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Abstract 
 

Title: Mobile payment - a consumer study on acceptance of payment methods 

Level: Master Thesis in International Business  

Author: Camilla Örnebro 

Supervisor: Cheick Wagué 

Date: 2015-05-28 

Aim: Banks’ settlement of handling cash and the technological developments of our payment 

services, leaves us guessing at the outlooks of consumers’ payment systems. One of the new 

payment options arising from this development is mobile payment. With access to internet, 

mobile payment can take over the role as the primary method of payment, as it can be used on 

any occasion. Questions are raised about which factors that are affecting the future users’ 

attitude to use mobile payment, and if the service can be a threat to the traditional card 

payments. 

 

Method: This study is based on a quantitative method by the means of a survey design. 

Questionnaires are used in order to collect a considerable amount of data. A deductive 

approach is used to formulate hypotheses from existing theory, which is tested with various 

statistic methods.  

Result & Conclusions: The study results display a significant relationship between the users’ 

attitude to start using mobile payment and compatibility and usefulness. The variable that 

showed no significant relationship was ease of use. The results also showed that the method 

of card payment is accepted and is therefore main competitor for mobile payment. 

Suggestions for future research:  To investigate which factors future users value between 

the variables compatibility and usefulness is a possible suggestion for future research. When 

these two were found to have a relationship with attitude, it can affect the future users’ 

acceptance to mobile payment. It would also be interesting to examine a merchant’s 

perspective to identify who intends to offer such services. This is an important aspect, as the 

study results showed that the respondents had lower response rates regarding whether mobile 

payment could be associated with the availability for use in the market. 

 

Contribution of the thesis: The study highlights future users’ acceptance of mobile payment 

and which factors that can be driving for increased spread. The result can provide ideas on 

what incentives are neccessary to be focused on, to get more of the younger generation to 

develop a positive attitude towards this service and then apply it. The study results also 

provide an insight for card companies, as they seek knowledge whether the mobile payment is 

a threat in the current situation. 

 

Keywords: mobile payment, consumer perspective, driving factors, card payments, Sweden 
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Abstrakt 
 

Titel: Mobilbetalning - en studie om konsumenters förmåga att acceptera nya 

betalningsformer 

Nivå: D- uppsats i internationellt företagande  

Författare: Camilla Örnebro 

Handledare: Cheick Wagué 

Datum: 2015-05-28 

Syfte: Bankernas avveckling av kontanthantering samt den tekniska utvecklingen inom 

betaltjänster, ger en fundering hur framtidens betalsystem kommer se ut. Ett av de nya 

betalningsalternativen som uppkommit genom utvecklingen, är mobilbetalning. Med tillgång 

till internet kan mobilbetalning överta rollen som huvudsakligt betalmedel, då den kan nyttjas 

vart vi än befinner oss. Man blir fundersam kring vilka faktorer som påverkar framtida 

brukares attityd att använda mobilbetalning, samt om tjänsten kan utgöra ett hot mot det 

traditionella betalmedlet kortbetalning.  

 

Metod: En kvantitativa metod har använts inom ramen av surveydesign. För att kunna 

undersöka stora datamängder, samlades data in via en enkätundersökning. Genom en deduktiv 

ansats formuleras hypoteser utifrån befintlig teori, som sedan prövas med statistiska metoder.  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visade att de faktorer som hade signifikant samband 

med framtida brukares attityd till att börja använda mobilbetalning var, kompatibilitet och 

användbarhet. Den variabel som inte visade på något signifikant samband var 

användarvänlighet. Resultatet visade även att kortbetalning är ett accepterat betalmedel och är 

därför mobilbetalningens främsta konkurrent.  

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka vilka faktorer som framtida brukare värdesätter 

i variablerna kompatibilitet och användbarhet, är intressant. Då dessa två visade sig ha ett 

samband med attityden, kan det påverka framtida brukares acceptans till mobilbetalning. Det 

skulle även vara intressant att undersöka handlarnas perspektiv, för att kartlägga vilka som har 

för avsikt att erbjuda tjänsten. Detta är en viktig aspekt, då studieresultat visade att 

respondenterna hade lägre svarsfrekvens angående om mobilbetalning kunde förknippas med 

tillgängligheten för användning på marknaden. 

Uppsatsens bidrag: Studien belyser framtida brukares acceptans till mobilbetalning, samt 

vilka faktorer som kan vara drivande för en ökad spridning. Resultatet kan ge idéer på vilka 

incitament som behöver fokuseras på, för att få fler inom den yngre generationen att utveckla 

en positiv attityd till tjänsten för att sedan tillämpa den. Studieresultatet ger även en insyn för 

kortföretagen, då de får vetskap ifall mobilbetalning utgör ett hot i dagsläget.   

Nyckelord: mobilbetalning, konsumentperspektiv, drivande faktorer, kortbetalning, Sverige 
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acceptans samt användande ser ut idag.  
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till mobilbetalningens förutsättningar hos 

konsumenterna. Vidare i problemdiskussionen belyses vilka problem som ligger till grund för 

studien. Diskussionen mynnar ut till studiens frågeställningar, syfte och avgränsning.    

1.1 Bakgrund 
Sedan urminnes tider har människor handlat varor och tjänster. Sättet att betala har förändrats 

genom åren, från byteshandel,  kontantbetalning, kortbetalning, till att gå mer mot digitala 

medel. Bankerna har även påverkats av den digitala utvecklingen och de flesta svenska banker 

håller idag på att avveckla kontanthanteringen. Vårt samhälle befinner sig i en utvecklingsfas 

som präglas av informationsteknologi, där spridningen av internet och mobilanvändandet har 

gett upphov till nya sätt att betala. Ett av de nyare alternativen är mobilbetalning.  

 

Vi lever i en globaliserad värld och betalmedlen sprids internationellt. Med tillgång till 

internet kan mobilbetalning överta rollen som huvudsakligt betalmedel, då tjänsten kan nyttjas 

vart vi än befinner oss. Om så skulle bli, kan det leda till olika eventuella problem. Ett är: det 

kan bildas klasskillnader, eftersom det medför dyrare kostnader för konsumenterna. De måste 

skaffa sig en Smartphone för att kunna nyttja tjänsten. De som accepterar är de som är mer 

vana med tekniska betaltjänster, detta leder till att äldre som inte anammar ny teknologi i 

samma takt, kommer att ställas utanför utvecklingen. Detta kan leda till att människor är 

tvungna att anamma det nya och följa med strömmen. De kanske inte är motståndare till ny 

utveckling, men de saknar kunskap. Det som blir accepterat internationellt kommer till slut att 

involvera vårt land, därför är det viktigt att skapa kunskap kring vad konsumenterna 

efterfrågar med tjänsten mobilbetalning. 

 

Ett annat eventuellt problem är: att en splittrad betalmarknad riskerar ökade kostnader i alla 

led.  Affärsidkarnas kostnader stiger när särskild utrustning eventuellt måste införskaffas för 

mobilbetalning. För konsumenterna innebär det att de behöver investera i en så kallad 

Smartphone. Desto fler aktörer på marknaden innebär också att det kan uppstå ett 

standardkrig mellan aktörerna, som kan påverka konsumenterna.  

 

Olika problem måste hanteras om mobilbetalning ska slå igenom, när id-handlingar, körkort 

och andra handlingar också kan integreras i Smartphone, börjar man nå en helhetslösning. Det 

måste finnas tillgång att kunna nyttja tjänsten, var och när som helst, samt att batteritiden och 

säkerheten kring den delen måste lösas. Mobilbetalning måste även anpassas och tilltala alla 

generationer, för att ha en möjlighet att konkurrera med det traditionella betalmedlet 

kortbetalning.   

 

I dagens samhälle sker det stora förändringar kring användandet av mobiltelefonen som 

hjälpmedel. Srivastava (2005), Park och Chen (2007) och Westlund (2013) menar att 

mobiltelefonen på senare år har utvecklats från att vara en enhet som var ämnad till 

kommunikation, till att bli en avancerad enhet med fler kvalificerade funktioner. Enligt 

Westlund (ibid) och Unno och Xu (2013) har denna utveckling lett till att Smartphones 

uppkommit på marknaden, vilket har möjliggjort mer utvecklade tjänster som hanteras med 

hjälp av applikationer. Inte bara utvecklingen av Smartphones har gått framåt, utan även hur 

människor använder dessa enheter har förändrats. Enligt Tongaonkar et al. (2013) och Malik 
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et al. (2013) är det allt fler människor som använder mobiltelefonen till att koppla upp sig på 

internet.  

 

Mobiltelefonen har utvecklats till att bli en del av vår vardag och vi kan med sannolikhet se 

människor som tittar ner på sina mobilskärmar vart vi än befinner oss. Enligt Alqahtani och 

Goodwin (2012) har denna trend gett upphov till nya betaltjänster, där mobilen är verktyget. 

Mobilbetalning är en av nyare betalningslösningar som utvecklats som en följd av den ökade 

användningen av mobiltelefonen och utvecklande av ny teknologi. McCabe (2010), Clarke 

(2008) och Schierz et al. (2010) beskriver mobilbetalning som ett köp av varor eller tjänster, 

eller transaktioner mellan privatpersoner som utförs med hjälp av en mobiltelefon.  

 
Alla nya betaltjänster, därmed även mobilbetalning, har de traditionella betalmedlen som 

konkurrenter. I anförandet från Sveriges Riksbank (2011) nämner Lars Nyberg att 

kortbetalning är ett accepterat, tillgängligt och billigt betalmedel och är därför 

mobilbetalningens främsta konkurrent. Syftet med uppkomsten av mobilbetalning, var att det i 

framtiden skulle kunna ersätta den traditionella plånboken. Allt eftersom har tjänsten 

utvecklats för att förenkla processen vid användandet. Enligt Dewan och Chen (2005) är 

tanken att använda sin Smartphone som betalmedel istället för sin plånbok, för att förenkla 

vardagen då konsumenterna har flera olika kort för olika tillfällen. Dewan och Chen (ibid) och 

Kreyer et al. (2003) har funnit att konsumenter har en positiv inställning till att slippa ta med 

sig alla korten och istället använda sin Smartphone som betalmedel.  

 

I början på 2000-talet så introducerades mobilbetalning och trots att förutsättningarna finns 

för att tjänsten ska kunna användas, så har inte m-handeln utvecklats i samma takt enligt 

Khalifa et al. (2012). Enligt Chan och Yee-Loong Chong (2013) och E-barometer (2013) kan 

detta konstateras genom att majoriteten fortfarande använder mobiltelefonen till 

informationssökning samt underhållning.  

 

Ovannämnda utveckling tyder på att förutsättningarna finns för att digitalisera plånboken, då 

allt fler människor har tillgång till Smartphone, samt att fler applikationer uppkommer som 

hjälpmedel vid betalning med mobilen. För att denna utveckling ska lyckas, bör man 

undersöka vilka faktorer som skulle få framtida brukare att byta plånboken med alla 

tillhörande korten mot mobilbetalning. Det behövs således en djupare förståelse för vilka 

faktorer som är drivande för att framtida brukare ska använda tjänsten, samt om 

mobilbetalning kan konkurrera med den traditionella kortbetalningen. 

1.2 Problemdiskussion 
I anförandet från Sveriges Riksbank (2014) nämns World Economic Forum, som rangordnar 

länder utifrån deras möjligheter till informations- och kommunikationsteknologi. I detta 

avseende ligger Sverige bra till tack vare flera påverkande faktorer, bland annat har Sverige 

en välutbyggd infrastruktur för telekommunikation samt att många hushåll har tillgång till 

internet. Denna utgångspunkt har gjort det möjligt för betalmarknaden att utvecklas. Då nya 

betalningsalternativ uppkommer är det viktigt att eventuella problem ses över. Ett av tänkta 

problem som kan uppkomma, är att  konsumenten inte kommer välja att använda de nya 

betaltjänsterna som erbjuds. Det är därför viktigt att undersöka vilka incitament som kan 

påverka acceptansen för de nya betaltjänsterna samt viljan att byta ut de traditionella 

betalmedlen. Allt eftersom fler betaltjänster uppkommer på marknaden och ingen av 

tjänsterna blir allmänt accepterad, då kommer marknaden att bli fragmenterad.  
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Den svenska betalmarknaden befinner sig i en utvecklingsfas, där nya betalmedel lanseras och 

samtidigt håller bankerna på att avveckla sin kontanthantering. Arvidsson (2014a, 2013) har 

kommit fram till att kortbetalning är den mest accepterade betalmetoden, om vi ser till alla 

sorters konsumenter. Studierna (ibid) visade även att kortbetalning är det mest frekventa 

betalsättet och att det kan tydas på en ökning av användandet, som visar en ökad position 

inom valet av betalmedel. I en rapport från Svenska Bankföreningen (2014), har det 

framkommit att kort är det dominerande betalmedlet i Sverige och vi svenskar använder 

kortbetalning mer frekvent än vad som är vanligt i andra länder.  

 

Enligt Arvidsson (2014a) har konsumenterna inte lika stort förtroende för de nya betaltjänster 

som lanseras, i jämförelse till de traditionella betalsätten, såsom till exempel kortbetalning. 

Vidare visar studien (ibid) att de äldre konsumenterna föredrar de traditionella betalmedlen 

framför de nya digitala betaltjänsterna. Enligt O´brein et al. (2012) kan detta ha att göra med 

att den yngre generationen har kunskapen och är uppväxt i tekniksamhället, de har därför 

lättare att anamma sig av ny teknologi i jämförelse med den äldre generationen. Leung et al. 

(2011) lyfter fram problematiken som finns för äldre vid användning av en Smartphone. För 

de yngre konsumenterna i vårt samhälle är tekniken en del av vardagen och därför ett mer 

naturligt hjälpmedel. Arvidsson (2014a) ser en tendens till ett ökat förtroende för digitala 

betaltjänster, de konsumenter som är mest positiva till detta är män inom åldersgruppen 16-29 

år. Vidare visar studien (ibid) även en tendens till ökat förtroende i allmänhet för betalning via 

sin Smartphone.  

 

Enligt SOU (2013:31) anses Sverige vara ett teknikaccepterande land, speciellt när det gäller 

användningen av internet och ny teknik. Statistik från Statistiska centralbyrån (2014) tyder på 

att allt fler inom den svenska befolkningen har tillgång till internet, hela 92% i åldrarna 16-85 

år. Genom denna statistik kan även konstateras att 65% inom åldersspannet 16-85 år har 

använt sin Smartphone till att koppla upp sig på internet och hela 83-86% i åldersgruppen 16-

44 år. Findahl (2013) konstaterar att andelen svenskar som använder sin mobiltelefon för att 

koppla upp sig på internet har ökat mellan åren 2010-2013. Detta gäller alla åldersgrupper, 

förutom de som är 76 år eller äldre. 

 

Arvidsson (2013) och SCB (2014) har visat på liknande åldersspann som är mer uppkopplade 

via mobilen, dessa åldersgrupper är 15-49 år och 16-44år. Men det finns fortfarande tendens 

till att det inte är så utbrett att koppla upp sig till internet via mobilen och detta gör att endast 

7 av 10 skulle kunna använda de mobilbaserade betaltjänsterna, baserat på Arvidssons (ibid) 

studieresultat. Findahl (2013) kan dock se en ökning under de senaste åren av konsumenter 

som kopplar upp sig till internet via mobilen. Malik et al. (2013) och Findahl (ibid) menar att 

allt fler konsumenter väljer att köpa varor och tjänster med sin Smartphone och att statistiken 

visar på en ökad trend inom mobil handel. Kan detta tyda på att det finns en tendens att 

utvecklingen går mot ökad acceptans till mobilbaserade betaltjänster? Sveriges Riksbank 

(2014) nämner i ett anförande, att en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen hade tillgång 

till någon form av mobil betaltjänst. Denna utveckling kan tyda på att konsumenterna 

accepterar nya betaltjänster i snabbare takt, något som skulle kunna gynna mobilbetalning. 

Eftersom mest yngre konsumenter kopplar upp sig på internet via sin Smartphone, är det extra 

viktigt för aktörerna som lanserar digitala betaltjänster att attrahera denna åldersgrupp, om de 

ska ha någon chans att stanna kvar på marknaden.  

 

Enligt KPMG (2011) och Sveriges Riksbank (2012) har det under de senaste åren uppkommit 

fler aktörer på marknaden, alltifrån banker till teleoperatörer, som lanserat nya lösningar för 

mobilbetalning. Det har kommit flera olika varianter på mobilbetalning, en av dessa är sms-
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betalningar. Enligt studien AFMM och Copilot (2012) konstaterades det att sms-betalning var 

den mest använda varianten inom mobilbetalning och tjänsten har blivit framgångsrik tack 

vare dess enkla funktion, samt den höga tillgängligheten då alla som äger en mobiltelefon kan 

nyttja tjänsten. Enligt O´Reilly et al. (2012) förväntas antalet mobila betaltjänster öka inom de 

närmsta åren. 

 

Om mobilbetalning ska kunna bli erkänt som ett alternativ till de traditionella betalmedlen, är 

det viktigt att tjänsten har en mening för konsumenten. Enligt Linné (2008) är 

mobilbetalningens fördel dess tillgänglighet, oavsett tid och plats. Trots att tjänsten anses vara 

tillgänglig i den bemärkelse, så finns det fortfarande platser som inte erbjuder möjligheten att 

betala med mobiltelefonen. Detta är ett hinder som måste övervinnas, för att tjänsten ska 

kunna accepteras av en större skara konsumenter. Därför behöver mobilbetalning skapa en 

hög interoperabilitet för att kunna konkurrera mot de traditionella betaltjänsterna. Det innebär 

att vem som helst, när som helst, kan använda tjänsten.  

 

I anförandet från Sveriges Riksbank (2014) beskrivs marknaden i dagsläget som 

fragmenterad, det kommer att vara så tills det utvecklas en standard som är accepterad av 

konsumenterna. Enligt Au och Kauffman (2008) kan en accepterad modell bli till om en stor 

målgrupp konsumenter visar intresse av att vilja använda mobilbetalning som betaltjänst, som 

i sin tur påverkar handlarnas incitament att erbjuda tjänsten. Ett annat alternativ är att 

handlarna erbjuder tjänsten, då ser konsumenterna att tjänsten är tillgänglig. Handlarna kan 

vara rädda att erbjuda en tjänst som i slutändan kanske inte blir accepterad standard, därför 

avvaktar dem istället att ta beslut. Därför är det viktigt att se över att det finns en större grupp 

konsumenter som är intresserad av mobilbetalningens tjänster, samt vilka faktorer som är av 

vikt för att de ska vilja använda sig av tjänsten.  

 

Ondrus et al. (2009) har konstaterat att mobilbetalning har lyckats i andra länder, några av de 

länder som kan nämnas är Japan, Singapore och Sydkorea. I Japan har mobilbetalning lyckats 

slå sig in på marknaden, dels på grund av att rätt förutsättningar har funnits. Ezell (2009) 

nämner att av alla japaner, så äger 87% en mobiltelefon, vilket kan vara en avgörande faktor. 

Men det finns även andra faktorer som ligger till grund för framgången. Japan har präglas av 

att vara ett kontantsamhälle, där kortbetalningar inte haft samma slagkraft. Detta öppnade upp 

övergången till mobilbetalningar, då tjänsten förenklade möjligheterna att genomföra biljett- 

och automatköp via mobilen. Enligt Lehdonvirta et al. (2009) och Ezell (ibid) har Japans 

utvecklande av en standard som är accepterad av konsumenterna, förenklat möjligheterna att 

lyckas på marknaden.  

 

I Sverige där kortbetalning används som det huvudsakliga betalmedlet, har spridningen inte 

varit lika lyckat. Kanske beror det just på denna anledning, att kortbetalning har så stark 

position i Sverige att mobilbetalning inte kommer att kunna konkurrera ut tjänsten. Därför är 

det intressant att undersöka hur attityden är till tjänsten och om det finns intentioner att byta ut 

kortbetalning mot mobilbetalning i framtiden. Tongaonkar et al. (2013) menar att nu när vi 

kan se en ökning av innehavandet av Smartphones, så finns det bättre förutsättningar till att 

konkurrera mot kortbetalning. Då konsumenterna har verktyget som behövs för att kunna 

nyttja denna tjänst av betalmedel.  

 

Utvecklingen av Smartphone har lett till att mobilbetalning kan ses som ett 

betalningsalternativ till kortbetalning. Men även kortföretagen försöker kontra Smartphones 

utveckling genom att komma med nya tjänster som kan konkurrera med de nyare tekniska 

tjänsterna. En ny tjänst som kortföretaget VISA (visa.se) kommit med på senare tid är deras 
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contactless card, denna tjänst är dock inte ännu tillgänglig i Sverige. Men frågan är om 

konsumenterna kommer föredra mobilbetalning framför kortföretagens lösningar. 

