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Abstract	  
This paper aims to examine swedish consumers’ views on m-commerce, mobile commerce, while taking 

a focus on the trust perspective of these views. The expansion of smartphones have reached a higher 

level than before and today 77 percent of Sweden’s population owns a smartphone (Svenskarna och 

internet, 2015). However, the growth of smartphones can not be applied to m-commerce as the growth 

of m-commerce has not reached the same level, as many still prefers e-commerce over m-commerce. 

This study has therefore been conducted to get an understanding of  what characterises consumers’ 

thoughts about the trust aspects of m-commerce and to get an overview of which factors are creating 

perceived trust. To answer these questions an online survey was created with the TAM model as an 

underlying source to determine which the more defining factors are when it comes to consumers’ 

acceptance of m-commerce. Based on the material gathered from the survey has a number of focus 

group interviews been carried out with the MoTEC model applied, to get more detailed information 

about consumers’ views on m-commerce from a trust perspective and determine which variables 

increase trust. 

   The results indicate that consumers mainly have a positive view on the trust aspects of m-commerce, 

yet many still prefer e-commerce, arguing that habit has a big role for added perceived trust. Secure 

payment methods are central for perceived trust and was the first thing that consumers looked upon to 

estimate the level of security. Other central factors were good interface features including a simple and 

reviewable layout with a higher error tolerance, in combination with well-formulated informational 

content and a good reputation. 
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Sammanfattning  
Denna uppsats söker att undersöka svenska m-handelkonsumenters syn på m-handel, elektronisk handel 

på mobilen, i ett förtroendeperspektiv. Då 77% av Sveriges befolkning idag äger en smartmobil, är 

smartmobilanvändningen mer utbredd än tidigare (Svenskarna och internet, 2015). Men trots 

smartmobilernas tillväxt har inte m-handel följts upp i samma takt och många föredrar fortfarande e-

handel. För att ta reda på vad som kännetecknar svenska konsumenters tankar kring m-handel när det 

gäller förtroende och få en inblick till vad som skapar förtroende för m-handel har denna undersökning 

skapats. För att besvara dessa frågor har en nätbaserad enkätundersökning genomförts med TAM-

modellen som underlag för att avgöra vilka de mer bestämmande faktorerna är när det gäller 

acceptansen av m-handel. Baserat på denna empiri som samlats in från enkätundersökningen har sedan 

ett flertal fokusgruppsintervjuer genomförts med MoTEC-modellen som grund för att få fram 

konsumenternas inställning till m-handel i ett förtroendeperspektiv samt avgöra vilka faktorer enligt 

konsumenterna skapar förtroende.   

   Resultatet av undersökningen visar att konsumenter i överlag har en positiv syn till förtroendet för m-

handel, men att många använder sig av e-handel på datorn då vana skapar ökad trygghet. Säkra 

betalmetoder är centrala för upplevt förtroende och var det konsumenter tittade på först för att värdera 

upplevd säkerhet. Andra faktorer som skapar förtroende är goda gränssnittsegenskaper med tydlig och 

överblickbar layout, med en högre feltolerans. Samt välformulerat informationsinnehåll i kombination 

med gott rykte. 

 

Nyckelord 

M-handel, mobil elektronisk handel, konsumenter, teknikacceptans, teknikadoption, TAM, förtroende, 

MoTEC 
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1. Inledning 
 

Enligt statistik från Svenskarna och internet (2015) äger idag 77% av befolkningen i Sverige en 

smartmobil och av dessa använder 76% av användarna sig av internet på mobilen. I takt med 

smartmobilens allt större utbredning blir mobil elektronisk handel (m-handel) väldigt aktuell för både 

företag och konsumenter (Saleh & Mashour, 2014). På grund av sin mobilitet och flexibilitet är m-

handel revolutionerande då den är mer än endast en vidareutveckling av e-handel. M-handel erbjuder 

fler möjligheter för mer effektiv shopping och större tillgänglighet, där konsumenter kan använda m-

handelwebbplatser samt m-handelapplikationer oavsett plats eller tid. Trots detta är inte m-handel lika 

utbrett som man skulle kunna tänka sig (Gitau & Nzuki, 2014). M-handeln har under åren ökat, men om 

man jämför med smartmobilers utbredning är m-handel inte i närheten av smartmobilers kraftiga 

genomslag de senaste åren. Flera forskare har därför försökt att fastställa vad anledningen är bakom 

detta, samt vad det är som gör att individer vill använda sig av m-handel. Enligt en studie av Saleh och 

Mashour (2014) kan en av anledningarna vara att det är många användare som fortfarande anser att m-

handel känns riskabelt. Då m-handel är en mobil vidareutveckling av e-handel har den likt e-handel 

säkerhet- samt förtroendeaspekten som största begränsningsfaktor mot acceptans. E-handel mötte 

samma kritik i dess utvecklande stadie men har nu fått ett relativt stort förtroende bland konsumenter, 

även om det fortfarande finns säkerhetsrisker (Ibid). Denna studie söker att ta reda på vad som utmärker 

synen på m-handel idag i ett förtroendeperspektiv samt att få svar på vilka faktorer som skapar 

förtroende för m-handel bland konsumenter. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förtroende påverkar konsumenters inställning till m-handel 

i Sverige idag, samt ta reda på vilka faktorer som har en större vikt för konsumenters upplevda 

förtroende till m-handel. 

	  
För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats:  

– Vad kännetecknar svenska konsumenters syn på m-handel idag i ett förtroendeperspektiv? 

– Vad är det som skapar förtroende för m-handel?  
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3. Avgränsning 

Då m-handel är ett relativt brett begrepp fokuserar denna studie endast på m-handel i form av mobila m-

handelapplikationer samt webbaserade mobilanspassade m-handelwebbplatser där man kan sälja 

produkter eller genomföra ett köp. Detta utesluter därför erbjudandeapplikationer såsom Rabble eller 

mobila identitet- samt överföringsapplikationer såsom Mobilt BankID eller Swish. När det kommer till 

avgränsning av teknologisk enhet har jag i denna studie valt att utesluta surfplattor och endast fokusera 

på mobiltelefoner, då dessa gör användaren mer benägen att använda sig av annat än wi-fi-nätverk 

såsom 3G och 4G. Vilket i sin tur bidrar till ett mer mobilt samt flexibelt användande (Gitau & Nzuki, 

2014). 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt söker att redogöra för tidigare studier och teorier om m-handel för att ge en ökad 

förståelse samt sätta studien i sitt sammanhang och kontext.  

 

4.1	  Begreppen	  m-‐‑handel	  och	  e-‐‑handel 
Elektronisk handel – e-handel beskrivs som produktion, presentation, försäljning samt transaktioner av 

varor och tjänster genom ett elektroniskt domän (Eray & Veysel, 2011). Definitionen av m-handel, 

mobil elektronisk handel är dock något bredare och det har gjorts flera studier om dess definition 

(Luqman et al. 2014). En del forskare definierar m-handel som en utvidgning av e-handel med en 

skillnad att m-handeltransaktioner trådlöst bedrivs med hjälp av mobila enheter medan vissa forskare 

argumenterar att m-handel innefattar mer än att endast vara en extension. Dessa forskare menar att m-

handel har en annan interaktion och andra användarmönster gentemot e-handel som gör m-handel till en 

egen elektronisk affärsmodell (Ibid).  

 

Denna studie utgår ifrån att m-handel är mer än endast en extension av e-handel, då den har flera 

väsentliga skillnader gentemot e-handel (Zhang et al. 2002). Till skillnad från e-handel är mobiliteten en 

central del i m-handel, då mobiler används i ett annat kontext än datorer. Med en mobil kan användaren 

använda sig av m-handel från att hen lämnar sitt hem fram till exempelvis arbetet. En annan faktor är 

personlig identitet och inbyggda köpmekaniker. Då mobiler är registrerade med en specifik abonnent är 

den i högre grad mer personlig än en dator, vilket resulterar i möjligheten att ha inbyggda personifierade 

inställningar (Ibid). En annan stor faktor med m-handel är plats-baserade tjänster. Då mobilen har en 

mobilitet möjliggör den plats-baserade tjänster.  
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M-handel möjliggör även utrymme för mer effektiv shopping genom att mobiler ofta är konstant 

påslagna samt medtagna nästan överallt. När det gäller designaspekten identifierar Zhang et al. (2002) 

flera fundamentala faktorer som bör beaktas för mer effektiv design för m-handel. En enkel mer effektiv 

interfacedesign samt infrastruktur är central. Eftersom mobiler har begränsad nätverksuppkoppling på 

grund av deras mobila natur, måste detta kompenseras med en mer effektiv design. En annan viktig 

faktor är även omfattande säkerhetsteknik, då detta är en central faktor i all typ av handel men extra 

viktig i detta sammanhang då upplevd säkerhet ger ett ökat förtroende (Ibid). 

 

4.2	  Förtroende 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) är förtroende definierat som ”Övertygelse om att man kan lita på 

något eller någon”. Förtroende är ett viktigt element för att påverka konsumentbeteende, då det kan 

reducera den upplevda sociala komplexiteten som en online transaktion medför (McCord & 

Ratnasingam, 2004). Att bygga upp en konsuments förtroende är en strategisk nödvändighet för 

samtliga webbaserade leverantörer. Förtroende får konsumenterna att ändra sina uppfattningar om risk 

och osäkerhet och påverkar därför deras avsikter att handla av tidigare okända leverantörer (McKnight 

et al. 2002). McKnight et al. (2002) delar upp förtroende för en leverantör i två komponenter. Tilliten på 

konsumentens övertygelser, det vill säga uppfattningar om leverantörens kompetens, välvilja och 

integritet. Samt förtroendefulla avsikter, att konsumenten vill förlita sig på försäljaren.  

 

4.2.1	  Vana	  för	  upplevt	  förtroende	  

Faktorn vana har en stor påverkan för konsumentens benägenenhet att känna förtroende (Liao et al. 

2006). Det finns flera tolkningar av begreppet vana, men allmänna uppfattningar är att det uppkommer 

genom lärande samt repetition av en individs beteendetendenser som utvecklats i tidigare sammanhang. 

Centrala kännetecken för vana är att det väcker automatiska reaktioner hos en individ (Ibid). I Liaos et al 

(2006) studie redogör de för vikten av konsumenters vana för ökat förtroende till handel på internet. 

Vana har en påverkan på konsumenters inställning till förtroende och upplevd användbarhet, då 

tillfredställande erfarenheter av en handelwebbplats ökar tendensen att använda samma sida igen. 

