenter kan uppleva osäkerhet och eventuell risk för bland annat 

säkerhetsintrång (Chandra et al., 2010). Informationen som konsumenter tar in genom 

kommentarer och åsikter på internet måste i högre utsträckning värderas eftersom att 

de inte tidigare känner den som delgett informationen (Huang et al., 2011). Det kan i 

sin tur förklara varför konsumenter inte känner högre förtroende för information 

genom icke-relationell WOM och i synnerhet gällande en betal/banktjänst.  

 

Antalet respondenter som fått information om Swish genom kommentarer och åsikter 

på internet var lågt, vilket kan ses som anmärkningsvärt eftersom att det var vanligt 

förekommande att respondenterna sökte information om nya tjänster via kanalen. En 

del av förklaringen kan återkopplas till förtroendeaspekten, där konsumenter som 

tidigare nämnt måste värdera hur sanningsenlig informationen är från personer de inte 

känner. Detta faktum kan ha påverkat dem att inte välja att söka information om 

tjänsten via kanalen. Förtroendeaspekten kan även härledas till vilken påverkan 

kanalen har haft på respondenternas beslut att börja använda tjänsten. Att förtroendet 

inte var speciellt högt för information från kommentarer och åsikter på internet kan 

med andra ord förklara dess begränsade påverkan på beslutet.   
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6.3 Företags hemsida 

Respondenterna hämtar i hög grad information om nya produkter och tjänster via ett 

företags hemsida, vilket kan tänkas öka betydelsen av att hemsidan är 

förtroendeingivande. På hemsidan väljer företaget som tidigare nämnt själva vad som 

publiceras och hur de vill framstå, vilket både medför fördelar och nackdelar. 

Konsumenter måste själva avgöra om de upplever hemsidan vara trovärdig och om 

den information som hemsidan innehåller är tillräcklig för att bilda sig en uppfattning 

om vad tjänsten har att erbjuda (Chen & Chang, 2008). Å andra sidan kan den 

information som finns på företagets hemsida vara mer trovärdig eftersom att det går 

att anta att företaget bakom tjänsten har mest information om tjänstens funktioner, 

vilket kan förklara varför respondenterna hade högt förtroende för information från 

företagets hemsida.  

 

Respondenterna hade till stor del fått information om tjänsten via bankernas hemsidor 

vilket kan bero på att respondenterna söker information genom kanalen i hög 

utsträckning.  Det kan även bero på att de flesta konsumenter idag har en internetbank 

vilket gör att de kontinuerligt kommer i kontakt med bankens hemsida och den 

information som finns på sidan. I jämförelse hade få respondenter fått information om 

tjänsten via Swish egen hemsida. För att konsumenter ska gå in på Swish egen 

hemsida är det näst intill en förutsättning att konsumenter ska ha hört om tjänsten 

tidigare. Att gå in på hemsidan kräver även som Dahlén och Lange (2009) antytt att 

konsumenter gör ett aktivt val att gå in på hemsidan, vilket utgör en större tröskel till 

att informationen ska bli tillgänglig för konsumenter. Det kan som sagt jämföras med 

bankernas hemsidor där konsumenter kommer i kontakt med dem på grund av andra 

anledningar.  

 

Information från bankernas hemsidor visade ha betydande påverkan på 

respondenternas beslut att börja använda tjänsten. Det kan härledas till det höga 

förtroende som de känner för information genom kanalen. Information från Swish 

hemsida hade dock mindre påverkan på beslutet. Anledningen till varför bankernas 

hemsidor hade mer påverkan kan eventuellt grunda sig i att bankerna är mer välkända 

för konsumenter än Swish egna “varumärke”. Det kan i sin tur leda till ett högre 

förtroende för bankernas hemsidor som kommunikationskanal och i sin tur en ökad 
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intention till att börja använda tjänsten. 

6.4 Swish Facebooksida  

Få av respondenterna sökte vanligtvis information via företagets Facebooksida 

gällande en ny produkt eller tjänst. En förklaring kan vara att kanalen är relativt ny för 

konsumenter, då möjligheten för företag att ha egna Facebooksidor inte har funnits 

lika länge som andra kanaler. Därför är det inte säkert att konsumenter vet om att 

information om företagets och dess tjänster och varor går att inhämta via Facebook. 