 

Eftersom man kan se en tendens att svenskarna accepterar nya betalmedel snabbare samt att 

fler människor är mer positiva till tjänsten, kan det då utgöra ett hot mot kortbetalning? I 

Arvidssons (2014a) studie så tillfrågades konsumenterna om vilket betalmedel de tror att de 

kommer använda om tio år. Även om detta bara är vad konsumenterna tror, så kan det ändå ge 

en bild om varför denna studie är av vikt. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade 

kortbetalning, men det fanns även en framtidssyn där betalning med appar via Smartphones 

kommer ha en stark position inom betaltjänster. Då kortbetalning är det mest använda 

betalmedlet bland svenskar, så är det den främsta utmanaren för mobilbaserade betaltjänster.  

 

Vårt samhälle präglas allt mer av tekniken, vilket påverkar vår vardag genom att allt fler 

produkter och tjänster involverar teknik. Den svenska betalmarknaden påverkas av denna 

tekniska utveckling och befinner sig i en utvecklingsfas, där nya betalmedel lanseras samt att 

bankerna håller på att avveckla deras kontanthantering. Detta kombinerat med utvecklingen 

kring mobiltelefoners användande, får en att fundera över hur framtidens betalsystem kommer 

att utvecklas. Kommer mobilbetalning accepteras av konsumenterna och kommer de 

traditionella betalningsalternativen att finnas kvar i framtiden?  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser framtida brukare på mobilbetalning? Vilka faktorer associerar framtida brukare 

med mobilbetalning?  

2. Vilka faktorer visar samband för att framtida brukare ska vilja använda annan betaltjänst 

istället för kortbetalning? 

3. Vilka faktorer visar samband för att framtida brukare ska vilja använda mobilbetalning 

istället för kortbetalning? 

4. När kan mobilbetalning utgöra ett hot mot kortbetalning? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som visar samband med framtida brukares 

attityd att använd mobilbetalning. 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar definitionen på mobilbetalning, där det i första hand är en transaktion 

mellan konsument och handlare. Transaktioner mellan privatpersoner har uteslutits. Studien 

har även avgränsats genom att fokusera på bankkort, när det pratas om kortbetalning.  

Denna studie är avgränsad till att undersöka universitetsstuderande vid Södertörns Högskola, 

då det inte är praktiskt genomförbart att undersöka alla Sveriges universitetsstuderande. 

Antalet studenter är avgränsade till två program i andra årskull, Ekonomiekandidat samt IT 

media och design. 
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1.6 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer den teoretiska referensramen, där en teoribeskrivning samt 

tidigare forskningsresultat presenteras. I metodkapitlet redogörs studiens vetenskapliga ansats, 

val av metod och studiens tillvägagångssätt. Vidare diskuteras om kriterierna för studien är 

uppfyllda. I kapitel fyra presentera studiens resultat från enkätundersökningen och för de 

härledda hypoteserna. I analysen diskuteras resultatet utifrån den teoretiska referensram som 

tidigare presenterats. I kapitel sex så presenteras studiens slutsatser som baseras utifrån 

enkätresultatet som analyserats. Vidare så besvaras studiens frågeställningar. I det avslutande 

kapitlet så presenteras studiens teoretiska bidrag. Vidare förklaras studiens metodkritik, samt 

ges förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt beskrivs de teorier som tidigare använts vid liknande studier. Tidigare 

forskningsresultat angående faktorer som påverkat acceptansen av mobilbetalning, kommer 

att redogöras.  

2.1 Ramverk 
Det finns många studier som försökt förklara vilka faktorer som påverkar en konsuments 

avsikt att börja använda sig av ny teknologi. Chandra et al. (2010) förklarar att tidigare 

forskning inom ämnet har använt sig av en rad olika teorier för att skapa förståelse och 

förklaring kring vilka faktorer som påverkar negativt samt positivt vid accepterande av ny 

teknologi. Ajzen och Fishbein (1980, 1975) har använt sig av teorin Theory of Reasoned 

Action(TRA), Ajzen (1991) har använt sig av Theory of Planned Behaviour(TPB), Davis 

(1986) och Davis et al. (1989) har använt sig av Technology Acceptance model(TAM), 

Venkatesh et al. (2003) har använt sig av Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology(UTAUT), samt den utökade TAM modellen(TAM2) har Wu och Wang (2005) 

använt sig av och Rogers (2003) och Mallat (2007) har använt sig av Diffusion of innovations 

theory(DIT).  

 

Efter att ha läst igenom tidigare forskning kan det konstateras att de flesta forskare som 

undersökt fenomenet, vad som påverkar och avgör en individs acceptans till ny teknologi, i 

stor utsträckning använt sig av teorin Technology acceptance model(TAM). Goeke och 

Pousttchi (2010) och Schierz et al. (2010) är några som använt sig av denna modell, för att 

förklara vilka faktorer som påverkar konsumenternas acceptans av mobilbetalning. Dahlberg 

et al. (2008) och Arvidsson (2014) har använt sig av en kombination av Technology 

acceptance model och Diffusion of innovations theory, för att förklara fenomenet. 

2.1.1 Diffusion of innovations theory (DIT) 

Rogers (2003) teori Diffusion of innovations theory, tar upp olika faktorer som kan påverka 

spridningen av en innovation. Teorin har använts i olika sammanhang för att försöka förutse 

användandet av en innovation. Arvidsson (2014) och Teo och Pok (2003) har på senare tid 

tillämpat teorin för att förklara mobila teknologier, såsom mobilbetalning och mobil handel.  

Enligt Rogers (2003) teori Diffusion of innovations theory, går en innovation igenom olika 

stadier innan den accepteras av samhället. Dessa utvecklingsskeden är indelade i fem stycken 

stadier: knowledge, persuasion, decision, implementation och confirmation. I första stadiet 

uppstår en kunskap om innovationen samt en förståelse kring vad innovationen innebär. I 

nästa steg kopplas antingen en positiv eller negativ attityd till innovationen, som sedan avgör 

om kommande steg blir aktuellt. Om det finns en positiv attityd till innovationen så kommer 

den slutligen att börja användas, för att sedan utvärderas i sista steget om det var rätt val. Då 

mobilbetalning är ett relativt nytt fenomen så kan det anses befinna sig i början av dessa 

stadier. Att det finns en kunskap kring området kan vi se på tidigare forskning, samt att 

Findahl (2013) sett en tendens till att fler konsumenter väljer att köpa varor och tjänster med 

Smartphone. Men om det har utformats en positiv eller negativ attityd till innovationen, ska 

undersökas. Tidigare forskning har funnit att det finns en del negativa attityder gällande vissa 

faktorer som mobilbetalning innehar, men då detta är en process så kan denna attityd ha 

förändrats.  
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Rogers (2003) förklarar diffusion som: "Diffusion is the process by which an innovation is 

communicated through certain channels over time among the members of a social system".  

Rogers (ibid) hänvisar oftast till nya teknologier, när han pratar om innovationer. En 

innovations spridning påverkas av dess egenskaper och olika kommunikationskanaler. Rogers 

(ibid) poängterar att mouth to mouth mellan individer är den effektivaste varianten för lyckad 

spridning. Tid är även en viktig aspekt, då accepterande av en innovation är en process till att 

först få kunskap till att slutligen bli en användare. Socialt system kan påverka spridningens 

snabbhet, genom att arbeta mot ett gemensamt mål.  

Diffusion of innovations theory har liknelser med TAM modellen, då båda teorierna 

kategoriserar olika faktorer hos innovationen som kan påverka om konsumenten kommer 

använda den eller inte. Rogers (ibid) menar att om en innovation innehar vissa kvalitéer, kan 

den spridas på ett lyckat sätt. Dessa fördelar som Rogers (ibid) poängterar är fem attribut: 

Relative Advantage (relativa fördelar), Compatibility (kompatibilitet), Complexity 

(komplexitet), Trialability (testbart) och Observability (observerbart). Rogers (ibid) och 

Mallat (2007) förklarar dessa fördelar närmare här nedan: 

Relative Advantage: Vilka fördelar finns med innovationen i jämförelse med de 

produkter/tjänster som redan finns. Det kan röra sig om olika fördelar, allt ifrån flexibilitet, 

möjligheten att spara tid, till kostnadsbesparingar. 

Compatibility: Hur väl passar innovationen in i deras vardag. Stämmer innovationen in på 

individens behov och sociala normer. 

Complexity: Är innovationen enkel att använda och lätt att lära sig. 

Trialability: Finns möjligheten att testa innovationen, innan konsumenten bestämmer sig för 

att börja använda produkten/tjänsten. 

Observability: Syns resultaten av innovationen, så minskar osäkerheten kring 

produkten/tjänsten.  

Diffusion of innovations theory har Mallat (ibid) i sin studie utökat med fler påverkande 

faktorer, dessa är Cost (kostnader), Network externalities and creation of critical mass 

(externa nätverk) och Security and trust (säkerhet och förtroende). I studiens 

undersökningsmodell fokuseras det på kompatibilitet och komplexitet.  

2.1.2 The Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of Reasoned Action(TRA), skapades av Ajzen och Fishbein (1975) och har för avsikt 

att se över en individs intentioner till ett visst agerande. Hur individen agerar avgörs utifrån de 

attityder som finns till beteendet. Eftersom våra attityder kan påverkas av social omgivning, 

kan de vara både medvetna och omedvetna. Det kan finnas uppfattningar hur en individ ska 

bete sig i vissa situationer, detta kallas för normativa uppfattningar. Dessa kan leda till 

påtryckningar och benämns som subjektiva normer. Detta leder till att intentionen att bete sig 

på ett sätt, är en funktion av attityden och den subjektiva normen som finns. Denna teori har 

tidigare använts frekvent vid undersökningar gällande konsumentbeteende (ibid). 

 

Denna teori är bra att ha vetskap om, då TAM modellen baseras utifrån den. Avsikten med 

studien, är att undersöka vilka faktorer som påverkar användandet av mobilbetalning och en 

av de variabler som använts är attityden.  
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2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM modellen kommer ursprungligen från teorin Theory of Reasoned Action(TRA) och 

utvecklades av Davis (1986) och Davis et al. (1989) under 1980-talet. Theory of Reasoned 

Action(TRA) handlar om individens intention till att agera, vilket baseras utifrån individens 

attityder. TAM är en teori som använts frekvent vid forskning kring acceptans och adoption 

av ny teknologi, varav en av dessa är mobila betaltjänster.  

 

Enligt Davis et al. (ibid) använder TAM samma grundinställning som TRA, men betonar två 

faktorer som ligger till grund för att en användare ska acceptera och börjar använda ny 

teknologi, dessa är: användbarhet och användarvänlighet. Enligt TAM teorin ska en ny 

teknologi underlätta för användaren att genomföra sitt arbete, den ska vara till nytta. Beroende 

på om individen upplever att systemet är till nytta eller inte, kommer att avgöra om 

konsumenten börjar använda tjänsten. Detta är variabeln perceived usefulness, användbarhet. 

I denna studie skulle detta innebära, i vilken grad mobilbetalning förenklar min vardag. Enligt 

Obe och Balogun (2007) ska tjänsten inte bara förenkla uppgiften, utan också anses vara enkel 

att använda. Ha et al. (2010) menar att om tjänsten upplevs svår, så kan det skapa frustration 

som resulterar i att konsumenten inte väljer att använda mobilbetalning. Detta är variabeln: 

perceived ease of use, användarvänlighet. I denna studie skulle detta innebära, i vilken grad 

mobilbetalning anses enkel att lära sig samt enkel att använda. Om dessa två faktorer uppfylls 

så kommer intentionen att börja använda den nya teknologin vara högre och det kommer 

resultera i att konsumenter kommer att använda sig av mobilbetalning i större utsträckning. 

Enligt Davis (1986) undersöker TAM modellen även hur externa faktorer kan påverka 

användandet, dessa i sin tur har direkt påverkan på användbarhet och användarvänlighet. 

Davis et al. (1989) förklarar att användbarhet kan påverkas av användarvänligheten, detta gör 

enligt Shin (2010) att användbarheten har större påverkan på konsumenternas vilja att 

använda tjänsten. Davis (1989) menar att, om konsumenten upplever användbarheten som den 

viktigaste faktorn så kommer ändå användarvänligheten vara det som påverkar slutresultatet 

för att använda tjänsten. I studiens modell undersöks inte verkliga användandet, utan det 

fokuseras på att se hur attityden påverkar intentionen till att börja använda tjänsten. 

Enligt Wang et al. (2011) har TAM modellen haft en stor roll i tidigare forskning, vilket beror 

främst på att det är ett enkelt verktyg att använda för att kunna beräkna konsumenternas 

beteende. Trots att TAM är en accepterad modell bland forskare, och många undersökningar 

har baserats utifrån teorin, så har det även riktats kritik till modellen. Kritiken handlar enligt 

Legris et al. (2003) om att det kan finnas behov för fler faktorer än de två som denna modell 

innefattar. Dessutom är dessa två faktorer i modellen av drivande art, alltså vad som driver en 

konsument att börja använda tjänsten. Enligt Mathieson et al. (2001) täcker inte modellen upp 

faktorer som kan vara av hindrande art, där konsumenten påverkas att inte acceptera tjänsten. 

Bagozzi (2007) menar att intentionen att använda sig av ett system innebär inte alltid att 

konsumenten kommer att använda tjänsten i slutändan. Enligt Petrova och Mehra (2010) kan 

TAM som en enskild modell anses vara för tunn i vissa forskningssammanhang, därför har 

många tidigare undersökningar kompletterat denna modell med passande faktorer som är av 

relevans för den individuella studien. 
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Figur 1: Technology Acceptance Model (Davis, 1986). Egen bearbetning. 

2.1.4  Två utökade TAM modeller 

Luarn och Lin (2005) och Kim et al. (2010) har utökat TAM modellen med fler faktorer som 

är baserade utifrån ett konsumentperspektiv. Luarn och Lin (2005) har lagt till tre faktorer 

utöver de ursprungliga som innefattas av TAM modellen. Dessa är perceived credibility, 

perceived self-efficacy och perceived financial cost. Perceived credibility är kopplat till 

tjänstens trovärdighet angående säkerhet och integritet. Enligt Luarn och Lin (ibid) påverkar 

denna variabel konsumentens acceptans till att använda tjänsten. Perceived self-efficacy är 

kopplat till konsumentens förutsättningar att överhuvudtaget kunna använda tjänsten, denna 

faktor har direkt påverkan på perceived ease of use. Den sista faktorn Luarn och Lin(ibid) 

nämner är perceived financial cost, som syftar till de avgifter som är kopplade till tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figur 2: Luarn och Lin´s utökade TAM-modell (Luarn och Lin 2005). Egen bearbetning.  
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Kim et al. (2010) har använt sig av andra faktorer som påverkar perceived usefulness och 

perceived ease of use. Studien (ibid) nämner två faktorer som tar hänsyn till skillnader hos 

konsumenterna, dessa är innovativeness och M-payment knowledge. Dessa syftar till att ge en 

förståelse kring konsumenternas förutsättningar för att kunna använda tjänsten. 

Innovativeness menar att beroende på hur innovativ personlighet en konsument har, desto mer 

villig är de att ta till sig ny teknologi. Detta styrks av O´brein et al. (2012) som funnit att en 

del konsumenter har lättare att anamma sig ny teknologi. Enligt Ha et al. (2010) och Kim et 

al. (2010) kan det tekniska kunnandet vara avgörande vid valet av användning av 

mobilbetalning. Studierna (ibid) menar att om inte konsumenten innehar teknikintresse och 

vilja att lära sig så kan det påverka negativt vid accepterandet av mobiltjänster. Kim et al. 

(ibid) förklarar M-payment knowledge som den förkunskap en konsument har kring 

mobilbetalning. Dessa två skillnader hos konsumenterna påverkar faktorn perceived ease of 

use. Studien (ibid) kom fram till att M-payment knowledge hade större påverkan än 

innovativeness.  

Andra faktorer som Kim et al. (ibid) nämner är förknippade med tjänstens egenskaper, som är 

mobility, reachability, compatibility och convenience. Mobility syftar till att konsumenten kan 

använda sig av systemet oberoende av tid och plats. Reachability menar att konsumenten är 

kontaktbar. Compatibility menar att tjänsten är passande för konsumentens livsstil. 

Convenience är kopplat till bekvämlighet, det vill säga hur väl tjänsten underlättar vardagen 

för konsumenten. Enligt Kim et al. (ibid) hade convenience och reachability stor påverkan på 

percieved ease of use. Vidare kom studien (ibid) fram till att compatibility inte hade lika stor 

påverkan som de övriga faktorerna. 
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Figur 3: Kim et al. (2010) utökade TAM-modell. Egen bearbetning.  
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2.2 Litteraturgenomgång 
Arvidsson (2014a, 2013) har konstaterat att kortbetalningen är ett accepterat betalmedel bland 

konsumenter. Studierna (ibid) kom även fram till att kortbetalning har fått en ökad position. 

Vilket kan konstateras genom rapporten Svenska Bankföreningen (2014) som menade att vi 

svenskar använder kortbetalning frekvent. Enligt Arvidsson (2014a) föredrar de äldre 

konsumenterna de traditionella betalmedlen framför de nya betaltjänsterna som lanseras. 

Utifrån ovannämnda kan det konstateras att kortbetalning har en stark position i Sverige och 

är därför mobilbetalningens främste konkurrent.   

 

Det är många olika faktorer som kan påverka en konsuments acceptans av mobilbetalning.  

Enligt Dahlberg et al. (2008) har tidigare forskning fokuserat på att undersöka de teknologiska 

aspekterna och konsumentbeteende gällande mobilbetalning. Ondrus et al. (2009) nämner att 

det även har undersökts vad som kan ligga till grund för att mobilbetalning inte fått den 

spridning som hade förväntats. Tidigare forskning Siau et al. (2004) har kommit fram till att 

det finns vissa svårigheter med mobilbetalning som kan vara en orsak till minskad acceptans, 

dessa är av teknisk art. Mallat (2007) och Dahlberg och Öörni (2007) har funnit att konsument 

acceptansen är den huvudsakliga anledningen till huruvida mobilbetalning kommer att lyckas 

eller inte. Det finns tidigare forskning som undersökt detta perspektiv, några studier som kan 

nämnas är Dahlberg et al. (2003), Mallat (2007), Antovski och Gusev (2003), Dahlberg et al. 

(2008), Viehland och Leong (2007), Kim et al. (2010) och Shin (2010) och det forskningen 

har kommit fram till är, om mobilbetalning ska bli accepterat så måste den vara enkel att 

använda och uppfattas som säker.  

 

Perspektivet säkerhet är något som undersökts noggrant, det är även en faktor som prioriteras 

högt av konsumenterna. Enligt Malik et al. (2013), Carlsson et al. (2006), Kalba (2008) och 

Chuang och Hu (2012) är säkerheten kring transaktionen en avgörande aspekt för att 

konsumenter ska använda mobilen till att hantera sina inköp. Arvidsson (2013) nämner i sin 

studie att tidigare forskning har funnit, att det största hindret till mobila betaltjänster är 

kopplat till säkerhetsrisker. Konsumenterna har helt enkelt inte tillräckligt förtroende för 

dessa tjänster. Chen (2008) och Khalifa och Shen (2008) har utöver säkerhet även sett att 

integritet kan påverka negativt på användande och acceptans av mobila betaltjänster.  

 

Det finns även forskning som funnit att personliga normer kan ha betydelse när det gäller 

mobilbetalning. Schierz et al. (2010) och Wu och Wang (2005) kom fram till i deras studie att 

kompatibilitet är av vikt för att konsumenter ska acceptera mobila betaltjänster. Detta innebär 

att det är viktigt att tjänsten överensstämmer med användarens beteendemönster. Detta säger 

emot det Kim et al. (2010) kom fram till i studien, som visade att kompatibilitet inte var lika 

viktig som de övriga faktorerna de undersökte. Det finns forskning som även nämner andra 

faktorer som kan ha påverkan på acceptansen av en mobiltjänst. Enligt Schierz et al. (2010) 

kan konsumenters attityder och beteende till tjänsten komma att påverka hur övriga 

konsumenter tar emot den. Därför kan det vara viktigt för aktörerna att hitta referensgrupper 

till mobilbetalning, för att stimulera spridningen av tjänsten. 

 
Enligt Khalifa et al. (2012) har m-handeln inte utvecklats i samma takt som användandet av 

Smartphones, därför har senare forskning riktat in sig på att undersöka vilka bidragande 

faktorer som påverkar konsumenten att använda m-handeln. Malik et al. (2013) fann i deras 

studie att säkerhet, användbarhet och enkelhet är faktorer som väger tungt vid valet av 

användandet av m- handel. Malik et al. (ibid) fann även att konsumenternas personlighet 

spelar roll vid valet att använda eller inte använda tjänsten. Om konsumenten var en van 

användare av Smartphone kombinerat med en innovativ personlighet så finns det större 
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möjlighet att de kommer börja använda tjänsten. Ha et al., (2010), Parasuraman (2000) och 

Kim et al. (2010) har funnit samma resultat angående vana användare. Har en konsument 

använt sig av mobiltjänster tidigare så ökar möjligheten att de ska börja använda framtida 

mobiltjänster. 

