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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to examine how secure a mobile payment system is perceived to be 

depending on how many steps of verification it uses, and how the amount of time it takes to complete 

the verification affects the users perceived safety and usefulness of the system.   

 

The study is based on previous research done on mobile payment and human trust in technology, 

combined with an overview of the most used mobile payment systems in Sweden today. The data was 

collected from observations and interviews based on three prototypes created for the study which 

simulates different kinds and amount of steps of verification.  

 

The result of the study shows that the amount of steps of verification did have an impact on the users 

perceived safety of the system, but that the technology used to make the verification played an equally 

important role. The time it took to make the verification didn’t have an affect on the users perceived 

safety, but a quicker verification was viewed as a positive attribute for a mobile payment system. 
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1. INLEDNING 

I takt med att den mobila betalningsmarknaden vuxit (Consumers International, 2014) har fler mobila 

betalningstjänster lanserats. Tjänsterna använder olika typer av verifiering och i olika steg  för att 

säkerställa identiteten på sina kunder och minska risken för bedrägerier. Verifieringen utvecklas ständigt 

och nya tekniker används för att göra det säkrare för tjänsternas användare att betala och överföra 

pengar. Samsung och Apple är två av de företag som gett sig in i den mobila betalningsmarknaden. 

Företagen har lanserat tjänsterna Apple Pay och Samsung Pay där biometrisk identifikation med hjälp av 

fingeravtrycksläsaren i mobilen används som en del av verifieringen (Cnet, 2015).  

Studien bygger på strukturerade observationer och intervjuer utifrån tre prototyper som utvecklats för att 

simulera olika typer av verifiering för mobilbetalning och i olika många steg. Det har även genomförts 

en kartläggning över de mobila betalningssystem som används i högst utsträckning i Sverige, samt en 

presentation av tidigare forskning kring mobilbetalning och tillit till teknik.  Resultaten av studien kan 

sammanfattas i att olika många steg av verifiering har en påverkan på den uppfattade säkerheten, men 

att tekniken som verifiering genomförs med spelar en lika viktig roll. Tiden som det tog att utföra 

verifieringen hade inte en direkt påverkan på hur säkert systemet uppfattades vara, men majoriteten av 

studiens deltagare lyfte fram snabbhet som en positiv egenskap för ett mobilt betalningssystem. 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur säker en mobilbetalning uppfattas vara utifrån hur många steg av 

verifiering som krävs för att genomföra den, och hur lång tid detta får ta. Intresset i att göra detta ligger i 

att mobilbetalning växer som marknad och nya sätt för mobilbetalning utvecklas ständigt som alternativ 

till traditionella betalningsmetoder som kort och kontanter. Verifieringen i dessa nya mobila 

betalningssystem varierar och vi vill utröna vilka och hur många av dessa som krävs för att den mobila 

betalningen ska uppfattas som säker av användaren. Studien har fokuserat på tilliten som användaren 

känner till det mobila betalningssystemet utifrån hur verifieringen går till och i hur många steg, samt hur 

lång tid verifieringen får ta att göra. 

1.3 Frågeställning 
 

Hur många steg av verifiering krävs det för att en mobil betalningsmetod ska uppfattas som säker? 

Hur lång tid får det ta att genomföra verifieringen? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Undersökningen har avgränsats till mobilbetalning då detta är en växande marknad både i Sverige och 

internationell. För att inte göra undersökningen för bred har studien avgränsats till mobilbetalningar med 

fokus på biometriska identifikationsmetoder.  

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen består av 8 kapitel. I det första kapitlet ges en introduktion till ämnet. Här presenteras även 

problemformulering, syftet och dem avgränsningar som gjorts i studien samt de frågeställningar som 

studien är tänkt att besvara. 

 

Kapitel 2, Bakgrund, redogör för allmän information om olika typer av verifiering för mobilbetalning 

samt en överblick av den mobila betalningsmarknaden. 

 

Kapitel 3, Tidigare forskning.  Här kommer vi att presentera tidigare forskning rörande mobilbetalning 

och tillit till teknik.  

 

Kapitel 4, Metod, Här kommer vi framställa våra valda metoder som är observationer med uppföljande 

gruppintervjuer samt en överblick av prototyperna som utvecklats för studien. 

 

Kapitel 5, Resultat, Här kommer vi framställa huvuddelen av allt resultat vi har fått in av arbetet och 

beskriva hur undersökningen gav för svar på frågeställningarna vi formulerat för studien 

 

Kapitel 6, Metodkritik,   

 

Kapitel 7, Diskussion och Analys, I det här kapitlet redogör vi våra diskussioner och analysen av 

resultatet. Då vi kommer analysera och förklara resultatet genom att knyta vårt resultat till de valda 

teori/perspektiv som vi tidigare har tagit upp och diskutera detta utifrån våra valda forskningsfrågor. 

 

Kapitel 8, Slutsats och framtida forskning.  Här presenteras slutsatserna av studien och förslag på 

framtida forskning. 
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Mobilbetalning 
 

Mobilbetalning är en växande marknad, både i Sverige och internationellt. En studie som gjordes av 

Consumers International uppskattade att det totala marknadsvärdet för mobilbetalning skulle uppnå 670 

miljarder dollar 2015. Antalet användare av mobila betalningstjänster uppskattades även öka till 2.5 

miljarder världen över. Internationellt har den största ökningen skett i utvecklingsländer där 

mobilbetalning blivit ett alternativ till ländernas dåligt utvecklade och osäkra bankverksamheter 

(Consumers International, 2014). Även i Sverige har mobilbetalningen ökat, Swish har vuxit stadigt 

sedan lanseringen och är idag den mest använda betaltjänsten i Sverige. En riksrepresentativ 

undersökning som gjordes av företaget Insight Intelligence i samarbete med IIS visade att 51% av 

studiens deltagare angav Swish som den betalningstjänst dem använder mest, tätt följt av Klarna och 

PayPal med 48% respektive 31% (IIS, 2015).  

 

Studien visade även att förtroendet för mobila betalningstjänster ökat från 25% till 37% jämfört med 

tidigare års undersökning. Personer i åldrarna 16-29 år var de som hade den mest positiva inställningen 

till mobilbetalning och dess utveckling. Även om förtroendet och användandet av mobilbetalning ökat är 

kortbetalning fortfarande den vanligaste betalningsmetoden. Studien visade att 94% av respondenterna 

använde kortbetalning ett par gånger i veckan eller oftare vilket är en ökning med 6% från 88% 2014 . 

Störst förtroende hade kontanter med 88% och kortbetalning 86%. Kontantanvändningen hade dock 

minskat kraftigt. Endast 40% av respondenterna uppgav att dem använde kontanter ett par gånger i 

veckan eller oftare, jämfört med 52% av respondenterna i studien från 2014 (IIS, 2015). 
 