Konsumenter får ett förtroende för ett företag baserat på tidigare positiva upplevelser, då om tidigare 

interaktion har fungerat väl får de en subjektiv anledning till att lita på företaget. Detta bidrar till en 

regelbunden användning, vilket gör att förståelsen för företaget ökar och konsumenter kan förutse goda 

resultat av deras användning som i sin tur skapar förtroende för företaget (Ibid). 
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4.3	  Tidigare	  forskning	  om	  attityd	  till	  m-‐‑handel 
Det finns flera studier om attityden till m-handel. Zheng et al (2012) genomförde tidigare en empirisk 

studie där de undersökte acceptansen för m-handel i Kina. De utgick från TAM-modellen, ett teoretiskt 

ramverk för att mäta acceptansen av ny teknik (definieras i avsnittet Teori och teoretiska ramverk) och 

skapade en egen modell som underlag för en webbaserad enkätundersökning. De fick fram ett flertal 

slutsatser om att möjligheten att prova på och använda sig av m-handel påverkar konsumentens syn på 

m-handelns förmåga positivt, men då m-handel fortfarande är under en stor utveckling, är det svårt för 

konsumenter att acceptera okända tjänster i samma takt. En annan studie gjord av Bhatti (2007) 

baserades även den på en vidareutvecklad version av TAM-modellen. I sin studie påvisade han hur 

subjektiva normer har en direkt samt indirekt påverkan på acceptansen av m-handel. Bhatti (2007) 

argumenterade att norm har en stor påverkan till ökad användning och att man därför bör beakta de 

sociala kontext m-handel används i. Han fortsatte även med att beskriva hur subjektiva influenser 

formar en individs förtroende i ett system.  

 

4.4	  Tidigare	  forskning	  om	  m-‐‑handel	  och	  förtroende 

Saleh och Mashhour (2014) argumenterade i en studie hur otroligt viktig förtroende och 

säkerhetsfaktorn är inom m-handel. De valde därför att göra en reviderad version av TAM-modellen där 

de adderade säkerhet och förtroende som en av de utökade faktorerna. De kom fram till att upplevd 

säkerhet hade en minimal påverkan på en individs tendens att lita på m-handel, trots att säkerhet var en 

av nyckelfaktorerna i acceptansen av m-handel. De argumenterade att detta grundade sig på att 

individen utvärderade varje enskild situation och jämförde förtroendenivåerna med upplevd trygghet, 

om förtroendenivån var hög kommer individen att använda sig av m-handel (Saleh & Mashhour, 2014). 

Gitau och Nzuki (2014) använde även dem en reviderad TAM-modell. I deras studie kom de fram till att 

de tre viktigaste bestämningsfaktorerna för acceptans av m-handel var kostnad, förtroende och social 

influens. Likt Bhattis (2007) studie kom de fram till att social påverkan genom exempelvis 

rekommendationer ökar individers acceptans av m-handel. Även om dessa tidigare studier har undersökt 

attityden till m-handel med förtroende- samt säkerhetsaspekter så har de undersökt m-handel i 

allmänhet. Då m-handel som tidigare nämnts innefattar väldigt mycket har dessa inte endast undersökt 

konsumenters syn till m-handelwebbplatser och m-handelapplikationer där man kan köpa och sälja 

produkter utan har även inkluderat andra m-handeltjänster såsom mobilbankning eller andra liknande m-

handelapplikationer. I exempelvis Saleh och Mashhours (2014) studie uppgav respondenterna att 

programnedladdningar var den mest förekommande aktiviteten. Då de tidigare studierna har en bredare 

infallsvinkel inom m-handel skiljer sig denna studie genom att den har en smalare inriktning då den 
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endast söker att undersöka m-handel i form av m-handelwebbplatser samt m-handelapplikationer där ett 

köp kan genomföras.  

 

5. Teori och teoretiska ramverk 

I detta avsnitt förklaras den teori och de modeller som ligger i grund för denna studie, samt en 

redogörelse över hur dessa har kombinerats samt vidareutvecklats för att svara på studiens 

frågeställningar.  

 

5.1	  Den	  teknologiska	  acceptansmodellen	  (TAM) 
I studiens startfas fanns det en bild av att faktorn förtroende var en viktig faktorn för begränsningen av 

acceptans av m-handel. För att testa denna hypotes användes TAM-modellen som underlag i en 

undersökande studie för att utforska de bestämningsfaktorer som påverkar en individs acceptans av m-

handel. TAM-modellen är en teoretisk modell för att mäta attityd till ett tekniskt fenomen. Den 

utvecklades av Davis år 1986, för att ge en förståelse till vad som gör att individer accepterar ny 

teknologi. TAM står för Technology Acceptance Model och är en vidareutveckling av modellen TRA – 

Theory of Reasoned Action av Fishbein et al. (1975). TAM-modellens syfte är att ge en förklaring till 

vilka faktorer som är avgörande för en bredare acceptans av ett tekniskt system eller artefakt (Davis et 

al. 1989). TAM-modellen kan användas för att förklara ett specifikt beteende (användning) gentemot ett 

visst mål (här m-handel) i visst kontext (konsumenter) (Ibid). Enligt TAM-modellen är de två viktigaste 

faktorerna som påverkar användarnas acceptans Upplevd nytta – Perceived usefulness (U) som mäter i 

vilken utsträckning användaren anser att systemet skulle förbättra hens prestation. Samt Upplevd 

enkelhet – Perceived ease of use (EOU) som visar i vilken utsträckning användaren anser att det 

specifika systemet skulle vara lätt eller svårt att använda. Dessa två faktorer påverkas av externa 

variabler som exempelvis sociala faktorer eller språkkunskap och kompetens. Attityd till att använda – 

Attitude toward using (A) berör användarens bedömning av lämpligheten att använda ett särskilt 

informationssystem. Medan Beteendevetanskapliga avsikter att använda – Behavioral Intentions to Use 

(BI) är en mätning av sannolikheten att en individ använder systemet eller applikationen (se figur 1 för 

en illustration av TAM). Davis et al. (1989) menar även att denna modell förutom att besluta avsikten 

till att använda ett system samt visa en individs inställning till användning även visar 

användarbeteendet, då användaravsikten påverkar användandet.  
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Figur 1- Technology Acceptance Model (TAM) (Davies et al., 1989, s. 984).  
 

5.2	  Utveckling	  av	  TAM	  som	  undersökningsmodell 
TAM-modellen utvecklades innan smartmobiler och konceptet m-handel var utvecklat. Detta gör att 

dessa modeller utan revidering är svåra att applicera på mobila system då de ej var utvecklade för dessa. 

(Min et al. 2008). Min et al. (2008) menar att det finns flera fundamentala skillnader mellan m-handel 

och internetbaserad e-handel när det gäller infrastruktur samt användarmönster och man måste därför 

utveckla modellen för att anpassa den till m-handel. Flera forskare har i tidigare studier testat att anpassa 

TAM-modellen som undersökningsmodell. Där de har utgått från TAM-modellen som ett teoretiskt 

ramverk men har valt att utvidga den med ytterligare faktorer. Denna studie har i linje med detta valt att 

utgå ifrån TAM-modellen som undersökningsmodell samt kombinera dessa med ytterligare faktorer som 

en del av undersökningen. De utökande faktorerna har tagits från en studie av Gitau och Nzuki (2014) 

samt jämförts med Bhattis (2007) studie, där fem faktorer har adderats utöver original TAM-modellens 

fyra bestämningsfaktorer (se figur 2). Tillagda bestämningsfaktorer i den vidareutvecklade modellen är 

som följande:  

	  

5.2.1	  Personlig	  innovativförmåga	  	  –	  Personal	  Innovativeness	  (PI) 
Personlig innovativförmåga sammanfattas med motivationen samt viljan för en individ att testa ett nytt 

informationssystem (Gitau & Nzuki, 2014). Denna bestämningsfaktor är viktig eftersom enligt Bhatti 

(2007) har personlig innovativförmåga en stark påverkan på m-handel, då konsumenters 

innovativförmåga har en positiv koppling till deras adoptionsbeslut av ny teknik.  
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5.2.2	  Demografiska	  variabler	  –	  Demogratic	  variables	  (D) 

Bestämningsfaktorn demografiska variabler har fokus på idén om att demografiska användarprofiler har 

en påverkan på teknologisk acceptans (Gitau & Nzuki, 2014).  Flera forskare har genom deras studier 

exempelvis bevisat att det kan finnas ett samband med att yngre, mer välutbildade tender sig mer till ny 

teknologi (Ibid).  

 

5.2.3	  Upplevt	  förtroende	  –	  Perceived	  Trust	  (T) 
TAM-modellen har i regel fokus på påverkandefaktorer men ej av hindrandefaktorer. Där risk som 

hindrandefaktor är något som har saknats. I tidigare vidareutvecklade TAM-modeller där faktorn risk 

har lagts till har den ibland ersatts med förtroende. I denna studie har jag valt att följa Gitaus och Nzukis 

(2014) modell och använda bestämningsfaktorn upplevt förtroende, då upplevt förtroende hjälper 

konsumenter att överkomma upplevd ovisshet samt upplevda risker (Ibid). 

 

5.2.4	  Social	  påverkan	  –	  Social	  Influence	  (SI) 
Social påverkan definieras med en individs tro att det är viktigt för andra att engagera sig i denna 

aktivitet (Gitau & Nzuki, 2014). Genom att en individs subjektiva norm bestäms av dennes uppfattning 

om att andra anser att hen ska ha ett visst beteende blir individen motiverad att följa ett beteende även 

om hen egentligen inte favoriserar det (Bhatti, 2007). Social påverkan har därför en stor effekt på 

konsumenter, vilket gör den till en intressant faktor för att undersöka konsumenters inställning till att 

acceptera m-handel (Gitau & Nzuki, 2014). 

 

5.2.5	  Upplevd	  behovskontroll–	  Perceived	  behavioral	  control	  (PBC)	  
Upplevd behovskontroll definieras som en individs upplevelse hur svårt eller lätt det är att utföra ett 

visst beteende. Bestämningsfaktorn består av en individs individuella begränsningar som exempelvis 

ekonomi, erfarenhet eller kunskap inom ämnet (Gitau & Nzuki, 2014). Ett flertal forskare har använt 

upplevd behovskontroll i deras utökade TAM-modell och betonat vikten av upplevd behovskontroll i 

undersökandet av m-handel med motiveringen hur stor inflytande det har på nyckelvariabler (Ibid). 
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Figur 2- Vidareutvecklad Technology Acceptance Model (TAM) enligt Gitau och Nzukis modell (2014). Denna 

version är reviderad till denna studie och utesluter Perceived Cost. (se avsnitt nedan). 
 

5.2.6	  Motivering	  till	  val	  av	  faktorer 

Dessa bestämningsfaktorer valdes ut i denna studie då de har funnits som faktorer i andra studier inom 

m-handel. Utgångspunkten har varit Bhattis (2007) studie samt Gitau och Nzukis (2014) studie med 

några mindre ändringar. Inom Bhattis (2007) studie fanns det subjektiva normer, vilket fungerar som en 

motsvarighet till social påverkan samt personlig uppfinningshet och upplevd behovskontroll, vilket även 

fanns med i Gituau och Nzukis (2014) studie. En bestämningsfaktor jag har valt att utesluta från Gitau 

och Nzukis (2014) modell är bestämningsfaktorn upplevd kostnad och hur kostnaden påverkar 

utvecklingen samt acceptansen av en artefakt. Då majoriteten av m-handelapplikationer eller m-

handelwebbplatser ej är betaltjänster kändes denna faktor överflödig att applicera i studien (se figur 2).  

