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Abstract 
Mobile payment services is a topic that is becoming more widespread and the Swedish market 
is no exception. Today the market offers a number of mobile payment services, and thus it is 
of great importance to examine what makes them successful. In this report the mobile 
payment service Swish has been studied. 
 
This study has had the intention to answer a question regarding which factors that are 
affecting the acceptance, attitudes and intentions for the use of Swish. We also had the 
intention to examine possible relationships between the factors. In this study we have chosen 
to examine two groups, users and non-users of Swish. In hope of being able to answer the 
question, the Technology acceptance model was used and also methods that are suitable for 
this model. The study's empirical data was collected through an electronic survey, which was 
designed with inspiration from earlier studies and our own ideas about what could give 
interesting results regarding Swish. 
 
According to our findings Perceived usefulness is the factor that had the strongest relationship 
with Intention to use and thus acceptance and Actual usage for the group that we called users. 
For the group of non-users we have found that the factor Social influence had the strongest 
connection with Intention to use and acceptance. 
 
Keywords: TAM, Swish, mobile payment, technology acceptance 



 

Sammanfattning 
Mobila betaltjänster blir ett allt mer aktuellt ämne och den svenska marknaden är inget 
undantag. Idag erbjuds ett flertal mobila betaltjänster och därmed är det av stor vikt att 
undersöka vad som gör dem framgångsrika. I denna rapport har den mobila betaltjänsten 
Swish studerats. 
 
Denna undersökning har haft som avsikt att besvara en frågeställning rörande vilka faktorer 
som har en påverkan gällande acceptans, attityder och intentioner kring användandet av 
Swish. Vi avser även att undersöka eventuella samband mellan olika faktorer. I 
undersökningen har två grupper studerats, vilka är användare och icke-användare av Swish. I 
hopp om att besvara frågeställningen har Teknologiacceptansmodellen använts och även 
metoder som lämpar sig väl tillsammans med denna modell. Studiens empiri har samlats in 
via en elektronisk enkät, vilken utformats med hjälp av inspiration från tidigare studier samt 
egna tankar kring vad som kan ge intressanta resultat gällande Swish. 
 
Faktorn som enligt våra resultat haft starkast samband med Intention till användning och 
därmed acceptans och Faktisk användning, är för gruppen användare Upplevd användbarhet. 
För gruppen icke-användare visar faktorn Socialt inflytande starkast samband med Intention 
till användning och därmed även acceptans. 
 
Nyckelord: TAM, Swish, mobila betaltjänster, teknologiacceptans 



 

Förord 
Vi vill visa vår uppskattning och tacksamhet till de personer som hjälpt oss på vägen för att 
kunna genomföra denna undersökning. Vår handledare Helge Hüttenrauch, har på många sätt 
engagerat sig för att hjälpa oss, och även visat sitt stöd när vi känt oss osäkra. Vi vill även 
tacka alla respondenter som ställt upp och svarat på vår enkät och därmed gett oss den data vi 
behövt för att kunna utföra undersökningen.
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1. Inledning 
Mobila teknologier tar allt större plats i vår vardag (Kim et. al., 2010) och de senaste fem åren 
har vi sett en ökning av användandet av smarttelefoner. Idag äger 77 procent av svenskarna en 
smarttelefon och 76 procent av dessa använder internet i sina smarttelefoner (Svenskarna och 
Internet, 2015). I takt med teknikutvecklingen och ökningen av smarttelefoner har också den 
svenska marknaden för mobila betaltjänster utvecklats. Idag erbjuds en rad olika mobila 
betaltjänster på den svenska betalmarknaden, vilka alla erbjuder olika typer av tjänster och 
tillgodoser olika behov för användaren (Olsson & Le, 2013). Det här har i sin tur påverkat 
svenskarnas syn på de olika betalmetoderna som finns tillgängliga på marknaden (Svenskarna 
och Internet, 2015). 

1.1	  Problemdiskussion	  
I takt med att de mobila betaltjänsterna blir allt fler (e.g. WyWallet, PayAir, SEQR, Bart, 
Swish), ökar även konkurrensen om användarna. Kunskap om användarnas behov och 
acceptans av mobila betaltjänster blir därmed en avgörande faktor för att nå framgång på en 
allt mer växande marknad (Duane, 2014). En studie som genomfördes av Insight Intelligence 
under år 2015 visade att svenskarnas förtroende och användning av nya betalmetoder så som 
mobila betaltjänster ökar. Studien visade också att mobila betaltjänster är den betalmetod som 
flest svenskar främst tror sig använda inom 10 år. En av de mobila betaltjänster som fått ett 
stort genomslag på den svenska marknaden den senaste tiden är Swish. Swish har funnits på 
den svenska betalmarknaden sedan år 2012 (Getswish, u.å.) och enligt Insight Intelligence 
(2015) toppar tjänsten listan som den mest kända och mest använda mobila betaltjänsten i 
Sverige. Även om kortbetalningar fortfarande är den betalmetod som är mest frekvent 
förekommande, är betalning via mobilen numera det vanligaste sättet att betala en vän 
(Insight Intelligence, 2015). 
 
Enligt Niina Mallat (2007 refererad i Kim et. al., 2009) möjliggör mobila betaltjänster ett mer 
flexibelt och lättillgängligt sätt att betala på och är därmed en naturlig utveckling inom 
elektroniska betalningar. Kanske är det också därför som många studier har gjorts inom 
området för teknologiacceptans och på senare år även inom området för mobila betaltjänster. 
Tidigare forskning har visat att acceptans hos konsumenter är den största barriären för 
användning av mobila betaltjänster (Mallat, 2007 refererad i Kim et. al., 2009). En vanligt 
förekommande modell för att undersöka attityder och teknologiacceptans är TAM-modellen 
(Technology acceptance model). Flera tidigare studier som undersökt mobila betaltjänster har 
även använt denna metod (e.g. Kim et. al., 2009; Liébana-Cabanillas et. al., 2015; Koenig-
Lewis et. al., 2015), vilket motiverat oss att använda samma modell i vår studie.  
 
Många försök att lansera nya betaltjänster har genomförts genom åren men många av dessa 
har också misslyckats (Dahlberg et. al., 2007). Arvidsson (2014) hävdar att det finns ett behov 
av mer teoribaserad kvantitativ forskning inom området för mobila betaltjänster. Genom att 
öka kunskapen om användarnas behov och de faktorer som påverkar en eventuell acceptans 
av mobila betaltjänster kan både enskilda företag (Duane, 2014) och samhället i sin helhet 
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gynnas på många olika sätt, inte minst ekonomiskt. För samhällets del skulle en minskning av 
de kontanta betalningarna kunna skapa stora ekonomiska fördelar, då kostnaden för kontanta 
betalningar är högre än för de elektroniska. Inom Europa har därför många försök gjorts för 
att öka användningen av elektroniska betalmetoder (Danmarks Nationalbank, 2011; Bergman 
et. al., 2007; Humphrey et. al., 2006; Flatraaker & Robinsson, 1995 refererad i Arvidsson, 
2014). Det finns dock de som ställer sig kritiska till ett kontantlöst samhälle, vilket visar sig i 
en studie utförd av Insight Intelligence (2015). I den undersökningen har man tillfrågat 1000 
svenskar och fått fram ett resultat som visar att många anser att ett kontantlöst samhälle 
gynnar de som redan har det bra ställt och att allmänheten i ett sådant samhälle blir förlorare 
medan bankerna blir vinnarna. Sveriges Riksbank ser däremot positivt på en minskning av 
kontanta betalningar och menar att Swish är ett säkert och effektivt alternativ till användning 
av kontanter (Sveriges Riksbank, 2013).  
 
Då Swish är en ledande aktör på den svenska betalmarknaden, har vi valt att rikta in vår studie 
på denna tjänst. Vår förhoppning är att kunna bidra med viktiga insikter till företag, 
utvecklare och forskare inom området för mobila betaltjänster. Vi hoppas också kunna belysa 
faktorer som bidragit till varför Swish har blivit en av de mest framgångsrika mobila 
betaltjänsterna i Sverige idag. Genom detta ämnar vi bidra till nya insikter för vidare 
utveckling och fortsatta studier av mobila betaltjänster. 