2.2.1 Swish 
 

Swish utvecklades genom ett samarbete mellan Sveriges sex största banker: Danske Bank, 

Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankerna. Tjänsten lanserades 

2012 som en säker och snabb mobil betalningsmetod mellan privatpersoner. Under 2013-2014 anslöt 

ytterligare tre banker till tjänsten, och man gjorde det även möjligt för privatpersoner att genomföra 

betalningar till företag, föreningar och organisationer (https://www.getswish.se/om-swish/). Banker som 

anslutit sig till tjänsten ansvarar själva för att utveckla erbjudanden, villkor och eventuella avgifter till 

sina kunder. Varumärket Swish ägs av företaget Getswish AB som i sin tur samägs av de sex banker 

som var med och grundade tjänsten 2012 (Getswish, 2015).  
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För att utföra en betalning eller överföring med Swish krävs det att användaren har en mobil med appen 

samt BankID. Betalningen med Swish sker genom att användaren först loggar in via BankID och sedan 

klickar på betala och kommer därefter fram till olika fällt där användaren skriver in mobilnummer, 

belopp och meddelande till mottagaren. Därefter öppnas BankID automatisk och användaren ser då all 

information som tidigare fyllts i för belopp, meddelande och mottagare. Om något inte skulle stämma 

kan man gå tillbaka och ändra dessa uppgifter. Betalningen slutförs sedan genom att användaren 

signerar via BankID. Därefter är allt klart och användaren får en bekräftelse i appen att betalningen är 

signerad och överförd, sedan är det bara att återgå till början för att utföra fler betalningar samt för att se 

kontohistorik(Getswish, 2015).  

 

2.2.2 BankID 

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för banker, företag, organisationer och myndigheter att 

identifiera och ingå avtal med privatpersoner på internet. BankID fungerar som en elektronisk ID-

handling, jämförbar med fysiska identitetshandlingar som pass och körkort. För att skaffa BankID krävs 

det att man har ett svenskt personnummer, BankID :et utfärdas sedan och är kopplat till banken man 

använder sig av. Danske Banken, ICA Banken, Ikano Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, 

Nordea, SEB, Skandiabanken, sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken är dem banker som idag 

erbjuder BankID till sina kunder. Tillsammans har dessa banker 8 miljoner kunder med möjlighet att 

använda BankID som e-legitimation (BankID, 2015).  

2.2.3 PayPal 

Företaget grundades 1998 under namnet confinity som en plattform för att överföra pengar online. År 

2000 slogs företaget ihop med entreprenören Elon Musks online bank X.com och företaget bytte namn 

till PayPal 2001. PayPal köptes därefter upp av e-handels företaget eBay 2002 och gjordes då till 

företagets standardiserade betalningsmetod. Företaget startade även ett samarbete med Mastercard 2007 

som tillät kunder att betala med kreditkort via PayPal på hemsidor som inte hade stöd för PayPals 

betalningssystem (techworld, 2015). PayPal är idag ett av dem ledande företagen på betalmarknaden 

med över 169 miljoner aktiva konton världen över. Företaget erbjuder sina kunder möjligheten att betala 

och ta betalt över internet utan att behöva avslöja sina kontouppgifter. Betalningen kan antingen ske via 

kreditkort som man kopplat till PayPal kontot eller via kontosaldo. Företaget har även utvecklat en 

mobilapplikation som tillåter användaren att genomföra köp via sitt PayPal konto i mobilen. Man 

använder sig även av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner för verifiering i samband med köp via 
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mobilen. Fingeravtrycket fungerar då som lösenord och användarnamn för inloggning för alla appar och 

företag som är anslutna till PayPals betalningssystem (PayPal, 2015). 

2.2 Biometrisk identifikation  

 

Biometrisk identifikation innebär att identifikationen sker utifrån distinkta fysiska drag och/eller 

rörelsemönster hos personen. De unika fysiska dragen och rörelsemönstren kan då vara fingeravtrycket, 

ansiktet, rörelsemönstret vid ex signatur, ögat/iris, rösten, händernas form och ansiktes termogram. 

Dessa drag är då så unika att dem bara gäller specifikt för den personen vilket gör det lättare att 

autentisera att en person verkligen är den den är (Jain et al, 2000). 

 

Fingeravtrycksläsare används som identifikationsmetod vid inloggning i olika enheter främst inom 

mobiler och även i samband med mobilbetalning. Då användningen har ökat så har de stora företagen 

lanserat funktioner för olika betalningssystem, Samsung och Apple är två av dem stora aktörerna inom 

mobilindustrin och har nu lanserat egna betalningssystem där fingeravtrycksläsaren i deras mobiler 

används. Samsung och Apple betalningssystem heter Samsung Pay och Apple Pay. 

Fingeravtrycksläsaren används då för att signera betalningen och identifiera användaren(Cnet, 2015).  

 

Danske Bank har börjat med att lansera en applikation som har ett samarbete med Touch ID. Touch ID 

används till fingeravtryckssignering i appen, då du kan till exempel signera dina betalningar, 

överföreningar och även använda den som inloggning. Enligt Danske Bank är användning av Touch ID 

”lika säkert som att logga in med din fyrsiffriga Servicekod, såvida man följer bankens och Apples 

normala råd kring säkerhet”. Danske Bank har även utformat instruktioner på sin hemsida för säker 

inloggning på nya enheter med biometrisk identifikation (Danske Bank, 2015) 

 

Enligt Biometric Tehnology Todays artikel (“WorldPay finds shoppers would like to pay with 

fingerprint, palm and iris”, juli/augusti, 2013, s.2) kan man se att populariteten ökat hos användarna när 

det gäller fingeravtrycksläsare och andra biometriska identifikationstekniker som betalningsmetod. I 

enkätundersökningen som gjordes i samband med studien svarade 49 % att dem skulle vilja använda sig 

av en biometrisk betalningsmetod vid mobil betalning. Samma utveckling kunde även ses i Sverige där 

57% uppgav att dem skulle kunna tänka sig att använda biometri som identifiering när dem ska göra en 

betalning(IIS, 2015). 
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Dock är identifikationen och säkerheten bara så bra som tekniken som registrerar den. Under 2014 

kopierade en av medlemmarna i det europeisk hackerkollektivet Chaos Computer Club den tyske 

försvarsministern Ursula von der Leyens fingeravtryck vilket visar på att tekniken är långt ifrån ofelbar 

(BBC 2014). 

 

3. Tidigare forskning  

3.1 Forskning om mobilbetalning 

 

Artikeln ”An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment” (Kim et 

al, 2009) presenterar en empirisk undersökning utförd i Sydkorea som gjordes i syfte att utreda vilka 

faktorer som påverkar folks avsikt att använda mobilbetalning. Genom att ta reda på vilka dessa faktorer 

är hoppas författarna att de kan ge personer och företag inom branschen möjligheten att utveckla 

effektivare och funktionsdugligare system för mobilbetalning i framtiden. Författarna tar upp ett antal 

olika modeller och tidigare forskning som gjorts för att undersöka människors beteende, inställning till 

och användande av datorer/teknik (Kim et al, 2009). Utifrån dessa modeller har författarna identifierat 

viktiga egenskaper hos användare och mobila betalningssystem som kan påvisa hur användbart systemet 

uppfattas vara för användaren. Vilket sedan leder till att användaren kan tänka sig att använda sig av 

systemet, i det här fallet mobilbetalning. 