Det kan även förklara varför få respondenter kommit i kontakt med kanalen. Även det 

faktum att företags Facebooksidor är ett aktivt media kan ha påverkat att få av 

respondenterna har kommit i kontakt med kanalen. 

 

Respondenterna angav att de hade ett visst förtroende för information från kanalen, 

men inte i hög utsträckning. Att förtroendet inte var högre kan härledas till att det som 

tidigare nämnt är en relativt ny kanal och att konsumenter därför inte hunnit bilda sig 

en uppfattning om informationen som kanalen sänder ut. Det låga förtroendet kan 

även bero på att det som figurerar på sociala medier inte uppfattas som lika 

förtroendeingivande som förtagets hemsida då det är en mer informell plattform, med 

en annan social kontext. Respondenternas låga förtroende för Facebooksidor kan även 

ha påverkat kanalens begränsade påverkan på deras beslut att börja använda tjänsten.  

6.5 Digital annonsering 

Bland de kommunikationskanaler respondenterna oftast använder sig av vid 

informationssökning var digital annonsering en av de minst förekommande. Det går 

att härleda till att konsumenter dagligen blir överösta med marknadsföring och 

reklam, vilket har lett till att de lägger allt mindre vikt och intresse vid annonsering 

(Kim et al., 2010). Detta är även något som gäller i högre grad inom den målgrupp 

som undersökts enligt tidigare forskning. Som tidigare nämnt är denna målgrupp 

svårare för marknadsförare att nå då de har vuxit upp omgivna av marknadsföring på 

ett annat sätt än tidigare generationer har (SvD, 2013b). Att intresset och förtroendet 

för kanalen är låg kan därför förklara varför så få av respondenterna hade hört talats 

om tjänsten via digital annonsering. 
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Att förtroendet var lågt kan också eventuellt bero på att digital annonsering är ett 

passivt media, vilket gör att konsumenter “tvingas” att ta del av informationen som 

kanalerna förmedlar ut trots att konsumenter inte aktivt söker efter den. Därmed kan 

det antas att konsumenter värderar informationen högre när de själva söker efter den 

än när den dyker upp genom digitala annonser. Det kan i sin tur ha påverkat det 

faktum att respondenterna ansåg att annonsering på internet haft liten påverkan på 

deras beslut att börja använda tjänsten då konsumenter känner lågt förtroende för 

information genom kanalen.  

6.6  Annonsering i skyltfönster  

Den annonsering som skett genom skyltfönster som kommunikationskanal är Swish 

fall affischering på bankkontor, i form av både tryckta och digitala skärmar. Denna 

kanal var det få av de svarande som uppgav att de använder vid informationssökning. 

Det kan bero på att skyltfönster är ett passivt media som publiken inte själva söker 

upp, utan snarare blir exponerade för utan möjlighet att undgå (Dahlén & Lange, 

2009). Respondenternas förtroende för den annonsering som sker i skyltfönster är 

dock låg, vilket också speglas av att de inte upplevt att kanalen haft en betydande 

påverkan på deras beslut om användning. Precis som vid digital annonsering riskeras 

information som förmedlas ut genom kanalen bli ett i mängden bland all omgivande 

marknadsföring (Dahlén & Lange, 2009). Detta kan vara en bidragande faktor till att 

så få av respondenterna har hört talats om tjänsten via kanalen och även anser att den 

haft marginell påverkan på deras beslut att använda tjänsten.   

7. Diskussion 

Som tidigare nämnt är de två dimensionerna av förtroende, dels för företaget och dels 

för teknologin av vikt för konsumenters acceptans och användande av en ny tjänst. 