1.2	  Syfte	  och	  Frågeställning	  
Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som har påverkan gällande acceptans, attityder 
och intentioner kring användning eller icke-användning av den mobila betaltjänsten Swish. Vi 
har även avsett att undersöka eventuella samband mellan olika faktorer. För att undersöka 
detta har vi studerat ett antal faktorer som framkommit genom tidigare forskning och 
undersökt två olika grupper, användare respektive icke-användare av Swish. Vi har utgått från 
Teknologiacceptansmodellen (TAM), vilken vi har vidareutvecklat och anpassat för denna 
studie. För att kunna ta reda på detta har vi valt följande frågeställning: 
 
- Vilka faktorer har en påverkan gällande acceptans, attityder och intentioner kring 
användandet av den mobila betaltjänsten Swish? 

1.3	  Avgränsning	  
Det finns idag många mobila betaltjänster på marknaden (e.g. WyWallet, PayAir, SEQR, 
Bart, Swish). Vi har valt att begränsa undersökningen till den svenska betalmarknaden och till 
Swish (för beskrivning av tjänsten se kapitlet Swish) som är en ledande aktör på den svenska 
betalmarknaden (Insight Intelligence, 2015). För att genomföra vår studie har vi valt att utgå 
från en modell som kallas TAM-modellen, då denna ses som den mest inflytelserika modellen 
inom tidigare forskning gällande området för teknologiacceptans (Lymperopoulos & 
Chaniotakis, 2005 refererad i Liébana-Cabanillas et. al., 2015). Vi har också valt denna 
modell på grund av att det är en snabb och billig metod för att ta reda på personers generella 
uppfattningar om ett system (Mathieson, 1991). Då vi har utgått från TAM-modellen i denna 
studie har vi använt den datainsamlingsmetod som är vanligt förekommande i liknande 
tidigare forskningsstudier, vilket är enkätundersökningar. Vi har valt att endast använda denna 
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metod på grund av att enkätundersökningar lämpar sig väl för kvantitativa studier när det 
bland annat handlar om siffror, procent och frekvenser (Trost, 2007, ss. 18, 23). Då Swish har 
över 3,8 miljoner användare (GetSwish, 2015) har vi inte haft möjlighet att undersöka 
acceptans hos alla dessa och heller inte acceptansen av alla icke-användare. Vi har därför 
försökt att begränsa vårt urval till personer som vi tror kan representera hela populationen på 
bästa sätt utifrån de förutsättningar som studien haft att förhålla sig till. 

1.4	  Disposition	  
Rapporten introduceras med en Inledning och Problemdiskussion där vi motiverar och 
förklarar vårt undersökningsområde med stöd från tidigare forskning och förklarar även 
vilken modell vi valt att utgå ifrån. I närmast följande stycke, Syfte och Frågeställning, 
definieras vad inom undersökningsområdet som ska undersökas och vilken frågeställning 
studien ämnar besvara. För att förtydliga syftet följer stycket Avgränsningar. För att göra 
läsaren bekant med de begrepp som används i rapporten har vi därefter utformat en 
Begreppsdefinition (se tabell 1). 
 
I kapitlet Bakgrund syftar vi till att informera läsaren om mobila betaltjänster, vad en mobil 
betalning innebär och även fakta om Swish. I kapitlet Teoretisk referensram förklaras vad 
Teknologiacceptansmodellen är och hur denna kan användas. I samma kapitel redogör vi även 
för kritik mot denna modell. Nästa kapitel, Analysmodell, är där vi utförligt beskriver vår 
utvecklade version av Teknologiacceptansmodellen och hur vi använt denna.  
 
Nästkommande kapitel är Metod där studiens valda metod beskrivs, vilket är 
enkätundersökning. Motivering av metodval, urval av population, tillvägagångssätt och 
enkätens utformning beskrivs i detta kapitel. Därefter följer kapitlet Resultat, vilket är 
uppdelat i två delar. Den första behandlar resultat som rör enkätens bakgrundsfrågor och den 
andra delen visar resultat kring de samband och hypoteser som ställts.  
 
Vidare följer kapitlet Diskussion kring resultaten vi erhållit. För att visa vår medvetenhet 
kring studiens begränsningar har vi även inkluderat Metodkritik. Därefter presenteras de 
slutsatser som dragits av studien i kapitlet Slutsatser, vilket följs upp av Förslag på vidare 
forskning. Rapporten avslutas med Referenser och Bilagor.  
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1.5	  	  Begreppsdefinition	  
 
Tabell 1. Definitioner av begrepp som används i denna rapport 

Svenska Engelska Definition 
Mobil betaltjänst M-payment service, Mobile 

payment service 
Ett verktyg som involverar 
en mobil enhet för att 
initiera en kommersiell 
transaktion 

Mobil betalning 
 
 

M-payment, Mobile 
payment 

En betalning som involverar 
en mobil enhet för att 
initiera, godkänna och 
bekräfta en kommersiell 
transaktion 

Faktor Variable En variabel som har en 
positiv eller negativ 
påverkar på 
teknologiacceptans  

TAM-modellen 
(Teknologiacceptansmodellen) 

Technology acceptance 
model 

En modell för att undersöka 
teknologiacceptans (Davis, 
1989) 

Acceptans Acceptance Ett godkännande eller 
processen genom vilken en 
användare godkänner 
teknologi som leder till en 
intention till användning. 

Betalmetod - En metod eller tjänst genom 
vilken en transaktion 
initieras, godkänns och 
bekräftar en kommersiell 
transaktion 

Användare av Swish   - En person som för tillfället 
använder den mobila 
betaltjänsten Swish 

Icke-användare av Swish - En person som inte 
använder den mobila 
betaltjänsten Swish, 
alternativt en person som 
använt tjänsten men inte 
använder den längre 

Swisha - Genomföra en transaktion 
via den mobila betaltjänsten 
Swish 

 



 5 

2. Bakgrund 
2.1	  Mobila	  betaltjänster	  och	  mobil	  betalning	  
Mobila betaltjänster har varit ett aktuellt ämne ända sedan början av 2000-talet (Dahlberg et. 
al., 2007). Den utbredda användningen av smarttelefoner och den växande e-handelstrenden 
är bidragande faktorer till de mobila betaltjänsternas relevans idag (Kim et. al., 2009; 
Svenskarna och internet, 2015). Enligt Europeiska centralbanken definieras en mobil 
betaltjänst som ett verktyg som involverar en mobil enhet för att initiera en kommersiell 
transaktion (ECB, 2003 refererad i Mallat, 2007). En mobil betalning, eller kommersiell 
transaktion, innebär i sin tur en betalning som involverar en mobil enhet för att initiera, 
godkänna och bekräfta en kommersiell transaktion (Au & Kauffman, 2008 refererad i Kim et. 
al., 2009). Det kan innebära att man betalar för en vara, tjänst eller faktura via en mobil enhet 
genom en trådlös uppkoppling eller annan teknologisk kommunikation.  

2.2	  Swish	  
Swish är en mobilapplikation och mobil betaltjänst som lanserades i Sverige under slutet av år 
2012. Tjänsten möjliggör betalningar i realtid mellan privatpersoner, företag, föreningar och 
organisationer och är utvecklat för både Android och iOS. Betalningar kan genomföras till 
alla som är anslutna till Swish och en betalning sker genom att ange användarens 
mobilnummer (betalning till privatpersoner) eller swishnummer (betalning till företag, 
föreningar och organisationer) (GetSwish, u.å.). Nedan visas en del av betalförloppet för 
betalning mellan privatpersoner (se figur 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Startsida                     Betalning              Verifiering    Bekräftelse 
 Figur 1. En del av betalförloppet för betalning till privatperson via mobilnummer med Swish. 

 
 
För att Swish ska fungera krävs att användarna är kund hos någon av de banker som står 
bakom tjänsten. För privatpersoner krävs även att användaren har anslutit sig till Swish och 
kopplat ett bankkonto till sitt mobilnummer. Användare måste också ha ett mobilt BankId och 
se till att mobilt BankId och Swish-applikationen är nedladdat på samma enhet. Mobilt 
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BankId fungerar som en digital verifikation eller underskrift för att styrka sin identitet vid 
exempelvis en betalning via Swish (BankId, 2015). Swish kan även användas utan smart-
telefon eller surfplatta, men då har användaren endast möjlighet att ta emot betalningar. För 
företag, föreningar och organisationer krävs att man ansluter sig till Swish genom sin bank 
och kopplar ett swishnummer till ett bankkonto. För att en betalning sedan ska kunna 
genomföras krävs också en nätverksuppkoppling.  
 