 

Faktorerna som togs fram i studien var två personliga egenskaper hos användaren och fyra egenskaper i 

det mobila betalningssystemet. De två faktorerna hos användaren var innovation och 

mobilbetalningskunskap, och de fyra faktorerna i mobilbetalningssystemet var rörlighet, kompatibilitet 

nåbarhet och bekvämlighet (Kim et al, 2009). 

 

Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning och ett antal intervjuer. Enkäten delades 

både ut elektroniskt och fysiskt. Intervjuerna genomfördes inför enkäten, dels för att få mer djupgående 

information kring ämnet och dels som grund för utformningen av enkätfrågorna. Resultaten som 

presenteras visar dels på en vidareutveckling av tidigare modeller för att undersöka människors 

beteende, inställning till och användande av datorer/teknik, mer specifikt TAM modellen som används 

som utgångspunkt i undersökningen (Kim et al, 2009).   

 

Hur användbart systemet uppskattas vara för användaren avgörs framförallt genom två personliga 

egenskaper hos användaren, innovation och mobilbetalningskunskap, samt användarbarheten och 
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bekvämligheten i det mobila betalningssystemet. För de tidiga användarna var användbarheten viktig, 

och de förlitade sig i större utsträckning på sin egen mobilbetalningskunskap än de sena användarna. 

Sena användare bedömde användbarheten i systemet utifrån sin egen innovation och tekniska kunskap 

(Kim et al, 2009). 

 

3.2 Tillit till teknik  

I boken ”Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: theoretical and methodological 

perspectives” diskuteras det kring just människors tillit till teknik och vad det är som skapar den. 

Författarna tar upp olika områden där tillit spelar in och uppstår inom teknikanvändning, bland annat 

genom interaktionen mellan människor på internet men även i interaktion mellan människa och teknik. 

Man drar paralleller från studier som gjorts över hur tillit uppstår och uppfattas mellan människor och 

hur man kan flytta över detta för att förstå hur tillit uppstår mellan människor och teknik (Dominika et 

al, 2010). 

 

Författarna lyfte fram att en grogrund för tillit är att man utsätter sig för osäkerhet och risk. När vi tar till 

oss ny teknik utsätter vi oss för detta, vilket i sin tur fungerar som en grogrund för att tillit ska kunna 

uppstå mellan människor och teknik. Att använda fingeravtryck för identifikation är i sig inte någonting 

nytt. Inom polisen har man använt sig av fingeravtryck för att identifiera brottslingar och knyta dem till 

brottsplatser sedan sent 1800-tal (Dominika et al, 2010). 

 

Inte heller fingeravtrycksläsare som teknik är särskilt ny, men utvecklingen av den har gjort 

avbildningen exaktare och pålitligare vilket har medfört att den nu kan har börjat användas i samband 

med betalning och identifikation. Mobilbetalning är även det relativt etablerat som teknik, men i 

kombination med att fingeravtrycksläsare har integrerats i mobiltelefoner och att företag idag erbjuder 

möjligheten att betala med hjälpa av fingeravtrycksläsare blir det nytt för användaren och osäkerheten 

och risken upplevs som större (Dominika et al, 2010). 

 

 

Osäkerheten och risken ligger då dels i tekniken men även i att den rör identitet och betalning vilket 

medför att användaren automatiskt upplever att risken ökar. För att användaren ska känna tillit till en 

betalnings eller identifikationsmetod krävs det att tekniken kan skapa en känsla av trygghet så att 

användaren kan känna tillit till den. Dominika-et-al (2010) tar upp att när det gäller teknik kopplad till 

ekonomi är etableringen och standardiseringen av tekniken extra viktig för att skapa tillit hos 
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användaren. När tekniken går från oetablerad till etablerad sker alltså en ökning av tilliten hos 

användarna (Dominika et al, 2010). 

 

Företagets rykte spelar även en viktig roll i hur tilliten upplevs hos användaren. Produkter från 

etablerade företag med gott rykte får användarna automatiskt en högre tillit till(Dominika et al, 2010). 

Olika typer av certifikat kan även hjälpa till att skapa och öka tilliten till produkten. Detta bygger på att 

den/dem som delar ut certifikatet har en hög trovärdighet, trovärdigheten flyttas då över till produkten 

genom certifikatet och en högre tillit uppstår (Dominika et al, 2010). Beroende på olika faktorer hos 

produkten och användaren så som land, funktion och teknologisk koppling varierar certifikatets 

utformning och roll i skapandet av tilliten. I Sverige har statliga myndigheter och banker stort förtroende 

hos populationen. Ett certifikat från t.ex. en statlig myndighet eller någon av dem stora bankerna 

(Nordea, Swedbank, SEB etc.) i samband med lanseringen av en ny mobil betalningsmetod skulle därför 

tillföra en ökad tillit hos användaren (Dominika et al, 2010). 
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4. METOD 

 

Metoderna som använts för studien är strukturerade observationer med uppföljande intervjuer. 

Observationerna var uppbyggda som experiment där deltagarna fick pröva 3 olika prototyper som tagits 

fram för olika typer av verifiering vid mobilbetalning. Prototyperna är tänkta att simulera följande 

verifieringsmetoder: fingeravtrycksläsare och röstigenkänning, mönster och ansiktsigenkänning och 

fingeravtrycksläsare med mobilt bank-id som ytterligare säkerhet. Därefter sker en ostrukturerad 

intervju som kommer ge mer detaljer om vad de upplevde under observationen.  

4.1 Observation 

Inför en observation är det viktigt att veta vad man ska observeras, vad man vill ta reda på och varför 

man valt att använda sig av just observation som metod för detta. Styrkan i observation som metod 

ligger just i möjligheten att uppfatta och iaktta det som faktiskt sker kontra det som personer uppfattar 

sker i samband med det ämne man vill undersöka. I och med detta blir det ännu viktigare att undvika 

skevhet eller störningsmoment i samband med observationen, ett sätt att göra detta på är att undvika att 

genomföra observationerna själv och istället ta med en vän eller kollega under observationstillfällena 

(Bell, 2006).  

 

I den ostrukturerade observationen har observatören vanligtvis en klar bild över syftet med 

observationen men inga tydliga ramar för hur den ska utföras. Strukturen förväntas då komma efterhand 

i takt med att observationen genomförs. I strukturerade observationer bestämmer observatören själv 

fokus för observationen, observatören har då tagit fram en tydlig hypotes eller ett tydligt syfte som 

undersökningen. En deltagande observationen innebär att observatören deltar i den aktivitet som han 

eller hon vill undersöka. Denna typ av observation kan vara tidskrävande då observatören kan behöva 

bygga upp en acceptans i den grupp som han eller hon vill studera (Bell, 2006). 