	  

5.3	  Tillitsmodellen	  för	  e-‐‑handel	  (MoTEC) 
Model of Trust for Electronic Commerce – MoTEC-modellen är en förtroendemodell ursprungligen 

skapad av Egger, för att formulera de faktorer som påverkar konsumenters förtroende inom e-handel. 

Egger (2000) argumenterade i sin forskning att det är brist på förtroende som är det största hindret för 

acceptansen av e-handel. Hans modell skapades därför för att ge en förståelse till vilka designfaktorer 

som skapar trovärdighet för konsumenter inom e-handel (Wang & Emurian, 2004). MoTEC-modellen 

används i denna studie som ett vidarekomplement till TAM-modellen. Då TAM-modellen endast har 

använts som teoretiskt underlag i studiens enkätundersökning för att utforska bestämningsfaktorer till m-

handel, behövde den kompletteras med en till teori. För att besvara frågeställningen om vilka faktorer 
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som skapar förtroende var det viktigt att ha en teoretisk modell som endast hade fokus på förtroende. 

I en senare rapport presenterade Egger (2000) en reviderad version av sin MoTEC-modell. Denna 

modell har varit underlag för att ta reda på vilka faktorer som skapar förtroende och har bestått av 

följande komponenter (se figur 3 för illustration av komponenterna): 

 

5.3.1	  Förköpskunskap	  (Prepurchase	  knowledge)  
Innan en konsument interagerar med ett system, kan hen redan ha skapat sig en uppfattning om säljarens 

trovärdighet genom rykte, tidigare erfarenhet eller genom rapportering från en tredje part (Egger, 2000). 

 

5.3.2	  Gränssnittsegenskaper	  (Interface	  properties)	  

En av komponenterna av gränssnittsegenskaper är hur familjärt ett systemet är. Detta refererar både till 

systemets användarbarhet samt igenkännande när det gäller terminologi och domänmodell. Utöver detta 

finns även komponenten attityd som utgörs av vad systemet ger för första intryck. Detta innefattar 

systemets arkitektur, navigation och grafisk design (Egger, 2000). 

 

5.3.3	  Informationsinnehåll	  (Informational	  content) 

Informationsinnehåll består av tre komponenter. Den första är komponenten risk vilket hänvisar till den 

information som säljaren ger om finansiella risker och garantier. Sedan finns det även öppenhet, vilket 

visar hur öppen säljaren är med affärs- och säkerhetspolicy samt samarbete som reflekterar effekten 

mellan köpare och säljare och förtroendebildandeinteraktion (Egger, 2000). 

 

 
Figur 3 – Model of Trust for Electronic Commerce reviderad version av Egger (MoTEC) (Egger, 2000). 
 

Enligt Egger (2000) motsvarar komponenterna i MoTEC-modellen konsumenternas oro vid användning 

av e-handel och menar att dessa måste adresseras när man designar för e-handelssystem. Denna oro kan 

man göra om till en användarcentrerad kravlista för lämplig design där de tre modellkomponenterna har 
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omfördelats till tre olika typer av krav (Egger, 2000). 

 

5.3.4	  Attraktion	  –	  Grafisk	  design	  (Appeal) 
Attraktion är en stark egenskap när det kommer till om ett systemattribut upplevs positivt av 

användaren. Detta påverkar systemets förmåga att bli omtyckt vilket har en uppenbar följd för dess 

acceptans (Egger, 2000). 

 

5.3.5	  Användbarhet	  –	  Struktur-‐‑	  och	  navigationsdesign	  (Usability)	  
Användbarhet definieras av hur lätt ett system är att använda. Detta inkluderar faktorer såsom ett 

systems lärbarhet, konsistens, flexibilitet och feltolerans (Egger, 2000). 

 

5.3.6	  Pålitlighet	  –	  Innehållslayout	  (Trustworthiness) 
Enligt Egger (2000) hänvisar pålitlighet mer till säljaren än systemet i sig på grund av de finansiella 

riskerna som konsumenter oroar sig för inom e-handel. Ett ökat förtroende kan ske genom att företaget 

skriver garantier, har information om sekretesspolicy och eventuellt har en medverkan från en betrodd 

tredje part, exempelvis recensioner. 

 

Det är viktigt att observera att Eggers modell endast är applicerad på e-handel och ej m-handel när den 

skapades. Det finns flera fundamentala skillnader mellan e-handel och m-handel och det är därför viktigt 

att vara medveten om dessa när man applicerar Eggers modell. I tidigare avsnittet Bakgrund och tidigare 

forskning, finns en redogörelse för de mest fundamentala skillnaderna mellan m-handel och e-handel 

som bör beaktas.  
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6. Metod 

Empirin i denna studie bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod bestående av en enkätundersökning 

samt ett antal fokusgruppsintervjuer. Syftet med enkätundersökningen var att skapa underlag för 

fokusgruppsintervjun och undersöka en bredare bild av m-handel, för att sedan smala av denna bild i en 

fokusgruppsintervju. Enkätundersökningen har haft TAM-modellen som grund för att testa 

bestämningsfaktorer inom attityd till m-handel och har sedan kompletterats med en fokusgruppsintervju 

som baserats på MoTEC-modellen, vars syfte har varit att undersöka en eller flera av de mer givande 

bestämningsfaktorerna från enkätundersökningen och ge en djupare förståelse.  

	  

6.1	  Enkätundersökning 

En enkätundersökning är en kvantitativ eller kvalitativ datainsamlingsmetod för att effektivt samla in en 

respondents tankar eller vanor kring ett specifikt ämne (Bell, 2008). I denna studie har en webbaserad 

elektronisk enkätundersökning genomförts där en stor majoritet av frågorna har varit skalfrågor. Det 

finns flera skaltekniker samt skalnivåer man kan använda i en enkätundersökning. Den typ av skalfråga 

som har använts är en likertskala. Med en likertskala mäter man attityden hos respondenten som avläses 

genom att mäta i vilken grad respondenten är emot eller håller med specifika påståenden (Jamieson, 

2004). Den skala som har används i enkätundersökningen är en femskaligskala med siffror som har 

representerat huruvida respondenten instämmer med ett påstående. Den huvudsakliga skalan var som 

följande: 1.Instämmer inte alls, 2. Instämmer delvis inte, 3. Neutral, 4. Instämmer delvis, 5. Instämmer 

helt. Dessa är valda enligt Vagias och Wades (2006) rekommendationer över skalalternativ för mätning 

av samtycke till ett påstående. 

 

Den digitala enkäten skickades ut via sociala medier i den sociala sfär som fanns tillgängligt. Urvalet 

har därför varit ett rent bekvämlighetsurval, då varken tid eller möjlighet funnits till att använda en 

annan urvalsteknik. För en studentuppsats med begränsade resurser samt tid var denna urvalsmetod mest 

lämplig. Enkätundersökningen var öppen i två veckors tid. Efter halva tiden skickades en påminnelse ut 

för att nå de som hade missat enkäten vid första utskicket alternativt de som sett enkäten men 

fortfarande ej svarat. Då enkätundersökningen skickades ut via sociala medier är det svårt att få en bild 

av hur många som nåddes av enkätundersökningen. Det sociala nätverket inom sociala medier bestod av 

drygt fyrahundra individer, men det är ej möjligt att se hur många av dessa som såg inlägget med 

enkätundersökningen och man kan därför ej räkna ut svarsfrekvensen samt det externa bortfallet. Totalt 

svarade 111 respondenter på den digitala enkätundersökningen, där 5 var det interna bortfallet i och med 

en filterfråga vilket gjorde att 106 personer gav empiri som inkluderades i enkätundersökningen. Vad 
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det gäller fördelning av respondenterna så var 65% av respondenterna kvinnor (69 av 106) och 35% män 

(37 av 106). Majoriteten var mellan 18 och 25 år (59%, 62 av 106) och var vana smartmobilanvändare 

då de använt en smartmobil i mer än 4 år (70%, 74 av 106). 

 

Den webbaserade enkätundersökningens upplägg kan delas in i tre sektioner, en demografisk statistisk 

sektion med information om kön, ålder, mobilanvändning, en andra sektion med påståenden utifrån 

TAM-modellens bestämningsfaktorer (där en eller två påståenden har varit baserade på en 

bestämningsfaktor, se bilaga 2) samt en tredje sektion med ett antal m-handelfaktorer där respondenten 

fick prioritera de viktigaste faktorerna och därefter fylla i en frivillig del med anmälan till 

fokusgruppsintervju, m-handelapplikationer och m-handelwebbplatser som hen använt tidigare samt 

utrymme för övriga kommentarer (se bilaga 1). Den webbaserade enkätundersökningen var utformad så 

att två vägar skapades beroende på om man hade använt sig av m-handel eller ej. Detta för att urskilja 

icke-användares tankar och uppfattningar och användarnas uppfattningar och tankar, men på grund av 

användarnas stora majoritet 90% procent av de svarande (95 av 106) gjordes valet att endast 

sammanfatta användarnas syn, det vill säga de som hade gått in på en m-handelwebbplats eller m-

handelapplikation tidigare.  

 

6.2	  Fokusgruppsintervju	   
En fokusgruppsintervju är en kvalitativ datainsamlingsmetod vars syfte är att ge en mer djupgående bild 

av attityder och värderingar genom att diskutera utifrån ett specifikt fokus på en viss frågeställning 

(Hylander, 2001). Fokusgruppsintervjumetoden kan genomföras strukturellt med förbereda frågor och 

checklistor, eller ostrukturerat där intervjuaren ingriper så lite hen kan (Bell, 2008). I denna studie har 

en strukturell fokusgruppsintervju genomförts med ett antal frågor och stimulusmaterial (se bilaga 3). 

 

Sammanlagt har två fokusgruppsintervjuer genomförts. Dessa två intervjuer spelades in med hjälp av en 

bärbar dator för att ge möjligheten att återge exakta citat, för att ge en korrekt bild av informanternas 

svar. Utöver detta skrevs även huvudsakliga resonemang ner för att underlätta för framtida 

sammanställning av svaren. Fokusgrupp ett bestod av två personer: Maria 23 år och Jennifer 30 år. 