 

Det finns flera studier, Venkatesh et al. (2012), O´brein et al. (2012) och Arvidsson (2014a, 

2013), som funnit att ålder kan påverka användandet av tekniska betaltjänster. Dessa studier 

menar att yngre tenderar att använda ny teknologi mer frekvent, medan äldre ser svårigheter 

att lära sig ny teknologi. Vilket även bekräftas av Elias et al. (2012), som fann ett negativt 

samband mellan ålder och inställning till teknik. Arvidsson (2013) och SCB (2014) förklarar 

att de åldersgrupper som är mer uppkopplade via mobilen är 15-49 år och 16-44 år, kanske 

kan detta vara en påverkande faktor.  

 

På senare tid har även forskning funnit fördelar med mobilbetalning. Enligt Linné (2008) och 

Hayashi (2012) är tillgängligheten en fördel, både i den aspekten att du har med dig mobilen 

så du kan nyttja tjänsten när som helst och konsumenten har på så sätt bättre översikt över 

sina finansiella tillgångar. Dessa fördelar kan vara drivande för konsumenten att börja 

använda tjänsten. Enligt Hayashi (ibid) är tjänsten inte bara flexibel, utan det medför även 

låga kostnader att genomföra låga transaktionsbelopp. Enligt Svensk Handel (2011) är 

mobilbetalning även en betaltjänst som ger mottagaren snabbare betalning. 

 

Smartphones utveckling har enligt Tongaonkar et al. (2013), Findahl (2013) och Malik et al. 

(2013) lett till att allt fler konsumenter på senare år väljer att koppla upp sig på internet via 

deras mobiltelefon. Malik et al. (ibid) och Findahl (ibid) ser även en positiv trend inom m-

handeln, där allt fler konsumenter använder sin Smartphone till att utföra ärenden. Något som 

stärks av Sveriges Riksbank (2014) anförande, där de konstaterade att en fjärdedel av de som 

ingick i undersökningen hade tillgång till någon form av mobil betaltjänst.  

 

Trots tidigare forskning kring ämnet, finns det inte tillräckligt mycket kunskap. Det finns 

fortfarande anledning att studera kring ämnet, då det flesta studier som finns är från andra 

länder. Även om det på senare tid har uppkommit fler studier som involverar Sverige, så har 

det ändå inte tidigare undersökts kring viljan att byta kortbetalning mot mobilbetalning, samt 

vilka påverkande faktorer som kan ligga till grund för detta.  

 

Vid studiens uppbyggnad har tre studier använts som modellartiklar. De två första studierna 

har bidragit som hjälp, genom att modifiera deras faktorer som de använt i sina 

undersökningar och anpassat dessa utifrån relevans till denna studie. I den tredje studien har 

forskarnas modell stått som utgångspunkt för konstruktionen av denna studie. En del av 

frågorna har kunnat modifieras, så att passande frågor har kunnat utformats till denna studie.  

 

Den första studien är skriven av Mallat (2007), "Exploring consumer adoption of mobile 

payments - A qualitative study", och är en kvalitativ undersökning som utgår ifrån 

fokusgrupper. Mallat (ibid) studerade vilka faktorer som påverkar konsumenternas vilja att 

börja använda mobila betaltjänster. Denna studie har genomförts utifrån teorin: Diffusion of 

innovations theory, fast genom en modifierad variant. Mallat (ibid) kompletterade den 

ursprungliga teorin med tre extra faktorer, network externalities, trust and security och 

situational factors, för att få en djupare analys. Mallats (ibid) fann att det är många faktorer 

som kan påverka individens acceptans till mobila betaltjänster. Hon nämner bland annat 

komplexitet, risk och inkompatibel som hämmande faktorer för viljan att använda tjänsten. 
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Men samtidigt nämner Mallat (ibid) alla relativa fördelar som är kopplat till tjänsten, dessa är 

bland annat att konsumenten kan använda tjänsten när som helst. 

 

Den andra studien är skriven av Arvidsson (2014), "Consumer attitudes on mobile payment 

services - results from a proof of concept test" och är en kvantitativ undersökning. Arvidsson 

(ibid) undersökte vilka faktorer som kan ligga till grund för konsumenternas vilja att använda/ 

inte använda sig av mobilen som betaltjänst. Denna studie baseras utifrån teorierna: 

Technology adoption models samt Diffusion of innovations theory. Resultatet som Arvidsson 

(ibid) kom fram till, var att den mest avgörande faktorn för att en konsument ska börja 

använda tjänsten eller inte, var om tjänsten är enkel att använda. Andra faktorer som kunde 

urskiljas och påverkade konsumenten positivt till att använda tjänsten var, relativa fördelar, 

högt förtroende och låg risk. 

 

Den tredje studien är skriven av Wu och Wang (2005), "What drives mobile commerce? An 

empirical evaluation of the revised technology acceptence model" och är en kvantitativ 

undersökning som baseras på en enkät. Wu och Wang (ibid) undersökte vad som bestämmer 

användarens acceptans av mobil handel. Denna studie utgår ifrån den utökade Technology 

adoption models, som kallas för TAM2. Denna teori har även kompletterats med Diffusion of 

innovations theory, för att få en så passande modell som möjligt till deras syfte. Resultatet 

som Wu och Wang (ibid) kom fram till var att alla påverkande faktorer förutom, enkel att 

använda, hade påverkan på intentionen att använda tjänsten. Studien (ibid) fann att den 

variabel som var mest påverkande, var kompatibilitet.  

 

Utifrån ovannämnda genomgång av tidigare forskning så finns flera återkommande faktorer, 

dessa är: användbarhet (perceived usefulness), användarvänlighet (ease of use) samt 

säkerheten. Men även andra faktorer kan anses väga tungt vid valet av mobilbetalning, några 

som kan nämnas är: kompatibilitet, tillgänglighet och teknikintresse. En del faktorer som 

undersökts utöver dessa, gällande denna frågeställning, har summerats i tabell 1. Några 

återkommande faktorer används, samt tillägg av faktorer som anses relevanta för studien.  

 

Tabell 1: En summering av vissa faktorer som undersökts i tidigare forskning inom 

mobilbetalning, samt hur det bidragit till studien 

Variabler                         Bidrag till studien Studier 

 

 
Användarvänlighet 

 

 

Variabel till studiens           

undersökningsmodell 

Arvidsson, 2014; Malik et al., 2013; 

Mallat, 2007; Dahlberg et al., 2008; Kim et 

al., 2010; Shin, 2010; Obe & Balogun, 

2007; Ha et al., 2010; Davis et al., 1989; 

Luarn & Lin, 2005; Dahlberg et al., 2003; 

Viehland & Leong, 2007; Antovski & 

Gusev, 2003 

Användbarhet Variabel till studiens 

undersökningmodell 

Malik et al., 2013; Shin, 2010; Obe & 

Balogun, 2007; Davis et al., 1989; Luarn & 

Lin, 2005; Kim et al., 2010 

Kompatibilitet Variabel till studiens 

undersökningsmodell 

Schierz et al., 2010; Mallat, 2007; Wu & 

Wang, 2005, Rogers, 2003; Kim et al., 

2010 

 

 
Säkerhet 

 

Variabeln perceived credibility, 

används för att få djupare 

analys, samt för att kunna 

jämföra med tidigare 

forskningsresultat. 

 

 

Malik et al., 2013; Chuang & Hu, 2012; 

Arvidsson, 2013; Mallat, 2007; Dahlberg et 

al., 2008; Kim et al., 2010; Shin, 2010; 

Luarn & Lin, 2005; Siau et al., 2004; 

Dahlberg et al., 2003; Viehland & Leong, 

2007; Antovski & Gusev, 2003; Carlsson et 

al., 2006; Kalba, 2008; Arvidsson, 2014 
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Subjektiva normer Innefattas i variabeln attityden, 

i undersökningsmodellen 

Schierz et al., 2010; Ajzen & Fishbein, 

1975 

Teknikintresse Variabeln innovativeness, 

används till analysen till att 

tolka om respondenternas 

innovativ personlighet kan ha 

påverkan  

Ha et al., 2010; Kim et al., 2010 

Vana Vana användare av Smartphone 

kan kopplats till den yngre 

generationen, som utgör urvalet 

Ha et al., 2010; Luarn & Lin, 2005; Kim et 

al., 2010; Malik et al., 2013 

Ålder Varit vägledning vid valet av 

passande urvalsgrupp 

Elias et al., 2012; Arvidsson, 2013; 

Venkatesh et al., 2012; O´brein et al., 2012; 

Arvidsson, 2014a 

Tillgängligheten Gett insikt om en drivande 

fördel med mobilbetalning. Det 

har även varit grund för en 

enkätfråga 

Linné, 2008; Mallat, 2007; Hayashi, 2012 
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3. Metod 
 

I det här avsnittet beskrivs studiens val av forskningsdesign som baseras utifrån den 

vetenskapliga ansatsen, samt val av metod till slutledning. Utifrån denna valda design, väljs 

en anpassad metod till studien. Här beskrivs tillvägagångssättet samt redogörs vilka kriterier 

som är av vikt utifrån den valda metoden.  

3.1 Utgångspunkt 
Intresset för mobilbetalning och dess påverkan väcktes i kursen forskning om det globala 

företaget. När området mobilbetalning valdes upplevdes att det är ett relevant nytt ämne, som 

kan påverka flera aktörer på marknaden. Detta område har aktualitet, då det är något nytt som 

håller på att hända just idag, vilket gör att vi inte vet hur det kommer att påverka samhället. 

Utifrån den utveckling som sker inom betaltjänster kan det vara intressant att undersöka om 

detta kan bli ett problem för de mer inrotade betalsätten, samt vad det kan få för påverkan på 

dessa. Hur kommer denna utveckling ta form och accepteras av allmänheten? Kan det utgöra 

hot mot kortbetalning?   

Då detta är ett relativt nytt ämne så fanns det inte omfattande forskning kring ämnet. Därför 

började jag läsa in mig på tidigare forskning med liknande undersökning, bland annat om hur 

mobilbanken och internetbanken accepterats utifrån TAM teorin. De många forskningar och 

studier som hittades om ämnet mobilbetalning, utgick ifrån andra länders perspektiv. Kontakt 

togs med kortföretaget Visa, där tips gavs på vad företaget ville att framtida studier skulle 

generera. Jesper Domargård som jobbar med digital product marketing and development, 

berättade att det är många nya aktörer som kommer in på marknaden och att alla erbjuder 

olika konkurrerande betalmedel. Han menar också att det är svårt att definiera alla olika 

initiativ, då många aktörer använder samma benämning på två helt olika betalmedel. Därför 

rekommenderade han att definiera alla nya betalmedel som "nya" och istället fokusera på vad 

som skulle få konsumenterna att ändra deras betalningsvanor. Han rekommenderade även 

några nyare studier som forskat inom ämnet.  

Utifrån litteraturgenomgången gavs insyn kring tidigare forskningsperspektiv, samt vilka 

relevanta teorier som kunde kopplas till ämnet. Tidigare forskningar hjälpte mig med 

konstruktionen av studien, då en insyn kring vilka frågor som inte var besvarade inom ämnet 

kundes fås. Enligt Patel och Davidson (2011) kan denna genomgång generera  tips på vilka 

metoder som tidigare forskare använt sig av och dessa tips kan nyttjas till denna studie.  

Forskningar som använt sig av TAM teorin, gav tips på olika faktorer, som kan ha påverkan 

på konsumenterna att börja använda sig av mobilbetalning. Dessa olika faktorer har kommit 

till användning vid utgångspunkten samt bearbetats vidare genom att strukturera upp så det 

passar konsumenternas perspektiv. Bland annat har fler faktorer lagts till som, attityder, 

intentionen till användandet och kompatibilitet.  

Studiens avsikt är att kunna bidra genom att ge en överskådlig inblick i hur mobilbetalning 

kommer accepteras av allmänheten och förklara vilka faktorer som har påverkan för att denna 

utveckling ska lyckas på marknaden, samt se över hur det i sin tur kan påverka 

kortbetalningens framtid.  
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3.2 Vetenskaplig ansats 
Att som forskare har vetskapen kring vilka olika traditioner som finns är viktigt, då det 

påverkar vilken metod som är mest lämpad för studien. Sohlberg och Sohlberg (2009) nämner 

att varje forskningstradition kan förknippas med specifika forskningsmetoder. Så beroende på 

vilken tradition studien utgår ifrån påverkar det mitt val av metod och även insyn fås i vilka 

frågor som beaktas som väsentliga i den valda traditionen.  

Enligt Allwood och Erikson (1999) och Sohlberg och Sohlberg (ibid) pratar forskare om att 

undersöka efter godtagbar kunskap när de talar om kunskapsteori, även kallat epistemologi. 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (ibid) och Patel och Davidson (2011) återfinns positivismen 

inom denna teori, som förespråkar en kunskapsteoretisk ståndpunkt och har sitt ursprung från 

naturvetenskapen. Vidare förklarar Sohlberg och Sohlberg (ibid) att positivisterna tror på 

absolut kunskap och menar att kunskapen ska vara objektiv, fri från egna värderingar. Enligt 

Patel och Davidson (2011) och Thurén (2007) kan fakta som införskaffas antingen fås via 

våra sinnen eller det vi kan räkna ut med vår logik, för att sedan kvantifieras i den största mån 

det går.  

Studiens avsikt är att undersöka sambandet mellan faktorer och konsumenternas intention till 

att använda sig av mobilbetalning, här finns det mest lämpande synsättet inom den 

positivistiska traditionen. Här söks efter så säker kunskap som möjligt och all fakta som 

samlas in kvantifieras, för att vidare kunna dra slutsatser. I studien söks efter en förklaring 

angående vilka faktorer som har påverkan på konsumenternas intention till användning av 

mobilbetalning, vilket inte överensstämmer med den hermeneutistiska tolkningsläran som 

enligt Thurén (ibid) går ut på att förstå fenomenet. 

Inom den positivistiska traditionen är det viktigt att fakta som införskaffas är objektiv, därför 

kommer denna studie genomföras i möjligaste mån utan subjektiva värderingar. Enligt Thurén 

(ibid) finns det kritik mot denna kunskapssyn, i form av att det kan anses vara ouppnåeligt att 

nå säker kunskap och att det inte går försäkra sig om att data som inkommer är objektiv. 

Denna studie anses dock vara objektiv, då avsikten är att utföra undersökningen samt 

analysen utan spekulationer och förhållas till fakta och data som inkommit utifrån 

enkätundersökningen.  

3.2.1 Deduktiv kontra induktiv forskningsansats 

När metod väljs så påverkar det även sättet att dra slutsats. Enligt Thurén (2007) och 

Johannessen och Tufte (2003) brukar det pratas om två olika tillvägagångssätt till att dra 

slutsatser, dessa är induktion och deduktion. Dessa skiljer sig åt och kan kopplas till antingen 

kvantitativ eller kvalitativ metod. Thurén (ibid) beskriver induktion såsom att forskaren drar 

sina slutsatser utifrån empirisk fakta. Enligt Allwood och Erikson (1999) kan denna metod till 

slutsats härledas till hermeneutiken, de forskare som befinner sig inom detta synsätt kommer 

enligt Thurén (2007) använda sig av en tolkande metod. Enligt Allwood och Erikson (1999) 

klassificeras detta som en kvalitativ metod. 

Thurén (2007) förklarar induktion som ett angreppssätt där teorier härleds från empirin. Enligt 

Patel och Davidson (2011) innebär detta att forskaren utgår ifrån datainsamlingen från 

enskilda fall för att sedan formulera en teori. Denna metod har inte varit aktuell att använda.   

Induktion: Observationer/resultat    Teori 
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Enligt Thurén (2007) innebär deduktion att forskaren drar sin slutsats genom logiken och den 

betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande, trots att den inte överensstämmer 

med verkligheten. Enligt Allwood och Erikson (1999) och Thurén (ibid) kan denna metod till 

slutsats kopplas till positivismens synsätt och forskarna kommer därmed använda sig av en 

kvantitativ metod. Patel och Davidson (2011) förklarar deduktion som ett angreppssätt där 

forskaren utgår från teorin och därmed bygger upp hypoteser som sedan styr hela 

datainsamlingsprocessen. Studien har utgått från denna metod till slutledning, då befintliga 

teorier har utformat undersökningen. 

Deduktion: Teori  Observationer/resultat 

3.3 Forskningsdesign 
Patel och Davidson (2011) förklarar att det finns olika forskningsdesigner att tillämpa och 

valet av design utgör en ram för hur insamlingen samt analysen kommer att gå tillväga. 

Författarna (ibid) nämner att alla forskningsdesigner har olika fokus gällande kausala 

samband, förståelse, generalisering samt bedömningen över tid. Studiens val av 

forskningsdesign påverkar även valet av metod, samt vilka kriterier som kommer ligga till 

grund vid bedömningen av forskningsresultatet.  

3.3.1 Tvärsnittsdesign 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär tvärsnittsdesign att forskaren samlar in data från 

fler än ett fall, vid en tidpunkt. Enligt Denscombe (2009) finns surveyundersökning inom 

denna design, som omfattar samma utformning som tvärsnittsdesign förutom att data samlas 

in antingen via enkäter eller strukturerade intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2011) och 

Bell (2006) kommer data som samlas in att ha som syfte att kvantifieras och vidare kopplas 

till två eller fler variabler, som sedan vid granskning kan visa olika slags sambandsmönster. 

Forskare som förhåller sig till denna forskningsdesign är intresserad av variationen, som kan 

hittas när mer än ett fall studeras. Johannessen och Tufte (2003) förklarar att denna sorts 

design samlar in data under en viss tidpunkt, till exempel vid en enkätundersökning. För att 

kunna bedöma denna variation som samlats in, krävs det ett systematiskt och standardiserat 

tillvägagångssätt. Enligt Bell (2006) kan denna valda design studera relationer mellan 

variabler men inte redogöra för orsaksrelationer. 

Studien använder denna design, då avsikten med undersökningen är att kunna jämföra många 

olika fall samt ser över vilka samband som finns mellan variablerna. Denna design anses mest 

lämpad för studien, då även valet av vetenskaplig ansats samt metod till slutledning oftast 

använder sig av kvantitativ metod.  

3.3.2 Val av metod 

Enligt Patel och Davidson (2011) och Bell (2006), så är kvantitativa metoder mest lämpade 

om frågeställningarna innefattar frågor som gäller: vad, var, när och hur. Dessa frågor 

stämmer in på studiens frågeställningar och söker samband genom hypoteser, vilket är två 

kriterier för att välja en kvantitativ ansats. Enligt Thurén (2007) passar en kvantifierbar metod 

då inte förståelse kring fenomenet önskas, utan en förklaring. Enligt Eliasson (2010) passar en 

kvantitativ metod, då avsikten med studien är att kunna förklara hur spridningen av 

acceptansen är till mobilbetalning samt kunna dra slutsatser som involverar fler än de som 

ingått i undersökningen. 
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Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan olika faktorer som i sin tur 

kan påverka attityden till mobilbetalning, samt undersöka vilka faktorer som ligger till grund 

för att en konsument ska ändra deras betalningsvanor. Utifrån det resultat som fås, kan 

slutsatser dras om de nya betalmetoderna kan hota kortbetalning. Utifrån detta resonemang 

passar en kvantitativ metod bäst, då de inkommande svaren kan kartläggas utifrån 

beräkningar. Enligt Denscombe (2009) har surveyundersökning använts som strategi och 

enkät som metod, då svaret på frågorna kan fås genom att mäta resultatet. Enligt Bell (2006) 

och Ejlertsson (2005) ger en enkätundersökning förutsättningar att kunna genomföra studien 

på en större grupp individer och det skapar även möjligheter att samla in information om fler 

variabler. Andra fördelar med denna metod som Eliasson (2010) nämner är att den är både 

billigare och enklare att administrera i jämförelse till strukturerade intervjuer.  

3.4 Primär- och sekundärdata  
I studien har primärdata och sekundärdata använts. Enligt Patel och Davidson (2011) och 

Jacobsen (2002) innebär primärdata att man som forskare samlar in informationen för första 

gången, vilket i denna studie är den enkätundersökning som genomförts. Enligt Eliasson 

(2010) och Patel och Davidson (ibid) består sekundärdata av vetenskapliga artiklar, studier, 

litteratur och akademiska uppsatser som andra forskare samlat in. Genom att använda 

sekundärdata sparas tid som kan användas till att analysera det insamlade materialet. Enligt 

Patel och Davidson (ibid) ger sekundärdata forskaren en inblick i vad som tidigare forskats 

inom ämnet och vilka metoder samt teorier som är passande. Eliasson (2010) och Patel och 

Davidson (ibid) nämner dock att det finns begränsningar med dessa sekundärkällor, då 

forskare inte lika insatt i processen som när man själv samlar in primärdata. Detta har i sin tur 

lett till ett kritiskt tillvägagångssätt vid hanteringen av sekundärdata.  