 

Observationerna var strukturerade och genomfördes med 2 till 4  respondenter i taget. Observationerna 

utgick från de prototyper vi utvecklat för att simulera de olika stegen och typerna av verifiering. En 

genomgång hölls först där respondenterna informerades om studien och dess syfte. Därefter följde en 

kort genomgång av prototyperna och vilka funktioner de innehöll, respondenterna fick därefter testa de 

tre prototyperna. Genom testet agerade vi som testledare då vi låtsades vara betalningsfunktionen och 

talade om för respondenterna vad de skulle göra, när de skulle trycka för att gå vidare m.m. och där efter 

antecknade vi under gången. Vi turades om vartefter testet fortgick för att undvika att anteckningarna 
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enbart skulle avspegla en persons observationer. Anteckningarna fördes in i det observationsschema 

som utformats inför testet (se Table 1). 

 

4.2  Observationsschema  

 

Händelser för observationen:   

 Vad Gör respondenten. 

 Vad Tycker respondenten om detta och varför. 

 Våra Reflektioner under observationen. 

 

Table 1. En demonstration av vårt observationsschema, se (Appendix 10.4) för full version.  

 

 

4.3 Intervju 

Strukturerade intervjuer kan jämföras med enkätundersökningar. Intervjuaren har ett intervjuschema 

med ett antal förberedda frågor och svar, vilket underlättar sammanställningen och analysen av den data 

man får in. Ett alternativ till den strukturerade intervjun är den semistrukturerade intervjuer där mer 

utrymme ges för intervjuaren att ställa följdfrågor och för respondenten att utveckla sina svar (Bell, 

2006)  

 

Gruppintervjuer och fokusgrupper  är ett alternativ till att göra intervjuer med en respondent i taget. 

Intervjun liknar mer en grupp diskussion där forskarens roll går från intervjuare till samtalsledare. 

Denna typ av intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. I en strukturerad gruppintervju har 

samtalsledaren ett antal förberedda frågor och checklistor som diskussionen ska utgå ifrån. En 

ostrukturerad gruppintervju sker med så lite inblandning från samtalsledaren som möjligt och ger mer 

utrymme för diskussion deltagarna emellan. Gruppintervjuns svaghet och styrka beror på dess deltagare, 

då tex. en eller två starka personligheter i gruppen kan ta över diskussionen och inte låta dem övriga 

deltagarna komma till tals (Bell, 2006).  

 

Ostrukturerade intervjuer utifrån ett visst tema kan ge en mängd viktig information, men kräver även en 

skicklig intervjuare. Intervjun liknar mer ett samtal där det lämnas plats för respondenten att utveckla 

GÖR TYCKER REFLEKTION 

 ….   …. …. 
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sina svar och intervjuaren att ställa följdfrågor, men intervjuaren behöver även styra intervjun så att den 

håller sig inom temat och ger den information man är ute efter. Den helt ostrukturerade intervjun kan 

användas i pilotstudien när man vill ta reda på viktiga teman och områden inför den verkliga studien. De 

intervjuer som görs i den verkliga studien hamnar dock vanligtvis någonstans mellan den strukturerade 

och ostrukturerade intervjumodellen, så kallade semistrukturerade intervjuer (Bell, 2006). 

 

Gruppintervjuerna genomfördes med respondenterna efter att testet av prototypen genomförts. Genom 

intervjuerna erbjöds möjligheten att gå in djupare på hur respondenterna upplevt prototyperna och dem 

olika verifieringsmetoderna dem innehöll. Genom intervjuerna kunde även svar ges på vilken av dessa 

tre varianter respondenterna upplevde som ”säkrast” och hur tiden spelade in i hur säkert och användbart 

systemet upplevdes vara. Gruppintervjuerna var semistrukturerade, ett antal frågor hade förberetts som 

var direkt kopplade till prototypen men gavs även för att ställa följdfrågor och för testpersonen att 

diskutera kring hur de upplevt prototypen. Vi förde anteckningar under gruppintervjuerna i form av stöd 

ord. Som sammanfattade de viktiga som respondenterna tog upp i förhållande till syftet med studien. Vi 

agerade även som samtalsledare snarare än intervjuare i gruppintervjuerna.  

 

Tillsammans med observationerna gav intervjuerna en mer djupgående och omfattande bild av 

testpersoners attityd till säkerhet vid mobil betalning som enbart intervjuer eller observationer inte 

kunnat ge. Därför valde vi at ha en gruppintervju som var semistrukturerad, för det öppnade en 

möjlighet för bättre inlärning både för oss och våra respondenter. 

4.4 Prototypernas funktioner och utvecklingen av prototyperna 

Tre prototyper togs fram för studien och simulerar ett till tre steg av verifiering. Den första prototypen 

(Figur 1) består av fingeravtrycksläsare och röstigenkänning som verifiering och verifieringern sker 

således i två steg. Prototyp två (Figur 2) har tre steg av verifiering med rörelsemönster där du skapar ett 

mönster för att gå vidare, sedan använder ansiktsigenkänning och slutligen signerar med hjälp av mobilt 

BankID. Prototyp tre (Figur 3) har ett steg av verifiering med fingeravtrycksläsare.  

 

Innan det verkliga användartestet av prototypen gjordes genomfördes först ett antal pilot tester med 

personer i vår närhet där de fick pröva och ge sina synpunkter på prototyperna (Figur 1). Detta gjordes i 

syfte att göra prototyperna så tydliga och relevanta för det data de skulle mäta som möjligt. I boken 

”Introduktion till forskningsmetodik” tar Bell (2006) även upp vikten av att testa sina tänkta metoder 

innan de används i praktiskten bruk för att pröva om utformningen av metoderna är anpassad till det 

data man vill få in, samt om eventuell text och utformning är tydlig och lätt att förstå (Bell, 2006).  
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Prototypernas funktioner     
   

  

  
         
 Typ av verifiering  Prototyp 1 Prototyp 2  Prototyp 3 

 

Fingeravtrycksläsare  X X   

 

Röstigenkänning   X   

 

Mönsterigenkänning     X 

 

Ansiktsigenkänning     X 

 

Mobilt BankID     X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg av verifiering  Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 

Ett steg av verifiering   
 

x 

  

Två steg av verifiering     
x 

 

Tre steg av verifiering     
x 
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Figur 1. (Prototyp 2)Ffingeravtrycksläsare och Röstigenkänning.   

 

 
Figur 2. (Prototyp 3)  Mönster, Ansiktsigenkänning och mobilt BankID 

 

 

Figur 3. (Prototyp1) Fingeravtrycksläsare. 
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4.5 Tiderna vi fick fram för de olika verifieringsmetoderna 

För att få fram tider som kunde representera de olika verifieringsmetoderna använde vi befintliga 

tekniker i våra mobiltelefoner som t.ex. Siri och fingeravtrycksläsare samt videoklipp där tekniken 

används i andra sammanhang än betalning. 

 

 Fingeravtrycksläsare - ca 3 sekunder 

 Ansiktsigenkänning - ca 6 sekunder  

 Röstigenkänning - ca 9 sekunder 

 Mönster/rörelseigenkänning – ca 4 sekunder  

 Mobilt Bank-id – ca 20 till 30 sekunder  

 

Tiderna varierar dock beroende på internetanslutningen när verifieringen genomförs. En långsammare 

anslutning medför en längre tid för verifieringen då det helt enkelt tar längre tid för tjänsten att koppla 

upp sig och godkänna verifieringen. Ansikte-, röst- och mönster/rörelseigenkänning finns ännu inte som 

verifieringsmetoder för mobil betalning. Anledningen till att dessa används i våra prototyper är just för 

att de är potentiella verifieringsmetoder som kan implementeras i framtida mobila betalningssystem. 