Swish är den mobila betaltjänst som flest svenskar känner till och flest använder enligt en 
studie genomförd av Insight intelligence (2015). Statistik för december 2015 visar också att 
Swish har över 3,8 miljoner användare och under samma månad swishades det för 5,2 
miljarder kronor (GetSwish, 2015). I början av 2016 lanserar Swish också en anpassad 
version för e-handlare för att göra det enklare att betala för varor och tjänster som köps via 
internet (GetSwish, 2015). De 10 svenska banker som står bakom Swish är Danske Bank, 
Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, 
Swedbank och Sparbankerna (GetSwish, u.å.). Avgifter och beloppsgränser för betalningar 
via Swish kan skilja sig åt mellan de olika bankerna (Handelsbanken, u.å.). 

3. Teoretisk referensram  
3.1	  TAM	  -‐	  modellen	  
Teknologiacceptansmodellen, TAM-modellen, är ett instrument som kan användas för olika 
kontexter gällande attityder kring acceptans av IT-baserade tjänster (Rigopuolos & Askounis, 
2007). Modellen utvecklades av Fred D. Davis och var från början avsedd att användas för 
undersökningar gällande acceptans av datateknologi (se figur 2) (Davis, 1989). TAM är 
ursprungligen baserad på en modell utformad av Fishbein och Ajzen, benämnd TRA (Theory 
of reasoned Action), men till skillnad från TAM ses TRA som en mer generell modell som 
kan användas inom fler områden än datateknologi för att förutse och förklara beteenden hos 
användare (Ajzen & Fishbein 1980 refererad i Davis et. al., 1989).  
 
Sedan introduktionen av TAM-modellen har den modifierats ett flertal gånger (Rigopuolos & 
Askounis, 2007) och inom området för att undersöka teknologiacceptans ses TAM som den 
mest inflytelserika modellen inom tidigare forskning (Liébana-Cabanillas et. al., 2015). TAM-
modellen består av ett antal faktorer som påverkar acceptans och användning av teknologi och 
undersöker även sambanden mellan dessa faktorer (Davis, 1989). Enligt Davis et. al., (1989) 
består TAM-modellen av grundpelare men är också ämnad att tillföra nya externa faktorer till 
modellen, vilka ska vara faktorer som är relevanta för just den egna undersökningen. 
 
Grundmodellen för TAM innehåller två huvudsakliga faktorer som har visats vara speciellt 
avgörande för acceptansen av teknologi hos användare, vilka är Upplevd användbarhet (eng. 
Perceived usefulness) och Upplevd användarvänlighet (Perceived ease of use). Upplevd 
användbarhet syftar till vilken grad en person upplever att användandet av ett visst system 
skulle öka hens arbetsprestationer. Upplevd användarvänlighet syftar till vilken grad en 
person upplever att användandet av ett visst system skulle vara fritt från ansträngning. 
Tidigare forskning har visat att ett användande eller icke-användande av ett system ofta är 
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beroende av just i vilken grad personer upplever att systemet skulle öka hens 
arbetsprestationer, vilket samtidigt kan ha ett samband med hur svårt eller enkelt 
användningen av systemet upplevs vara. Om systemet upplevs vara för svårt att använda kan 
det medföra att den upplevda användbarheten inte väger upp de negativa aspekterna. Detta 
kan i sin tur påverka acceptansen av ett system (Davis, 1989). 
 

 
Figur 2. Technology acceptance model (TAM) (Davis et. al., 1989, s. 985) 
 
 

3.2	  Kritik	  mot	  TAM-‐modellen	  
Även om TAM-modellen används i stor utsträckning för att undersöka teknologiacceptans 
(Liébana-Cabanillas et. al., 2015), menar vissa att det finns en del begränsningar med 
modellen. Bland kritikerna argumenteras att modellen är för enkel och många forskare har 
förbisett att inkludera faktorer bortom modellen, vilket leder till att modellen inte kan förklara 
beslut och beteenden i sin helhet (Bagozzi, 2007). Det finns många faktorer som påverkar en 
individs teknologiacceptans och faktiska användning samspelar många gånger med individens 
sociala förhållande, vilket Bagozzi (2007) anser vara en av de aspekter som modellen till viss 
del saknar.  
 
TAM-modellen innebär även att användarna gör en självrapportering angående deras faktiska 
användning, vilket endast kan ge en indikation på faktisk användning men som inte 
nödvändigtvis ger ett tillförlitligt resultat (Legris et. al., 2003). Ytterligare en begränsning 
med modellen är att det den mäter attityder och beteenden kring en viss teknologi vid ett 
specifikt tillfälle. Men då attityder och beteenden är föränderliga över tid kan detta innebära 
vissa svårigheter att nå generaliserbara resultat (Lee et. al., 2003). 
 
Trots TAM-modellens enkelhet och begränsningar ser vi många värdefulla aspekter med 
modellen. Genom att inkludera externa faktorer, däribland social påverkan, försöker vi 
minimera modellens begränsningar vad gäller detta. Eftersom modellen trots viss kritik är 
välbeprövad kan våra resultat jämföras med tidigare studier inom liknande områden, vilket 
kan ge värdefulla insikter och bidrag för framtida forskning. 
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4. Analysmodell  
I detta avsnitt redogör vi för vårt angreppssätt för TAM-modellen. Vi presenterar vår 
utvecklade version av modellen och dess faktorer samt varje faktors tillhörande 
hypotes/hypoteser. Faktorerna samt hypoteserna inspireras av och motiveras med resultat från 
tidigare forskning. Vi har också valt att inkludera en definitionslista av samtliga faktorer för 
att ge en tydligare förståelse för vad respektive faktor innebär. 

4.1	  Utvecklad	  TAM-‐modell	  
För att kunna undersöka vilka faktorer som har en påverkan gällande acceptans, attityder och 
intentioner kring användandet av den mobila betaltjänsten Swish, har vi valt att göra en 
empirisk undersökning. Undersökningen är baserad på en utvecklad version av TAM-
modellen, vilken vi baserat på tidigare forskning inom området. Vi har undersökt två olika 
grupper, användare och icke-användare, för att kunna kartlägga vilka faktorer som spelar in 
för de respektive grupperna och deras acceptans, attityder och intention till användning eller 
icke-användning av Swish. Studien avser också att undersöka sambanden mellan de olika 
faktorerna som den utvecklade TAM-modellen består av. 
 
Innan vi bestämde oss för att använda oss av TAM-modellen undersökte vi andra liknande 
modeller så som UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) (Venkatesh et. 
at., 2003), men då TAM är den modell som haft störst inflytande inom tidigare forskning 
(Lymperopoulos & Chaniotakis, 2005 refererad i Liébana-Cabanillas et. al., 2015) valde även 
vi att utgå från denna modell. När vi utformat våra hypoteser, har vi främst utgått från tidigare 
studier av Koenig-Lewis et. al., (2015) och Kim et. al., (2009) som likt oss valt att använda 
TAM-modellen. 
 
Som tidigare nämnt består modellen av ett antal faktorer som påverkar acceptans och 
användning av teknologi och undersöker även sambanden mellan dessa faktorer (Davis et. al., 
1989). Enligt Davis et. al., (1989) är TAM-modellen ämnad att tillföra nya externa faktorer 
till modellen, vilka ska vara faktorer som är relevanta för just den egna under-sökningen. I 
denna studie har vi därför valt att skapa en utvecklad version av Davis et. al., (1989) 
originalmodell, där vi inkluderat fler faktorer som vi tror kan påverka acceptansen av mobila 
betaltjänsten Swish (se figur 3). 
 