Fokusgrupp två bestod av tre personer: Mats 23 år, Dante 23 år samt Klas 22 år. Även om samtliga 

deltagare har lämnat samtycke om att få sina svar från fokusgruppen publicerade, har de fått fiktiva 

namn för att de ska få vara anonyma. Urvalet till fokusgruppsintervjun skedde genom att respondenter 

kunde anmäla sig till intervjun i den webbaserade enkäten.  
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Fokusgruppsintervjuerna hade ett strukturellt upplägg där informanterna fick öppna frågor samt 

stimulusmaterial för att sätta igång en diskussion med varandra. För att få informanterna att börja 

samtala lättare, inleddes fokusgruppsintervjun med ett antal enklare frågor om deras attityd till m-handel 

relaterat till förtroende. Exempelvis ”Vad är det som får dig att lita på en shoppingsida eller 

shoppingapp?” och ”Anser du att det finns risker med att handla med mobilen? Vilka?” (se samtliga 

frågor i bilaga 3). Utöver dessa frågor hade även följdfrågor förberetts och informanterna ombedes även 

att utveckla deras resonemang när det behövde fås en tydligare bild av deras tankegångar. Dock var 

målet som ansvarig för intervjun att försöka hålla sig från att samtala för mycket för att minimera 

påverkan (bias) på fokusgruppens samtal (Bell, 2008). Utöver de förberedda frågorna fanns även 

stimulusmaterial i form av två citat som hade kommit från enkätundersökningen, samt fyra utskrivna 

bilder på startsidor på olika m-handelapplikationer samt m-handelwebbplatser. De utskrivna bilderna var 

av en neutral natur och hade som syfte att få informanterna att diskutera med varandra då de fick som 

instruktion att rangordna dessa utifrån hur förtroendegivandeintryck sidorna eller applikationerna gav. 

De två citaten var av mer värdeladdad natur och hade som syfte att väcka debatt bland informanterna 

genom att se huruvida de kunde identifiera sig med citaten. Utöver dessa fanns det även ett flertal frågor 

förberedda som var intressanta för studien, ifall informanterna ej hade svarat på dessa innan. Ibland 

förekom det även spontana följdfrågor ifall informanten tog upp ett intressant ämne. 

 

Den första fokusgruppsintervjun genomfördes i ett grupprum vid ett större universitet i Stockholm. 

Den andra fokusgruppsintervjun genomfördes i ett vardagsrum i en av informanternas hem. Samtliga 

informanter kände den ansvariga för intervjun sedan tidigare, men ett flertal informanter kände inte 

varandra sedan innan. En trygg miljö försökte att skapas genom att para ihop informanter som upplevdes 

kunna diskutera bra ihop för att ge mer öppna samtal. De båda fokusgruppsintervjuerna skedde runt ett 

bord så att informanterna kunde fika samtidigt för att skapa en mer avslappnad stämning. 

 

6.3	  Analysmetod 

Den analysmetod som har valts går ut på att informanternas svar i fokusgruppsintervjuerna skrivs ut som 

enskilda uttalanden och kategoriseras innehållsmässigt. Genom denna kategorisering har det sedan 

uppkommit ett antal centrala teman, där man kunnat urskilja personliga åsikter från mer genomgående 

åsikter (Gillham, 2008). De mer genomgående teman har sedan blivit grunden för resultat och 

analysdelen och har kopplats ihop med faktorer i TAM-modellen som har varit relevanta för dessa 

teman. Utöver denna kategoriseringsmetod har även ett tema utifrån MoTEC-modellen lagts in. Detta 
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gjordes då MoTEC är ett teoretiskt ramverk som låg grund för ett antal frågor i fokusgruppsintervjun 

som var relevanta att ha med i resultat- och analysdelen.  

    Samtliga illustrativa citat är transkriberade direkt från inspelningen och presenteras i resultat- och 

analysavsnittet med informantens ålder samt fiktiva namn. Ett antal citat är dock förkortade då de har 

varit delar av ett längre svar, vilket redovisas med ”…” i början av uttalandet. Samt vissa talspråkliga 

fyllnadsord har tagits bort. Dock är det viktigt att notera att dessa förkortningar samt revideringar är 

endast genomförda för att underlätta läsningen för läsaren och har ingen påverkan för betydelsen av det 

ursprungliga uttalandet. 

 

6.4	  Metodkritik	   
På grund av att det fanns en begränsad tidsram för arbetet samt på grund av karaktären av 

urvalsmetoden, är varken enkätundersökningens respondenter eller fokusgruppsintervjuns informanter 

representativa när det gäller att presentera ”Sveriges konsumenter” vilket bör beaktas. Dock söker 

studien att endast urskilja vissa tendenser som även skulle kunna existera på ett bredare plan bland 

befolkningen i Sverige. I enkätundersökningen kan man se att en stor majoritet av de svarande är 

studerande ungdomar, vilket bidrar till en stor underrepresentation av individer i övre åldrar. Genom att 

ha en större spridning bland respondenterna hade man kunnat få ett mer representativt resultat. Även 

bland informanterna är det en stor underrepresentation bland äldre, då fokusgruppens informanter hade 

liknande spridning som i enkätundersökningen. En annan kritik som bör presenteras är hur informanter 

även kan ha en påverkan på varandra. Intervjun i form av fokusgrupper utformades för att kunna ge 

möjlighet till större diskussioner och mer utvecklade samtal utan att den ansvariga för intervjun skulle 

bli inblandad och skapa bias, men eventuell påverkan informanter sinsemellan kan förekomma. Dock 

kan man utgå ifrån att informanterna till största mån delade sina egna tankar och ärligt instämde med 

andra informanters resonemang, då m-handel ej var ett personligt ämne för dem enligt informanterna. 

När det gäller analysmetod och sammanställning av de numeriska värdena i likertskalan har 

medelvärden valts att räknas ut, vilket kan vara missledande om respondenter har gett olika värden som 

sedan sammanfattats till neutrala värden. Dock har detta tagits hänsyn till när medelvärdena har 

sammanställts. 
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7. Resultat och analys 

Denna del söker att redovisa samt sammanställa resultatet från den digitala enkätundersökningen och de 

fokusgruppsintervjuerna som har genomförts. Utifrån dessa resultat kommer även en analys av de 

material som har varit ett underlag till denna studie att presenteras och kopplas ihop med de teoretiska 

ramverk som tidigare har presenterats för att ge en tydligare bild av resultatet. Denna del söker ej att 

beskriva all data som har insamlats utan utgår ifrån vad som är relevant för studiens syfte och 

presenteras utifrån de teman som användes i analysmetoden. Samtliga bestämningsfaktorer i TAM 

kommer inte heller att tas upp utan endast de som kan kopplas ihop med förtroendeaspekten av m-

handel samt de som visade starkare tendenser med högre eller lägre medelvärde än 3. De teman som 

kommer att redogöras för är Relation till m-handel, Förtroende och säkerhet, Upplevda risker, 

Gränssnittsegenskaper, informationsinnehåll och förköpskunskap, samt Konsumenter och m-handel i 

framtiden. Samtliga med ett fokus på förtroendeaspekten.  

 

7.1	  Relation	  till	  m-‐‑handel 
För att nå ut till m-handelkonsumenter eller tänkbara m-handelkonsumenter inleddes den digitala 

enkätundersökningen med att fråga om respondenterna ägde en smartmobil. Av samtliga respondenter 

svarade 106 respondenter ja av totalt 111 på frågan. Av de 106 informanter som svarade ja, hade 90% av 

dessa (95 av 106) gått in på en m-handelwebbplats eller m-handelapplikation tidigare, vilket är en stor 

majoritet (11 av 106 svarade nej). Denna överväldigande majoritet fanns även bland informanterna i 

fokusgruppsintervjuerna då samtliga svarade att de hade använt sig av m-handel tidigare.  

 

Inom acceptansmodellen TAM är Upplevd nytta och Upplevd enkelhet de två bestämningsfaktorer som 

har störst påverkan på användares acceptans av ett system. Faktorn upplevd nytta söker att undersöka 

hur användaren anser att ett system förbättrar dennes behov (Davis et al. 1989). I enkätundersökningen 

baserades påståendet ”Jag anser att mobil shopping är användbart” på denna bestämningsfaktor. 

Respondenterna fick poängsätta huruvida de ansåg att m-handeln förbättrar deras behov. Detta 

resulterade i ett medelvärde på 4,04 – Instämmer delvis (se figur 4). Medelvärdet hade ett relativt högt 

värde, vilket visade tendenser om att många ansåg att m-handel är användbart. Informanterna i 

fokusgruppsintervjun delade även denna syn och ansåg att m-handel var användbart då flera ansåg att 

m-handel effektiviserade deras handlande.   
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Figur 4. Diagram över hur mycket respondenterna instämde att m-handel var användbart. 
 

Trots positiva resultat om m-handels användbarhet fanns det ett flertal kommentarer både i 

enkätundersökningen och fokusgruppsintervjun som ifrågasatte m-handelns användbarhet då den 

ställdes mot e-handel. I ett fritextfält i enkäten där respondenterna uppmuntrades att skriva övriga tankar 

kring m-handel, fyllde ett flertal respondenter i att de gärna tittade ut produkter på mobilen men att när 

det väl kom till att genomföra ett köp så använde de sig av datorn istället. Två av dessa citat användes 

som ett stimulusmaterial i fokusgruppsintervjun för att se hur informanterna ställde sig till dessa citat. 

Maria var en av de informanter som identifierade sig med citaten: 

 

”Jag känner igen mig i detta. Men egentligen, om jag väl handlade någon gång på mobilen och detta 

gick bra så skulle jag handla igen.” 

     (Maria 23 år) 

 

Även om flera informanter identifierade sig med citaten var de ej emot idén att använda sig av m-handel 

utan ansåg att deras agerande speglades av deras vanor. Som informanten Maria beskrev i citatet så var 

hon inte emot användningen av mobilen och om det skulle gå bra att genomföra ett köp på mobilen så 

skulle hon gärna använda den igen, men då hon har använt datorn förut och det brukar gå bra där så 

fortsätter hon att använda den. 

 

I båda fokusgruppsintervjuerna ansåg informanterna att vana hade en stor roll för användandet då 

personer känner sig mer säkra med det dem är mer vana vid. Informanterna debatterade även att 
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tidsaspekten kan vara en stor faktor utöver vana. Deras tankar om varför vissa konsumenter handlade 

såsom beskrivet i stimulusmaterialet kan sammanfattas med dessa citat: 

 

”…För att de har haft en dator längre. Jag tror att vana spelar stor roll för trygghet.” 

     (Mats 23 år) 

 

”Det känns väl mer säkert för dem eftersom de haft en dator längre. Det ser ju även lite annorlunda ut 

när du genomför köpen på datorn, så om du är mer van vid det så kanske det känns mer naturligt om 

man köper via datorn. Vana spelar stor roll.” 

     (Klas 22 år) 

 

Informanternas tankar om hur vana kan vara en avgörande faktor till att konsumenter föredrar datorn 

framför mobil går i linje med Liaos et al. (2006) teorier om hur vana har en påverkan på konsumenters 

förtroende då individer tenderar att handla på de sätt där de har fått tidigare goda upplevelser, då de kan 

förutse ett gott resultat vilket skapar förtroende. Detta stämmer även in med Marias tidigare uttalande, 

då hon var positivt inställd till att genomföra köp på datorn, då hon hade goda erfarenheter från detta 

tidigare och tenderade därför att alltid utgå från att handla genom datorn. Dock berättade hon att om hon 

skulle handla på mobilen och det gick bra, så skulle hon troligtvis handla med mobilen igen, vilket följer 

teorier om konsumenters beteende inom Liaos et als (2006) tidigare studier. 