Att information från bankernas hemsidor påverkat beslutet att börja använda Swish 

kan som tidigare nämnt bero på det förtroende som finns för bankerna. Eftersom att 

bankernas varumärken sedan tidigare är kända bland konsumenter känner 

konsumenterna troligtvis en viss nivå av förtroende för dem. För Swish som eget 

varumärke finns inget tidigare uppbyggt förtroende vilket förmodligen begränsar 

konsumenters intentioner att börja använda tjänsten. Hade Swish skapats av ett nytt 
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eller för konsumenter okänt företag är det sannolikt att förtroendet för tjänsten varit 

lågt eftersom att konsumenter upplever en högre risk med att interagera med ett 

företag eller varumärke som de sedan tidigare inte har någon erfarenhet av. Därmed är 

det troligt att konsumenters förtroende för varumärket Swish stärks av det faktum att 

bankerna har skapat tjänsten. Att bankerna står bakom tjänsten minskar antagligen 

även den risk som konsumenter upplever med nya teknologiska system. Det faktum 

att bankerna har egna mobila banktjänster och är vana att hantera pengar bidrar till 

ytterligare förtroende för teknologin bakom tjänsten och uppfattningen om tjänstens 

pålitlighet. Förtroende för teknologin kan även ha skapats av att tjänsten kräver Bank-

ID vid varje inloggning. Bank-ID används sedan tidigare för att logga in på mobil-

/internetbanker vilket gör att konsumenter känner sig bekanta med systemet, vilket i 

sin tur kan skapa ett förtroendegivande intryck för användaren. Om företaget skapar 

en positiv och förtroendeingivande bild av sitt varumärke så bildas därför inte endast 

ett förtroende för varumärket utan det påverkar även i sin tur förtroendet för 

teknologin. Därför är den information som kommuniceras ut och genom vilka kanaler 

det görs av stor vikt för förtroendet för teknologin och i slutändan även det faktiska 

användandet av tjänsten. Att konsumenter har ett befintligt förtroende för bankernas 

kommunikationskanaler ökar därför deras ansvar i marknadsföringen av tjänsten. De 

samarbetande bankerna måste marknadsföra tjänsten Swish på ett trovärdigt sätt för 

att visa att de stödjer och står bakom tjänsten för att tjänsten i sin tur ska uppfattas 

legitim och förtroendeingivande.  
 

Ett flertal av de direkta kommunikationskanalerna upplevde konsumenterna inte ha 

påverkat deras beslut att använda Swish i hög utsträckning. Den faktiska påverkan 

kan dock vara svår att avgöra då marknadsföringens påverkan av konsumenterna till 

viss del kan ske omedvetet. Trots att vissa av de direkta kommunikationskanaler 

enligt respondenterna inte haft stor påverkan kan de fortfarande vara viktiga för 

uppbyggandet av kännedom och information kring tjänsten, då det i sin tur ökar 

chansen att konsumenter i ett senare skede väljer att börja använda tjänsten. Därför 

kan kanalerna ses som en förutsättning för att relationell WOM (som visade sig ha 

mest påverkan på beslutet) ska figurera och för att dess effekt ska bli maximal. Det 

faktum att tjänsten skapar mervärde genom att fler använder den ökar även 

incitamenten för att rekommendera den till personer i bekantskapskretsen vilket i sin 
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tur ökar effekten av relationell WOM. Detta kan resultera i en exponentiell ökning av 

användare och en så kallad snöbollseffekt. 
 

Kommunikationskanalernas påverkan på konsumenter kan dock tänkas bero på vilken 

mognadsfas tjänsten är i. Eftersom att tjänsten är ny och till viss del även teknologin 

bakom den, är det viktigt att i de första stadierna av etableringen informera och skapa 

kännedom om tjänsten hos konsumenterna. Detta innebär att det är av vikt att 

varumärket är närvarande i flera olika kommunikationskanaler och får ut budskapet 

om tjänsten. Det kan också innebära att konsumenter till stor del använder sig av flera 

olika kanaler för att ta in information om tjänsten eftersom den sedan tidigare är 

okänd. När Swish blivit mer etablerat och fler använder tjänsten kan det tänkas att 

betydelsen av direkta kanaler blir mindre viktig för uppbyggandet av förtroende och 

användandet då konsumenters osäkerhet mildras av det faktum att många andra 

använder tjänsten och att det i sin tur eventuellt skapats ett positivt rykte om tjänsten. 