I många tidigare studier har man använt de två grundläggande faktorerna i TAM, Upplevd 
användbarhet och Upplevd användarvänlighet, och därefter lagt till egna faktorer för att finna 
samband som är relevanta för ens egen undersökning (e.g. Koenig-Lewis et. al., 2015; Kim et. 
al., 2009; Liébana-Cabanillas et. al., 2014). Därför har även vi har valt att utgå ifrån dessa två 
grundläggande faktorer och därefter lagt till egna faktorer som är anpassade efter vår studie. 
Vi kommer nu att beskriva och motivera varje faktor vi valt och även de hypoteser vi utformat 
till respektive faktor. Samtliga hypoteser, förutom den som tillhör Intention till användning, 
riktar sig till både användare och icke-användare av Swish. Anledningen till varför vi valt att 
göra på detta vis förklaras under stycket som tillhör Intention till användning.  
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För att ge en tydligare bild av den utvecklade TAM-modell vi tagit fram har vi illustrerat den i 
en bild som visas i figur 3. Vi har även valt att sammanställa en tabell (se tabell 2) där vi 
anger en definition av varje faktor i vår utvecklade version av TAM-modellen, för att på så 
sätt ge en tydligare överblick av analysmodellen. 
 

 
Figur 3. Illustration av vår utvecklade TAM-modell 
 
 
Tabell 2. Definitioner av de faktorer vi inkluderat i vår utvecklade TAM-modell. 

Definition av faktorer 

Faktor Definition 
Upplevd användbarhet (UANVB) Till vilken grad en person upplever att 

användandet av Swish skulle öka hens 
arbetsprestationer 

Upplevd användarvänlighet (UANVV) Till vilken grad en person upplever att 
användandet av Swish skulle vara fritt från 
ansträngning 

Intention till användning (INT) Ett mått på i vilken grad en person är villig 
att använda Swish. En form av accepterande 
av Swish. 

Faktisk användning (ANV) En användares verkliga användning av Swish 
 
 

Socialt inflytande (SI) Till vilken grad användare/icke-användare 
upplever att ens sociala sfär påverkar ens 
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beteende och attityd gentemot Swish 
Upplevd risk (UR) Till vilken grad användare/icke-användare 

upplever eventuell risk/risker med att 
använda Swish 

Förtroende (FÖR) Till vilken grad användare/icke-användare 
känner förtroende för de som står bakom 
tjänsten Swish 

Kunskap (KUN) Vilken kunskapsnivå användare/icke-
användare erhåller om mobila betaltjänster i 
allmänhet 

Bekvämlighet (BEK) Till vilken grad användare/icke-användare 
upplever att tid och plats kan anpassas efter 
ens behov, vilket skapar bekvämlighet 

 

4.2	  Faktorer	  och	  hypoteser	  
 
Upplevd användarvänlighet 
Upplevd användarvänlighet (eng. Perceived ease of use) syftar till vilken grad en person 
upplever att användandet av ett visst system skulle vara fritt från ansträngning (Davis 1989). 
Då mobila betaltjänster konkurrerar med andra betalmetoder menar Shierz et. al., (2010) att 
Upplevd användarvänlighet är en speciellt signifikant faktor att ta hänsyn till för att användare 
ska se tjänsten som fördelaktig. Duane et. al., (2012) menar även att en anledning till varför 
mobila betaltjänster inte haft stor spridning kan vara på grund av att man misslyckats med 
aspekter kring användarvänligheten när man utformat mobila betaltjänster för smarttelefoner. 
Vi ser därför att det är av stor vikt för oss att undersöka denna faktor i samband med Swish då 
tjänsten faktiskt har fått stor spridning (Insight intelligence, 2015; Svenskarna och Internet, 
2015) och därmed förhoppningsvis kunna dra slutsatser kring hur detta påverkat acceptans 
eller icke-acceptans av tjänsten.  
 
I tidigare studier (Koenig-Lewis et. al., 2015; Kim et. al., 2009; Liébana-Cabanillas et. al., 
2015) har man studerat det eventuella positiva sambandet mellan Upplevd användarvänlighet 
och Intention till användning. I vissa fall har man funnit stöd i dessa hypoteser (Liébana-
Cabanillas et. al., 2015; Kim et. al., 2009), medan en studie genomförd av Koenig-Lewis et. 
al., (2015) inte har funnit något stöd för detta samband. Då resultaten varierar vore det 
intressant att se hur detta samband ser ut för Swish. Med inspiration från dessa studier har vi 
därför utformat denna hypotes: 
 
H1: Det finns ett samband mellan Upplevd användarvänlighet av Swish och Intention till 
användning av Swish 
 
I Koenig-Lewis et. al., (2015) och Kim et. al., (2009) undersökningar har man testat hypoteser 
kring positiva samband mellan Upplevd användarvänlighet och Upplevd användbarhet. I 
Koenig-Lewis et. al., (2015) stöds ej hypotesen vilket den gör i Kim et. al., (2009). Därmed 
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ser vi en anledning till att undersöka detta samband närmre och se hur de två faktorerna 
förhåller sig till varandra inom acceptans av Swish. Vi har därför tagit fram följande hypotes: 
 
H2: Det finns ett samband mellan Upplevd användarvänlighet av Swish och Upplevd 
användbarhet av Swish 
 
Upplevd användbarhet  
Upplevd användbarhet (eng. Perceived usefulness) syftar till vilken grad en person upplever 
att användandet av ett visst system skulle öka hens arbetsprestationer (Davis 1989). Det finns 
blandade resultat kring hur väl Upplevd användbarhet skulle ha en direkt koppling till 
Intentioner till användning, dock har Upplevd användbarhet visat sig vara av stor betydelse 
för att avgöra Intentioner till användning inom högteknologiska system (Gefen 2000 refererad 
i Koenig-Lewis et. al., 2015).  
 
För att få en bra grund att stå på till vår TAM-modell vi valt att ha med denna grundläggande 
faktor och utformat en hypotes med inspiration utifrån hypoteser från tidigare studier. I dessa 
har man undersökt sambandet mellan Upplevd användbarhet och Intention till användning 
inom elektronisk- samt mobil handel (Kim et. al., 2009; Rigopuolos & Askounis 2007; Duane 
et al 2012; Liébana-Cabanillas et. al., 2015). I många fall har ett positivt samband mellan de 
två faktorerna funnits (Kim et. al., 2009; Rigopuolos & Askounis 2007; Duane et. al., 2012), 
men det finns även exempel där man inte kunnat hitta ett positivt samband (Liébana-
Cabanillas et. al., 2015). Vi har därför valt att utforma hypotesen på följande vis:  
 
H3: Det finns ett samband mellan Upplevd användbarhet av Swish och Intention till 
användning av Swish 
 
Bekvämlighet 
Bekvämlighet (eng. Convenience) syftar till vilken grad användare/icke-användare upplever 
att tid och plats kan anpassas efter ens behov, vilket skapar bekvämlighet (Kim et. al., 2009). 
Inom mobil handel har bekvämlighet visat sig vara en av de mest avgörande faktorerna (Xu & 
Gutierrez 2006 refererad i Kim et. al., 2009). Kim et. al., (2009) menar att bekvämlighet är en 
blandning av två värdefulla attribut som är viktiga för mobila betalmetoder, vilka är tid och 
plats. Tidsattributet har definierats på så sätt att en produkt kan användas vid en tidpunkt som 
är mer bekväm för användaren och platsattributet definieras genom att produkten kan 
användas på en plats som är mer bekväm för användaren (Brown 1990 refererad i Yoon & 
Kim 2007).  
 
I Kim et. al., (2009) studie där man undersökt intentioner till att använda mobil betalning har 
man funnit att det finns positiva samband mellan både Bekvämlighet och Upplevd 
användbarhet, och Bekvämlighet till Upplevd användarvänlighet. Med inspiration från 
hypoteserna som ställts i Kim et. al., (2009) studie har vi tagit fram följande hypoteser: 
 
H4: Det finns ett samband mellan Bekvämlighet av Swish och Upplevd användarvänlighet av 
Swish. 
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H5: Det finns ett samband mellan Bekvämlighet av Swish och Upplevd användbarhet av 
Swish. 
 
Upplevd risk 
Chang et. al. (2009) belyser vikten av att det bör erbjudas ett säkert och pålitligt betalsystem 
som är enkelt att använda för att på så sätt få fler människor att acceptera mobil handel. Shin 
(2010) menar att det finns en rädsla för säkerhetsbrister och identitetsstölder av konsumenter 
gällande mobila betalsystem, och då dessa system erbjuder flera funktioner som behandlar 
privat information blir det riskfyllt om mobiltelefonen exempelvis blir stulen. 
 