Därför vill vi även fokusera oss på verifieringsmetoder där unika biometriska aspekter används för 

identifiering. 

 

 

4.6 Urval 

 

Studien har fokuserat på mobilbetalning då detta är en växande marknad både i Sverige och 

internationellt (IIS, 2015). Respondenterna för undersökningen valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval 

där kriterierna var att personens skulle vara i åldern 16-60 år och att personen skulle ha använt sig av 

mobilbetalning tidigare. Vår studie syftar till att ta reda på hur människor i allmänhet upplever 

säkerheten vid mobilbetalning. Kön, yrke och andra eventuella urvalskriterier ansåg vi därför vara 

irrelevanta i förhållande till det vi ville undersöka. Valet att ta med åldern när vi gjorde vårt urval 

gjordes utifrån de tidigare studier som gjorts för mobilbetalning i Sverige. Åldersgruppen 16-29 år är 

den grupp som har störst förtroende för mobilbetalning och som använder mobilbetalning i störst 

utsträckning (IIS, 2015) (Mjömark, 2014). En studie med enbart personer från den här gruppen skulle 

därför öka risken för skevhet i studien. 
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5 RESULTAT 

 

5.1 Resultat av observation 
 

Observationerna var det som skapade grunden för undersökningen, dessa genomfördes utifrån dem 

prototyper som tagits fram för att simulera olika steg av verifiering. Uppföljande intervjuer gjordes även 

för att ge respondenterna utrymme att ge sina åsikter och tankar kring mobilbetalning och säkerhet.   

Resultaten av undersökningen kan tolkas på olika sätt vilket kommer att tas upp och diskutera i avsnittet 

diskussion. I det här avsnittet presenteras data från observationerna och intervjuerna, spridningen i 

åldrarna för respondenterna i studien samt observationsschemat. Resultaten från observationerna och 

intervjuerna har delats in i tre kategorier:  

 

 Antal steg för verifiering  

 Tid  

 Teknik  

 
Table 3. Observation 

GÖR TYCKER REFLEKTION 

Person 1. (18 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: fingeravtrycksläsaren 

(1 steg)  

 Lätt att använda 

 Läsaren registrerar 

inte. 

 För avancerad för 

nybörjare. 

 Gillar tekniken men 

håller sig till det 

vanliga.  

Hade svårt att registrera, men efter några försök så 

gick det bra. Tror att äldre kan ha svårt med 

tekniken. Tekniken var lockande för respondenten, 

men föredrar att använda sig av den vanliga 

betalningsfunktionen (Bank ID). 

Person 2. (21 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Mönster, 

ansiktsigenkänning, BankID 

(3 steg) 

 Gillar tekniken och 

önskar att den utökar 

sig mer här i Sverige. 

 Registreringen tar tid  

 Hur säker är det? 

 

Hade lättare att förstå hur registreringen fungerade 

när det gäller Mönster säkerheten, men upplevde 

problem med avläsningen av ansiktsigenkänningen. 

Mer positiv till att byta ut den existerande tekniken 

mot fingeravtrycksläsare. Tveksam till säkerheten. 

Person 3. (17 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: fingeravtrycksläsaren 

(1 steg) 

 Kan man välja vilket 

finger som helst. 

 Lättare att logga in 

 Fungerar bra 

Förstod hur man skulle dra fingret efter ett tag. 

Sedan gick det bra men respondenten undrade om 

vilket finger man ska använda och ställde fler 

frågor om tekniken, men även hur snabbt denna 

funktion går att använda när man gör en betalning 

(känns nästan som Swish). 
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Person 4. (19 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Fingeravtrycksläsare 

och röstigenkänning (2 steg) 

 Lättare att logga in 

 Sparar tid  

 Är röst funktionen 

säker? 

Snabbare och lättare att verifiera/logga in med 

fingeravtrycket. Undrade även lite om vad som 

händer om någon spelar in din röst. Tyckte även att 

denna funktion var tidsparande. Tvekade på 

röstigenkänning men gillade tanken och påstod att 

den kan i framtiden vara något man styr hemmet 

med som säkerhet. 

Person 5. (20 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Mönster, 

ansiktsigenkänning, BankID 

(3 steg) 

 Bra att ha hemma 

 Säkerheten 

 Otryggheten, när man 

är ute 

 Enkel 

   

Förstod nästan exakt vad vi ville med appen och 

hade inga konstigheter att följa vår instruktioner. 

Dock tvekade respondenten på att använda denna 

betalningsfunktion utanför hemmet för trygghetens 

skull, men att den var enkel att använda. Slutade 

med att tillägga att  respondenten inte såg någon 

användning för den just nu men kan tänkas vara 

något inom framtida tekniken när den blir som mest 

aktiv. 

Person 6. (25 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: fingeravtrycksläsaren 

(1 steg)  

 

 Lite krånglig 

 Trist uppsättning 

 Kan förbättras 

  

Respondenten började med att observera 

prototypen, därefter integrerade respondenten  och 

det var verkligen uppenbart att  respondenten icke 

var intresserad. Påstod att färgen inte var lockande 

men även att den hade en trist uppsättning, men att 

den kan förbättras.  

Person 7. (27 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Fingeravtrycksläsare 

och röstigenkänning (2 steg) 

 Osäker med 

Fingeravtrycksläsaren 

 Röst kan vara krånglig 

 Beror på vilken miljö 

Tycker att röstigenkänning kan vara något för oss 

nu men sen när man blir äldre kan det leda till 

problem. Var också osäker med att göra en 

betalning via fingret då respondenten är medveten 

att det tidigare har hänt stölder, men när 

respondenten såg att vi kombinerade med röst var 

det då någorlunda säkrare. Men det viktiga som 

respondenten sa var att det beror på vilken miljö 

man befinner sig i, för om man var i Dubai och 

hade detta som betalningsfunktion skulle det vara 

mer trovärdigt att använda.     

Person 8. (18 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Mönster, 

ansiktsigenkänning, BankID 

(3 steg) 

 Bra att ha mönster 

säkerhet 

 Ansiktsigenkänning 

kan vara rolig 

 Båda kombinerar bra 

 Bra betalnings system 

 En bra framkamera är 

viktig  

Respondenten tycker att det var en rolig upplevelse 

att få testa betalningsfunktionen fast att det inte var 

en riktig mobilbetalningstjänst.  Respondenten 

tycker även också att mönster säkerheten var ett bra 

val då den är bekant.  Respondenten tycker även att 

kombinationen var bra för att detta dubblar 

säkerheten för en betalning men att det kanske 

skulle ta längre tid att utföra den om man använder 

den med en lågbudget framkamera på mobilen.  