Följande databaser har använts, Google Scholar och SöderScholar vid sökandet efter 

vetenskapliga artiklar, utifrån passande nyckelord såsom: mobile payment, mobilbetalning, 

mobilbetalning och påverkande faktorer och acceptans för mobilbetalning. Utifrån denna 

sökning hittades artiklar, studier och uppsatser som passade in på ämnet. Trovärdigheten från 

källorna Google Scholar, har säkerställts genom att kontrollera artikelns ursprung för att se 

vilken webbplats som ligger bakom publiceringen. Uppsatser har endast använts som stöd till 

att hitta mer forskning inom området, och via författarnas referensförteckning sökt efter 

forskning som de använt sig av. Genom detta förhållningssätt har flera källor hittats, både 

äldre och mer aktuell forskning som har relevans till studien. Genom användande av flertalet 

källor fås en bredd på studien, som ökar trovärdigheten samt kunskapen kring ämnet. Flera 

forskningar har även funnit liknande resultat som styrker trovärdigheten på redovisningen av 

litteraturgenomgången, samt att det styrker valet av påverkande faktorer till 

undersökningsmodellen. Enligt Eliasson (2010) kan användning av tidigare forskningsdata 

försäkra att den är av god kvalité, samt att mer tid fås till analysen av mitt eget insamlade 

material. 

Angående enkätundersökningens konstruktion, så kan det vara en nackdel enligt Trost (2012) 

att respondenterna inte behövde svara på alla frågor för att kunna lämna in enkäten. Enligt 

Trost (ibid) finns en annan nackdel med att genomföra gruppenkäter, nämligen att den som 

sköter utdelningen av enkäterna  inte är lika insatt. Därför genomfördes en kort introduktion 

om studien innan enkäten överlämnades till respektive lärare. En nackdel kan vara att jag inte 

vet om de motiverade respondenterna till att besvara enkäten eller inte. Gruppenkät gör det 

svårt att veta vilka som svarat och inte svarat på enkäten, som normalt kunde hanteras genom 

kodning om en webbenkät genomförts. Detta gör att påminnelser inte är möjligt, vilket enligt 

Trost (ibid) och Ejlertsson (2005) kan påverka gensvaret.  
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3.5 Enkätens framtagning 
Den enkät som användes kan klassificeras som en gruppenkät enligt Trost (2012) och 

Ejlertsson (2005). Google Drive:s egna enkätverktyg användes vid utformningen av enkäten, 

vilket gett möjlighet att utforma frågor med varierande utseende samt att layouten blir 

professionell. Gruppenkät valdes då det är ett fördelaktigare sätt att dela ut en enkät, då alla 

enkäter besvaras och samlas in vid samma tillfälle. Enligt Ejlertsson (ibid) har denna variant 

av enkät förhållandevis hög svarsfrekvens.  

När frågorna utformats till enkäten har utgångspunkten varit tidigare forskningar som har 

använt sig av samma metod samt undersökt samma område, för att hitta passande och 

relevanta frågor till studien. Genom detta sätt har tips kunnat fås från tidigare undersökningar 

och på så vis konstruerat lämpade frågor som passar ämnet. Enligt Johannessen och Tufte 

(2003) kan modifiering av redan använda frågor, stärka frågornas kvalité då de redan är 

prövade och därmed uppfyllt reliabiliteten och validiteten. För att hitta lämpade frågor så har 

problemformuleringen och syftet med studien varit vägledning, så att frågorna som ställts har 

besvarats på de uppställda hypoteserna.  

Enkätformuläret har utformats så att det ser likadant ut för alla, vilket ökar standardiseringen, 

som enligt Trost (2012) är något som bör eftersträvas. Ett manus har funnits vid 

presentationen hos klasserna och formuläret lämnades ut samtidigt. Respondenterna har haft 

samma förutsättningar vid besvarandet av enkäten, vilket ökar möjligheten för hög 

standardisering. Slutna frågor har använts, där respondenterna har fasta svarsalternativ att 

välja bland, förutom vid frågan som rör utbildningen som även innefattas av ett öppet 

svarsalternativ. Frågorna  har utvecklats utifrån de frågeställningar som ska besvaras. Dessa 

åtgärder kan enligt Trost (ibid) betraktas som ett sätt att skapa hög strukturering på enkäten. 

Enligt Grønmo (2006) kan en enkät som innehåller slutna frågor förenkla för respondenterna 

att besvara. Utesluta öppna frågor leder till att respondenterna inte har möjligheten att själva 

uppge ett svar, utöver de fasta svarsalternativen. Valet har gjorts då öppna frågor enligt 

Johannessen och Tufte (2003) och Trost (2012) kan vara svåra att analysera, samt att data som 

inkommer kan vara svårt att generalisera. Då fasta svarsalternativ har valts, så finns det 

svårigheter med att försäkra sig om att svarsalternativen är heltäckande. Detta ses dock inte 

som ett problem då denna enkät är konstruerad utifrån studiens syfte, så frågorna som ställs är 

till för att besvara frågeställningen och ingenting annat. Svarsalternativet "vet ej", kunde ha 

använts men valdes bort, för enligt Trost (ibid) kan det göra att respondenterna väljer det 

svaret för att slippa ta ställning. 

Enligt Trost (ibid) består enkätformulärets utformning av sakfrågor där avsikten är att få veta 

hur något verkligen förhåller sig. Frågorna har fasta uteslutande svarsalternativ som inte är 

överlappande. Trost (ibid) menar att detta förenklar för respondenten att svara på frågorna och 

missförstånd minskas. De andra frågorna som används är av karaktären attityd- eller 

åsiktsfrågor enligt Trost (ibid) och Johannessen och Tufte (2003), som är konstruerade så 

respondenterna ska besvara huruvida de instämmer eller inte, med ett antal påståenden. Vid 

dessa frågor har Likertskala varit hjälpmedel för att rangordna svarsalternativen, som enligt 

Johannessen och Tufte (ibid) är ett bättre alternativ för att kunna utföra avancerade statistiska 

analyser. Likertskala innefattas av fem svarsalternativ som är utskrivna och inte överlappande, 

för att förenkla för respondenterna att besvara frågorna. Att ha allt för många attityd- eller 

åsiktsfrågor kan upplevas tröttsamt för respondenterna, detta har försökt motverkas genom att 

variera med olika frågor i formuläret samt att layouten använts som hjälp för att motivera 

respondenterna till att besvara frågorna. 
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Enligt Ejlertsson (2005) och Trost (2012) är detaljerna vid konstruktionen av enkätfrågorna av 

vikt. Enkätfrågorna har konstruerats genom att bara innefatta en fråga, vilket enligt författarna 

(ibid) förenklar analysen av materialet samt tolkningen av svaren. Frågorna som är ställda, ska 

respondenterna svara på genom att kryssa i ett svarsalternativ för vardera fråga. Här används 

ett vardagligt språk vilket enligt författarna (ibid) är viktigt då de som besvarar enkäten 

kanske inte är insatt i området och förstår frågorna. Layouten av formuläret ska vara 

konsekvent, varje fråga är numrerad och samma teckensnitt är använt genomgående i 

formuläret. Enligt Trost (ibid) kan det undvikas att respondenterna har svårt att minnas hur 

frågan löd, genom att använda frågor med inte alltför långa formuleringar. Det finns en 

baktanke med ordningsföljden på frågorna, med hjälp av rubriker så struktureras enkäten upp 

så den uppfattas ha en röd tråd. Detta är en viktig detalj som mycket tid lagts ner på, för att få 

layouten att upplevas som intressant och professionell då det enligt Trost (ibid) och 

Johannessen och Tufte (2003) kan motivera respondenterna att svara på alla frågorna. 

Ett följebrev skrevs, som till en början var sammankopplat med enkäten. Brevet valdes bort 

för att undvika att respondenterna skulle uppleva enkäten för lång då det enligt Eliasson 

(2010) kan öka bortfallet. Då möjligheten fanns att dela ut enkäterna på plats, lästes 

följebrevet upp personligen istället. Den innefattade beskrivande information om enkätens 

syfte, vem som genomförde studien, samt viktig information som respondenterna behövde ha 

i åtanke innan de besvarade enkäten. Det klargjordes även att den var anonym och att det 

insamlade materialet kommer att hanteras därefter. 

3.5.1 Urval  

Åldersgruppen 16-44 år är de som kopplar upp sig på internet med sin Smartphone, vilket gör 

att det är en möjlig målgrupp att rikta in sig på för att se över vilka faktorer som de ser som 

positiva med tjänsten, samt se över deras vilja att byta ut kortbetalning mot mobilbetalning. 

Enligt SCB (2013) var universitetsstuderande mellan 20-30 år under läsåret 2010/2011, vilket 

utgör en passande grupp att involvera i studien. Även om studenter oftast innefattas av yngre, 

så finns det även många äldre i denna målgrupp som kan innefattas i åldersspannet 16-44 år. 

Så trots att denna målgrupp som studenterna utgör innefattar mest yngre så kan det 

fortfarande finnas skillnader inom användandet och acceptansen av ny teknologi. Därför 

ansågs de passande att utföra studien på universitetsstuderande, då de är inom ramen för 

åldersspannet samt att de faller in i den yngre generationen som är mer mottaglig till ny 

teknologi.  

 

Studiens tänkta population utgörs av Sveriges universitetsstuderande. Ingen möjlighet har 

getts att utföra studien på populationen, därför har ett urval gjorts som avser en miniatyr av 

hela populationen. Enligt Trost (2012) är det viktigt när ett urval görs, att det ska vara 

representativt för hela populationen. Studien har gjort enligt Denscombe (2009) ett så kallat 

bekvämlighetsurval, då enkätundersökningen genomförts på Södertörns Högskola som jag 

själv studerar vid. Enligt Denscombe (ibid) så kan det finnas en del bekvämligheter i alla 

forskningar, beroende på vilka resurser som finns att tillgå. Enligt Denscombe (ibid) och 

Grønmo (2006)  har studien vid valet av de respondenter som ska ingå i undersökningen, 

använts av ett slumpmässigt urval. Då det beroende på slumpen avgjorts vilka som kommer 

ingå i urvalet. Användandet av ett bekvämlighetsurval anses inte ha påverkat studien, då 

urvalet kan vara representativt för universitetsstuderande i Sverige. Då avsikten med studien 

är att kartlägga vilka faktorer kring mobilbetalning som är av vikt för framtida brukare samt 

hur dessa faktorer påverkar attityden till att byta bankkortet. Utifrån denna aspekt anses det 

inte finnas några avgörande skillnader mellan studenter i Sverige, då mobilbetalning går att 

nyttja var vi än befinner oss. Angående mobilbetalning, så behöver inte studenten ha nyttjat 
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tjänsten för att kunna delta i undersökningen, så detta påverkar inte vilka studenter som ingår i 

urvalet.  
 

Trots att urvalet reducerats ner till Södertörns Högskola, är det ändå för stort att hantera. Tog 

kontakt med Högskolan och fick en översikt över hur många studenter som går andra året i 

varje program. Fick då en lista på alla program och ringde därefter slumpmässigt till 

respektive programsamordnare, detta genomfördes tills lämplig urvalsstorlek uppnåtts. Två 

programsamordnare, hänvisade mig vidare till respektive klasslärare. Fick kontakt med två av  

lärarna för programmen, Ekonomiekandidat och IT media och design. Fick veta att nästa 

sammankomst för hela klassen skulle bli 7/4, då kunde enkäterna delas ut. I 

Ekonomiekandidat klassen gavs möjlighet att presentera studien och sedan dela ut enkäten. I 

den andra klassen delade läraren ut enkäten efter att presentationen genomförts. Studiens 

population består av framtida brukare av mobilbetalning och urvalet är universitetsstuderande 

som går andra året på programmen Ekonomiekandidat och IT media och design via 

Södertörns Högskola. 

3.5.2 Pilotstudie 

Då studien använt sig av redan kvalitetstestade frågor, kanske det inte är relevant att 

genomföra en pilotstudie. Dock har dessa frågor modifierats för att passa denna studie, därför 

är en pilotstudie att föredra. En mindre pilotstudie har genomförts, som innefattas av 

släktingar och bekanta, dels för att få åsikter om upplägget på enkäten samt att testa hur lång 

tid enkäten tar att genomföra. Efter pilotstudien genomfördes några små förändringar som jag 

fått som återkoppling från de som svarat på enkäten. Även om endast en mindre pilotstudie 

genomfördes, så kan det enligt Eliasson (2010) öka chanserna till mindre bortfall. 

3.5.3 Bortfallsanalys 

Vid genomförandet av enkätundersökning så finns det enligt Ejlertsson (2005) stor risk för 

bortfall som behöver beaktas. Av de 200 enkäter som delades ut återkom 127 gensvar, som 

resulterade i en svarsfrekvens på 63,5% och ett bortfall på 36,5%. Enligt Ejlertsson (ibid) så 

finns det olika sorters bortfall, antingen besvarar respondenterna inte enkäten eller så besvaras 

enkäten men inte på ett fullständigt vis. Det bortfall studien haft, är framför allt där 

respondenterna valt att inte delta i studien och dessa utgörs av 36,5%. Bortfall fanns även där 

respondenterna utelämnat svar på olika frågor, dessa utgör tre stycken enkäter. Dessa har inte 

inkluderats i studien, då respondenterna endast svarat på sakfrågorna och utelämnat alla 

övriga frågor och är därför inräknade i bortfallet. Enligt Bell (2006) kan bortfall orsaka 

skevheter i resultatet, då respondenterna som valt att inte delta i undersökningen kan ha haft 

avgörande åsikter för studien. Väsentliga åtgärder har antagits, som tydliga enkätfrågor, snygg 

layout, pilotstudie, anonymitet, inga öppna frågor, för att minska bortfallet innan enkäten 

delades ut. En nackdel är dock att påminnelser inte kunnat "skickas" ut, vilket kunde ha 

minskat bortfallet. Enligt Grønmo (2006)  är det vanligt med 50-60% svarsfrekvens vid 

enkätundersökningar. Denna studie fick en svarsfrekvens på strax över 60% vilket kan räknas 

som ett godtagbart resultat. 
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Tabell 2: Bortfallsanalys för enkätundersökningen   

Bortfallsanalys 

 Ekonomiekandidat 

programmet 

IT media och design 

programmet 

Totalt 

Antal utdelade enkäter 110st 90st 200st 

Antal svar 79st 48st 127st 

Svarsfrekvens 72% 53% 63,5% 

3.6 Kriterier för kvantitativ forskning 
Patel och Davidson (2011) och Bell (2006) nämner att alla undersökningar som genomförs 

har olika kriterier som utgås ifrån vid bedömning av forskningen. Vid en kvantitativ 

undersökning brukar kriteriernas reliabilitet samt validitet vara av stor vikt. Reliabiliteten är 

enligt Trost (2012) och Thurén (2007) tillförlitligheten på studien, med det menas att 

mätningen är stabil och inte påverkats av några tillfälligheter. Validiteten på en undersökning 

avgörs enligt Thurén (ibid) om studien undersökt det som var tänkt och ingenting annat. 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan vetskapen ta hänsyn till dessa kriterier, vilket gör att 

studien uppnår högre kvalité. 

3.6.1 Reliabilitet  

Grønmo (2006)  nämner att det finns olika betydelser av ordet, dessa är bland annat stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. När en studie är stabil, ska upprepade 

mätningar ge samma resultat utan några signifikanta skillnader. Angående stabiliteten så kan 

det ifrågasättas i denna studie, då det inte genomförts en återtestning som enligt Grønmo 

(ibid) och Ejlertsson (2005)  är av vikt. Dock har det säkerställts att  studien går att replikera, 

eftersom det finns ett beskrivet  tillvägagångssätt vid insamlingen samt bearbetningen av data. 

Enligt Ejlertsson (ibid) medför enkätundersökningar svårigheter med att uppskatta 

reliabiliteten i förväg. Som forskare kan man se över konstruktionen på enkäten, så att 

frågorna är förståeliga samt att det finns tydliga instruktioner så enkäten är lätt att besvara, 

vilket genomförts. Genom att använda mig av redan testade frågor som modifierats, så har 

därmed kriterierna reliabilitet och validitet uppfyllts enligt Johannessen och Tufte (2003). 

Vidare kan konstateras att inga tillfälligheter har uppstått för de som besvarade enkäten, då 

förutsättningarna var detsamma för alla, rörande frågor och plats.  

Enligt Ejlertsson (2005) kan den interna reliabiliteten kontrolleras genom att genomföra ett 

Cronbachs Alpha test. Detta test kontrollerar att de variabler som är tänkt att mäta ett 

gemensamt förhållande, verkligen gör det. Accepterade värden fanns på alla mina frågor, så 

studien har hög inre reliabilitet. Enligt Patel och Davidson (2011) och Grønmo (2006) kan 

interbedömarreliabilitet uppnås genom att själv ha genomfört allt arbete och olika tolkningar 

har därför inte kunnat råda. En medvetenhet har funnits kring detta, därför har ett objektivt 

synsätt funnits genom hela studien. En annan aspekt som berör reliabiliteten enligt Trost 

(2012) är undersökningens konstans, som säger hur de undersökande ämnet förändras över 

tiden eller är beständigt. När attityden till ett fenomen undersöks, så kan det förändras över 

tiden och det kan tyda på att reliabiliteten är låg. Skulle en liknande studie genomföras så 

skulle det kanske inte generera samma resultat då attityden hos respondenterna kan ha 

förändrats.  
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Hög reliabilitet är något som eftersträvas vid utförandet av en enkätundersökning. Jag är 

medveten om att ett bekvämlighetsurval kan påverka reliabiliteten negativt. Men anser dock 

att det inte påverkat kvalitén på studien, då avsikten var att undersöka universitetsstuderande 

som passade in i ramen för framtida brukare. Att valet för denna  undersökning blev 

Högskolan där mina studier bedrivs, har egentligen ingen påverkan, då det enligt min åsikt är 

ett representativt urval.  

3.6.2 Validitet 

Enligt Ejlertsson (2005) har en enkätfråga hög validitet om frågan mäter det den avser att 

mäta, detta avgör om en studie är giltig. Patel och Davidson (2011) förklarar att när man 

pratar om kvantitativa undersökningar så brukar validiteten representera att undersökningen 

studerar rätt företeelse. Genom att ha en bra teoriunderbyggnad samt varit noggrann vid 

kodningen och mätningen av data, kan de säkerställas att det som var tanken med studien  

verkligen undersöktes. Genom att utveckla frågor med genomtänkta svarsalternativ som 

stämmer överens med frågan, så stärks validiteten. God validitet tycks ha uppnåtts i denna 

bemärkelse, då svarsalternativen till frågorna är relevanta. De frågor som däremot baseras på 

attityden kan vara svårare att bekräfta hög validitet. Detta har hanterats genom att ha flera 

frågor som mäter samma sak och så kan det antas att frågorna mäter det som avses. Utifrån 

Cronbachs Alpha testet som genomfördes blev det accepterade värden på alla frågorna, vilket 

även styrker god validitet.  

Genom att enkätfrågorna är baserade på teoriuppbyggnaden och många även är modifierade 

redan testade frågor, så uppnår de relevans och god validitet. Även den mindre pilotstudie 

som genomfördes kan stärka validiteten. Även validiteten stärks genom att garantier finns att 

jag nått ut till relevanta respondenter för studien. Det undersökta fenomenet är ett relativt nytt 

begrepp som respondenterna kan tolka på olika sätt. Genom att försäkra mig om att de som 

skulle besvara enkäten förstod innebörden av ordet mobilbetalning under introduktionen när 

enkäten utdelades. Studien är inte uppdelade på några grupper, utan inriktad på framtida 

brukare i allmänhet, därför påverkar inte skevhet i grupperna men det kan däremot påverka 

studiens möjligheter att generalisera resultatet och därmed också sänka validiteten.  

3.7 Bearbetning av data  
En bearbetning började av de 127 ifyllda enkäterna, genom att koda om materialet till 

numeriska variabler med hjälp av SPSS. Sakfrågorna har kodats om i samma ordning som de 

står i enkäten. Könen har kodats till skalan 1-2, där man är 1 och kvinna 2. Ålder har kodats 

till skalan 1-6 och utbildning skalan 1-3, även dessa utifrån den ordning de står i enkäten. 

Angående frågan inriktningen på utbildningen så var det tre respondenter som fyllt i 

svarsalternativet "other" som var kodat till 3. Dessa har dock behandlats som att de har 

inriktningen IT/Media, då de alla gick turismprogrammet med inriktning medieteknik. Därför 

finns inga svarsalternativ som är kodade till 3, rörande frågan om utbildningen. Frågorna som 

innefattar svarsalternativen ja och nej, har kodats till 1 ja och nej 2. Frågorna som behandlar 

hur ofta de använder sitt bankkort respektive hur ofta de använder mobilbetalning har kodats i 

den ordning de står i enkäten med skalan 1-5. Alla de övriga frågorna har besvarats utifrån en 

Likertskala, dessa kodades så att 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. Vid 

omvända frågor har kodningen gjorts tvärtom.  