 

Även om informanterna ansåg att vana kunde hålla fast konsumenter till att fortsätta använda datorer 

som har funnits en längre tid, så ansåg de att m-handel var passande att använda i en tid då smartmobiler 

är ett väldigt utbrett fenomen. Enkätundersökningen visade även tendenser om att m-handel kändes 

enligt konsumenterna aktuell. Påståendet ”Att använda sig av mobil shopping känns tidsenligt”  fick 

störst medhåll av samtliga påståenden inom enkäten och likertskalan hade ett medelvärde på 4,12 – 

”Instämmer delvis” (se figur 5). Detta påstående baserades på TAM-modellens bestämningsfaktor 

Attityd till att använda. Denna faktor undersöker hur lämpligt användare anser att ett system är att 

använda (Davis et al. 1989). Då tendenserna visade att de respondenterna som hade använt sig av en m-

handelapplikation eller m-handelwebbplats ansåg att användandet kändes tidsenligt, samtidigt som att 

majoriteten av respondenterna uppgett att de använt sig av m-handel minst en gång (95 av 106 i 

jämförelse med 11 av 106) visar det en tendens på att många anser att m-handel är aktuellt idag.  
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Figur 5. Diagram över hur mycket respondenterna instämde att m-handel var tidsenligt. 
 

7.2	  Förtroende	  och	  säkerhet 
I enkätundersökningen fick respondenterna fylla i vad som var en hög prioritet samt en låg prioritet 

bland olika faktorer när de använde sig av m-handel. Siffrorna nedan visar medelvärden av 

respondenternas poäng (samtliga medelvärden har avrundats till två decimaler). Skalan utgjordes av: 

1: Ej en prioritet  2: Låg prioritet  3: Medel prioritet  4: Hög prioritet  5: Avgörande 

Prioriteringsordningen var som följande: 

 

Tabell 1. Prioriteringsordning av faktorernas medelvärde utifrån enkätundersökningen (95 svar). 

M-handelfaktor Medelvärde Prioritet baserat på medelvärde 

1. Säkerhet 4,60 Hög prioritet 

2. Tydlig layout 4,54 Hög prioritet 

3. Mobilitet 4,02 Hög prioritet 

4. Effektivt shoppande 4,00 Hög prioritet 

5. Minne 3,29 Medel prioritet (ej obligatorisk då detta endast gäller applikationer) 

6. Personlig identitet 2,39 Låg prioritet 

7. GPS-funktioner 2,17 Låg prioritet 

 

Det var en relativt stor skillnad mellan de två högst prioriterade faktorerna och de två lägst prioriterade 

faktorerna. Säkerhet och tydlig layout var de högst prioriterande faktorerna, medan personlig identitet 

och GPS var lågt prioriterade bland respondenterna i enkätundersökningen. 
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Svaren bland informanterna överstämde med denna prioriteringslista då samtliga ansåg att säkerhet var 

den viktigaste faktorn. Genom att en webbplats eller applikation var förtroendegivande så upplevdes den 

mer säker. Många av informanterna svarade att om en mobil applikation eller webbplats kändes seriös så 

blev den automatiskt förtroendegivande. De tyckte även att legitima betalsätt ökade förtroende för en 

sida. Informanterna Klas och Mats uttryckte sig om detta så här: 

 

”Legitima betalsätt och betalmetoder är det för mig som skapar störst förtroende”  

       (Klas 22 år) 

 

”Kan man logga in med exempelvis mobilt BankID så köper jag allt typ. Det känns som att man kan lita 

på det. I kombination med en helt okej design.”  

       (Mats 23 år) 

 

När det gäller personlig identitet och GPS-funktioner tyckte många informanter att dessa var de minst 

nödvändiga likt respondenterna i enkätundersökningen. Även om de ansåg att GPS-funktioner är bra så 

sade de att de ej upplevde att man använder sig av denna funktion när man handlar. Det fanns dock mer 

blandade tankar kring personlig identitet bland informanterna. Att en applikation eller webbplats sparar 

information upplevde många informanter som användbart. Informanten Klas uttalade sig att personlig 

identitet effektiviserade hans köpande. 

 

”På mobilen, när du använder appar och så, så brukar du ju ha det mesta sparat. Då brukar du bara 

behöva gå in och bara trycka köp och sedan godkänn. Det går mycket snabbare.” 

      (Klas 22 år) 

 

Detta påvisar att personlig identitet kan vara något positivt, även om de flesta informanter inte tyckte 

detta var en av de mer nödvändiga faktorerna. Dock tyckte flera att personlig identitet kunde vara 

negativt i andra avseenden. I en del av fokusgruppsintervjun fick informanterna olika utskrivna 

skärmavbildningar av ett flertal mobilanpassade sidor eller m-handelapplikationer som respondenter i 

enkätundersökningen hade uppgett att de hade använt sig av. Informanterna fick sedan rangordna dessa 

utifrån hur förtroendegivande de ansåg att de var och motivera varför för att skapa en debatt. När 

informanten Mats såg att en m-handelapplikation hade knappen ”Bjud in vänner” i menyn åkte den från 

att ha varit högt placerad, längst ner på listan som minst förtroendegivande. 

 

”När jag såg ”Bjud in vänner” flyttade jag ner den till sist direkt. Det var endast p.g.a. ”Bjud in 



 
24 av 52 

vänner”. Det kändes ungefär lika nice som reklam, när man får nyhetsbrev varje dag. Nä, men det 

kändes lite sociala medier, vilket inte känns så säkert.” 

      (Mats 23 år) 

 

De andra informanterna i samma fokusgruppsintervju instämde med Mats uttalande och menade att det 

var bra med personlig identitet för att effektivisera shoppandet, men när det blir så pass mycket att den 

ska ta med sociala medier så upplevde de att det inte kändes säkert då de ansåg att handel är något man 

genomför själv.  

 

7.3	  Upplevda	  risker 

Flera informanter litade inte på en mobilanpassad m-handelwebbplats eller applikation om de inte kände 

igen utgivaren bakom sidan eller ej var vana vid betalmetoden. Dessa risker är även applicerbara på 

datorn och därför fick informanterna även frågan om de upplevde att det fanns några risker som m-

handel har som e-handel saknar. På denna fråga sade ett flertal informanter att mobiliteten är mobilens 

största risk, trots att mobiliteten var en av mobilens större fördelar (Zhang et al. 2002) och blev rankad 

på tredje plats som mest prioriterad i enkätundersökningen (se tabell 1, under rubriken Förtroende och 

säkerhet). Mobilens mobilitet som är en fördel blir även en nackdel menar informanterna. 

 

Varför informanterna ansåg att mobiliteten blir en nackdel i riskaspekten är på grund av att man ofta har 

med sig mobilen överallt och att det kan utgöra en risk då man ofta har mycket känslig information 

sparat på mobilen. Klas och Maria beskriver deras upplevda risk såhär:  

 

”Skulle någon annan få tag på mobilen så kan du ju bara shoppa loss. Så det är ju en risk. Jag har 

nästan ingen information sparad på datorn, men jag har massor med information sparad på mobilen.” 

       (Klas 22 år) 

 

”Detta kanske är lite långsökt, men man kan ju köpa något när man sitter på exempelvis tåget och då 

finns det ju en risk att när man har skrivit sitt kontonummer så kanske någon tar mobilen från en.” 

       (Maria 23 år) 

 

I enkätundersökningen fick respondenter svara på hur stor grad de höll med påståendet  

”Jag anser att det finns risker att handla på mobilen”. Bestämningsfaktorn upplevt förtroende i TAM-

modellen baseras detta påstående på (Gitau & Nzuki, 2014). Medelvärdet blev 3,43 och respondenterna 
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ansåg sig därför 3: neutrala till detta påstående (Se figur 6). Däremot är det värt att notera att det lutade 

mot att de instämde mer än att de ej instämde, och de flesta därför upplevde att det fanns risker med m-

handel.  

 

 
Figur 6. Diagram över till hur mycket respondenterna instämde det fanns risker med m-handel. 
 

En annan upplevd risk enligt flera informanter var att mobilen har en mycket mindre skärm i jämförelse 

med en dator. Detta gör att det är lättare att trycka fel om inte sidan eller applikationen på mobilen har 

en enkel layout. Så här beskriver informanten Maria det: 

 

”När man har en liten skärm måste det även vara tydligt med bra layout och stora knappar så att man 

ej klickar fel. Eftersom jag tycker att det är väldigt lätt att råka ”likea” saker på mobilen, och man vill 

ju inte råka köpa någonting.”  

       (Maria 23 år) 

 

Egger (2000) tar upp faktorn användbarhet i sin modell och beskriver hur användbarheten påverkas av 

hur lätt ett system upplevs av användarna och hur detta har en stor påverkan på huruvida en konsument 

litar på ett system. Han beskriver att för att skapa förtroende bland konsumenter måste man inkludera 

faktorer som ökar användbarheten. En av dessa faktorer är feltolerans som Maria nämner som upplevd 

risk. Då mobilskärmar är mindre än datorskärmar måste en fungerande design med hög feltolerans 

finnas för att konsumenten ska överkomma upplevda risker. Acceptansmodellen TAM använder sig 

även den av faktorn Upplevd enkelhet som Davis et al. (1998) beskriver som en av de två viktigaste 

faktorerna för acceptansen av ett system tillsammans med Upplevd nytta. 
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7.4	  Gränssnittsegenskaper,	  informationsinnehåll	  och	  förköpskunskap 

 

7.4.1	  Gränssnittsegenskaper 

God design är en viktig aspekt vid skapandet av förtroendet för ett system. Att konsumenten upplever 

systemattributet positivt är viktigt då detta ger en direkt följd för dess acceptans menar MoTEC-

modellen (Egger, 2000). Att webbplatsen eller applikationen hade en ”bra design och var tydlig” var 

begrepp som ofta förekom bland informanterna när det diskuterades om vad som var viktigt för att en 

sida eller applikation skulle vara förtroendegivande utöver säkra betalmetoder. Tydlig layout var även 

det som kom på andra plats i prioriteringslistan i enkätundersökningen (se tabell 1 under Förtroende och 

säkerhet). Informanterna fick utveckla vad de ansåg vara en god design och vad för typ av gränssnitt 

som var förtroendegivande samt vad de tittade på vid användandet av m-handel. 

 

Informanten Mats argumenterade att det första han tittade på var om ett företag ser ut att ha mycket 

pengar. Om ett företag ger detta intryck har de troligen lagt ner mycket tid och pengar på sin 

webbdesign vilket ger ett seriöst intryck. Ett företag som har råd att lägga ner pengar på en väl 

fungerande och designad sida har då troligen råd att betala tillbaka en kund om hen exempelvis ville 

reklamera ett köp resonerade han, vilket flera informanter höll med om. 

 

”Jag tittar på om företaget ser ut att ha mycket pengar. Ju mer pengar ett företag ser ut att ha, desto 

säkrare känns det.” 