Person 9. (16 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: fingeravtrycksläsaren 

(1 steg)  

 Lärorik teknik 

 Fångade mitt intresse 

 Skulle uppskatta att 

använda. 

 Ser fram emot 

framtida betalningar.  

Respondenten var positiv till tekniken. Och påstod 

att den lärde oss mer en att man bara betalar, att 

man blev mer intresserad av att se framtida 

utvecklingen av fingeravtrycksläsare. respondenten 

skulle definitivt fortsätta att använda denna teknik.  
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Av studiens tolv deltagare var tio i åldersgruppen 16-29 år, en i åldersgruppen 30-49 och en i 

åldersgruppen 50-60 år (Figur 5).  

 

 

 

 

Person 10. (23 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Mönster, 

ansiktsigenkänning, BankID 

(3 steg) 

 

 Tveksam  

 Negativ till idén  

 Spårbarheten 

 Komplexiteten för 

äldre 

 

Respondenten var tveksam med denna 

betalningsfunktion, för att hon känner någon som 

har blivit drabbad av stöld. Men när vi förklarade 

hur vår betalningsfunktion fungerar så var 

respondenten lite nyfiken. Dock fick vi kritik till att 

detta inte kommer vara något för de ”äldre” snarare 

yngre.  

Person 11. (57 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: Mönster, 

ansiktsigenkänning, BankID 

(3 steg) 

 

 Positiv till tekniken, 

men tveksam till 

säkerheten i dagsläget 

 BankID höjer 

trovärdigheten 

 Bra med flera olika 

verifieringar  

 

Respondenten är positiv till biometrisk 

identifikation, tycker även att BankID höjer 

trovärdigheten i betalningssystemet. Flera steg av 

verifiering tar lite mer tid, men gör även systemet 

tryggare 

Person 12. (44 år) 

 

Testar prototyp  

 

Favorit: fingeravtrycksläsaren 

(2 steg) 

 Snabbt 

 teknikutveckling 

kommer att göra det 

säkrare. 

 Kompatibilitet 

Tycker att det går fort och smidigt, om tekniken 

utvecklas kommer det att bli säkrare.  Undrar även 

över kompatibiliteten mellan olika plattformar och 

hur det kan påverka säkerheten. Fingeravtrycket har 

man alltid med sig och det är ”unikt”. 

10 

1 

1 

Åldersgrupper 

16-29 30-49 50-60

Figur 5. Spridningen i ålder på respondenterna  
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5.1.2 Antal steg för verifiering  
 

 

 

Fyra av studiens tolv respondenter valde prototypen med ett steg av verifiering som den dem föredrog. 

Respondenterna lyfte bland annat fram att tiden var en faktor där en snabbare verifiering ledde till en 

snabbare betalning och därmed en för dem bättre användarupplevelse.  

 

Fem av tolv respondenter valde prototypen med tre steg av verifiering som den de föredrog att använda. 

Två av dem lyfte fram att flera steg av verifiering ledde till en ökad känsla av säkerhet i betalningen. 

Kombinationen av biometrisk verifiering och BankID sågs även som en positiv kombination som ökade 

känslan av säkerhet i betalningen.    

 

Tre av tolv respondenter valde tvåstegsverifieringen som den dem föredrog, en av dessa uttryckte att 

flera steg av verifiering var en positiv faktor i hur säkert systemet uppfattades var. Även här togs tiden 

upp som en positiv faktor, där fingeravtrycksläsare och röstigenkänning upplevdes vara snabbare typer 

av verifiering än dem som används idag.   

 

Av studiens tolv deltagare var det enbart tre som uttryckligen sa under observationen att flera steg av 

verifiering gjorde att betalningen kändes säkrare att genomföra. Däremot kan vi se att åtta av tolv 

0

1

2

3

4

5

6

Ett steg Två steg Tre steg

Figur 6. Resultatet över vilken prototyp respondeterna upplevde som säkrast. 
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respondenter valde prototyper med två eller tre steg av verifiering när vi frågade vilken prototyp dem 

upplevt som säkrast under intervjun (figur 4).   

 

5.1.2 Tid 

 

Sex av tolv respondenter anmärkte tiden som en faktor under observationen, både i positiv och negativ 

bemärkelse. Fyra av sex som nämnde tiden tyckte att de biometriska identifikationsmetoderna som 

användes i prototyperna gjorde verifieringen snabbare och lättare att genomföra. Resterande två ansåg 

att det var tidskrävande att genomföra flera steg av verifiering, men även att den biometriska 

identifikationen gick snabbare, eller upplevdes som snabbare, än dagens teknik. Tiden var alltså en 

faktor som påverkade respondenternas användarupplevelse. 

 

5.1.3 Teknik 

 

Åtta av studiens tolv deltagare anmärkte under observationen att tekniken påverkade hur säker 

verifiering upplevdes vara, majoriteten av dessa tog upp att det hade en negativ påverkan på hur säkert 

dem upplevt att verifieringen i prototypen var. Det främsta skälet som då lyftes fram var att de ansåg att 

tekniken inte var tillräckligt utvecklad för att dem skulle känna sig trygga att använda den för betalning i 

dagsläget, men att de var positiva till tekniken i sig. Fingeravtrycksläsaren var den verifieringsmetod 

som flest lyfte fram som osäker, en av respondenterna tog även upp att hen hört talas om stölder och 

bedrägerier kopplat till fingeravtrycksläsare. Användbarhet och teknik kopplades även samman där vissa 

av de biometriska verifieringarna som simulerades i prototyperna såg som lättar, snabbare och säkrare 

att använda. 

5.2 Resultat av gruppintervjuer  

 

Gruppintervjuerna skedde utifrån temat och frågeställningen för studien: Hur många steg av verifiering 

krävs det för att en mobilbetalning ska uppfattas som säker, och hur lång tid får det ta? Tre frågor hade 

förberetts som intervjuerna utgick ifrån men respondenterna gavs utrymme att diskutera och utveckla 

sina svar.   
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5.2.1 Vilken påverkan hade stegen av verifiering för hur säker betalningen uppfattades 
vara? 

 

Svaren som gavs i gruppintervjuerna var genomgående att flera steg av verifiering ökade hur säker 

betalningen uppfattades vara, men att det också berodde på hur verifieringen gjordes. Flera steg av 

verifiering var inte bättre om tekniken som användes vid verifieringen var osäker. Kombinationen av 

olika steg av verifiering togs upp som en positiv faktor då det enligt respondenterna kändes som att detta 

minskade risken för bedrägeri i samband med betalningen. Det diskuterades om olika lösningar för 

fakturabetalning där personnummer och fingeravtryck skulle kunna användas tillsammans för att styrka 

identiteten på den som gjorde köpet.  

 

5.2.2 Hur lång tid får verifieringen ta att göra? 
 

Majoriteten av respondenterna tyckte att verifiering ska gå fort och lätt att göra där ca en minut togs upp 

som en ungefärlig tid för vad dem tyckte en mobilbetalning ska ta att genomföra. Respondenterna lyfte 

fram att det i vissa situationer krävs att verifieringen ska kunna genomföras snabbt om man tex står i 

kassan på ICA eller behöver föra över pengar till en kompis. Prototypen med fingeravtryck togs upp där 

enbart ett steg av verifiering krävdes för att göra betalningen och att det gick fort att använda den, men 

att tekniken kanske inte var tillräckligt säker ännu. Ett mobilbetalningssystem som både var säkert och 

snabbt var det som respondenterna såg som det bäst alternativet.  