Därmed kan relationell WOM bli av större betydelse allt eftersom tjänsten etablerats 

samtidigt som de övriga kommunikationskanalernas betydelse minskar.  

8. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förtroende för olika 

kommunikationskanaler påverkar konsumenters beslut att börja använda Swish. 
 

Resultatet från denna studie har visat på ett samband mellan förtroendet för de 

undersökta kommunikationskanalerna och dess påverkan på konsumenters beslut att 

använda tjänsten Swish. Relationell WOM har i denna studie visat sig vara den 

kommunikationskanal som konsumenter har störst förtroende för, samt den som haft 

tydligast påverkan på konsumenters beslut att börja använda Swish. Detta resultat går 

i linje med tidigare studier av förtroendet för WOM och dess påverkan på 

konsumenters beslutsfattande. Denna studie har även visat att det finns ett förtroende 

för bankernas hemsidor som kommunikationskanal hos konsumenterna och dessa har 

också angivits påverka konsumenters beslut att börja använda Swish.  
 

Samtliga kommunikationskanaler som avhandlades i studien visade sig ha någon typ 

av påverkan på beslutet, men relationell WOM var i slutändan den kanal som främst 
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visade sig vara den utlösande faktorn till att konsumenter började använda Swish. De 

kommunikationskanaler som har använts i marknadsföringen av Swish kan därför ses 

fungera som en grund för att användningen ska spridas genom relationell WOM. Med 

andra ord är det förtroende som skapas genom de direkta kommunikationskanalerna 

av betydelse för effekten av relationell WOM.  

9. Förslag till fortsatt forskning 

I vidare studier skulle det vara av intresse att undersöka en äldre målgrupp än den som 

undersökts i denna studie. Detta just för att en äldre målgrupp kan ha ett annat 

konsumentbeteende rörande denna typ av teknologiska tjänster och möjligtvis också 

är mindre digitalt orienterade. Detta skulle i sin tur innebära att ett annorlunda 

förhållningssätt till en mobil betaltjänst som Swish. En äldre målgrupp kan troligtvis 

ha andra medievanor än den undersökta målgruppen, och därför kan 

kommunikationskanalerna därför ha en annan effekt och betydelse för dem. Även 

uppfattningen om vilken kommunikationskanal och information som anses inge 

förtroende kan variera vid en äldre målgrupp. Detta skulle innebära att en ny 

kommunikationsstrategi med annan sammansättning av kanaler skulle behöva 

upprättas för att nå målgruppen, alternativt att betydelsen av de undersökta kanalerna 

skulle se annorlunda ut. Detta innebär att resultatet kan skilja sig mycket från denna 

studie, samtidigt som det likväl skulle kunna visa på samma resultat.  
 

Ytterligare ett alternativ till fortsatt forskning är att möjligtvis att utvidga studien och 

inkludera fler mobila betaltjänster i undersökningen. På den svenska marknaden finns 

idag ett flertal mobila betaltjänster, dock skiljer sig samtliga lite från varandra 

eftersom de erbjuder olika typer funktioner för mobil betalning. Det skulle därför vara 

av intresse att undersöka hur deras påverkan av kommunikationskanaler skiljer sig åt 

och även vilken påverkan just WOM har för tjänsterna.  
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Mail-Korrespondens 

Ekwall, P. 2013. VD på The World Loves och kommunikationsansvarig för Swish, 

mailkorrespondens, [2013-05-02]   

Appendix 1 - Mailkorrespondens 

Mailkorrespondens med Per Ekwall, VD för The World Loves  
 

Mail 1 

Hej Per! 

Vi blev hänvisade till dig av ansvarig för Swish Facebooksida i en fråga angående 

deras marknadsföring. Vi är två ekonomstudenter vid Uppsala Universitet som nu 

skriver vår C-uppsats och i denna riktar vi in oss på marknadsföringen av mobila 

betaltjänster. I vår efterforskning ämnar vi bland annat att göra en kartläggning av 

vilka marknadsföringskanaler som ni på Swish har använt er av fram till idag. Har ni 

möjlighet att svara på frågan om vilka medier/kommunikationskanaler som ni har 

använt er av i marknadsföringen av tjänsten? 