När kodningen var genomförd kontrollerades den inre reliabiliteten genom att utföra 

Cronbachs Alpha. Alphakoefficienten varierar mellan 0-1, där 0 innebär ingen reliabilitet och 

1 är perfekt inre reliabilitet. Enligt Ejlertsson (2005) är 0,7 det värde som brukar ligga som 
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riktlinje för en acceptabel nivå på den inre reliabiliteten. Testet har genomförts på frågorna 

som har besvarats med hjälp av Likertskala och innehar minst två begrepp på vardera fråga. 

Samtliga genomförda tester hamnade över ett värde 0,7, vilket därmed kan anses som 

acceptabla värden. De två begrepp som låg närmare 0,7 var kompatibilitet för andra 

betaltjänster samt attityd till bankkortet. Dessa värden ligger dock över 0,7, därför har det inte 

påverkat den inre reliabiliteten.  

Tabell 3: Cronbachs Alpha värden för studiens begrepp 

Begrepp Cronbachs Alpha      

Användarvänlighet andra betaltjänster 0,888 

Användarvänlighet bankkort -

mobilbetalning 

0,953 

Användarvänlighet mobilbetalning 0,954 

Användbarhet andra betaltjänster 0,929 

Användbarhet bankkort- mobilbetalning 0,975 

Användbarhet mobilbetalning 0,894 

Säkerheten andra betaltjänster 0,834 

Säkerheten bankkort - mobilbetalning 0,943 

Säkerheten mobilbetalning 0,937 

Kompatibilitet andra betaltjänster 0,786 

Kompatibilitet bankkort - mobilbetalning 0,932 

Kompatibilitet mobilbetalning 0,858 

Teknikintresse 0,910 

Attityd till bankkortet 0,710 

Attityd till mobilbetalning 0,953 

Intentioner bankkort 0,839 

Intentioner mobilbetalning 0,972 

3.8 Min undersökningsmodell 
I likhet med många andra studier, har studien valt att kombinera teorin TAM med Diffusion 

of innovations theory. En del faktorer valdes bort, andra faktorer lades till som kan ha 

påverkan i det valda ämnesområdet. Dessa två teorier kombinerades, för att de tillsammans 

kan ge en starkare grund för studien, då Diffusion of innovations theory är mer 

konsumentinriktad än TAM och studerar även fler påverkande faktorer.   

Studien har använt sig av Arvidsson:s (2014) och Mallat:s (2007) forskning som mall vid 

konstruktionen av undersökningsmodellen. Precis som Arvidsson (ibid) har studien använt 

Mallat:s (ibid) utökade version och kombinerat den med faktorer från teorin TAM. De 

variabler som Arvidsson (2014) applicerat från TAM till sin studie innefattade, 

användarvänlighet samt attityder. Varför inte användbarhet är inkluderat i denna studie beror 

på att Arvidsson (ibid) har lagt denna faktor samma med relativa fördelar, då de både riktar in 

sig på fördelar och nytta med systemet för konsumenten i jämförelse med existerande system.  

I denna studie valdes att göra liknande sammanslagningar som Wu och Wang (2005), genom 

att slå samman olika faktorer som matchar varandra. Benämningen användbarhet istället för 

relativa fördelar, dock innehåller denna variabel frågeställningar som matchar båda 

faktorerna. Detsamma har gjorts med variablerna komplexitet och användarvänlighet, där den 

sistnämnda benämningen använts. Studien har även inkluderat kompatibilitet som en faktor, 

på grund av att faktorn enligt Mallat (2007), Schierz et al. (2010) och Wu och Wang (2005) 
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har påverkan på acceptansen av mobila betaltjänster. Dessa variabler ska undersökas närmare 

genom studiens härledda hypoteser.  

Luarn och Lin:s (2005) preceived credibility har använts som benämning för enkätfrågorna 

gällande säkerheten och integriteten. Denna variabel kommer endast att användas som stöd till 

analysen och inte involveras i undersökningsmodellen. Detsamma gäller även variabeln 

innovativness som Kim et al. (2010) använder i deras undersökningsmodell. Denna variabel 

kopplas till enkätfrågorna gällande teknikintresse, för att kunna tolka vilken innovativ 

personlighet respondenterna innehar. Detta är något som Parasuraman (2000) också 

poängterar som viktigt, då det kan påverka individens benägenhet att kunna anamma sig den 

nya teknologin. Jag tror därför att teknikintresset kan ha en inverkan på individens attityd till 

tjänsten. Beroende på om en konsument är innovativ eller inte, så kan det motivera dem att 

anamma sig tjänsten på ett lättare sätt. Om en konsument är van användare av Smartphone 

kan också påverka deras attityd till tjänsten. Parasuraman (ibid) menar att om individen är 

innovativ så är det en drivande faktor, medan hämmande faktorer är osäkerhet och om 

individen inte känner sig bekväm med tekniken. Resultatet kommer användas som stöd till 

analysen, för att få en förklaring om personligheten har någon inverkan på acceptansen av 

mobilbetalning.  

Även om studiens avsikt inte är att fördjupas inom dessa två variabler, så måste de dock 

finnas med i analysen för att få en djupare förklaring till resultatet. Studiens utformning på 

undersökningsmodellen: 

Figur 4: Studiens framtagna undersökningsmodell  
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Utifrån denna undersökningsmodell har studiens hypoteser härletts. Nedan ses en 

sammanställning på hypoteserna med tillhörande nollhypotes. 

Tabell 4: Summering av hypoteserna med respektive nollhypotes 

Variabler Hypotes Nollhypotes 

 

 

Kompatibilitet 

 

H1: Det finns ett samband mellan 

kompatibilitet och framtida 

brukares attityd till 

mobilbetalning.  

 

H0: Det finns inte ett samband mellan 

kompatibilitet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

Attityden 

 

H2: Attityden till mobilbetalning 

har ett direkt samband på 

intentionen av att börja använda 

tjänsten. 

 

H0: Attityden till mobilbetalning har inget 

direkt samband på intentionen av att börja 

använda tjänsten. 

 

Användbarhet 

 

H3: Det finns ett samband mellan 

användbarhet och framtida 

brukares attityd till 

mobilbetalning. 

 
H0: Det finns inte ett samband mellan 

användbarhet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

Användarvänlighet  

 

H4: Det finns ett samband mellan 

användarvänlighet och framtida 

brukares attityd till 
mobilbetalning. 

 

H5: Det finns ett samband mellan 

användarvänlighet och 

användbarhet till mobilbetalning. 

 

H0: Det finns inte ett samband mellan 

användarvänlighet och framtida brukares attityd 

till mobilbetalning. 

 

 

H0: Det finns inte ett samband mellan 

användarvänlighet och användbarhet till 

mobilbetalning. 
Variablerna är de som ingår i studiens undersökningsmodell. 

3.9 Variabler 
Eliasson (2010) och Ejlertsson (2005) förklarar att det finns fyra olika sorters variabler, 

nominal, ordinal, intervall och kvot, som klassificeras utifrån deras karaktär. Beroende på 

vilken klassificering variabel har påverkar det möjligheterna att genomföra mer avancerade 

statistiska beräkningar. De finns variabler som räknas som nominal och ordinal i studien. De 

frågor som utgörs av sakfrågor är mestadels nominal medan frågorna som baseras utifrån 

Likertskala är av sorten ordinal. Denscombe (2009) förklarar att frågor som är utformade med 

hjälp av Likertskala kan kategoriseras som ordinal. Bryman och Bell (2013) nämner dock att 

det finns andra författare som inte håller med om detta och de menar att frågor som baseras på 

Likertskala kan kategoriseras som intervall - eller kvotvariabler, eftersom frågorna innehåller 

ett stort antal kategorier. Frågor som är utformade med Likerskala, har valts att kategoriseras 

på intervallnivå. Detta baserar på, utifrån andra författare som stödjer detta som Bryman och 

Bell (ibid) nämnt. Men även att studier som till exempel Wu och Wang (2005) genomfört, har 

använt sig av Likertskala vid utförande av parametriska tester. Vilket endast går om 

variablerna är kategoriserad på intervall- eller kvotnivå.  

3.9.1 Oberoende variabler 

Enligt Denscombe (2009) så påverkar den oberoende variabeln den beroende variabelns 

värden. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar attityden till 

mobilbetalning, därför har flera olika oberoende variabler använts som funnits relevanta 

utifrån tidigare forskning. Fyra stycken variabler kan påverka den beroende variabeln, dessa 
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är attityden, kompatibilitet, användbarhet och användarvänlighet. Senare i studien kontrolleras 

huruvida attityder påverkar intentionen av att börja använda sig av mobilbetalning, då är 

attityden den oberoende variabeln. Detsamma gäller när användarvänlighet testas i 

förhållande till användbarhet, då är användarvänligheten den oberoende variabeln. Studiens 

hypoteser har utifrån dessa variabler testats med hjälp av multilinjär- och linjär regression.  

3.9.2 Beroende variabler  

I denna studie utgörs den beroende variabeln av tre variabler. I första del av 

hypotesprövningen är det attityden som är den beroende variabeln och den kan påverkas av de 

oberoende variablerna som ingår i undersökningsmodellen. Vid vidare hypotesprövning på 

attitydens påverkan på intentionen, är den beroende variabeln intentionen. Detsamma gäller 

när användarvänlighet testas i förhållande till användbarhet, är den beroende variabeln 

användbarheten. 

3.9.3 Operationalisering av variablerna 

För att kunna mäta variablerna på ett korrekt sätt, har dessa kategoriserats utifrån studiens 

enkätfrågor. Dessa konstruerades utifrån variablerna som skulle ingå i studien, samt att 

Cronbachs Alpha testet visade på att frågorna korrelerar till varandra, därför anses det befogat 

att ha kvar samma indelning. Olika frågor i enkäten kan kopplas till olika variabler, dessa har 

summerats och grupperats så att det lättare ska gå att genomföra hypotesprövningen. Enligt 

Eliasson (2010) minskas risken för feltolkningar då flera frågor mäter samma variabel. Nedan 

visas hur hypoteserna är kopplade till olika enkätfrågor.  

Tabell 5: Sammanställning av de oberoende variablerna med sammanhängande enkätfrågor 

Variabel Hypotes Enkätfrågor 

 

Kompatibilitet 

H1: Det finns ett samband mellan 

kompatibilitet och framtida brukares 

attityd till mobilbetalning. 

- ...passar min livsstil bättre F13 

- ...tillgodoser alla mina behov F13 

- Alla fyra frågorna i F14 

Attityden 

 

H2: Attityden till mobilbetalning har 

ett direkt samband på intentionen av 

att börja använda tjänsten. 

 

 

- Alla fyra frågorna i F14 

- Alla tre frågorna i F15 

Användbarhet 

 

H3: Det finns ett samband mellan 

användbarhet och framtida brukares 

attityd till mobilbetalning. 

 

-...förenklar mina transaktioner F13 

-...sparar mig tid F 13 
-...är mer flexibelt F13 

-...är tillgängligt för användning på marknaden       

F13 

- Alla fyra frågorna i F14 
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Användarvänlighet 

 

H4: Det finns ett samband mellan 

användarvänlighet och framtida 

brukares attityd till mobilbetalning. 

 

H5: Det finns ett samband mellan 

användarvänlighet och användbarhet 

till mobilbetalning. 

 

-...är lätt att lära sig F13 

-...är enkelt att använda F13 

-...inte kräver för mycket tid att lära sig F13 

- Alla fyra frågorna i F14 

 

-...är lätt att lära sig F13 

-...är enkelt att använda F13 

-...inte kräver för mycket tid att lära sig F13 

-...förenklar mina transaktioner F13 

-...sparar mig tid F13 

-...är mer flexibelt F13 

-...är tillgängligt för användning på marknaden       

F13 

Baseras utifrån mina enkätfrågor, F13, F14 och F15 som avser frågorna 13, 14 och 15. 

13. Jag tycker/tror mobilbetalning....? 

14. Hur är din attityd till mobilbetalning? 

15. Mina intentioner angående mobilbetalning är...? 

3.10 Analys av data  
Statistikprogrammet SPSS har använts vid hanteringen av insamlade data från 

enkätundersökningen. Enligt Eliasson (2010) och Johannessen och Tufte (2003) kan 

programmet hjälpa till att genomföra passande statistiska tester, vilket underlättat hanteringen 

av resultatet.  
 

För att kunna analysera och genomföra hypotesprövningen användes passande statistiska 

tester. Till en början valdes att kategorisera enkätfrågorna som är utformade utifrån 

Likertskala på ordinalnivå, då är inte parametriska tester lämpligt att använda enligt De 

Veaux, Velleman och Bock (2012). För att testa studiens härledda hypoteser, var tanken att 

använda Chi-två (X
2
) test som enligt Eliasson (2010) är ett passande val när variablerna är på 

ordinal nivå. Testet fungerade inte vid genomförandet, då ett för stort antal celler uppnådde en 

högre procentandel än vad som är accepterat för detta test. Enligt De Veaux, Velleman och 

Bock (2012) är förutsättningen för att kunna använda testet, att procentandelen inte får 

överstiga 20%. Därför fick jag tänka om angående studiens hypotesprövning. Valde därför att 

klassificera enkätfrågorna på intervallnivå, då Bryman och Bell (2013) nämnt att andra 

författare stödjer detta. I och med denna förändring är parametriska tester lämpligt att använda 

enligt De Veaux, Velleman och Bock (2012). Detta påverkar inte studiens rättvisande bild, då 

förutsättningarna för att genomföra parametriska test är uppfyllda gällande normalfördelning, 

linjärt samband och att det inte finns några påverkande outliners.  

 

För att utföra korrelationsanalysen, valdes  Pearsons r. Enligt Johannessen och Tufte (2003)  

testas relationen mellan variablerna och testet kan antingen visa negativt eller positivt 

samband, och anta värden mellan 0 till 1. Desto närmare 1 desto starkare samband. 

Studenmund (2006) nämner att variablerna inte får korrelera i för stor utsträckning, då det kan 

påverka resultatet. Vidare säger studien (ibid) att godtagbara värden ska vara inom intervallet 

-0.8 - +0.8. Resultatet av Pearsons r testet visade på en relativt hög positiv korrelation mellan 

varje variabel på en 1% signifikansnivå. En av variablerna, totala attityden i förhållande till 

totala intentionen visade en korrelation på 0,826. Detta påverkar inte  resultatet då övriga 

tester visade att det inte råder multikollinaritet.  

 

De Veaux, Velleman och Bock (2012) menar att det ska undersökas om det råder 

multikollinaritet som inte kunde fångas upp via korrelationstabellen. Genom att se över 
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resultatet i tabellen coefficients två kolumner Tolerance och VIF, kan ge svar på detta. 

Tolerance indikerar på hur mycket variabilitet den specifika oberoende variablerna har och 

som inte kan förklaras med hjälp av andra oberoende variabler i modellen. Är resultatet över 

0.10 indikerar det på att det inte finns några problem med multikollinaritet. Enligt 

Studenmund (2006) ska även VIF undersökas för att försäkra sig om detta. Vidare föreslår 

Studenmund (ibid) att ett accepterat värde ska vara under 5. Efter granskningen av VIF för 

varje hypotes, kan konstateras att det inte råder multikollinaritet i modellen. 

 

Tabell 6: VIF värden för samtliga variabler som innefattas av hypotesprövningen 
VIF  Tabell: 

 Beroende variabel:                      Attityd                           Intention                               Användarbarhet 

Oberoende variabel: 

Användarbarhet                             3.039 

Användarvänlighet                         2.021                                                                                   1.000 

Kompatibilitet                                 2.547 

Attityd                                                                                       1.000  

 

Nästa steg är att utvärdera modellens effektivitet och om den visar statistisk signifikans, vilket 

visas i tabellen model summary. Enligt De Veaux, Velleman och Bock (2012) indikerar ett 

relativt högt R
2
 att mycket av variabiliteten i y redovisas via modellen. Detta innebär att om 

det är ett lågt/högt värde på den undersökta variabeln kan de förklaras med R
2 

procentandel av 

denna variabel, medan den övriga procentandelen förklaras av några andra variabler. Att ha 

ett högt R
2 

resultat är att eftersträva. Enligt De Veaux, Velleman och Bock (ibid) kan ett 

godtagbart R
2 

för enkätundersökningar vara mellan 30% - 50%.  Över 50% visar på ett ganska 

bra resultat. Vid små urval kan R
2 

över estimeras och då utgör adjusted R
2
 ett mer rättvisande 

resultat för populationen. Studien har ett ganska stort urval och har därför förhållits till 

resultatet av R
2
.  

 

För att avgöra om modellen är statistisk signifikant och att förutsägelserna överensstämmer 

med vad som skulle visas i populationen, måste tabellen Anova (bilaga 3) användas, som 

visar detta resultat. I tabellen är det kolumnen Sig som avgör modellens kvalité på utfallet. I 

studien visar alla hypotestester ett Sig värde på .000, vilket indikerar på att modellen har hög 

kvalité på att förutsäga utfallet. Nästa steg är att utvärdera vilka av de oberoende variablerna 

som kan bidra till förutsägelserna av utfallet. Det är tabellen coefficients som visar detta 

resultat. Beta värdet som är i kolumn standardized coefficients, är omgjorda till samma skala 

och därför kan de lättare jämföras med varandra. Detta värde indikerar på vilken av 

variablerna som bidragit med det starkaste sambandet till att förklara utfallet. Detta går också 

undersöka genom att kontrollera en variabel i taget för att se hur de påverkar ekvationen. Den 

ekvation som visar på högst R
2
 och lägst standard fel är den variabel som har starkast 

samvariation till modellen.  

 

För att göra regressionens ekvation har kolumnen unstandardized coefficients och standard 

error of the estimate använts, som finns i tabellerna coefficients och model summary. Std. 

Error förklarar vilken grad modellens förutsägelser kan visa fel i variabiliteten. Desto mer 

signifikans modellen visar samt desto högre R
2
, leder till mindre standard fel. Vi kan även 

undersöka de oberoende variablernas statistiska signifikans. Detta utläses i tabellen 

coefficients i kolumnen Sig. som utgörs av P-värdet. Studien har valt att förhålla sig till en 

signifikansnivå på 5%. Detta innebär att om värdet visar på ett mindre värde än .05, då har 

variabeln ett signifikant bidrag till modellens utfall. Är värdet större än .05 då kan med 95% 

säkerhet slutsatsen dras att variabeln inte har ett signifikant samband på modellens utfall.  
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4. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat från enkätundersökningen. Inledningsvis så 

redovisas studiens deskriptiva statistik för att vidare gå in på frågor som är av mer vikt för 

studiens frågeställningar, för att sedan avsluta med hypotesprövningen.  

4.1 Deskriptiv statistik 
För att redovisa resultat på ett överskådligt sätt, redogörs alla sakfrågor som berör kön, ålder 

och inriktning på utbildningen. Data av detta slag är till för att ge läsaren en tydligare bild 

över vilka respondenter som ingått i studiens urval. Mer detaljerade frågor som berör ämnet 

kommer att belysas, samt redogöra för hur respondenterna svarade på respektive fråga. 

Redovisningen avslutas med hypotesprövningen samt vad studien kommit fram till med hjälp 

av multilinjär- och linjär regression.  

4.1.1 Respondenternas fördelning 

Sammanlagt var det 127 respondenter som deltog i studien, av dessa var 77 kvinnor och 50 

män som ingick i urvalet. Vid fördelningen inom åldersspannen, ser man att den yngre 

gruppen 18-24 år, var kraftigt överrepresenterade med hela 94 respondenter. I diagrammet 

kan ses att åldersspannet 35-39 år är minst representerade, endast tre respondenter ingår i 

urvalet och utgör 2,4%. Åldersgruppen 45+  visas inte i diagrammet, beroende på att ingen 

som deltagit i studien har haft denna ålder.   

 

                                     Figur 5: Fördelning mellan kön och ålder 

 

Studien genomfördes på två programklasser vid Södertörns Högskola, Ekonomiekandidat 

programmet samt IT media och design. I bortfallsanalysen visades, att fler var närvarande i 

Ekonomiekandidat klassen vid utdelningen av enkäten. Detta klargörs även vid uppdelningen 

av antalet respondenter som deltagit i studien. Av 127 som deltog i urvalet så bestod 62,2% av 

Ekonomiekandidat studenter medan 37,8% utgörs av IT media och design studenter. Inga 
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representanter från något annat program. De tre som gått turismprogrammet med medieteknik 

som inriktning är inkluderade i gruppen IT media och design.  

 

Figur 6: Fördelning av utbildningens inriktning 

 

 

Av respondenterna som deltog i studien var de flesta teknikintresserade till viss del, endast 

7,1% svarade att de inte var intresserade. Större spridning fanns gällande frågan kring teknisk 

sysselsättning på fritiden. Färre sysslar med teknik på fritiden i jämförelse med procenten som 

är intresserade, vid sammanräkning av kolumnerna instämmer – instämmer helt. Dessa 

faktorer kopplas till variabeln innovativeness. 