 

En av respondenterna tyckte att man kunde offra lite mer tid för att använda flera steg av verifiering för 

att göra betalningen säkrare. Ett flertal respondenter tog även upp att biometrisk identifikation gjorde så 

att verifieringen kändes snabbare och lättare att genomföra. Tiden det tog att genomföra betalningen 

påverkade inte hur säker betalningen upplevdes vara men det påverkade användarupplevelsen, där 

kortare tid hade en positiv påverkan och en längre tid en negativ påverkan.   

 

5.2.3  Hur påverkade tekniken den upplevda säkerheten? 

 

Tekniken blev en central del av gruppintervjuerna där framförallt osäkerheten när det gällde biometrisk 

identifikation togs upp. Det var många av respondenterna som tyckte att tekniken inte var tillräckligt 

säker för att användas ännu, men att den hade potential att vara säkrare än dagens teknik för verifiering. 

En del av respondenterna tyckte att det var onödigt och krångligt att använda till exempel röst eller 
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ansiktsigenkänning och jämförde det med Apples röststyrningsprogram ”Siri” som används i IOS och 

hur svårt det kan vara för den att förstå vad man säger.  

 

Respondenterna var även kreativa när det kom till olika betalningsfunktioner och vad tekniken kunde 

tillföra. Som till exempel att detta skulle underlätta för oss, slippa köer, snabbare köpprocess och större 

utrymme för butikspersonal att hantera andra ärenden istället för att stå i kassan. Kontanthanteringen 

skulle även minska och problemen med säkerhet och transport som detta medför.  

 

Även fördelarna med biometrisk identifikation togs upp och att det kunde underlätta för personer med 

handikapp då dem istället kunde använda rösten eller ansiktet för verifiering, både i samband med köp 

och andra situationer där identiteten behöver styrkas. 
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6 Metodkritik 

Observationer valdes då möjligheten att se vad någon gör istället för vad någon säger att dem gör 

möjliggörs genom denna typ av datainsamlingsmetod, för att en observation skulle kunna göras behövde 

vi en plattform där olika steg av verifiering kunde simuleras. Utvecklingen av prototyperna var något 

som vi såg som en rolig och lärorik upplevelse, men dock ytterst tidskrävande. Prototypernas utveckling 

och upplägg skulle ha kunnat göras annorlunda då tiden det tog att utveckla dem gjorde att mindre tid 

kunde läggas på andra delar av uppsatsen, stort fokus lades även på biometrisk identifikation i 

protyperna. Detta gjordes då biometrisk identifikation har börjat användas i större utsträckning inom 

mobilbetalning. Undersökningarna visar även att användarnas intresse och inställning till biometrisk 

identifikation blivit allt mer positiv, därför togs beslutet att göra biometrisk identifikation till en del av 

prototyperna. Biometrisk identifikation medförde dock att prototyperna inte enbart mätte olika steg av 

verifiering utan även olika steg av ny verifiering. Studier kring tillit och teknik visar att ny teknik och 

teknik som rör betalning ökar den upplevda osäkerheten och risken hos användaren vilket i sig i sig har 

en påverkan på den upplevda säkerheten (Dominika et al, 2010). 

 

Majoriteten av respondenterna i studien tillhörde åldersgruppen 16-29 år, vilket även är den grupp där 

stödet för biometrisk identifikation är som störst, och där flest användare av mobilbetalning finns. En 

större spridning i åldersgrupperna skulle därför ha kunnat ge en mer korrekt bild av hur den allmänna 

uppfattningen är till verifiering inom mobilbetalning. Studien omfattar även 12 personer vilket kan 

kritiseras för att vara en för liten population för att kunna generalisera för befolkningen i stort.  

 

Uppföljande gruppintervjuer gjordes även för att ge djupare information samt för att ge deltagarna en 

chans att diskutera och uttrycka sina åsikter. Under gruppintervjuerna fördes det anteckningar i 

stödordsform över det som diskuterades. Detta gjorde dock att intervjuerna inte transkriberades i sin 

helhet utan att enbart det som respondenten sade som vi ansåg var relevant för ämnet togs med vilket 

lämnar utrymme för skevhet. 
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7 DISKUSSION  
 

7.1 Tillit till teknik 

 

Resultatet från observationerna och intervjuerna visade att stegen av verifiering är en viktig del av hur 

säkert ett mobilt betalningssystem uppfattas vara av användaren. Inte bara i antalet steg av verifiering 

som krävs för att genomföra betalningen utan även vilken teknik som används för att göra verifieringen. 

Prototypen använder biometrisk identifikation i stor utsträckning för att simulera de olika stegen av 

verifiering vilket påverkar respondenternas upplevda säkerhet. 

 

Biometrisk identifikation som verifiering är inom mobilbetalning ännu inte lika etablerat på marknaden 

som till exempel mobilt BankID. Det är någonting nytt för användaren och därför har det inte hunnit 

utveckla samma tillit hos användaren. Dominika (2010) tar upp att när teknik blir mer etablerad sker en 

ökning av tilliten hos användarna. Detta gäller i större utsträckning för teknik som är kopplad till 

betalning (Dominika et al, 2010). Etableringen sker i takt med att tekniken utvecklas och används, vilket 

har börjat ske när det kommer till fingeravtrycksläsare då mobiltillverkare börjat använda sig av detta i 

sina nyare mobilmodeller och mobila betalningssystem (Cnet,2015). 

 

Tillit till teknik påverkas även av var tekniken kommer ifrån. BankID utfärdas direkt från den bank man 

är ansluten till och har samma status som en fysisk identitetshandling (BankID 2015). Kombinationen 

av att tjänsten utfärdas av banken och att den har samma status som en fysisk identitetshandling gör att 

det skapas tillit hos användaren. Tilliten som användaren/kunden känner till banken flyttas över till  

tjänsten vilket gör att den uppfattas som säker, även om den är ny och oprövad (Dominika et al, 2010). 

 

Resultaten från undersökningen visade även att respondenterna upplevde att kombinationen av 

biometrisk identifikation och BankID höjde den upplevda säkerheten i prototypen. Man skulle då kunna 

säga att BankID:s goda rykte fungerade som en tillitsskapande faktor då det är en etablerad teknik för 

verifiering med gott rykte, vilket då flyttades över till prototypen som helhet. 
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7.2 Steg av verifiering 
 

Åtta av studiens tolv respondenter valde prototyper med flera steg av verifiering som den prototyp dem 

uppfattade som säkrast. Flera steg av verifiering och kombinationer av olika typer av verifiering togs 

upp som faktorer som höjde den upplevda säkerheten hos respondenterna. Resultatet talar därför för att 

flera steg av verifiering har en påverkan på hur säkert ett mobilt betalningssystem uppfattas vara. 