En faktor som utformats kring säkerhet, och som undersökts i ett flertal studier gällande olika 
tekniska system och där man använt en utvecklad version av TAM, är Upplevd risk (eng. 
Perceived risk) (e.g. Koenig-Lewis et al 2015; Liébana-Cabanillas et al 2015; Arvidsson 
2013; Lee 2009). Upplevd risk syftar i denna studie till vilken grad användare/icke-användare 
upplever eventuell risk/risker med att använda Swish. I flera studier där faktorn använts har 
man funnit stöd för hypoteser kring negativa samband mellan Upplevd risk och Intention till 
användning (e.g. Koenig-Lewis et. al., 2015; Liébana-Cabanillas et. al., 2015; Arvidsson 
2013; Lee 2009). Vi ser därför detta som en rimlig hypotes gällande Upplevd risk:  
 
H6: Det finns ett samband mellan Upplevd risk av Swish och Intention till användning av 
Swish 
 
Förtroende 
Yousafzai et. al. (2003) menar att Upplevd risk och Förtroende (eng. Trust) hänger ihop på 
grund av argumentet om att förtroende inte skulle behövas om det inte fanns någon risk och 
att man därmed kunde utföra handlingar med full säkerhet. Vikten av att analysera båda 
faktorerna understryks dock i tidigare litteratur (Liébana-Cabanillas et. al., 2014). Inom mobil 
handel menar Lin och Wang (2005) att förtroende visas genom att användaren gör ett eller 
flera köp eller att man utför handlingar utifrån information man fått av tillhandahållaren.  
 
Förtroende har i tidigare studier kring mobil handel visat sig ha positiva samband med andra 
faktorer (e.g. Lin & Wang 2005; Arvidsson 2003). I Lin och Wang (2005) studie har man 
funnit att förtroende för tillhandahållare inom mobil handel har positiva samband med både 
lojalitet och tillfredsställelse hos konsumenter. I Arvidsson (2003), Liébana-Cabanillas et. al., 
(2015) och Duane et. al., (2012) undersökningar har man undersökt hypoteser gällande 
positiva samband mellan förtroende och intentioner till att använda tjänster inom mobil 
handel, där man i samtliga fall funnit stöd för hypoteserna man ställt. Förtroende syftar i detta 
fall till vilken grad användare/icke-användare känner förtroende för de som står bakom 
tjänsten Swish. Baserat på tidigare forskning har vi valt att ställa följande hypotes: 
 
H7: Det finns ett samband mellan Förtroende för Swish och Intention till användning av 
Swish 
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Socialt inflytande 
Socialt inflytande (eng. Social influence) syftar till vilken grad användare/icke-användare 
upplever att ens sociala sfär påverkar ens beteende och attityd i detta fall gentemot Swish. 
Ling (2001) menar att mobiltelefoner är en produkt som används för att representera sig själv 
och inte bara är en funktionell produkt som används för kommunikation. Då mobiltelefoner 
ofta används i sociala kontexter kan människor sannolikt bli påverkade av andras beteenden 
gällande dessa, då det i sociala sammanhang finns en möjlighet att observera beteenden från 
människor i sin omgivning (Dickinger et. al., 2008 refererad i Koenig-Lewis et. al., 2015).  
 
År 2015 visade det sig att 76 procent av Sveriges befolkning har tillgång till internet på sin 
smarttelefon och av alla av dessa använder 30 procent Swish (Svenskarna och internet, 2015). 
Både den samtida statistiken och tidigare forskning kring sociala influenser ser vi som bra 
argument för att testa om sociala influenser påverkar acceptansen av Swish. I både Nysveen 
et. al., (2005) och Koenig-Lewis et. al., (2015) undersökningar har man fått fram ett resultat 
som menar på att Sociala inflytanden har en effekt på Intentioner till användning. I Koenig-
Lewis et. al., (2015) har man även fått stöd för hypotesen att Socialt inflytande skulle ha ett 
positivt samband med Upplevd användbarhet. Med inspiration från hypoteser från tidigare 
forskning har vi utformat följande hypoteser: 
 
H8: Det finns ett samband mellan Socialt inflytande för Swish och Intention till användning av 
Swish 
 
H9: Det finns ett samband mellan Socialt inflytande för Swish och Upplevd användbarhet av 
Swish 
 
Intention till användning  
I denna studie definierar vi Intention till användning (eng. Intention to use) som ett mått på i 
vilken grad en person är villig att använda Swish, det vill säga en form av acceptans av Swish. 
Faktorer som Upplevd användbarhet, Upplevd användarvänlighet, Socialt inflytande och 
Förtroende har i tidigare studier visat sig ha ett samband med Intentioner till användning av 
ett system (e.g. Kim et. al., 2009; Rigopuolos & Askounis 2007; Koenig-Lewis et. al., 2015; 
Duane et. al., 2012). Att Intention till användning skulle ha en positiv effekt på Faktisk 
användning stöds i Koenig-Lewis et. al., (2015) och även i Duane et. al., (2012) 
undersökningar. Modellen UTAUT, som likt TAM avser undersöka teknologiacceptans, 
bygger på att Intentioner till användning avgör Faktisk användning (Venkatesh et. al., 2012). 
Vi anser det därmed intressant att undersöka hur väl följande hypotes stämmer in gällande 
tjänsten Swish: 
 
H10: Det finns ett samband mellan Intention till användning av Swish och Faktisk användning 
av Swish.  
 
Denna hypotes riktar sig endast till de som faktiskt använder Swish på grund av den självklara 
orsaken att vi inte kan undersöka den faktiska användningen av de som inte använder Swish. 
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Kunskap 
Kunskap (eng. Knowledge) har i tidigare forskning undersökts i samband med olika andra 
faktorer (Koenig-Lewis et. al., 2015; Keramati et. al., 2012; Kim et. al., 2009). I Koenig-
Lewis et. al., (2015) har man undersökt sambandet mellan kunskap om teknologi och 
intentioner till att använda mobila betaltjänster och funnit ett positivt samband. Ett liknande 
resultat påträffas i Keramati et. al., (2012) studie där man funnit att användares kunskap om 
datorer och internet har en stark påverkan på användarens intentioner att använda en mobil 
betaltjänst. Detta menar Keramati et. al., (2012) beror på att användare lättare kan ta till sig 
och lära sig använda en mobil betaltjänst om användaren har kunskap om datorer och internet.  
 
Att användare lättare kan ta till sig och lära sig använda en mobil betaltjänst skulle kanske 
kunna kopplas till Upplevd användarvänlighet, vilket har undersökts i Kim et. al., (2009) 
studie där man funnit ett positivt samband mellan Kunskap om mobila betalmetoder och 
Upplevd användarvänlighet. Kim et. al., (2009) har även erhållit resultat som visar på att 
användare som har en kunskap om mobila betaltjänster inte har några problem att tillämpa 
mobila betaltjänster. Vi har valt att inspireras av Kim et. al., (2009) hypotes på grund av att 
det passar vårt valda ämne. Vi har därmed valt att definiera faktorn Kunskap som vilken 
kunskapsnivå användare/icke-användare erhåller om mobila betaltjänster i allmänhet. 
Hypotesen vi valt gällande detta är följande: 
 
H11: Det finns ett samband mellan Kunskap om mobila betaltjänster och den Upplevda 
användarvänligheten av Swish 
 
Vår nästa hypotes har vi inte hämtat inspiration till från tidigare studier utan utformat från 
egna tankar kring kunskap. Människor gör riskbedömningar utifrån sin kunskap, vare sig 
kunskapen man har är helt fulländad eller korrekt (Strier & Brenneis, 2014). Det vi därför är 
intresserade av att undersöka med denna hypotes är om Kunskap om mobila betaltjänster kan 
kopplas till Upplevd risk av Swish. 
 