      (Mats 23 år) 

 

En annan informant, Dante höll med om Mats påstående men tyckte att det viktigaste var att en sida 

eller applikation skulle vara enkel. Det första han tittade på var hur lätt man kunde få en överblick över 

sidan. När det kom till design ville han att den skulle vara stilren utan för mycket färg och detaljer då 

detta försämrade möjligheten att få en överblick över sidan eller applikationen enligt honom. 

 

”Jag tycker att det ska vara enkelt! Man använder ju en mobil för att det är enkelt. När du surfar eller 

när du gör någonting. Och då ska det vara enkelt att shoppa också. Men det får inte se så enkelt och 

avskalat ut så att det blir oseriöst eller känns osäkert” 

      (Dante 23 år) 
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Dante tyckte även att menyn och sökfunktionen spelade en stor roll för designen och användningen av 

m-handel. Han ansåg att menyn var viktig eftersom det är genom den man hittar produkter. Det 

viktigaste funktionerna ska vara enkla att hitta och genomföra. Informanten Dante grundade mycket av 

sina tankar kring vikten av en bra första överblick över sidan eller applikationen. Detta samspelar med 

Eggers (2000) teorier när han beskriver i sin modell vikten av design för ökat förtroende samt hur attityd 

spelar en stor roll för konsumentens tillit. Attityden skapas av vad systemet ger konsumenten för första 

intryck. Genom tydlig arkitektur, navigation och grafisk design uppfattas systemet positivt. Med hjälp 

av att designa ett systems gränssnittsegenskaper väl kan man även motverka ett flertal upplevda risker. 

Exempelvis att göra fel som framkom i informanten Marias tidigare uttalande om upplevd risk. Genom 

att skapa ett enkelt första intryck kan ett system minimera denna upplevda risk och istället skapa ökat 

förtroende genom att ha en enkel och överblickande design som ger intrycket att ha stor feltolerans 

(Egger, 2000). 

 

7.4.2	  Informationsinnehåll	  
Att det finns tillräckligt med information på en sida eller applikation skapar förtroende (Egger, 2000). 

Enligt Eggers (2000) MoTEC-modell, är det mer viktigt att konsumenten känner pålitlighet för säljaren 

då konsumenten upplever att det kan finnas finansiella risker. Egger (2000) beskrev därför att 

informationsinnehåll bestående av tre komponenter bör finnas. En av dessa komponenter är information 

om garantier, information om företaget och sekretesspolicy. Informanterna höll med om att det var 

viktigt med dessa och att det gör att man känner tillit för företaget. Informanten Klas berättade att det är 

en av den första informationen som han brukar läsa om.  

 

”Jag brukar kolla att den finns innan jag handlar. Jag brukar exempelvis gå in och kolla vad som krävs 

för återbetalning av en produkt. Det är typ det enda jag brukar titta på, det och fraktkostnader, men det 

brukar ofta stå tydligt.” 

       (Klas 22 år) 

 

En annan komponent enligt Egger (2000) är att denna information ska finnas lättillgänglig. Detta visar 

öppenhet och att företaget gärna vill att konsumenten ska läsa detta vilket skapar förtroende. Även om 

konsumenterna inte läser och går in på knappen så skapar den ett förtroende att den finns. Informanten 

Jennifer stödjer denna modell genom att beskriva att även om hon inte alltid går in på knappen så anser 

hon att en trygghet finns av att se den. 
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”Det känns mer oseriöst om man inte kan se en knapp eller kategori med kundservice. Även om man 

inte går in och klickar på den så känns det tryggt att man ser en knapp där det står ”kundservice”.” 

       (Jennifer 30 år) 

 

Informanten Mats påpekar även att i vissa fall kommer även en text om shoppingpolicy innan man kan 

genomföra ett köp. Mats likt Jennifer brukar inte ha som vana att läsa igenom dessa, men litar på 

företaget då dessa policybeskrivningar finns. 

 

”…Det brukar ofta komma upp en text om shoppingpolicy innan man genomför ett köp, men den brukar 

man ju bara klicka i.” 

       (Mats 23 år) 

 

Att en knapp med innehåll om policy och garantier ska finnas tydligt på sidan har blivit en standard 

ansåg flera i fokusgruppsintervjun. Enligt informanten Dante upplever han att man förväntar sig att 

denna knapp ska finnas antingen i menyn eller längst ner på sidan vilket de övriga informanterna 

instämde med. Detta visar att många sidor och applikationer följer Eggers (2000) förtroendemodell när 

det kommer till utförandet av m-handelapplikationer och m-handelwebbplatser.  

 

Den sista komponenten i att skapa tillförlitligt informationsinnehåll enligt Eggers (2000) 

förtroendemodell är att företag ska visa förtroendebildandeinteraktion mellan köpare och säljare, genom 

exempelvis möjlighet att publicera recensioner. Genom att företaget ger en möjlighet för konsumenter 

att dela sin åsikt, bidrar detta till att företaget verkar mer förtroendegivande då de visar att de har gott 

samarbete mellan företaget och kunder. Maria och flera andra informanter i fokusgruppsintervjuerna var 

ej positivt inställda till recensioner utan föredrog att lita på en extern part. 

 

”Recensioner på sidor bryr jag mig inte om, det känns som att företaget kan fylla i dessa själva. Det 

litar jag inte alls på. Då går jag hellre in på en extern sida, typ familjeliv och får information där.” 

       (Maria 23 år) 

 

Flera informanter ansåg att det är lätt för företaget att påverka innehållet på deras egna hemsidor och det 

var därför mer förtroendegivande att söka upp information om ett företag på en annan sida som företag 

ej kunde påverka. Informanterna Klas och Mats tyckte dock att recensioner kunde vara bra när de ville 

köpa en produkt de ej hade mycket kunskap om. 

 



 
29 av 52 

Informanterna höll mestadels med MoTEC-modellens teorier om 

förtroendegivandeinformationsinnehåll. Vikten av shoppingpolicy och kundservice synbarhet för ett 

företags förtroende kunde tydligt urskiljas då många informanter ansåg det tryggt med endast dess 

närvaro, även om de inte läste informationen. Mer subjektiva faktorer som recensioner var dock ej lika 

populära då flera tyckte att det var lättare att ha bias på dessa vilket enligt dem inte var 

förtroendegivande. 

 

7.4.3	  Förköpskunskap	  
Informanterna fick under fokusgruppsintervjun frågan om hur mycket de brukar ta reda på om ett 

företag innan de genomför ett köp. Enligt Eggers (2000) MoTEC-modell så spelar rykte och 

förköpskunskap om ett företag stor roll för att konsumenten ska känna förtroende. Detta då 

konsumenten tenderar att skapa sig en uppfattning av ett företag genom rykte eller rapportering från en 

extern part innan de bestämmer sig för att interagera med ett system (Ibid). 

 

Samtliga av informanterna berättade att de inte brukar kolla upp stora välkända företag som har egna 

fysiska butiker eller har varit etablerade i ett flertal år. Dock var de mer benägna att söka information 

om en sida eller applikation om de ej hade använt den förut eller ej känt till den sedan innan. 

 

”Om jag inte kände till sidan innan så skulle jag kolla upp saker om den, det finns ju ingen anledning 

om det är exempelvis H&M. ” 

       (Dante 23 år) 

 

På frågan om de litade mer på en rekommendation eller sitt egna omdöme svarade samtliga av 

informanterna att de litade mer på sina egna intryck. Dock svarade ett flertal informanter att de var mer 

benägna att lita på en individ som står de nära och att de då kunde överväga att lita mer på denne 

persons åsikter och erfarenheter än deras egna omdöme. Under tidigare rubrik Informationsinnehåll 

beskrev flera informanter hur de ej litade på recensioner på sidan, men kunde tänka sig att vända sig till 

en tredje part. Detta påvisar att det är viktigt att företaget skapar sig en förtroendegivande image och får 

bra recensioner utöver den information på deras egna sida. Då detta påverkar konsumenter när de samlar 

in vad Egger (2000) kallar för förköpskunskap.  

 

En stor bestämningsfaktor inom den reviderade teknologiska acceptensmodellen TAM är social 

påverkan (Gitau & Nzuki, 2014). Gitau och Nzuki (2014) kom fram till i deras studie att förtroende och 

social influens är de viktigaste faktorerna för m-handelns acceptans. Detta berör informanterna genom 
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att beskriva hur de litar på sitt egna omdöme men kan överväga att ändra sig om någon nära dem har en 

annan åsikt eller erfarenhet av en applikation eller sida. Det här stödjer utöver Gitau och Nzukis (2014) 

även Bhattis (2007) studie om hur social påverkan har en stor effekt på konsumenters acceptans av ett 

system. Han motiverar i sin studie hur en individs subjektiva normer kan ändras av andra, och denne kan 

bli motiverad att följa ett beteende hen först inte har favoriserat. Detta påvisar informanterna i deras 

ställningstagande, genom att beskriva hur de skulle kunna tänka sig att värdera en annan individs 

erfarenhet före deras egna initiala uppfattning. 

 

7.5	  Konsumenter	  och	  m-‐‑handel	  i	  framtiden 

I fokusgruppsintervjun fick informanterna diskutera vad de trodde om m-handelns framtid. Samtliga av 

informanterna hade en relativt positiv inställning och gissade på att m-handel skulle öka i framtiden. I 

den webbaserade enkätundersökningen fick respondenterna svara på hur stor sannolikheten var att de 

skulle gå in på en m-handelapplikation eller m-handelwebbplats igen i framtiden. Detta påstående 

baserades på bestämningsfaktorn Beteendevetenskapliga avsikter att använda i TAM-modellen som 

mäter sannolikheten att en individ använder eller vill använda ett system (Gitau & Nzuki, 2014). Enligt 

enkätundersökningen var det många av de som hade gått in på en m-handelapplikation eller m-

handelwebbplats som fyllde i att det var en stor sannolikhet att de skulle göra det igen. Medelvärdet var 

4,04, vilket var enligt skalan  ”Instämmer delvis” (se figur 7).  

 

 
Figur 7. Diagram över hur stor sannolikheten var att respondenterna använde sig av m-handel igen. 
 

Även om m-handeln ansågs ha en positiv framtid enligt de intervjuade informanterna så var få 

övertygade om att m-handel skulle ersätta all annan typ av handel. Jennifer var en av de informanter 
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som uttryckte sin åsikt till detta: 

 

”Jag tror att m-handel kommer att bli mer populärt i framtiden. Men jag tror inte att det kommer ta 

bort handel i butik eller handel på datorer, men jag tror att det kommer öka.” 

       (Jennifer 30 år) 

 

När det gäller säkerhetsaspekten var det flera av informanterna som ansåg att denna aspekt kommer 

fortsätta att ha en stor roll även i framtiden när det gäller acceptansen samt användandet av m-handel. 

Maria var en av de informanter som ansåg att säkerheten kommer vara den avgörande faktorn om 

huruvida m-handel kommer att bli mer utbredd.  