 

 

Figur 6. Resultatet över vilken prototyp respondeterna upplevde som säkrast.  

 

Under intervjuerna tog respondenterna upp att flera steg av verifiering sågs som ett extra skydd för 

användaren. Risken för att bli utsatt för bedrägerier i samband med en betalning upplevdes som mindre 

om en potentiell förövare skulle behöva både offrets fingeravtryck och ansikte för att betalningen ska 

kunna genomföras. Respondenterna tog under intervjuerna även upp att tekniken som verifieringen 

gjordes med var en viktig faktor för den upplevda säkerheten. Om tekniken inte var pålitlig spelade det 

mindre roll hur många steg av verifiering som gjordes.  

 

Resterande fyra respondenter valde prototypen med ett steg av verifiering som den variant de upplevde 

som säkrast. Tre av dem tog upp tekniken som en positiv faktor i prototypen. Samtliga tre uppgav att de  

var intresserade och någorlunda insatta i tekniken och tyckte att verifieringen med biometrisk 

identifikation fungerade bra. Detta pekar på att tilliten till tekniken var högre i denna grupp jämfört med 

övriga och att det därför räckte det med ett steg av verifiering för att köpet skulle uppfattas som säkert. 
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Här kan alltså personens egna tekniska kunskaper och uppfattningar om tekniken väga in. Dessa  

faktorer har inte mätts i tillräckligt stor utsträckning i denna undersökning för att vi ska kunna dra några 

direkta slutsatser  kring denna faktors påverkan. Kim et al (2009) tar dock upp att de identifierade två 

egenskaper hos användarna som påverkade deras intention att använda mobilbetalning, innovation och 

mobilbetalningskunskap. Resultatet från deras studie visade att tidiga användare i större utsträckning 

förlitade sig på sin egen mobilbetalningskunskap än de senare användarna, och att tidiga användare lyfte 

fram användbarheten som den viktigaste egenskapen i det mobila betalningssystemet. 

 

Hur många steg av verifiering krävs det för att en mobil betalningsmetod ska uppfattas som säker?  

 

Utifrån svaren som respondenterna gav över vilken prototyp dem uppfattade som säkrast kan vi se att av 

studiens tolv respondenter valde fem stycken prototypen med tre steg av verifiering som säkrast, fyra 

stycken valde prototypen med ett steg, och tre stycken prototypen med två steg. 

 

Detta betyder dock inte att tre steg av verifiering automatiskt gör att en mobil betalningsmetod uppfattas 

som säker av användaren. Användarens upplevda säkerhet påverkas även av hur verifieringen utförs och 

tekniken den utförs med. Om användaren har tillit till tekniken kan det därför räcka med ett steg av 

verifiering för att betalningen ska uppfattas som säker, vilket kan förklara att fyra av respondenterna 

valde prototypen med ett steg av verifiering som den de upplevt som säkrast. 

 

7.3Tid 
 

Hur lång tid får det ta att genomföra verifieringen? 

 

Tiden det tog att genomföra verifieringen togs upp som både en positiv och negativ faktor. Majoriteten 

av respondenterna upplevde prototyperna och den biometriska identifikationen som snabb och lätt att 

använda.  Kim et al (2009) tar upp att resultatet av deras studie visade att den upplevda användbarheten 

och bekvämligheten i systemet var två viktiga faktorer som påverkade en persons intention att använda 

mobilbetalning. Att ett system är snabbt och lätt att använda påverkar alltså användarupplevelsen 

positivt vilket leder till att användaren är mer benägen att använda det. Tiden spelar alltså en roll för 

användarupplevelsen, men påverkar inte den upplevda säkerheten.  
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Miljön och sammanhanget som betalningen genomförs i spelar även in i hur lång tid verifieringen får ta 

att göra. Respondenterna tog upp att i vissa situationer var en snabbare verifiering att föredra då detta 

ledde till en snabbare betalning. Om man till exempel ska köpa en bussbiljett eller föra över pengar till 

någon kan det krävas att detta ska gå snabbt att göra och en snabbare verifiering är därför att föredra.  

Respondenterna tog under intervjuerna även upp att cirka en minut var vad en mobilbetalning skulle ta 

att genomföra. Resultatet av studien visar att tiden var en faktor där en snabbare verifiering hade en 

positiv påverkan på den upplevda användbarheten i systemet. Verifieringen i prototyperna tog mellan 3 

till 30 sekunder beroende på vilken typ av verifiering prototypen innehöll. Majoriteten av 

respondenterna tog upp att den biometriska identifikationen kändes snabb och lätt att använda, och att 

ett snabbt mobilt betalningssystem var att föredra. En av respondenterna tog även upp att det fick ta lite 

längre tid att genomföra betalningen om flera steg av verifiering användes eftersom att detta ledde till en 

säkrare betalning.  
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8 SLUTSATSER 

 

Resultaten från studien visar att flera steg av verifiering har en påverkan på hur säkert ett mobilt 

betalningssystem upplevs vara då majoriteten av studiens respondenter valde prototyper med antingen 

två eller tre steg av verifiering som den de upplevt som säkrast. Flera steg av verifiering och 

kombinationer av olika typer av verifiering togs även upp som faktorer som påverkade den upplevda 

säkerheten positivt. Dock spelar även tekniken som verifieringen utförs med en viktig roll för den 

upplevda säkerheten, om tilliten till tekniken är hög kan det därför räcka med ett steg av verifiering för 

att betalningen ska upplevas som säker. För att ett mobilt betalningssystem ska uppfattas som säkert 

krävs det alltså inte enbart att det innehåller flera steg av verifiering utan även att tekniken som 

verifieringen utförs med uppfattas som säker av användaren.  

Tiden spelar in som en faktor för hur användbart systemet uppfattas vara. Cirka en minut togs upp som 

en ungefärlig tid av respondenterna för vad en mobilbetalning ska ta att göra och att vissa situationer 

krävde en snabbare betalning. Majoriteten av respondenterna såg även biometrisk identifikation som 

snabbare och lättare att använda än dagens verifikationsteknik.  En snabb verifiering leder således till en 

snabbare betalning vilket påverkar den upplevda användbarheten i ett mobilt betalningssystem positivt.  

 

 

 

8.1 Framtida forskning   

 

 

Mobilbetalning och säkerhet kan var något att fortsätta undersöka med inriktning på hur 

teknikutvecklingen ser ut för Biometrisk identifikation inom mobilbetalning. När det kommer till den 

biometriska identifikationen skulle även fortsatta studier med mer fokus på hur tilliten ser ut till 

tekniken kunna göras för att ta reda på mer specifikt vilka faktorer det är som påverkar detta. Denna 

studie kan även vara ett hjälpmedel till framtidastudier inom mobilbetalning och säkerhet och även 

prototyperna kan utvecklas och förverkligas.   
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10. APPENDIX 

 

 

10.1 Appendix 
Figur 4. Resultatet över vilken prototyp respondeterna upplevde som säkrast.  

  

 

10.2 Appendix  
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Figur 5. Spridningen i ålder på respondenterna 