H12: Det finns ett samband mellan Kunskap om mobila betaltjänster och Upplevd risk av 
Swish 
 
Faktisk användning 
Då Swish är en tjänst som har fått stor spridning (Insight Intelligence 2015) har vi möjlighet 
att inte bara undersöka Intention till användning utan även Faktisk användning (eng. Actual 
usage) av tjänsten. Som tidigare nämnt avser vi att undersöka om Intentioner till användning 
hos användare av Swish har ett samband med Faktisk användning av tjänsten. Som modellen 
visar (se figur 3, s. 9) så avser vi endast att undersöka om Intention till användning har ett 
samband med Faktisk användning och inte tvärt om. Det vill säga vi avser inte att undersöka 
om Faktisk användning har något samband med övriga faktorer, och därför har denna faktor 
ingen tillhörande hypotes. Definitionen för faktorn Faktisk användande innebär en användares 
verkliga användning av Swish. 
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5. Metod 
5.1	  Val	  av	  datainsamlingsmetod	  
För att kunna besvara den frågeställning vi avser att undersöka bygger vår studie på en 
kvantitativ datainsamlingsmetod som består av en enkätundersökning. Enkätundersökningar 
är en passande metod då den lämpar sig väl för kvantitativa studier när det handlar om siffror 
och om man vill ange procent eller frekvens (Trost, 2007, ss. 18,23). Enkätundersökningar är 
också en vanligt förekommande datainsamlingsmetod i liknande tidigare forskningsstudier där 
man även utgått från TAM-modellen (e.g. Koenig-Lewis et. al., 2015; Kim et. al., 2009; 
Liébana-Cabanillas et. al., 2014; Liébana-Cabanillas et. al., 2015; Arvidsson 2014), vilket är 
ett ytterligare argument för oss att också använda denna datainsamlingsmetod. 
 
Enkätundersökningen vi utformat är baserad på hypoteser och faktorer som framkommit 
genom undersökning av tidigare forskning och en genomgång av olika utvecklade versioner 
av TAM-modellen. Enligt Backman (2008, s. 2) kan hypoteser ses som ett slags preliminärt 
svar, en välgrundad gissning eller ett logiskt antagande på en frågeställning. Backman (2008, 
s. 2) menar också att hypoteserna anger den riktning om var och hur man ska finna svaret på 
sin frågeställning och ger också upphov till empiriska undersökningar. För att kunna göra 
hypoteserna mätbara har vi operationaliserat dem till ett antal frågor och påståenden, vilka vi 
baserat på tidigare forskning (e.g. Koenig-Lewis et. al., 2015; Kim et. al., 2009). Enkäten 
ligger sedan till grund för ett större analysarbete som därefter genomförts. 
 
Vi har ämnat få ett urval av respondenter som ska kunna representera hela populationen, som 
i detta fall innebär både användare och icke-användare av Swish. Samtidigt ämnade vi få en 
hög svarsfrekvens. Urvalet av respondenter är baserat på personer i vår omgivning och 
organisationer i vår närhet.  
 
Valet av distributionskanaler är grundat på att de var lättillgängliga för oss baserat på den 
tidsperiod vi haft på oss, så att vi på så sätt snabbt kunde nå ut till vår målgrupp. Vi har valt 
att distribuera enkäten via privatmeddelanden på Facebook till vänner och bekanta, samt 
några av våra vänners vänner och bekanta. Anledningen till att vi valde direktmeddelande på 
Facebook är att vi hoppades att detta skulle generera en högre svarsfrekvens än om vi delat ett 
inlägg på våra respektive Facebook-sidor eller skickat ut enkäten brevledes. Vi har också 
distribuerat enkäten genom publicering i en Facebook-grupp samt via mail till delar av två 
olika organisationer inom två olika branscher (lärare på skola och tjänstemän på en 
administrativ avdelning inom byggbranschen). På detta sätt har vi kunnat ha kontroll över hur 
många respondenter som tagit del av enkäten. Enkäten skickades totalt ut till 160 
respondenter varav 115 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 72%. 
 
Innan enkäten skickades ut lät vi några utvalda testpersoner svara på enkäten och ge åter-
koppling på layout, formuleringar och begrepp. Enkäten skickades även till vår handledare för 
revidering innan en slutgiltig version var klar. Enkäten sammanställdes som en webbenkät 
med hjälp av plattformen Google Drive och tjänsten Google Forms (Google, u.å.).  
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Fördelarna med en webbenkät är att det är ett kostnadseffektivt sätt att använda för 
datainsamling (Trost, 2007, s. 127). De respondenter som erhållit ett mail med länk till 
enkäten användes för de två organisationer som tillfrågades att delta i vår studie. 

5.2	  Enkät	  
I tidigare forskning har man ofta utgått från hypoteser och därefter utformat sina enkäter 
utifrån dessa (Kim et. al., 2009; Koenig-Lewis et. al., 2015; Arvidsson, 2014). Detta upplägg 
har även vi valt i vår studie. Som tidigare nämnt har vi operationaliserat hypoteserna. 
Frågorna och påståendena sammanställdes sedan till en enkät (se Appendix 1, s. 38). Enkäten 
är uppdelad i två delar och enligt Bell (2006, ss. 147,154) bör man inte inleda en enkät med 
svåra eller känsliga frågor. Därmed innehåller den första delen av vår enkät ett antal enklare 
bakgrundsfrågor eller demografiska frågor där respondenterna får svara på frågor om ålder, 
kön, sysselsättning samt respondentens egen uppfattning gällande kunskap om teknik och 
mobila betaltjänster.  
 
För de som angett att de använder Swish följde även frågor om användningen av tjänsten, 
exempelvis om vilka belopp som förekommer vid betalningar via tjänsten. Tanken med den 
inledande delen var att få en möjlighet för oss att ta reda på bakgrundsfakta och 
grundläggande information om respondenterna. På så sätt hoppas vi få en djupare förståelse 
kring de upplevda attityderna och en eventuell acceptans av Swish som vi undersöker vidare 
genom enkätens andra del. När vi valt bakgrundsfrågorna har vi delvis utgått från Kim et. al., 
(2009) studie där man haft ett liknande syfte.  
 
Den andra delen av enkäten består av de påståenden som vi utformat baserat på våra 
hypoteser, vilka avser att finna stöd för hypoteserna. Påståendena utformades enligt 
“Likerttyp”, vilket innebär att respondenterna får ta ställning till i vilken grad hen anser att 
påståendena stämmer in på en själv (Bell, 2006, s. 219). Påståendena graderades på en skala 
mellan 1-5, där 1 innebar “instämmer inte alls” och 5 innebar “instämmer helt” och 3 innebar 
“Neutral/Vet ej”. Frågor eller påståenden av “Likerttyp” menar Bell (2006, s. 219) är lämpligt 
att använda då man avser att undersöka attityder. 
 
Enkäten distribuerades genom direktmeddelanden via Facebook och via mail, så att vi på så 
sätt kunde ha kontroll över hur många respondenter som tagit del av enkäten. Valet av 
distributionskanaler är också baserat på att dessa kanaler var lättillgängliga för oss baserat på 
den tidsperiod vi haft på oss, så att vi på så sätt snabbt kunde nå ut till vår mål-grupp. 
Anledningen till att vi valde direktmeddelande på Facebook är att vi hoppades att detta skulle 
generera en högre svarsfrekvens än om vi delat ett inlägg på våra respektive Facebook-sidor 
eller skickat ut enkäten brevledes. De två organisationerna som tillfrågats att delta i vår studie 
erhöll ett mail med en länk till enkäten. 
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6. Resultat 
I detta kapitel beskriver vi vilka beräkningar som utförts och vilket resultat vi fått fram av 
studien. Vi har valt att dela in kapitlet i två delar där den ena delen innehåller bakgrunds-
frågornas resultat och den andra delen innehåller resultaten från beräkningar som rör samband 
och hypoteser. 