 

”Ja det kommer det nog. Men jag tror det kommer att bero på baserat på säkerheten. Om den ökar.” 

       (Maria 23 år) 

 

Dessa svar går i linje med tidigare studier av Saleh och Mashhour (2014) där de argumenterade för 

förtroende- och säkerhetsfaktorns relevans inom m-handel. Säkerheten var enligt forskarna en 

nyckelfaktor vilket även överensstämmer med de tendenser från enkätundersökningen där 

respondenterna poängsatte säkerhet som den mest avgörande faktorn inom m-handeln (se under rubriken 

Förtroende och säkerhet). Trots dess relevans hade dock ej själva säkerhetsaspekten en stor påverkan på 

en individs tendens att lita på m-handel enligt Saleh och Mashhours (2014) studie. Anledningen till detta 

grundade de på att individen utvärderade enskilda situationer istället för en helhet samt jämförde 

förtroendenivåerna med upplevd trygghet. Detta kan jämföras med informanten Marias tidigare 

uttalande om att hon hellre använder datorn av ren vana, men att hon troligen skulle använda sig av 

mobilen om hon använde den och det gick bra (se tidigare under rubriken Relation till m-handel). Även 

om säkeraspekten i sig inte har en stor påverkan på en individs förmåga att lita på m-handel, påverkar 

upplevd säkerhet förtroende (ibid). Detta korrelerar med informanternas kommentarer då de ansåg att 

ökad säkerhet bidrar även till ökad förtroende för m-handel. Flera informanter ansåg att ökat förtroende 

till m-handel var den avgörande faktorn för acceptans av m-handel, men att vägen för att skapa ökat 

förtroende måste gå via ökad upplevd säkerhet. 

 

Flera av informanterna spann vidare på hur den upplevda säkerhetsfaktorn kommer att fortsätta att vara 

en viktig faktor för m-handelns acceptans och hur mer effektiva betalsätt skulle kunna öka m-

handelanvändningen. De underströk hur man skulle kunna försöka att utnyttja mobilens fördelar mer 

och använda betalmetoder som man inte använder på datorn. Ett exempel var den mobila 
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betalapplikationen Swish – en applikation kopplat till användarens bankkonto, där användare kan med 

hjälp av telefonnummer föra över pengar genom att legitimera sig med Mobilt BankID  (Swish, 2016). 

Jennifer var en av de informanter som föreslog en mer utbredd användning av applikationen Swish: 

 

”Först tror jag att det handlar om vana, men sedan tror jag även det har med sättet hur man betalar på. 

De flesta har ju nu blivit väldigt vana vid Swish så om man skulle kunna betala med Swish till exempel, 

så hade jag säkert shoppat mer på mobilen.” 

      (Jennifer 30 år) 

 

En annan informant som tidigare inte föredrog m-handel framför e-handel uppgav att han skulle gå över 

till m-handel om han skulle anse att det fanns bättre betalmetoder på mobilen. 

 

”Skulle jag kunna Swisha så skulle jag ju lätt föredra mobilen framför datorn” 

      (Mats 23 år) 

 

Sammanfattningsvis ansåg informanterna att m-handelns framtid berodde på hur utvecklingen av 

säkerhet och betalmetoder utvecklas. Deras resonemang korrelerar med de tendenser från 

enkätundersökningen där säkerhet värderades som den mest avgörande faktorn för m-handel samt hur 

flera informanter värderade säkra betalmetoder som det första sättet att avgöra hur förtroendegivande ett 

företag var. 
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8. Diskussion och slutsatser 

I följande avsnitt kommer intressanta resultat från studien att redogöras för i en diskussion, där även de 

teoretiska ramverken samt metod kommer att diskuteras. Avslutningsvis kommer även slutsatser att 

beskrivas i en sammanfattning av de mest relevanta fynden och efterföljas av förslag på vidare 

forskning. 

 

Det ursprungliga syftet i denna undersökning var att undersöka konsumenters attityd till m-handel, men 

då detta var ett stort ämne behövdes syftet smalas av. Därför användes TAM-modellen som är ett 

etablerat ramverk, för att utforska de bestämningsfaktorer som finns som påverkar konsumenters attityd 

och sedan välja en av dessa. TAM-modellen var grunden för den webbaserade enkätundersökningen i 

studien. Med hjälp av denna kunde relevanta faktorer användas i enkätundersökningen för att sedan ta 

reda på vilka eller vilken faktor som var intressanta att undersöka vidare. Flera forskare i tidigare studier 

har använt sig av TAM-modellen för att räkna ut hur de olika faktorerna inom modellen påverkar 

varandra när det gäller attityd till m-handel samt redogjort samband mellan vissa faktorers påverkan 

(Gitau & Nzuki, 2014; Bhatti, 2007). Genom att använda en statistik analysmetod som de föregående 

forskarna gjort för att få ett samband hade man kunnat få en mer övergripande förståelse över den 

allmänna attityden till m-handel, men detta var ej målet. I denna studie har TAM-modellen valts att 

användas i första lag som ett teoretisk filter för att välja ut en faktor som utgångspunkt till attityder. Det 

huvudsakliga syftet att undersöka blev därför vad som kännetecknar svenska konsumenters syn på m-

handel i ett förtroendeperspektiv och vad det är som skapar förtroende för m-handel. 

 

Studien pekade på att många ansåg att m-handel är relevant då samtliga informanter delade den positiva 

inställningen i enkäten om att m-handel var användbart. Argumentationen bakom detta var att flera 

tyckte att m-handel effektiviserade deras handlande. M-handelns användbarhet betvivlades dock när den 

ställdes mot e-handel. I fritextrutan i enkätundersökningen hade flera respondenter formulerat att de 

föredrar att handla på datorn framför att handla på mobilen. Vilket även flera informanter höll med om. 

Vana- och tidsaspekten verkade vara de faktorer som påverkade till hur stor grad man litade på m-

handel. Detta gick i linje med Liaos et al. (2006) teorier om vana och förtroende. Genom att individer 

söker sig till system där de tidigare har haft goda upplevelser, då de kan förutse goda resultat. Vilket 

skapar vanor som de anser är förtroendegivande. 

 

Trots detta visade undersökningen att m-handel är i tiden och är passande att använda idag vid en tid då 

smartmobilanvändning är väldigt utbredd. M-handelns aktuellhet fick störst medhåll av samtliga 



 
34 av 52 

påståenden i denna studie. Detta påvisar att många anser att m-handel är aktuellt att använda, även om 

konsumenter kan hållas tillbaka av vanan till att använda datorn i första hand. 

 

Studien påvisade även att säkerhet och tydlig layout var de faktorer som var mest prioriterade vid m-

handel. Följt av mobilitet och effektivt shoppande. En sidas eller applikations nivå av säkerhet avgjorde 

konsumenterna genom att titta på betalsätt. Ett legitimt betalsätt skapade genast högt förtroende och var 

därför en av de första faktorerna om konsumenterna tittade på vid bedömning av förtroende. Ett 

intressant fynd studien kom fram till var vad konsumenternas inställning till de risker som finns vid m-

handel var. Utöver de upplevda risker som även finns vid e-handel, en oseriös utgivare eller osäker 

betalmetod, ansåg även informanter att mobiliteten i sig var en risk. Detta var intressant då mobiliteten 

rankades med högt värde under de mest prioriterade faktorerna med m-handel, vilket visade hur en 

fördel även blev en nackdel. Anledningen till att det blev en nackdel var på grund av att informanterna 

ansåg att man ofta har känslig information sparad på mobilen och man blir då utsatt om mobilen tas 

ifrån en. Studien visade även tendenser om att mobilens begränsningar kunde bidra till ökad uppfattning 

om risker. Exempelvis att mobilen hade en liten skärm vilket bidrog till minskad feltolerans. 

 

Studien korrelaterade med Eggers (2000) tidigare studier när det gäller att gränssnittsegenskaper har stor 

påverkan för tilliten. Studiens tendenser visade att en applikation eller sidas design hade en stor 

påverkan på konsumenternas upplevda förtroende. Det som hade störst påverkan utöver om en sida eller 

applikation var estetiskt tilltalande för konsumenten, var hur mycket pengar företaget upplevdes ha samt 

hur överblickbar sidan eller applikationen var. Pengaaspekten var förvånande, men förståelig då 

argumenten bakom var att ett seriöst företag tenderar att lägga ner pengar på en god webbdesign och då 

syns det. När det gäller överblickbarheten, var argumenten bakom detta att en sida eller applikation på 

mobilen måste ha en genomtänkt layout då den skärmen är mindre, för att den ska vara enkel att 

använda. Detta verkar påverka den tidigare nämnda risken om feltolerans. 

 

Studien visade även vikten av förtroendegivande innehåll. Eggers (2000) studie menade att förtroende 

för säljaren har större vikt än förtroende för sidan för konsumenten när det gäller att genomföra ett köp. 

Vilket överensstämde även i denna studie. Att det fanns information om garantier och shoppingpolicy 

var viktigt för informanterna, samtidigt som att dessa även var tvungna att vara synliga. En intressant 

aspekt som framkom i studien var att flera informanter ej tenderade att gå in och titta under dessa 

rubriker, men att genom att de kunde se att det fanns en knapp med garantier och shoppinpolicy räckte 

detta för att ge dem ett ökat förtroende. Faktorn som dock ej instämde med Eggers (2000) modell var att 

flera informanter ej ansåg recensioner förtroendegivande, då de menade att dessa kunde kontrolleras av 
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företaget på deras egna sida. 

 

När det gällde förköpskunskap och förtroende, gick dessa svar även i linje med Eggers (2000) studie, då 

flera var benägna att titta upp information om företag för att få förtroende för ett företag innan de 

genomförde ett köp. Samtliga informanter ansåg att de litade på sitt egna omdöme om ett företag, men 

om en person nära dem hade en annan åsikt kunde de värdera denna före sin egna åsikt. Detta stödjer 

och korrelerar med Gitau och Nzukis (2014) samt även Bhattis (2007) tidigare studie där social 

påverkan är en av de viktigaste faktorerna för acceptans av m-handel.  

 

Eggers (2000) MoTEC-modell har används som förtroendemodell för att undersöka de faktorer som 

påverkar konsumenters förtroende inom m-handel. MoTEC-modellen är ursprungligen designad för e-

handel, men då det ej fanns ett annat teoretiskt ramverk för att mäta m-handel, fick denna e-handel 

förtroendemodell appliceras på m-handel. Utöver komponenten gränssnittsegenskaper gick de andra 

komponenterna att använda lika bra på m-handel då dessa ej tog upp faktorer som hade med mobilens 

natur att göra. När det gäller gränssnittsegenskaper, var det viktigt att vara medveten om dessa 

skillnader och endast ha komponenten som en grund för utvärderingen. Tendenserna från studien visade 

att MoTEC-modellen var fullt applicerbar på m-handel då samtliga komponenter hade en roll i 

konsumenternas bedömning av vad som skapar förtroende. 