 

Vi är väldigt tacksamma för svar! 

 

Svar: 
 

Hej Fanny 

 

Vi har använt oss av 3 olika grupper 

 

- Köpt digital media 

- Bankernas egna kanaler, kontor, internetkontor 

- Swish egna kanal 
 

//Per 

 

Mail 2 
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Hej!  
 

 

Vi undrar bara om det går att klargöra de tre grupperna lite mer. Innebär köpt digital 

media exempelvis annonser på Facebook och Aftonbladet? Finns det fler hemsidor 

som det annonseras på? 

 

Ekwall: Ja, det är en mängd olika sajter vi har haft samarbete med alternativt köpt 

media hos. 
 

Tradera - samarbete och köpt media 

Widespace (nätverk) 

Adiento (nätverk) 

Aftonbladet 

Facebook 

DN 

laget.se 

svenskalag.se 

sportnik.se 

mfl 
 

Vad innebär bankernas egna kanaler? 

 

Ekwall: Det är: alla kontor, skyltning/affischer, digitala skärmar, hemsidor oftast i 

det inloggade läget men informationspuffar om tjänsten 

 

Vad innebär Swish egen kanal? Är det deras “egen” hemsida och Facebooksida? 

 

Ekwall: Ja, men det är framförallt Facebooksidan. 
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Appendix 2 - Enkätfrågor 

Introsida 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät! 

Enkäten syftar till att undersöka hur konsumenter påverkas av informationskällor, 

och detta med den mobila betaltjänsten Swish i fokus. 

Samtliga frågor är inte obligatoriska då du beroende på dina svar kommer att 

hänvisas till de frågor som är aktuella för dig. Enkäten bör inte ta mer än 5 minuter 

att fylla i och svaren behandlas anonymt. 
 

Fråga 1. Hur gammal är du? 

 

Svara i siffror 

 

Fråga 2. Kön? 

- kvinna 

- man 

 

Fråga 3. Har du hört talas om mobilbetaltjänsten Swish? 

- ja 

- nej 
 

Fråga 4. Hur fick du information om Swish? 

 

Väj ett eller flera alternativ 

 

- Annonsering på internet 

- Annonsering i skyltfönster vid bankkontor 

- På min banks hemsida 
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- Swish egen hemsida 

- Vänner/ Bekanta 

- Kommentarer och åsikter på internet 

- Annat, 

öppet fält 

Fråga 5. Har du Swish? 

- ja 

- nej 
 

Fråga 6. Gradera hur stor påverkan följande faktorer hade för ditt val att börja 

använda Swish 

 

På en skala 1-5, där 1 är ingen påverkan och 5 är mycket stor påverkan. 
 

- Läste kommentarer och åsikter på internet 

- Såg annons för tjänsten på internet 

- Såg annonsering i skyltfönster vid bankkontor 

- Läste information om tjänsten på min banks hemsida 

- Läste information om tjänsten på Swish hemsida 

- Hur en vän/bekant har talat om tjänsten 

 

Fråga 7. Var söker du oftast information om en ny produkt eller tjänst? 

 

Välj ett eller flera alternativ 

 

-Kommentarer och åsikter på internet 

-Företagets hemsida 

- Vänner/bekanta 

- Annonsering på internet 

- Annonsering i skyltfönster 

 

Fråga 8. Gradera hur stort ditt förtroende är för följande informationskällor 

 

På en skala 1-5, där 1 är inget förtroende och 5 är mycket stort förtroende 
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- Annonsering på internet 

- Annonsering i skyltfönster 

- Kommentarer och åsikter på internet 

- Företagets hemsida 

- Vänner/bekanta 

Slutsida 

 

Du har nu slutfört enkäten. 

Tack så mycket för att du deltog i vår undersökning. 

Mvh 

Jonathan och Fanny 

 

 

 

 