 

 

Figur 7: Fördelningen av respondenternas teknikintresse samt teknik sysselsättning  

 

 

4.1.2 Fördelning gällande bankkortet 

Respondenterna tillfrågades om hur många som ägde ett bankkort, denna fråga resulterade i 

100%. Alla tillfrågade ägde ett bankkort och hela 93,7% använde bankkortet dagligen eller ett 

par gånger per vecka. Bara 8 av respondenterna använde bankkortet ett par gånger per månad. 

De övriga svarsalternativen som fanns med i enkäten redogörs inte då ingen fyllde i dessa 

alternativ.   
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Figur 8: Fördelningen av respondenternas användande av bankkortet  

 

 
 

Respondenterna tillfrågades om deras attityd till bankkortet. Denna fråga innehöll fyra 

underliggande frågor och tre av dessa redovisas i ett eget diagram, då de är kodade positivt. 

Diagrammet till vänster utgör frågan: Jag skulle vilja byta bankkortet mot en annan 

betaltjänst. Det högra diagrammet innehåller övriga tre frågor från sjunde enkätfrågan. Frågan 

som rör huruvida respondenterna skulle vilja byta bankkortet mot annan betaltjänst, är 46,5% 

inte intresserade av att byta. Överlag är man inte intresserad av att byta bankkortet mot annan 

betaltjänst, endast 4 personer har svarat att de har intresse av detta. Angående de övriga tre 

frågorna så är de redovisade som det sammanlagda värdet från respondenternas svar. Alla tre 

frågorna har fått höga värden och är jämt fördelade. Det som inte syns på diagrammet är att 

125 respondenter svarade: instämmer - instämmer helt, om bankkortet är en bra idé. Av dessa 

var det 83 som instämmer helt. Liknande siffror på frågan som gällde trivsel med bankkortet, 

där 84 instämmer helt. På frågan om bankkortet täcker upp alla behov var det endast en 

respondent som fyllt i svarsalternativet instämmer inte alls. 55.91% respondenter svarade att 

bankkortet uppfyller deras behov. Även här svarade 123 respondenter antingen: instämmer - 

instämmer helt.  

   

Figur 9: Fördelningen av viljan att byta bankkortet till en annan betaltjänst samt den 

sammanlagda attityden till bankkortet. 
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Frågorna som innehöll vilka faktorer som skulle få respondenterna att sluta använda sitt 

bankkort för andra betaltjänster, summerades för att få en överskådlig sammanställning över 

de faktorer som värderades mest och minst hos respondenterna. Här ser man att alla faktorer 

har relativt höga värden och anses viktiga för alla respondenter. De som  värderas minst är de 

tre faktorerna som representerar användarvänlighet, dessa är: lätt att lära sig, enkel att 

använda och inte tidskrävande att lära sig. Alla dessa har fått mindre sammanlagt värde än de 

övriga faktorerna. De faktorer som har fått mest sammanlagda värde är de som tillhör 

variabeln perceived credibility. Strax därefter är det variabler som kopplas till användbarhet 

och en faktor som tillhör kompatibilitet. 

 

 

Figur 10: Fördelningen av faktorer som respondenterna värderar hos andra betaltjänster 

 

 
Respondenterna tillfrågades om vilka faktorer som skulle få dem att byta sitt bankkort till 

mobilbetalning. Dessa summerades för att få en överskådlig sammanställning över de faktorer 

som värderades mest och minst hos respondenterna. I denna enkätfråga finns en jämnare 

fördelning för de sammanslagna faktorerna. Till exempel att de faktorer som tillhör variabeln 

kompatibilitet, har någorlunda samma summering och detsamma gäller för de övriga 

variablerna. De faktorer som värderats minst är även här de som tillhör variabeln 

användarvänlighet, dessa är: lätt att lära sig, enkel att använda och inte tidskrävande att lära 

sig. Även här är de som fått mest sammanlagda värde de faktorer som är kopplade till 

variabeln perceived credibility.  
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Figur 11: Fördelningen av faktorer som respondenterna värderar vid byte av bankkortet till 

mobilbetalning 

 

 
Respondenterna tillfrågades vad deras intention är kring bankkortet. Även denna fråga 

innehåller fyra underliggande frågor varav tre redovisas i ett eget diagram, då de är kodade 

negativt. Diagrammet till vänster utgör svarsalternativet: att jag kommer behålla bankkortet. 

Medan det högra diagrammet innehåller de övriga tre frågorna från enkätfrågan 10. Frågan 

som berör huruvida respondenterna har en intention att behålla bankkortet, är det strax över 

50% som säger de kommer att behålla det. Ingen respondent har svarat att de inte kommer 

behålla bankkortet, så detta svarsalternativ finns inte med i diagrammet. De som är minst 

intresserade av att behålla bankkortet utgörs av endast fyra personer. De övriga tre frågorna är 

redovisade som det sammanlagda värdet. Här har alla tre frågorna fått höga värden och är 

jämt fördelade. Det som inte syns på diagrammet, är att 86 respondenter svarade: instämmer 

till viss del- instämmer inte alls, angående om de planerar att byta ut bankkortet i framtiden. 3 

respondenter svarade att de planerar att byta ut bankkortet. På frågan om respondenternas 

avsikt att byta ut bankkortet i framtiden, visade på liknande resultat. Här var det 87 

respondenter som svarade: instämmer till viss del- instämmer inte alls. Det var dock några 

fler, 5 respondenter som hade för avsikt att byta ut bankkortet. Om respondenterna ska byta 

bankkortet var det 81 som svarade: instämmer till viss del- instämmer inte alls. Det var 4 

respondenter som svarade att de ska byta ut bankkortet i framtiden.  
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Figur 12: Fördelningen av respondenternas intention att behålla bankkortet samt den 

sammanlagda intentionen till bankkortet 

 

4.1.3 Fördelning gällande mobilbetalning 

Respondenterna tillfrågades om hur många som använde sig av mobilbetalning. Detta 

resulterade i ett svar där mer än hälften, ungefär 56% använder sig av mobilbetalning och 

cirka 44% använder sig inte av tjänsten.  

 

Figur 13: Fördelning över hur många som använder mobilbetalning 

 
 

 

På frågan om hur ofta alla respondenterna använde sig av mobilbetalning,  har alla som svarat 

nej på frågan om de använde sig av tjänsten, även svarat aldrig på hur ofta de använder 

tjänsten. Detta styrker att alla förstått frågorna och verkligen läst innan de besvarat. 

Respondenternas svar visar att cirka 44% aldrig har använt sig av tjänsten, samt att de som 

använder tjänsten gör det oftast ett par gånger per månad och uppgår till 31,5%. Det finns 

dock en respondent som besvarat att han/hon använder mobilbetalning dagligen.  
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Tabell 7: Fördelning över hur ofta mobilbetalning används 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ett par gånger per dag 1 ,8 ,8 ,8 

Ett par gånger per vecka 18 14,2 14,2 15,0 

Ett par gånger per månad 40 31,5 31,5 46,5 

Ett par gånger per år 12 9,4 9,4 55,9 

Aldrig 56 44,1 44,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

En enkätfråga som kommer ligga som grund för hypotesprövningen, är vilka faktorer som 

respondenterna förknippar med mobilbetalning. Här visas ändå respondenternas svarsresultat 

för att få en mer överskådlig blid över variabeln perceived credibility, som inte är med i 

hypotesprövningen. De faktorer som fått mest sammanlagda värde av respondenterna är, lätt 

att lära sig, enkel att använda och inte tidskrävande att lära sig. Men även faktorer som tillhör 

användbarhet har fått höga värden. De faktorer som fått minst sammanlagda värde är de 

faktorer som är kopplad till variabeln perceived credibility. 

 

Figur 14: Fördelningen av faktorer som respondenterna förknippar med mobilbetalning 

 

 
Diagrammet visar respondenternas sammanlagda attityd  till mobilbetalning. Den kolumn som 

fått mest sammanlagda värde är svarsalternativet: jag tycker det är en bra idé. 90 hade svarat: 

att de instämmer - instämmer helt på frågan. 33 svarade att de instämmer och 9 svarade att de 

inte instämmer med påståendet. På frågan gällande om de skulle trivas med tjänsten, var det 

84 som svarat: instämmer - instämmer helt. Av dessa var det 34 som instämde helt och 19 

som svarat att de inte instämmer. Om tjänsten täcker upp mina behov, har fått minst 

sammanlagda värde. Här har 78 svarat: instämmer - instämmer helt, av dessa var det 25 som 
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instämde helt. Det var hela 49 som svarat: instämmer inte alls – instämmer till viss del. Av 

dessa var det 18 som svarade att de inte instämmer. Sista svarsalternativet, om respondenterna 

skulle vilja använda sig av tjänsten. Här har 79 svarat: att de instämmer - instämmer helt, 

medan det är 48 som svarat: instämmer inte alls - instämmer till viss del. Av dessa är det 31 

som svarat att de instämmer helt och 20 som inte instämmer med svarsalternativet.  

 

Figur 15: Fördelningen av respondenternas sammanlagda attityd till mobilbetalning  

 
 

Respondenterna fick frågan om deras intention angående mobilbetalning. Diagrammet visar 

den sammanlagda intentionen till mobilbetalning. Här har två kolumner fått likvärdigt 

sammanlagda värde. Det är svarsalternativen, kommer använda mig av tjänsten i framtiden 

och jag planerar att använda mig av tjänsten. På frågan gällande om de planerar att använda 

sig av tjänsten var det 79 som svarat: att de instämmer - instämmer helt, varav 31 svarat 

instämmer helt. Det var 48 som svarat: instämmer inte alls - instämmer till viss del, varav 

dessa 18 inte instämde. På frågan gällande om de har för avsikt att använda tjänsten i 

framtiden, 75 svarade: instämmer - instämmer helt, varav 30 instämde helt. Här var det 52 

som svarat: instämmer inte alls – instämmer till viss del, av dessa var det 21 som svarade att 

de inte instämmer. Sista svarsalternativet, om respondenterna kommer att använda sig av 

tjänsten i framtiden. Här har 77 svarat: att de instämmer - instämmer helt, medan det är 30 

som instämde helt. Det var 50 som svarat: instämmer inte alls - instämmer till viss del, av 

dessa var det 19 som svarat att de inte instämmer med svarsalternativet. 

 

Figur 16: Fördelningen av respondenternas sammanlagda intention till mobilbetalning 
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En avslutande fråga på enkäten var, om respondenterna tror de kommer byta ut sitt bankkort 

till mobilbetalning. De flesta svarade nej på frågan, cirka 70% tror inte att de kommer byta sitt 

bankkort mot mobilbetalning. Det är dock nästan 30% vilket utgör 38 personer av urvalet som 

tror att de kommer byta ut sitt bankkort.  

 

Figur 17: Fördelning av respondenternas tilltro att byta bankkortet till mobilbetalning 

 

4.2 Pearsons r  
Resultatet av Pearsons r testet visade på en relativt hög positiv korrelation mellan varje 

variabel på en 1% signifikansnivå, se bilaga 2. Testet är utfört baserat på vilka variabler som 

innefattas av hypotesprövningens delar. Testet visade att de flesta variablerna ligger inom det 

givna intervallet -0.8 - +0.8. Det finns dock en variabel som korrelationen överstiger 0,8, detta 

är totala attityden i förhållande till totala intentionen. Detta test visar på en korrelation på 

0,826.  

4.3 Hypotesprövning 
Nedan visas testet multilinjär regression som utförts på den första delen av 

undersökningsmodellen. Totala attityden är den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är totala kompatibiliteten, totala användbarheten och totala användarvänligheten. 

Resultatet visar på att det inte råder någon multikollinaritet i modellen, då både tolerance och 

VIF värdena uppfyller kraven. Modellen indikerar på ett relativt högt R
2
 värde .605, som visar 

på att modellen kan förklaras med en 60,5% variation av totala attityden. Detta innebär att om 

någon har ett lågt/högt värde på totala attityden kan förklaras med 60,5% av dessa variabler, 

medan de övriga ca: 40% förklaras av några andra variabler. Modellen är statistisk signifikant 

då tabellen Anova (bilaga 3) visar ett Sig värde av .000, vilket indikerar på att modellen har 

hög kvalité att förutsäga utfallet. Den oberoende variabeln som har högst Beta är den som 

bidragit med det starkaste sambandet till att förklara utfallet. I detta fall är det totala 

kompatibiliteten som är det starkaste bidraget till modellen, därefter kommer totala 

användbarheten och sist användarvänligheten. Detta kan styrkas via ekvationerna, som visar 

på att kompatibiliteten har högst R
2
 och minst standard fel. Totala användarvänligheten har 

minst R
2
 och högst värde på standard fel.  
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Tabell 8: Sammanställning över multilinjära regressionens passform 

 
 

 

Regressionsekvationen för hela testet är: Totala attityden =(.311)Totala användbarheten + 

(.233) Totala användarvänligheten + (.844) Totala kompatibiliteten + 1.116   

R
2
 = .605 Std. Error = 3,22521 

Totala attityden =(.803)Totala användbarheten + 2.190 

 R
2
 = .507      Std. Error: 3,57222 

Totala attityden =(.928) Totala användarvänligheten + 3.077 

R
2
 = .375       Std. Error: 4,02263 

Totala attityden = (1.453) Totala kompatibiliteten + 3.894 

R
2
 = .541       Std. Error: 3,44803 

Vidare så visar testet vilka oberoende variabler som är statistiskt signifikanta. Testet svarar på 

de härledda hypoteserna:  

 

H1: Det finns ett samband mellan kompatibilitet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

 

H0: Det finns inte ett samband mellan kompatibilitet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

 

P-värdet .000 < 0.05 visar att H1 är statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå.  

 

H3: Det finns ett samband mellan användbarhet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

H0: Det finns inte ett samband mellan användbarhet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

 

P-värdet .006 < 0.05 visar att H3 är statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå.  

 

H4: Det finns ett samband mellan användarvänlighet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

H0: Det finns inte ett samband mellan användarvänlighet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning. 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,778
a ,605 ,595 3,22521

Model Summary
b

Model

a. Predictors: (Constant), Totala användarvänligheten, 

Totala kompatibiliteten, Totala användbarheten

b. Dependent Variable: Totala attityen
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P-värdet .059 > 0.05 visar att H0 inte kan förkastas på en 5% signifikansnivå.  

Tabell 9: Sammanställning över multilinjära regressionens testresultat 

 
 

I den andra delen i undersökningsmodellen undersöks sambandet mellan användbarhet och 

användarvänlighet, via linjär regression. Totala användbarheten är den beroende variabeln och 

den oberoende variabel är totala användarvänligheten. Även i detta test så råder det ingen 

multikollinaritet. Resultatet visar på ett lite lägre R
2
 .487, men dock inom intervallet för 

godtagbart värde. Modellen visar på en statistisk signifikans på ett värde av .000 och har 

relativt lågt standard fel.  

 

Tabell 10: Sammanställning över linjära regressionens passform för användbarheten 

 
 

 

Totala användarbarheten =(.937)Totala användarvänligheten + 3.340 

R
2
 = .487       Std. Error: 3,22918 

 

Nedan svarar testet på om den oberoende variabeln är statistisk signifikant.  
  

H5: Det finns ett samband mellan användarvänlighet och användbarhet till mobilbetalning. 
 

H0: Det finns inte ett samband mellan användarvänlighet och användbarhet till 

mobilbetalning. 

 

P-värdet .000 < 0.05 visar att H5 är statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

B Beta Tolerance VIF

(Constant) 1,116 1,143 ,255

Totala 

kompatibiliteten
,844 ,427 4,721 ,000 ,393 2,547

Totala 

användbarheten
,311 ,276 2,791 ,006 ,329 3,039

Totala 

användarvänligheten ,233 ,154 1,905 ,059 ,495 2,021

Coefficients
a

1

a. Dependent Variable: Totala attityden

F-värde: 62,694

Model t Sig.

Collinearity Statistics
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Tabell 11: Sammanställning över linjära regressionens testresultat för användbarheten 

 
 

I sista delen av undersökningsmodellen undersöks sambandet mellan intentionen och 

attityden, via linjär regression. Totala intentionen är den beroende variabeln och den 

oberoende variabeln är totala attityden. Pearsons r visade på en hög korrelation mellan 

variablerna, ett värde på 0,826. Dock råder ingen multikollinaritet i modellen och testet visar 

på ett relativt högt R
2
 .682. R

2
 visar att 68,2% av modellen kan förklaras med hjälp av totala 

attityden som variabel. Vidare visar resultatet att modellen är statistisk signifikant på ett Sig. 

värde .000, samt att standard fel för testet är relativt lågt.  

 

Tabell 12: Sammanställning över linjära regressionens passform för intentionen 

 
 

Ekvationen för testet:  

 

Totala intentionen =(.668)Totala attityden + 0.791 

R
2
 = .682      Std. Error: 2,32307 

Nedan svarar testet på om den oberoende variabeln är statistisk signifikant.  

 

H2: Attityden till mobilbetalning har ett direkt samband på intentionen av att börja använda 

tjänsten. 

H0: Attityden till mobilbetalning har inget direkt samband på intentionen av att börja 

använda tjänsten. 

P-värdet .000 < 0.05 visar att H2 är statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå.  
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Tabell 13: Sammanställning över linjära regressionens testresultat för intentionen 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) ,791 ,555 1,425 ,157

Totala 

attityden
,668 ,041 ,826 16,368 ,000 1,000 1,000

1

a. Dependent Variable: Totala intentionen

Coefficients
a

F-värde: 267,907

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics
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5. Analys 
 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat från enkätundersökningen. Analysen har 

strukturerats upp, genom att börja med den deskriptiva statistiken, för att sedan gå in på 

bankkortet och sedan vidare in på mobilbetalning. Fördjupning sker i frågorna som kan 

kopplas till frågeställningarna. Som avslutning analyseras hypotesprövningen.  

5.1 Analys av deskriptiv statistik 
Av alla 127 respondenter som deltog i undersökningen så utgjorde 94 av åldersspannet 18-24 

år. Detta styrker det SCB (2013) konstaterade för läsåret 2010/2011, att universitetsstuderande 

var mellan 20-30 år. Då målet med studien var att fokusera på universitetsstuderande och 

förhoppningen var att det skulle utgöra den yngre generationen, vilket i efterhand kan ses 

uppnått. Angående fördelningen på de valda programklasserna, är Ekonomiekandidat 

studenterna något överrepresenterade. Detta ses inte som  en påverkande faktor, då målet inte 

var att genomföra statistiska tester som visar skillnader mellan grupper.  

Enkätfrågan gällande huruvida respondenterna var teknikintresserade samt deras teknik 

sysselsättning på fritiden. Där var hela 92,9% intresserad av teknik till viss del. Det visade 

även att 44% svarade: instämmer relativt mycket, eller instämmer helt. Detta kan tolkas som 

att relativt många av respondenterna är tekniskt intresserade. Detta kan kopplas till Kim et al:s 

(2010) variabel innovativeness. Enligt Kim et a. (ibid) så är en innovativ personlighet en 

förutsättning för att anamma sig tjänsten. Enligt Ha et al. (2010) och Kim et al. (ibid) är 

vikten av intresse för teknik en avgörande aspekt för att konsumenten ska acceptera och vilja 

använda tjänsten. Utifrån detta resonemang kan konstateras att de flesta respondenterna i 

studien har en relativt hög innovativ personlighet. Detta kan påverka deras attityd till 

mobilbetalning på ett positivt sätt.  

5.2 Analys gällande bankkortet 
Till att börja med kan det konstateras detsamma som studierna Arvidsson (2014a, 2013) 

funnit, att bankkort är ett accepterat betalmedel bland respondenterna. Dessutom att hela 

93,7% av respondenterna använde sitt bankkort dagligen eller ett par gånger per vecka, detta 

styrker det faktum som Svenska Bankföreningen (2014) nämnde att vi svenskar använder 

kortbetalning frekvent. Även fast kortbetalningen är ett accepterat betalsätt bland 

respondenterna, så kanske det inte påverkar deras intention att börja använda sig av 

mobilbetalning. För precis som studien Arvidsson (2014a) nämner så är det främst den äldre 

generationen som föredrar de traditionella betalsätten.  

 

Angående respondenternas attityd till bankkortet, så gav många höga "poäng" gällande 

huruvida tjänsten är en bra idé, trivsel med tjänsten och om det anses täcka upp deras behov. 