 

Studien visade tendenser om att flera verkar ha en positiv inställning till m-handelns framtidsutsikter 

samt var villiga att använda m-handel igen. Dock trodde få att det skulle vara något som skulle ersätta 

annan handel utan endast bli ett mer utbrett komplement. Flera var övertygade om att säkerhetsaspekten 

skulle ha en stor roll för utvecklingen. Genom ökad säkerhet kunde även ökat förtroende ske, vilket de 

ansåg behövdes för ökad acceptans av m-handel. Ett sätt att göra detta verkar vara genom mer 

etablerade samt förtroendegivande betalsätt, såsom Swish.  
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8.1	  Sammanfattning	  av	  slutsatser 

Sammanfattningsvis kan följande tendenser dras utifrån studien: 

 

Tendenserna pekade på att det fanns en relativt positiv syn till förtroende för m-handel i överlag. 

Konsumenter ansåg att m-handel är relevant att använda idag, då den ger möjligheter till ett mer 

effektiviserat handlande. Flera tendenser visade även att det ej fanns många upplevda skillnader mellan 

m-handel och e-handel när det gäller konsumenternas syn på upplevd säkerhet. Den upplevda risk som 

endast fanns i m-handel enligt konsumenterna var att känslig information kunde spridas om mobilen mot 

förmodan skulle försvinna. 

 

Trots att tendenserna indikerade att konsumenterna ej ansåg att det fanns stora skillnader mellan m-

handel och e-handel när det gäller upplevd säkerhet, trodde många konsumenter att många föredrar e-

handel då de är bundna till vana. Trygghet skapad av vana har en stor roll och hindrar konsumenter från 

att gå över från dator till mobil, då många har handlat med datorn längre och upplever den därför mer 

förtroendegivande (Liaos et al. 2006). Säkerhetsaspekten för m-handel kommer därför ha en stor roll för 

framtida utbredning. Genom upplevd ökad säkerhet, kommer ökat förtroende även att skapas. Vilket 

möjliggör möjligheten för en mer utbredd vana till m-handel. 

 

Tendenserna visade att Eggers (2000) MoTEC-modell även är applicerbar på m-handel, då samtliga 

komponenter beaktades vid bedömning av vad som skapar förtroende. Dessa tendenser visade att 

konsumenterna värderade gränssnittsegenskaper, informationsinnehåll och förköpskunskap när de 

övervägde m-handelns förtroende. Vikten av goda gränssnittegenskaper utmärkte sig mer än de andra, 

då tydlig layout var en faktor som värderades högt inom m-handel samtidigt som en upplevd risk var 

minskad feltolerans i mobiler vilket är viktigt att designas för.  

 

Enligt tendenserna var säkerhet även en av de faktorer som värderades högst när det gäller förtroende 

för m-handel. Betalmetoden var det mest centrala för säkerheten och var det första konsumenterna 

tittade på för att utvärdera förtroende. Genom komplettering av förtroendegivande betalmetoder på 

mobilen såsom Swish kan m-handel få ökat förtroende visade tendenserna från konsumenter. 
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8.2	  Vidare	  forskning  

Jag har i denna studie valt att endast undersöka konsumenters syn i ett förtroendeperspektiv genom en 

kartläggning av konsumenters tankar. Denna undersökning skulle vara intressant att vidareutveckla i 

framtiden genom studera den utifrån ett utvecklarperspektiv för att ta reda på hur man kan skapa 

förtroende för m-handel genom design. Denna studie har undersökt vilka specifika faktorer som enligt 

konsumenterna skapar förtroende. Detta ger tendenser om vad konsumenter tittar på eller saknar när de 

använder sig av m-handel, vilket ger en inblick vad för design som behövs för ökat förtroende bland 

konsumenter. I framtiden skulle man kunna göra en studie som utgår ifrån MDI-element (människa-

dator-interaktion) och hur man designar för ökat förtroende till m-handel. Detta skulle kunna undersökas 

genom användartester för att få en inblick i vad som konkret ökar förtroende bland konsumenter. Även 

ett flertal fallstudier skulle vara intressanta att genomföra där informanter får prova att använda m-

handelrelateradeprototyper för att identifiera moment och designaspekter som kan vidareutvecklas för 

ökat förtroende.	  
 

En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är andra faktorer av TAM-modellen. I denna 

studie låg fokus på förtroende och därför tog endast de bestämningsfaktorer som uppkom inom 

fokusgruppsintervjuerna samt kunde kopplas ihop med faktorn förtroende upp. I framtida studier hade 

det varit intressant att utgå ifrån en annan faktor exempelvis Social påverkan eller analysera vad 

samtliga faktorer inom TAM-modellen har för samband när det gäller påverkan för acceptans av m-

handel. Det hade även varit intressant att koppla ihop m-handel med ett tekniskt fenomen, exempelvis 

applikationen Swish som flera informanter diskuterade om i fokusgruppsintervjun. Genom att studera 

om m-handel och Swish skulle man kunna undersöka betalmedels vikt för acceptans av ett system och 

undersöka hur konsumenter skulle ställa sig till m-handel om Swish var mer utbredd inom m-handel. 
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10. Bilagor 

10.1	  Bilaga	  1:	  Enkätfrågor	  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    1/7 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    2/7 

 

Obs. Följande frågor får man om man fyllt i ”Ja” på föregående fråga. 

(Enkätundersökningen utformades med två vägar) 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    3/7 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    4/7 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    5/7 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    6/7 
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https://docs.google.com/forms/d/1N6vrRjg_oRjN2p_SjH4as1xnXewd7rG9ellmF7BbnJA/viewform    7/7 
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10.2	  Bilaga	  2:	  Sammanfattning	  av	  enkätsvar	  
 

Demografiska svar om respondenterna (Samtliga) 

Fråga: Svar - antal respondenter   

Kan ladda ner appar på min mobil 

 (filterfråga) 

Ja: 106   

Nej: 5 

Kön Kvinna: 69  

Man: 37 

Ålder 17 år eller yngre: 3 

18-25 år: 62 

26-35 år: 10 

36-45 år: 5 

46-55 år: 17 

56-65 år: 6 

66 år eller äldre: 2 

Utbildning Gymnasiet: 20 

Eftergymnasial utbildning: 12 

Högskola/universitet: 74  

Har använt en smartphone i ca 0-2 år: 7 

3-4 år: 25 

Mer än 4 år: 74 

Har gått in på en shoppingsida eller app på 

mobilen 

Ja: 95 

Nej: 11 
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Medelvärden från likertskalpåståenden baserade på TAM-modellen (Användare) 

 

TAM:  Påstående: Medelvärde: 

PI Jag gillar att att testa nya produkter och system 3,53 

PI Jag är nyfiken på hur saker fungerar 3,81 

BI Jag anser att det är lämpligt att använda en shopping-app  

eller en shopping-sida på mobilen för att titta på en produkt 

3,80 

BI Sannolikheten att jag går in på shopping-appar eller  

shopping-sidor igen på mobilen i framtiden är stor 

4,04 

A Att använda sig av mobil shopping känns tidsenligt 4,12 

SI Antal personer som använder sig av mobil shopping (I min vetskap) 

omkring mig är 

3,11 

SI Det har hänt mig att personer visat mig produkter på shopping-sidor 

eller shopping-appar på sina mobilen. 

3,18 

U Jag anser att mobil shopping är användbart 4,04 

U Jag anser att med hjälp av mobil shopping kan jag effektivisera mitt 

handlande 

3,56 

PBC Jag använder gärna en shoppinapp eller shoppingsida när jag vill leta 

efter en produkt 

3,60 

EOU Jag anser att det oftast är enkelt att använda en shoppingapp eller 

shoppingsida på mobilen för att söka fram produkter. 

3,37 

EOU Jag anser att det är/verkar enkelt att genomföra ett köp på mobilen 3,43 

T Jag anser att det finns risker att handla på mobilen 3,43 

T Jag anser att produkter köpta genom en shoppingapp eller shoppingsida 

är tillförlitliga 

3,55 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 av 52 

Medelvärden från prioriteringslistan med m-handelfaktorer (Användare) 

 

M-handelfaktor Medelvärde Prioritet baserat på medelvärde 

1. Säkerhet 4,60 Hög prioritet 

2. Tydlig layout 4,54 Hög prioritet 

3. Mobilitet 4,02 Hög prioritet 

4. Effektivt shoppande 4,00 Hög prioritet 

5. Minne 3,29 Medel prioritet (ej obligatorisk då detta endast gäller applikationer) 

6. Personlig identitet 2,39 Låg prioritet 

7. GPS-funktioner 2,17 Låg prioritet 

 

(Denna tabell förekommer även under resultat- och analysdelen) 
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10.3	  Bilaga	  3:	  Stimulusmaterial	  och	  frågor	  till	  fokusgruppsintervjuer 

 

10.3.1	  Stimulusmaterial	  1:	  
Skärmavbildningar på fyra mobilanpassade m-handelwebplatser och m-handelapplikationer. Dessa är 

uppdelade i två fönster där ena bilden är startsidan som man först möts av och den andra bilden är när 

användaren har dragit fram sidomenyn. 

	  

 
GEEKs förstasida. Hämtat: 2015-12-04.  Traderas förstasida. Hämtat: 2015-12-04. 
 

 
H&Ms förstasida. Hämtat: 2015-12-04.  Ebays förstasida. Hämtat: 2015-12-04. 
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10.3.2	  Stimulusmaterial	  2:	  Utvalda	  citat	  från	  enkätundersökningen 	  

”Jag besöker regelbundet shopping-appar och sidor i mobilen för att hitta inspiration, men tror inte att 

jag har köpt något via mobilen. I alla fall inte vad jag minns. Har däremot köpt via datorn.” 

 

”Jag vill förtydliga att jag använder mig av sajterna för att kolla upp produkter men EJ  köpa dem. Det 

gör jag på datorn eller i butik.” 

 

 

10.3.3	  Strukturerade	  frågor	  (utöver	  spontana	  frågor	  och	  följdfrågor)	  

 

Förtroende och risker 

– Vad är det som får er att lita på en shoppingsida eller shoppingapp?  

– Om ni litar på en sida på datorn, litar ni då på samma sida i mobilen? Varför? 

– Anser du att det finns risker med att handla med mobilen?  

– Vilka risker finns det enligt er? 

 

Stimulusmaterial 

Stimulusmaterial 1, fyra skärmavbildningar delas ut: 

– Kan ni rangordna dessa utifrån vilken som är mest förtroendegivande?  

(Tänk igenom en stund och dela sedan med varandra) 

Efter att informanterna tittat på stimulusmaterial 2, utskrivna citat från enkätundersökningen: 

– Vad är era tankar kring dessa citat? 

 

MoTEC 

– Vilka egenskaper tittar ni mest på? Hur stor roll spelar dem? 

– Brukar ni titta igenom vad företaget har för shoppingpolicy och garantier? Hur ska dessa synas? 

– Brukar ni kolla upp en sidas rykte samt recensioner innan ni handlar? 

 
 
 
 
 
 
 
 