6.1	  Resultat	  av	  bakgrundsfrågor	  
I följande avsnitt presenteras resultat från vår enkät där vi redovisar bakgrundsfakta kring 
respondenterna och deras relation till Swish. Inledningsvis presenterar vi resultat för samtliga 
respondenter därefter delar vi upp resultatet i användare och icke-användare. Som tidigare 
nämnt var vår enkät uppdelad i två delar, där den ena delen bestod av en respondentprofil och 
den andra av frågor av Likerttyp. Vi har även förgrenat enkäten för två olika grupper, 
användare respektive icke-användare av Swish. Av samtliga respondenter var 64% (74 av 
115) kvinnor, 35% (40 av 115) män och 1 övrig 1% (1 av 115) (se figur 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

Figur 4. Könsfördelning av de tillfrågade respondenterna i enkät om Swish 
 
 
Av de tillfrågade var 35% studerande och 52% anställda, resterande respondenter (13%) var 
antingen egenföretagare, arbetssökande, pensionär, sjukskriven eller övrigt. En majoritet av 
samtliga respondenter (70%) hade en universitets- eller högskoleutbildning. Mer än hälften av 
alla respondenter, närmare bestämt 61% anser sig ha ett stort intresse för teknik och 51% 
anser sig även ha ganska stor eller stor kunskap om mobila betaltjänster, det vill säga att de 
svarat alternativ 4 eller 5 på en femgradig Likertskala. Samtliga respondenter (100%) hade 
hört talas om Swish innan de påbörjade enkäten och av dessa hade 78% laddat ner Swish till 
sin mobil. Av de 90 respondenter som laddat ner Swish har 94% någon gång använt Swish 
och tillhör därmed gruppen användare. 22% hade inte laddat ner Swish, dessa tillhör därmed 
gruppen som vi valt att kalla icke-användare. 6% har laddat ner Swish men aldrig använt 
tjänsten, även dessa räknas in till gruppen icke-användare. Totalt sett räknas 85 respondenter 
in i gruppen användare och 30 respondenter till gruppen icke-användare. Se figur 5 för en 
fördelning av användare respektive icke-användare av samtliga respondenter. 
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Figur 5. Fördelning användare och icke-användare av Swish. 
 

6.1.1	  Användare	  
Av de som angett att de har ett stort intresse för teknik, det vill säga de har svarat alternativ 5 
på en femgradig Likertskala, är en majoritet (83%) användare av Swish. 42% av 
respondenterna som tillhör gruppen användare har använt Swish i cirka 1 år. 21% anger att de 
har använt Swish i 2-3 år och endast 5% anger att de nyligen har börjat använda Swish. Den 
främsta anledningen till att man började använda Swish var enligt vårt resultat att det verkade 
praktiskt och lättillgängligt, då 33% angav detta som främsta anledning. 26% svarade att de 
började använda Swish på grund av att det verkade bra att mottagaren får pengarna direkt och 
19% angav att Swish verkade vara ett enkelt sätt att betala på. Anledningen till varför många 
fortsätter att använda Swish fick ett liknande resultat då en majoritet av samtliga respondenter 
(98%) angav samma anledningar till varför de fortsatt att använda Swish. 75% upplever att 
många personer i sin omgivning använder Swish, 22% svarade att de till viss del upplever att 
många personer i ens omgivning använder Swish och endast 1 respondent av 85 svarade nej 
på denna fråga. 
 
Respondenterna fick också frågan om de upplever att det samtals mycket om Swish i deras 
omgivning. 14% upplever att det samtals mycket om Swish i deras omgivning, 41% svarade 
att de till viss del upplever detta och 38% upplever att det samtals lite om Swish i sin 
omgivning. På frågan om vad man använder Swish till kunde respondenten välja flera 
svarsalternativ och 100% svarade att de använder Swish till överföringar/betalningar till 
privatpersoner. 15% svarade att de använder Swish till överföringar/betalningar till föreningar 
eller organisationer och samma antal respondenter (15%) svarade att de använder Swish för 
överföringar/betalningar till företag. En majoritet av respondenterna (94%) angav att de 
använder Swish när de är skyldig en vän eller bekant pengar. Då respondenten kunde välja 
flera svarsalternativ angav 41% att de även använder Swish när de köper varor av en 
privatperson på till exempel loppmarknader eller webbplatsen Blocket.  
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17% svarade att de använder Swish när de köper varor på mässor, i butik eller likande, 13% 
svarade att de använder Swish för insamlingar till skolor eller arbetsplatser, 12% angav att de 
använder Swish när de skänker pengar till välgörenhetsorganisationer och 5% uppgav att de 
använder Swish när de shoppar på nätet. Respondenterna fick sedan svara på en fråga som 
handlar om vilket belopp de oftast använder för betalningar via Swish, där 70% svarade att de 
oftast använder Swish för betalningar på mellan 101-500 kronor och 19% svarade att de oftast 
använder Swish för summor upp till 100 kronor. Endast 4% svarade att de oftast använder 
Swish för belopp mellan 1001-2000 kronor. Dessa personer har också angett att de använder 
Swish vid köp av varor från privatpersoner eller när personen lånar ut pengar till ett syskon. 
 
Av användarna uppger en majoritet (92%) att det är viktigt eller väldigt viktigt att känna 
förtroende för den som står bakom en mobil betaltjänst. Ingen av användarna angav att de inte 
tycker att förtroende för de som står bakom en mobil betaltjänst är viktigt. Den största 
eventuella risken med att använda Swish anser 38% av respondenterna vara att något ska gå 
fel i transaktionen, exempelvis på grund av systemet, tekniken eller självförvållat. 24% 
upplever att den största eventuella risken är att ens privata bankinformation kan hamna i fel 
händer. 18% valde alternativet att någon okänd kan komma över telefonen, till exempel att 
mobilen blir stulen, och 20% upplever inte att det är riskfyllt att använda Swish.  

6.1.2	  Icke-‐användare	  
Hos gruppen icke-användare angav 57% att den största anledningen till att de inte 
använt/använder Swish är på grund av att de inte känt något behov av att använda tjänsten. 
13% svarade att de inte har tekniken som krävs och 10% har svarat att de inte använder Swish 
på grund av att det känns osäkert. Endast 1 av 30 använder inte Swish på grund av att hen inte 
är kund hos någon av bankerna som står bakom tjänsten. 17% valde alternativet “Övrigt” där 
vi fick svar så som att personen bor utomlands, att personen bara har en jobbtelefon eller att 
det beror på lathet då det krävs att man exempelvis först måste logga in på internetbanken och 
sedan ladda ner mobilt BankId. Se figur 6 för en sammanställning av anledning till icke 
användning av Swish. 
 

Figur 6. Diagram över anledningar till varför respondenterna inte använder Swish 
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Icke-användarna upplever att den största eventuella risken med att använda Swish är att deras 
privata bankinformation skulle kunna hamna i fel händer, då 33% valde detta alternativ. 20% 
uppger att de inte upplever att Swish är riskfyllt. 17% och 13% anger att den största 
eventuella risken med att använda Swish är att någon okänd kan komma över telefonen 
respektive att något kan gå fel i transaktionen. 10% uppger att de inte vet hur Swish fungerar. 
En majoritet, 40% upplever att många personer i ens omgivning använder Swish och 37% 
upplever att detta till viss del stämmer. 17% upplever inte att många personer i ens omgivning 
använder Swish. Liksom användarna fick även icke-användarna frågan om de upplever att det 
samtalas mycket om Swish i deras omgivning. 50% upplever att det till viss del samtalas 
mycket om Swish i deras omgivning och 30% upplever att det samtalas lite om Swish. När det 
gäller förtroende svarade 90% och 10% att det är viktigt eller väldigt viktigt att känna 
förtroende för de som står bakom en mobil betaltjänst. 

6.2	  Resultat	  av	  beräkningar	  kring	  samband	  och	  hypoteser	  
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av enkätens andra del, vilken består av frågor av 
Likerttyp. Vi kommer att använda oss av olika statistiska beräkningar och analyser för att få 
fram samband och testa våra hypoteser. 

6.2.1	  Reliabilitetstest	  
För att kunna testa enkätens reliabilitet behövde vi använda oss av Cronbach´s alpha, som är 
en metod för att mäta om en grupp frågor kan mäta en eftersökt variabel. I detta fall innebär 
det att vi har behövt se om påståenden som tillhör samma faktor mäter samma sak. 
Cronbach´s alpha har alltså inte behövt användas för att mäta reliabiliteten på faktorer som 
endast har ett påstående. För hög reliabilitet ska värdet vara så nära 1 som möjligt, men en 
tumregel är att: ett värde nära 0,9 är utmärkt, ett värde nära 0,8 är bra, ett värde kring 0,7 
anses acceptabelt, ett värde nära 0,6 anses tveksamt, ett värde kring 0,5 är dåligt och värden 
under 0,5 anses oacceptabla (Gliem et. al., 2003).  
 