Dessa resultat visar att respondenterna är relativt nöjda med kortbetalning som betaltjänst. På 

frågan om dom skulle vilja byta bankkortet mot någon annan betaltjänst, visade resultatet att 

85% av respondenterna har svarat: instämmer inte alls – instämmer till viss del. Av dessa var 

det 46,5% som svarade att de inte hade intresse av att byta. Detta resultat visar också på att 

respondenterna är nöjda med tjänsten då det endast är fyra som svarat att de vill byta. Av detta 

kan konstateras att mobilbetalningens främsta konkurrent är kortbetalning på grund av dess 

starka position bland respondenterna.  
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Respondenterna tillfrågades vad deras intention är kring bankkortet. Även här ger det 

sammanlagda värdet höga "poäng" gällande huruvida de planerar att byta tjänsten, har för 

avsikt att byta ut tjänsten eller om de ska byta ut tjänsten. Dessa höga värden visar på att 

respondenterna inte planerar, har för avsikt eller ska byta ut tjänsten. Då denna kodning är 

tvärtemot så visar höga värden att dom inte instämmer med svarsalternativen. Detta visar på 

att respondenterna är nöjda med tjänsten som helhet. Angående om dom kommer att behålla 

bankkortet, var det strax över 50% som svarat att de instämmer helt. Det finns ingen 

respondent som svarat att de inte kommer behålla bankkortet. De som är minst intresserade av 

att behålla bankkortet utgörs av endast fyra personer. Även detta resultat visar på att 

kortbetalning är ett allmänt accepterat betalmedel, som har stark position.  

5.2.1 Analys gällande bankkort - andra betaltjänster 

Angående enkätfrågan, vilka faktorer som visar samband på att respondenterna ska sluta 

använda bankkortet för en annan betaltjänst. Det visade att de faktorer som fått mest 

sammanlagda värde är faktorer som tillhör variabeln perceived credibility, som innehåller 

svarsalternativ som berör säkerheten och integriteten. Malik et al. (2013), Carlsson et al. 

(2006), Kalba (2008) och Chuang och Hu (2012), som studerat mobilbetalning, har kommit 

fram till att denna variabel är viktig för konsumenterna. Trots att dessa forskare fokuserat på 

mobila betaltjänster så är det intressant att se att respondenterna värdesätter samma faktorer 

trots att frågan gällde betaltjänster i allmänhet. 

 

Strax därefter kommer faktorer som tillhör variabeln användbarhet. Obe och Balogun (2007) 

och Malik et al. (2013) som undersökt mobilbetalning, har funnit att detta är en avgörande 

faktor för att konsumenter ska acceptera tjänsten. Även de faktorer som värderats minst hos 

respondenterna, är de som tillhör variabeln användarvänlighet. Detta säger emot tidigare 

forskning som undersökt mobilbetalning, där denna variabel haft stor påverkan. Även om 

denna fråga inte var i förhållande direkt till mobilbetalning utan fokuserade allmänt på 

betaltjänster, så är detta ett intressant resultat. 

 

Av resultatet kan konstateras att faktorer som tillhör variabeln kompatibilitet är värderat 

högre, än variablerna som tillhör användarvänlighet. Detta kan tolkas att det är viktigare för 

respondenterna att den nya tjänsten tillgodoser deras behov och passar deras livsstil, istället 

för att tjänsten är enkel att använda. Faktorn som består av svarsalternativet: tillgodoser alla 

mina behov, har värderats i samma utsträckning som faktorerna som tillhör variabeln 

perceived credibility. Tidigare forskning som undersökt mobilbetalning har funnit olika 

resultat angående kompatibilitet. I detta fall när det gäller att byta bankkortet till en annan 

betaltjänst så värderas denna variabel mer än användarvänlighet. Kanske visar resultatet 

annorlunda, för att frågan inte undersökte specifikt mobilbetalning utan fokuserade på 

betaltjänster i allmänhet.  

5.2.2 Analys gällande bankkort - mobilbetalning 

På frågan om vilka faktorer som skulle få respondenterna att byta sitt bankkort till 

mobilbetalning. I denna enkätfråga sågs dock en jämnare fördelning mellan faktorerna, i 

jämförelse med enkätfrågan som fokuserade på betaltjänster i allmänhet. Dock kan ses även 

här att det fått samma utslag, även om det är mindre skillnader mellan faktorerna. Det visades 

även här att de som har fått mest sammanlagda värde är faktorer som tillhör variabeln 

perceived credibility. Detta visar som många andra studier, Malik et al. (2013), Carlsson et al. 



54 
 

(2006), Kalba (2008) och Chuang och Hu (2012), konstaterat är en viktig aspekt för att 

konsumenten ska vilja använda sig av mobilbetalning.  

 

De faktorer som kommer strax därefter tillhör variabeln användbarhet, detta har även andra 

forskare funnit som en avgörande faktor för att tjänsten ska bli accepterad. Enligt Obe och 

Balogun (2007) är konsumenter villiga att använda sig av teknik om det förenklar att utföra 

uppgiften, detta kan kopplas till frågan: förenklar mina transaktioner. Utifrån resultatet går det 

urskilja att de faktorer som värderats minst hos respondenterna är de som tillhör variabeln 

användarvänlighet. Tidigare forskning Dahlberg et al. (2003), Mallat (2007), Antovski och 

Gusev (2003), Dahlberg et al. (2008), Viehland och Leong (2007), Kim et al. (2010) och Shin 

(2010) har konstaterat att detta är en av de avgörande aspekterna för att konsumenter ska 

acceptera mobilbetalning. 

 

Även här kan ses, att faktorer som tillhör variabeln kompatibilitet är värderat högre än 

variablerna som tillhör användarvänlighet. Detta kan tolkas som att det är viktigare för 

respondenterna, om de ska byta deras bankkort till mobilbetalning att tjänsten passar deras 

livsstil, istället för att tjänsten är enkel att använda. Kanske kan resultatet förklaras av att 

studien genomfördes på en yngre generation, som enligt tidigare studier Venkatesh et al. 

(2012), O´brein et al. (2012) och Arvidsson (2014a, 2013), kan påverka deras attityd till att 

använda mobila betaltjänster. Dessa studier (ibid) har funnit att yngre har lättare att anamma 

sig ny teknologi. Det kan också bero på att de flesta respondenterna som undersöktes hade de 

en innovativ personlighet. Att de inte ser det som ett problem med att lära sig nya 

betalningsmetoder och därför inte värdesätter dessa faktorer i samma utsträckning. 

  

Kompatibilitet har värderats i ungefär samma utsträckning som användbarhet. Resultatet säger 

emot Kim et al:s (2010) studieresultat angående kompatibilitet, som fann att denna variabel 

inte var lika viktig som de övriga. Detta studieresultat styrks däremot av Schierz et al. (2010) 

och Wu och Wang (2005) som funnit att kompatibilitet är av vikt för att konsumenter ska 

acceptera mobilbetalning.  

5.3 Analys gällande mobilbetalning 
Angående frågan hur många av respondenterna som använder sig av mobilbetalning, gav 

resultatet ungefär hälften vardera. Det var cirka 56% som använde tjänsten och 44% som inte 

gjorde det. Frågade även hur ofta respondenterna använde sig av mobilbetalning, vilket 

resulterade i ett svar som var ganska utspritt. De flesta som svarat att de använder tjänsten, 

gör det oftast ett par gånger per månad. Dessa utgör ungefär en tredjedel av alla 127 

respondenterna, men hela 56% av de som använder tjänsten. Detta resultat kan tyda på en 

ökad trend inom mobilbetalning, då tjänsten används mer frekvent. Detta kan styrkas av 

Malik et al. (2013) och Findahl (2013) som konstaterat en positiv trend inom m-handeln. 

Resultatet kan också kopplas till att studien undersökte den yngre generationen, då det blir allt 

mer vanligt att de äger en Smartphone. Därför skulle denna generation kunna kategoriseras 

som vana användare av Smartphones, något som Ha et al., (2010) och Kim et al. (2010) funnit 

som en påverkande faktor till att börja använda sig av mobilbetalning. Det kan även ha att 

göra med att den yngre generationen är mer positiv till ny teknologi, som styrks av studierna 

Venkatesh et al. (2012), O´brein et al. (2012) och Arvidsson (2014a, 2013). Detta resultat kan 

också kopplas till hur innovativ personlighet respondenterna har. På frågan gällande 

teknikintresse så svarade 44% att det instämmer helt, eller relativt mycket. Detta stämmer 

någorlunda överens med hur många som använde tjänsten idag, som var 56%.  Då det var hela 

92,9 % som svarade att de hade teknikintresse till vis del, så kommer kanske användningen av 
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mobilbetalning i framtiden öka i samma grad. Då en innovativ personlighet kan påverka 

användandet av mobilbetalning, enligt Ha et al. (2010) och Kim et al. (2010). 

Angående respondenternas attityd till mobilbetalning, så var deras svar ganska utspritt i 

jämförelse till attityden till bankkortet. Här kan konstateras att det sammanlagda värdet är 

lägre än attityden gällande bankkortet, där alla svarsalternativen var ca: 550 eller mer. Det 

svarsalternativ som fått mest sammanlagda värde är om tjänsten är en bra idé. De resterande 

svarsalternativen har fått ganska likvärdiga resultat, även fler har svarat att de inte instämmer 

med dessa frågor. Frågan som handlar om tjänsten täcker upp deras behov, har fått minst 

sammanlagda värde. Här verkar respondenterna anse att mobilbetalning är en bra idé och är 

relativt säker på att de kommer trivas med tjänsten. Men de verkar inte tycka att tjänsten 

täcker upp deras behov och det kan påverka deras attityd till att vilja använda tjänsten, då det 

endast var 31 som svarat att de instämmer med svarsalternativet.   

På frågan vad  respondenternas intention är kring mobilbetalning,  visar resultatet att alla 

svarsalternativen har fått ungefärligt samma sammanlagda värde. På alla tre frågorna är det 

ca: 30 som instämde. Dock är det fler antal respondenter som svarat: instämmer inte alls – 

instämmer till viss del. Detta kan tydas som att det finns en osäkerhet hos respondenterna att 

börja använda tjänsten i framtiden.  

5.3.1 Analys gällande faktorer som förknippas med mobilbetalning 

På frågan vilka faktorer respondenterna förknippar med mobilbetalning. Denna enkätfråga 

utgör som grund för studiens hypotesprövning, men har även valts att analyseras här. De 

faktorer som respondenterna anser kopplas till mobilbetalning i störst utsträckning är lätt att 

lära sig, enkel att använda och inte tidskrävande att lära sig. Detta är en intressant aspekt, då 

tidigare forskning Dahlberg et al. (2003), Mallat (2007), Antovski och Gusev (2003), 

Dahlberg et al. (2008), Viehland och Leong (2007), Kim et al. (2010), Arvidsson (2014), Obe 

och Balogun (2007) och Shin (2010), har sett att dessa faktorer har stor påverkan för 

konsumenterna att börja använda mobilbetalning. Detta resultat stämmer överens med det 

resultat som de andra enkätfrågorna visat, där respondenterna fått svara på vilka faktorer som 

kan vara påverkande för att de ska byta till någon annan betaltjänst. I dessa frågor har 

resultatet visat att den minst påverkande variabel är användarvänlighet. Detta resultat kan 

förklaras genom att respondenterna kanske redan anser att denna tjänst är enkel att använda 

och därför prioriterar denna åldersgrupp inte denna variabel i samma utsträckning.  

De faktorer som respondenterna förknippar med mobilbetalning strax därefter, är de frågor 

som tillhör användbarhet. Inom denna kategori finns frågor som berör flexibilitet, sparar tid 

och förenklar transaktioner. Inom denna kategori finns även svarsalternativet som handlar om 

tillgänglighet för användning på marknaden. Detta alternativ har fått något lägre 

sammanlagda värde än de övriga inom denna variabel. Faktorn tillgängligheten är en fördel 

med mobilbetalning, som Linné (2008) och Hayashi (2012) lyft fram som en faktor som kan 

påverka positivt på konsumenternas val att börja använda tjänsten. Resultatet är intressant då 

tidigare studier Malik et al. (2013) och Obe och Balogun (2007) visat på att användbarhet är 

en viktig faktor för att få konsumenter att acceptera och börja använda tjänsten.  

Det som är intressant med detta resultat är att endast lite mer än hälften av respondenterna 

använder mobilbetalning idag, trots att de anser att mobilbetalning kan förknippas med 

användbarhet och användarvänlighet. Dessa variabler har nämnts i tidigare forskningar som 

avgörande faktorer för att konsumenterna ska börja använda tjänsten. Det är också intressant 

att respondenterna har svarat annorlunda på de andra enkätfrågorna som handlar om, vilka 
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faktorer som kan vara påverkande för att de ska byta till en annan betaltjänst. Där har 

respondenterna svarat att de anser att användbarhet kommer som andra påverkande variabel 

för att byta bankkortet till mobilbetalning. I denna fråga så visar det sig att respondenterna 

förknippar mobilbetalning med användbarhet. Kanske har resultatet att göra med att det är 

mindre svarsfrekvens på svarsalternativet: att tjänsten är tillgänglig för användning på 

marknaden. Resultat kan vara mindre för denna faktor, därför att respondenterna inte anser att 

mobilbetalning har hög interoperabilitet, då inte alla platser erbjuder denna tjänst. Detta är en 

viktig aspekt som aktörerna för tjänsten måste titta närmare på och göra de åtgärder som går, 

för att nå ut till en större skara konsumenter. Kan det hittas en lösning på detta hinder, så kan 

fler konsumenter använda sig av tjänsten.  

Den variabel som kommer därefter är kompatibilitet. Denna variabel kopplar respondenterna 

till mobilbetalning i mindre utsträckning än tillgängligheten för användningen på marknaden. 

Detta är intressant, då respondenterna på tidigare frågor haft denna variabel som relativt högt 

värderad för att de ska vara benägna att byta till en annan betaltjänst. Resultatet kan tyda på 

att detta är en variabel som respondenterna saknar med mobilbetalning och att det kan ha 

påverkat att tjänsten inte fått den lyckade spridningen som hoppats.  

De faktorer som fått minst sammanlagda värde är de faktorer som är kopplad till variabeln 

perceived credibility. Dessa faktorer förknippar alltså inte respondenterna med 

mobilbetalning. Detta visar på det så många tidigare forskningar, Malik et al. (2013), 

Arvidsson (2013), Carlsson et al. (2006), Kalba (2008) och Chuang och Hu (2012) 

konstaterat, att säkerhets - och integritetsfrågor är avgörande för att konsumenter ska börja 

använda tjänsten. Även Chen (2008) och Khalifa och Shen (2008) har poängterat 

integritetsfrågornas vikt, denna faktor kan påverka negativt på acceptansen av mobila 

betaltjänster. Detta är därför viktigt att åtgärda från aktörernas sida, för utifrån resultatet kan 

det tyda på att detta är en avgörande faktor för framtida brukare ska börja använda tjänsten i 

större skala.  

5.3.2 Analys gällande byte av bankkort till mobilbetalning 

Angående sista frågan gällande huruvida om respondenterna tror att de kommer byta ut sitt 

bankkort till mobilbetalning. Här visade resultatet på att 70% inte tror att de kommer byta ut 

sitt bankkort, 38 personer trodde de kommer att göra det. Detta resultat är dock mindre än de 

som idag använder sig av mobilbetalning, vilket utgörs av 71 personer. Detta kan tolkas som 

att även om en del respondenter använder mobilbetalning, så vill de flesta inte byta bort sitt 

bankkort till den tjänsten. Detta kanske har att göra med att respondenterna inte förknippar 

alla påverkande faktorer med mobilbetalning. Att faktorer som tillhör perceived credibility, 

kompatibilitet samt faktorn tillgänglig för användning på marknaden, inte är uppfyllda.  

 

En annan förklaring kan vara att respondenterna anser att de är så nöjda med kortbetalning 

som betaltjänst, att de inte anser sig vilja byta. Studieresultatet visade att respondenterna är 

nöjda med kortbetalning som tjänst, då det endast var fyra som svarat att det fanns ett intresse 

av att byta bort bankkortet. Resultatet kan också förklaras utifrån respondenternas attityd och 

intention till mobilbetalning. Det visade sig att respondenterna tycker att tjänsten är en bra idé 

men den täcker inte upp deras behov, då endast 31 svarat att de instämde. Detta resultat 

stämmer ungefärligt överens med att det var 38 som trodde att de kommer byta ut sitt 

bankkort till mobilbetalning. Detsamma gäller för frågan intention kring mobilbetalning, här 

var det 30 som svarat att de planerar, har för avsikt och ska börja använda mobilbetalning som 

tjänst. Trots att det är en yngre generation och att de har en innovativ personlighet, så finns 

det inget större intresse av att byta ut sitt bankkort till mobilbetalning.   
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5.4 Analys av hypotesprövningen 
Enligt Rogers (2003) teori Diffusion of innovations theory är kompatibilitet, en av de attribut 

som kan bidra till att innovationen får lyckad spridning. Kim et al. (2010) fann i deras 

studieresultat att kompatibilitet inte hade lika starkt samband till accepterande och användning 

av mobilbetalning, som de övriga variablerna. Mallat (2007), Schierz et al. (2010) och Wu 

och Wang (2005) fann motsägande resultat, där kompatibilitet visade sig ha ett starkt 

samband till att konsumenter ska börja använda mobilbetalning. Studieresultatet visade på att 

det fanns ett signifikant samband mellan kompatibilitet och framtida brukares attityd till 

mobilbetalning, på en 5% signifikansnivå. Denna variabel var även den som visade ha starkast 

samband till att förklara utfallet i modellen. I tidigare analys kunde urskiljas att 

respondenterna förknippade kompatibilitet med mobilbetalning i lägre utsträckning. Dessa 

resultat tillsammans kan indikera på att denna variabel saknar konsumenterna med 

mobilbetalning. Utifrån resultatet kan det konstateras att kompatibiliteten bör undersökas 

närmare, för att tydliggöra vilka faktorer som konsumenterna kopplar till denna variabel. Det 

kan vara av vikt att få klarhet kring, för att konsumenterna ska acceptera och börja använda 

tjänsten i större utsträckning.   

 

Angående variabeln användbarhet så är det många teorier som förespråkar för ett samband. 

Rogers (2003) nämner vikten av liknande faktorer, dessa har benämningen relativa fördelar. I 

Davis (1986) teori Technology acceptance model, betonas användbarheten som en avgörande 

faktor för att konsumenter ska acceptera ny teknologi. Obe och Balogun (2007) nämner också 

vikten av användbarhet, då det kan påverka konsumenters vilja att använda tjänsten. Även 

Kim et al. (2010) och Malik et al. (2013) har lyft fram denna variabel som en avgörande 

faktor för konsumentens accepterande. Studieresultatet visade på att det fanns ett signifikant 

samband mellan användbarheten och framtida brukares attityd till mobilbetalning, på en 5% 

signifikansnivå. Utifrån ovannämnda resonemang så är det viktigt för aktörerna att se över att 

mobilbetalning verkligen lever upp till denna variabel. I tidigare analys kunde tolkas att 

respondenterna förknippar variabeln användbarheten med mobilbetalning i en relativt stor 

utsträckning. Utifrån ovannämnda kan alltså mobilbetalning uppnå kriterierna för 

användbarheten i en ganska stor grad, vilket är en förutsättning för att konsumenter ska skapa 

en positiv attityd till tjänsten. 

Den sista variabel som innefattades av multilinjära regressionstestet var användarvänligheten. 

Malik et al. (2013), Dahlberg et al. (2003), Mallat (2007), Antovski och Gusev (2003), 

Dahlberg et al. (2008), Viehland och Leong (2007), Kim et al. (2010) och Shin (2010) har 

undersökt denna variabel och studierna har kommit fram till att om mobilbetalning ska bli 

accepterat, måste tjänsten uppfattas som enkel att använda. Enligt Rogers (2003) ska en 

innovation vara enkel att använda och lätt att lära sig. I Davis (1986) teori Technology 

acceptance model, är användarvänligheten en grundläggande förklarande faktor till modellen. 

Även Obe och Balogun (2007) och Ha et al. (2010) poängterar att mobilbetalning måste vara 

enkel för konsumenten. Ha et al. (ibid) menar att om mobilbetalning upplevs för svår hos 

konsumenterna, kommer det påverka deras vilja att använda tjänsten. Arvidsson:s (2014) 

studieresultat visade att användarvänligheten var den faktorn som var mest påverkande för att 

konsumenter skulle börja använda tjänsten. Studien visade på motsägande resultat, H0 kan 

inte förkastas på en 5% signifikansnivå. Det fanns inget signifikant samband mellan 

användarvänligheten och framtida brukares attityd till mobilbetalning. I tidigare analys visade 

respondenterna att denna variabel associerade de med mobilbetalning i störst utsträckning. 

Detta kan tyda på att de förknippar enkelhet med mobilbetalning, men då variabeln inte visar 

samband med attityden så påverkar enkelheten inte mobilbetalningens spridning.  



58 
 

Detta resultat kan ha andra bakomliggande orsaker, en förklaring kan vara att testet är 

genomfört på en yngre åldersgrupp som kan antas vara vana användare av Smartphones. 

Enligt Venkatesh et al. (2012), O´brein et al. (2012), Arvidsson (2014a, 2013) har en yngre 

generation lättare att lära sig ny teknologi. Utifrån detta kan studieresultatet tolkas som, att 

undersökningens urval inte verkar se något större hinder i att lära sig en ny betaltjänst. Detta 

leder till att en yngre åldersgrupp inte söker efter användarvänlighet i samma utsträckning. 

Även att denna undersökningsgrupp visade på att ha en innovativ personlighet kan vägas in, 

och vara en förklaring till resultatet. Malik et al. (2013) understryker att personligheten har en 

avgörande roll för att konsumenter ska börja använda tjänsten. Enligt Ha et al. (2010) och 

Kim et al. (2010) förstärks intentionen att börja använda tjänsten om konsumenten är van 

användare av Smartphones.   

Enligt Davis et al. (1989) kan användbarheten påverkas av användarvänligheten. Vidare 

menar studien (ibid) att även om användbarheten är den variabeln som konsumenter värderar, 

så kommer användarvänligheten påverka utfallet, då den har direkt påverkan på 

användbarheten. Luarn och Lin (2005) och Kim et al:s (2010) utökade TAM modeller 

använder samma utformning på deras modeller som Davis et al. (1989), där dessa två 

variablers samband undersöks. Studieresultatet visade på att det fanns ett signifikant samband 

mellan användarvänligheten och användbarheten till mobilbetalning, på en 5% 

signifikansnivå. Detta kan tolkas som, att om konsumenter upplever mobilbetalning som 

enkel att använda, så kommer det påverkar deras attityd kring användbarheten. I studien 

förknippades användarvänligheten i störst utsträckning till mobilbetalning,  därför kan det 

tolkas som att denna åldersgrupp anser att dessa krav är uppfyllda eller inte prioriteras. Då 

finns förutsättningar för att mobilbetalning kan spridas om kraven kring användbarheten 

uppfylls. 

Rogers (2003) teori Diffusion of innovations theory, förklarar att en innovation går igenom 

olika stadier innan den blir accepterad av samhället. Studien (ibid) nämner att attityden till 

innovationen påverkar om konsumenter i slutändan kommer att börja använda tjänsten. Ajzen 

och Fishbein:s (1975) teori Theory of Reasoned Action bygger på samma antaganden, att en 

individs agerande avgörs utifrån de attityder som finns till beteendet. Båda dessa teorier 

förespråkar att attityden har ett samband på den slutliga intentionen. Studieresultatet visade ett 

likadant resultat som ovannämnda studier. Resultatet visade på att det fanns ett signifikant 

samband mellan attityden och intentionen, på en 5% signifikansnivå. Detta resultat visar på att 

det är viktigt att fokusera på de variabler som visar samband med attityden, då det i slutändan 

påverkar intentionen. I studien visades det vara kompatibilitet och användbarhet som hade ett 

signifikant samband på attityden. 
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6. Slutsats 
 

 

I följande avsnitt dras slutsatser utifrån enkätresultatet som analyserats. Härbesvaras även 

studiens frågeställningar.  

  

Huvudsyftet med studien har varit att kartlägga vilka faktorer som visar samband mellan 

framtida brukares attityd till mobilbetalning. Studien har utgått från relevanta teorier och 

tidigare forskning, för att identifiera vilka faktorer som kan ha en drivande eller hämmande 

påverkan hos konsumenterna, för att acceptera och börja använda mobilbetalning. Dessa har 

sedan modifierats till att passa studien på bästa sätt, som sedan har testats via en 

enkätundersökning. Frågeställningen har undersökts utifrån olika förhållanden, för att se om 

det skulle leda till olika utfall. Efter att all inkommen data analyserats, kunde det urskiljas att 

det fanns ett mönster i en del av frågeställningarna. De framtida brukare som utgjordes av 

urvalet, förväntades vara mer positiva till tjänsten än vad resultatet visade sig. Denna 

åldersgrupp som är uppväxta i tekniksamhället, väntades ha en starkare attityden till 

mobilbetalning än vad det visade sig. Trots att attityden inte var så positiv, var det ändå 

hälften av respondenterna som använde sig av tjänsten idag. Resultatet visade på ett intressant 

mönster, som både skiljer sig samt kan styrkas av tidigare forskningsresultat.  

Då denna urvalsgrupp utgörs av potentiella användare av mobilbetalning, är det av vikt att se 

över vilka åtgärder som kan lösas för att denna tjänst ska bli mer accepterad. För precis som 

Rogers (2003) förklarar, så går konsumenten igenom olika stadier för att acceptera en tjänst. 

Den slutsats som kan dras utifrån resultatet är, att den del som svarat att de har en positiv 

attityd till tjänsten, överensstämmer med antalet som svarat att de tror att de kommer byta sitt 

bankkort till mobilbetalning. Det är endast 30 respondenter som svarat så, dessa är i stadiet 

där de redan skapat en positiv attityd till tjänsten och de kommer använda sig av tjänsten, för 

att sedan bestämma om det var rätt val. De övriga har nog inte kunskapen som behövs kring 

tjänsten, för att kunna skapa sig en positiv attityd. Det var ungefär hälften som inte använde 

sig av tjänsten, för dessa framtida brukare är det viktigt att ge den kunskap som de behöver 

för att de ska kunna skapa en positiv attityd till mobilbetalning. Bara för att resultatet visade 

att en del inte hade en positiv attityd till tjänsten idag, finns det fortfarande en chans att 

påverka denna attityd då många inte använt sig av tjänsten ännu. Därför är det viktigt att se 

över vad resultatet visar och utgå från det, för att sedan marknadsföra mobilbetalning utifrån 

dessa punkter som de framtida brukarna var osäkra kring.  

 

Angående frågeställningarna som berör respondenternas benägenhet att byta betaltjänst, samt 

vilka faktorer som skulle ligga till grund för detta, kan resultatet urskilja ett mönster. 

Studieresultatet visade att de faktorer som hade mest sammanlagda värde var de som tillhör 

variabeln perceived credibility. Vilket styrker det flertalet andra studier har konstaterat, att 

variabeln har en betydande påverkan på konsumentens val att börja använda mobilbetalning. 

De faktorer som kommer på andra plats är de som tillhör variabeln användbarhet och strax 

därefter kommer faktorerna som tillhör kompatibilitet. Det som kan konstateras av resultatet 

är att de variabler som visar minst sammanlagda värde och minst drivande för framtida 

brukare, är variabeln användarvänlighet. Resultatet visar på att en betaltjänst inte behöver 

vara lätt att lära sig, om den tillgodoser alla deras behov och uppfyller kraven kring säkerhet 

och integritets frågor. Detta skiljer sig från det tidigare forskningsresultat som kommit fram 

till att användarvänlighet är en viktig faktor för att konsumenter ska acceptera och börja 

använda tjänsten. En yngre åldersgrupp har undersökts, som visade utifrån resultatet att de 

hade en innovativ personlighet. Detta kan var en förklarande anledning till varför 
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användarvänligheten inte efterfrågas i samma utsträckning. Dock är det intressant att få insikt 

om att en yngre åldersgrupp som kan anses vara vana användare av Smartphone, inte 

värdesätter att tjänsten är enkel att använda eller enkel att lära sig. Det kan kopplas till tidigare 

forskningsresultat som kommit fram till att yngre har lättare att anamma sig ny teknologi. 

 

Studieresultatet visar att om en betaltjänst uppfyller kraven kring perceived credibility, 

användbarhet och kompatibilitet så kommer fler konsumenter vara benägna att börja använda 

tjänsten. Utifrån respondenternas svar kan det konstateras att mobilbetalning inte uppfyller 

alla kraven. Mobilbetalning förknippas i minst grad till perceived credibility och 

kompatibilitet. Dessa faktorer har fått högt sammanlagt värde och är därför två faktorer som 

framtida brukare värderar. Dessa två variabler är det viktigt att uppfylla kraven för, om 

aktörerna vill att mobilbetalning ska få en ökad spridning inom denna urvalsgrupp. 

Hypotesprövningen stödjer detta, då resultatet visar att det finns ett signifikant samband 

mellan kompatibilitet och framtida brukares attityd till mobilbetalning, på en 5% 

signifikansnivå. Användbarheten är också högt prioriterad, här visar hypotesprövningen på ett 

signifikant samband mellan användbarheten och framtida brukares attityd till mobilbetalning, 

på en 5% signifikansnivå. Men då respondenterna förknippar denna variabel med 

mobilbetalning, tolkas det som att kraven är uppfyllda och därför inte lika viktig att undersöka 

vidare kring. Användarvänlighet är den variabel som respondenterna förknippar i störst 

utsträckning med mobilbetalning. Dock visar resultatet från hypotesprövningen att det inte 

finns signifikant samband mellan användarvänligheten och attityden till mobilbetalning. 

Därför kunde inte H0 förkastas på en 5% signifikansnivå. Slutsatsen blir att respondenterna 

anser att mobilbetalning uppnår kraven kring användarvänlighet, men det har inget samband 

med att konsumenten i slutändan ska börja använda tjänsten. Så det påverkar inte 

mobilbetalningens spridning.  

Enkätresultatet visar på att det i dagsläget inte finns något hot mot kortbetalning. Resultatet 

visade på att kortbetalning är ett accepterat betalmedel som respondenterna har positiv attityd 

till. Då det endast var fyra respondenter som svarat att de ville byta sitt bankkort, så tyder det 

på att mobilbetalningens främste konkurrent är kortbetalning. Trots att mobilbetalning 

används av hälften av respondenterna och att tjänsten används frekvent, så utgör det inget hot 

mot kortbetalning. Detta beror främst på att resultatet angående attityden och intentionen till 

mobilbetalning inte är tillräckligt positivt. De flesta respondenterna anser att mobilbetalning 

är en bra idé men att det inte uppfyller övriga krav. Resultatet visade även att det endast var 

23,6% som svarat att de antingen planerar, har för avsikt eller ska börja använda 

mobilbetalning. Trots att en yngre åldersgrupp undersöktes och resultatet visade att de hade 

en innovativ personlighet, så finns det en osäkerhet hos framtida brukare kring 

mobilbetalning, 

 

Än så länge är vi inte riktigt där att mobilbetalning kan anses vara ett accepterat 

betalningsalternativ till kortbetalning. Det kan bero på att respondenterna inte upplever att 

tjänsten uppfyller alla efterfrågade krav. Slutsatsen som kan dras ifrån studieresultatet, är att 

det finns förutsättningar för mobilbetalning att få en ökad spridning. Hypotesprövningen 

visade att det fanns ett signifikant samband mellan attityden och intentionen, på en 5% 

signifikansnivå. Därför är det viktigt att aktörerna fokuserar på de variabler som visat 

samband med attityden, då dessa i slutändan påverkar intentionen. Utifrån resultatet är de 

variabler som bör undersökas närmare: kompatibilitet och användbarhet.  
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7. Diskussion 
 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska bidrag. Vidare redogörs metodkritiken kring 

studien, samt förklarar varför dessa val genomförts. Därefter mynnar studien ut i förslag till 

vidare forskning. 

7.1 Teoretiskt bidrag 
Denna studie har stor aktualitet då mobilbetalning är en tjänst som i dagsläget håller på att 

utvecklas och skapa mer slagkraft på marknaden. Då denna studie utgår ifrån konsumenternas 

perspektiv, kan det utgöra ett teoretiskt bidrag för aktörerna inom mobilbetalning. Genom att 

undersöka vilka faktorer som är drivande för att en konsument ska acceptera och börja 

använda mobilbetalning, kan det ge insikt för aktörerna på marknaden, att se vilka faktorer 

som värderas mest. Resultatet kan ge aktörerna en chans att se över vilka åtgärder som 

behöver göras, för att utveckla en så lyckad spridning som möjligt. Genom att få bättre 

förståelse vad konsumenterna tycker om mobilbetalning som tjänst, kan det ge bättre 

förutsättningar för marknaden att hitta en eventuell standard, som kan accepteras av 

allmänheten.   

 

Genom att fokusera studien på en målgrupp som har förutsättningarna för att bli en framtida 

konsument av mobilbetalning, kan det hjälpa affärsidkare att få svar på, om det finns 

intentioner från konsumenternas sida att vilja byta kortbetalning mot mobilbetalning. Om 

studien visar att det finns intentioner att börja använda sig av mobilbetalning, då kanske 

handlarna i större utsträckning vågar satsa på denna betaltjänst.  

 

Studiens resultat kan generera en förklaring till, hur konsumenterna ser på mobilbetalning i 

dagsläget och hur tjänsten står sig i konkurrens mot kortbetalning. Detta ger kortföretagen en 

inblick över hur deras framtid på marknaden kan förändras och vilka åtgärder som behöver 

göras, för att de ska kunna behålla sin position. Kortföretagen får även en insyn kring vad 

konsumenternas attityd är till mobilbetalning och vilka faktorer som inte är tillfredställande 

med tjänsten. Detta kan kortföretagen använda sig av vid marknadsföringen av sina tjänster. 

Om kortföretagen framhåller sina positiva egenskaper, vad gäller säkerhet och tillgänglighet 

med kortbetalning, vilket konsumenterna inte är nöjda med i dagsläget, när det gäller 

mobilbetalning. Då ökar de sina chanser att behålla sina konsumenter. Utifrån studiens 

resultatet visade det sig, att konsumenterna kan tänka sig att börja använda mobilbetalning,  

men endast 4 respondenter saknade intresse av behålla sitt bankkort. Detta kan tolkas som att 

även om konsumenterna börjar använda mobilbetalning i större utsträckning, så vill de 

fortfarande ha kvar sitt bankkort. Studieresultatet visar att ett eventuellt problem kan uppstå 

för handlarna, då två betaltjänster måste erbjudas i framtiden. Hur detta ska lösas, är något 

som behöver ses över och forskas vidare kring.   

7.2 Metodkritik 
Studiens nackdelar återfinns i metodvalet, urvalet samt att enkäten inte konstruerats med 

öppna frågor eller med svarsalternativet "vet ej". Första nackdelen är enligt Denscombe 

(2009)  studiens valda metod, då det inte möjliggör att undersöka ämnet på djupet. Då 

mobilbetalning är ett relativt nytt ämne, behövs det fortfarande skapas en tydligare bild kring 

konsumenternas attityd till tjänsten, i en större skala. Därför valdes denna metod till studien, 

enligt Ejlertsson (2005) ger en enkät forskaren möjlighet att undersöka en större grupp 
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individer och samtidigt samla in information om fler variabler. Syftet med studien är att kunna 

förklara hur dessa variabler har ett samband till konsumenternas attityd, därför är den valda 

metoden bästa alternativet.  

Studiens andra nackdel är att urvalet består delvis av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt  

Eliasson (2010) kan påverka möjligheten att generalisera till hela populationen. Dock har 

urvalet av respondenterna varit slumpmässigt, då det avgjorts via slumpen vilka klasser som 

fått besökas. Trots denna kombinerade urvalsmetod kan det påverka studien negativt, då 

resultatet inte kan generaliseras i samma utsträckning och därmed påverka reliabiliteten. 

Urvalet valdes till studien, då avsikten var att undersöka en yngre generation som i framtiden 

kan bli brukare av mobilbetalning. Därför anses det vara ett representativt urval för studien, 

som kan ge nytta till vidare forskning. 

Studiens tredje nackdel är att enkäten inte innehar svarsalternativet "vet ej", samt att endast 

fasta svarsalternativ använts. Detta val gjordes för studien, för enligt Trost (2012) kan det 

göra att respondenterna väljer svaret "vet ej" för att slippa ta ställning. Valet möjliggjorde att 

studien fick in mer information som kunde bearbetas. Att studien valde att inte använda sig av 

öppna frågor har att göra med att det förenklar hanteringen av data. Enligt Johannessen och 

Tufte (2003) och Trost (ibid) kan öppna frågor vara svåra att analysera, på grund av 

svårigheter att tyda handskrivna svar. Författarna (ibid) menar även att öppna frågor kan vara 

svårare att generalisera, då en del respondenter kanske bara svarar med stickord, medan andra 

skriver mer utförliga svar. Det finns även en större risk för bortfall på sådana frågor enligt 

Trost (ibid). Detta val kan enligt Johannessen och Tufte (2003) göra att studien förbiser viktig 

information som man kunde ha fått vid öppna svarsalternativ. Det studien missar med att välja 

bort öppna frågor, är den variation som finns hos respondenterna, om vad de egentligen tycker 

om mobilbetalning. Dessa svar kan ge en djupare förståelse kring ämnet och hur 

konsumenternas verkliga attityd är till tjänsten. Detta är en nackdel som kunde gett mer djup i 

analysen och därmed även mer styrka till studien. Studien valde bort detta på grund av de 

svårigheter som ovan nämnts, men även på grund av att studiens syfte var att skapa en 

förklaring till ämnet över en större skala konsumenter och inte en djupare förståelse. Då skulle 

även en kvalitativ metod varit mer passande. Dock finns det en förståelse över vilka brister 

detta val genererat till studien.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att fokusera enbart på variablerna användbarhet och 

kompatibilitet, men med fler tillhörande faktorer. Då får studien en djupare förståelse kring 

vilka faktorer som framtida brukare verkligen värdesätter inom vardera variabel. Detta kan ge 

aktörerna mer insyn i vilka krav som mobilbetalning måste uppnå för att få en större 

spridningsgrad. Det kan även vara av intresse att undersöka fenomenet genom en kombinerad 

metod, för att få en mer djupgående förståelse hur framtida brukares attityd verkligen 

förhåller sig till mobilbetalning.  

 

Ett annat förslag är att utvidga denna studies undersökningsmodell genom att inkludera fler 

variabler, liknande som Luarn och Lin (2005) och Kim et al. (2010) använt sig av i deras 

utökade TAM- modeller. Detta kan ge ett mer heltäckande resultat över vilka externa faktorer 

som påverkar användbarheten. Kim et al. (ibid) inkluderar innovativ personlighet som en 

extern faktor. Denna faktor har använts i studien, men bara till analysdelen. Det skulle dock 

vara av intresse, att se hur denna variabel visar samband till användbarheten och 

användarvänligheten. Detta skulle ge aktörerna mer insikt i om konsumenten måste ha en 

innovativ personlighet för att acceptera mobilbetalning.  
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Vidare kan ett annat perspektiv på mobilbetalning vara av intresse att undersöka. Handlarnas 

perspektiv kan generera insikt kring vilka som har för avsikt att erbjuda tjänsten. Då en 

förutsättning för att mobilbetalning ska få stor spridning, är att tjänsten blir tillgänglig för 

användning på marknaden. Detta svarsalternativ visade i denna studie, att respondenterna inte 

förknippade med mobilbetalning. 
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Bilaga 1: Enkäten 
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Bilaga 2: Pearsons r  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala 

attityden

Totala 

användbarheten

Totala 

användarvänligheten

Totala 

kompatibiliteten

Pearson Correlation
1 ,712

**
,612

**
,735

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 127 127 127 127

Pearson Correlation
,712

** 1 ,698
**

,770
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 127 127 127 127

Pearson Correlation
,612

**
,698

** 1 ,623
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 127 127 127 127

Pearson Correlation
,735

**
,770

**
,623

** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 127 127 127 127

I tabellen ser vi vilka faktorer som visar ett signifikant samband med den sammanlagda attityden för mobilbetalning,

på 1 % signifikansnivå. Dessa faktorer hittas i fråga 13 i enkäten. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations

Totala attityden

Totala användbarheten

Totala 

användarvänligheten

Totala kompatibiliteten

Totala 

intentionen

Totala 

attityden

Pearson 

Correlation
1 ,826

**

Sig. (2-tailed) ,000

N 127 127

Pearson 

Correlation
,826

** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N
127 127

I tabellen ser vi om totala attityden visar ett signifikant

samband med den sammanlagda intentionen 

för mobilbetalning, på 1 % signifikansnivå. 

Dessa faktorer hittas i fråga 14 och 15 i enkäten. 

Correlations

Totala 

intentionen

Totala 

attityden

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Totala 

användbarheten

Totala 

användarvänligheten

Pearson 

Correlation
1 ,698

**

Sig. (2-tailed) ,000

N 127 127

Pearson 

Correlation
,698

** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 127 127

I tabellen ser vi om totala användarvänligheten visar ett signifikant 

samband med den sammanlagda användbarheten för mobilbetalning, 

på 1 % signifikansnivå.  Dessa faktorer hittas i fråga 13 i enkäten. 

Correlations

Totala 

användbarheten

Totala 

användarvänligheten

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Bilaga 3: Anova 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression
1956,418 3 652,139 62,694 ,000

b

Residual 1279,440 123 10,402

Total 3235,858 126

 Totala användbarheten

ANOVA
a

Model

1

a. Dependent Variable: Totala attityden

b. Predictors: (Constant), Totala användarvänligheten, Totala kompatibiliteten,

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression
1445,798 1 1445,798 267,907 ,000

b

Residual 674,580 125 5,397

Total 2120,378 126

ANOVA
a

Model

1

a. Dependent Variable: Totala intentionen

b. Predictors: (Constant), Totala attityden

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 1238,516 1 1238,516 118,773 ,000
b

Residual 1303,452 125 10,428

Total 2541,969 126

ANOVA
a

Model

1

a. Dependent Variable: Totala användbarheten

b. Predictors: (Constant), Totala användarvänligheten