För både användare och icke-användare hade vi för faktorn Socialt inflytande två tillhörande 
påståenden, vilka visade på en mycket låg reliabilitet (se tabell 3 och 4). Detta kan tyda på att 
de två påståendena inte mäter samma sak och vi valde därför att ta bort det ena påståendet 
(d.v.s. “Media och reklam påverkar mig till att använda/vilja använda Swish”) för att få ett 
mer korrekt resultat. Då denna faktor endast har ett påstående kvar krävs inte längre en 
reliabilitetsprövning. Vidare presenteras resterande reliabilitetstest. 
 
Resultaten för användare (se tabell 3) visar att värdena ligger mellan 0,674 och 0,894. Även 
om värdet 0,674 kan anses vara tveksamt har vi valt att behålla påståendena då värdet ligger 
närmre den acceptabla gränsen än den tveksamma (Gliem et. al., 2003). Resterande värden 
anses ligga inom en acceptabel gräns och är därmed lämpliga för vidare analys. För icke-
användare (se tabell 4) ligger värdena mellan 0,759 och 0,901 vilket visar att påståendena 
mäter samma sak och därmed kan även de anses lämpliga för vidare analys. 
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Tabell 3. Sammanställning av resultat för Likertfrågor för användare 
Användare	  

Faktor	   Påståenden	   N	   Min	   Max	   Medel	   SD	   Mode	   Cronbach´s	  alpha	  
Faktisk	  användning	  	   P1	   85	   1	   5	   3,82	   1,07	   4	   0,674	  
	  	   P2	   85	   1	   5	   3,25	   1,18	   3	  
Upplevd	  användarvänlighet	   P3	   85	   3	   5	   4,66	   0,55	   5	   0,894	  
	  	   P4	   85	   3	   5	   4,78	   0,50	   5	  
Upplevd	  användbarhet	   P5	   85	   3	   5	   4,61	   0,51	   5	   0,740	  
	  	   P6	   85	   2	   5	   4,38	   0,72	   5	  
Bekvämlighet	   P7	   85	   2	   5	   4,29	   0,86	   5	   	  	  
Upplevd	  risk	   P8	   85	   1	   4	   2,11	   0,86	   2	   	  	  
Förtroende	   P9	   85	   1	   5	   4,20	   0,90	   5	   	  	  
Socialt	  inflytande	   P10	   85	   1	   5	   3,52	   1,18	   3	  

0,034	  
	  	   P11	   85	   1	   4	   1,62	   0,89	   1	  
Intention	  till	  användning	   P12	   85	   1	   5	   3,39	   1,19	   3	  

0,798	  	  	   P13	   85	   1	   5	   2,71	   0,99	   3	  
	  	   P14	   85	   1	   5	   3,25	   0,95	   3	  
Kunskap	  	   P15	   85	   1	   5	   3,71	   1,18	   4	   	  	  
 
 
Tabell 4. Sammanställning av resultat för Likertfrågor för icke-användare 

Icke-‐användare	  

Faktor	   Påståenden	   N	   Min	   Max	   Medel	   SD	   Mode	   Cronbach´s	  alpha	  
Upplevd	  användarvänlighet	   Pi1	   30	   3	   5	   4,20	   0,81	   5	  

0,901	  
	  	   Pi2	   30	   3	   5	   4,30	   0,79	   5	  

Upplevd	  användbarhet	   Pi3	   30	   2	   5	   3,40	   0,93	   3	   	  	  

Bekvämlighet	   Pi4	   30	   2	   5	   3,27	   0,91	   4	   	  	  

Upplevd	  risk	   Pi5	   30	   1	   4	   2,70	   0,79	   3	   	  	  
Förtroende	   Pi6	   30	   1	   5	   3,77	   1,17	   4	   	  	  
Socialt	  inflytande	   Pi7	   30	   1	   5	   2,43	   1,30	   1	   0,379	  
	  	   Pi8	   30	   1	   3	   1,63	   0,76	   1	  
Intention	  till	  användning	   Pi9	   30	   1	   5	   2,53	   1,14	   3	   0,759	  
	  	   Pi10	   30	   1	   5	   3,47	   1,17	   3	  
Kunskap	   Pi11	   30	   1	   5	   3,43	   1,10	   4	   	  	  
 

6.2.2	  Frekvenstabell	  	  
I Appendix 2 (s. 46) visas resultatet av de påståenden av Likerttyp som ställts i enkäten. Dessa 
påståenden tillhör våra valda faktorer. Faktorn Risk har ett påstående som är ställt ur ett annat 
perspektiv och får ett lägre medelvärde ju bättre resultat den har. Därmed har vi valt att i 
tabellerna även visa vad medelvärdet blir om vi kodar om svaren för denna faktor (1=5, 2=4, 
4=2, 5=1). På så sätt hoppas vi lättare kunna få en överblick över vilka faktorer som fått högst 
resultat. För användare (se Appendix 2, tabell 7, s. 46) kan vi se att den faktor som har erhållit 
högst medelvärde är Upplevd användarvänlighet (4,66; 4,78), vilket innebär att 
respondenterna upplevde att Swish både var lätt att lära sig använda och lätt att använda. Näst 
högst medelvärde fick faktorn Upplevd användbarhet (4,61; 4,38), det vill säga att 
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respondenterna ansåg att Swish är en användbar betalmetod och att Swish är ett effektivt sätt 
att utföra betalningar på. I Appendix 2 (se tabell 8, s. 47) visas resultat för icke-användare. 
Man kan utläsa att faktorn Upplevd användarvänlighet även här har högst medelvärde (4,20; 
4,30). Faktorn Förtroende fick näst högst medelvärde bland icke-användare, vilket innebär att 
respondenterna uppgett att de känner förtroende för företagen som står bakom Swish (3,77). 
Även användares svar resulterade i ett högt medelvärde för faktorn Förtroende (4,20). De 
resultat som skiljer sig mest mellan de två grupperna gällande medelvärde är faktorerna 
Bekvämlighet (användare: 4,29; Icke-användare: 3,27) och det ena påståendet som tillhör 
Socialt inflytande (användare: 3,52; Icke-användare: 2,43).  

6.2.3	  Regressionsanalys	  
För att vidare analysera den insamlade datan har vi utökat analysen med en regressionsanalys 
för att påvisa sambandet mellan faktorerna i våra hypoteser. En regressionsanalys används 
alltså för att visa hur en faktor (oberoende) har en effekt på en annan faktor (beroende). För de 
faktorer som har mer än ett påstående kopplat till sig har vi behövt slå samman dessa till ett 
gemensamt värde. Detta har vi gjort genom att beräkna ett gemensamt medelvärde för varje 
respondents svar på de respektive påståendena. På så sätt har vi kunnat beräkna sambandet 
mellan två faktorer. Koefficientvärdet som framkommer genom regressionsanalysen har vi 
valt att omvandla till procent för att tydligare visa i vilken grad den ena faktorn påverkar den 
andra (se Appendix 3, s. 48). I tabell 5 och 6 visas effekten och påverkan på våra hypoteser. 
Se även figur 7 och 8 för en överblick över resultaten.  
 
 
Tabell 5. Tabell över resultat från regressionsanalys för användare 

Användare	  

Hypotes	   Samband	   Koefficient	   P-‐värde	   Påverkan	   Hypotesprövning	  
H1	   UANVV	  -‐>	  INT	   0,151	   0,168	   15%	   Stöds	  ej	  

H2	   UANVV	  -‐>	  UANVB	   0,305	   0,005**	   31%	   Stöds	  

H3	   UANVB	  -‐>	  INT	   0,420	   0,000***	   42%	   Stöds	  

H4	   BEK	  -‐>	  UANVV	   0,156	   0,155	   16%	   Stöds	  ej	  

H5	   BEK	  -‐>	  UANVB	   0,662	   0,000***	   66%	   Stöds	  

H6	   UR	  -‐>	  INT	   0,210	   0,054	   21%	   Stöds	  ej	  

H7	   FÖR	  -‐>	  INT	   0,091	   0,406	   9%	   Stöds	  ej	  

H8	   SI	  -‐>	  INT	   0,164	   0,135	   16%	   Stöds	  ej	  

H9	   SI	  -‐>	  UANVB	   0,302	   0,005**	   30%	   Stöds	  

H10	   INT	  -‐>	  ANV	   0,584	   0,000***	   58%	   Stöds	  

H11	   KUN	  -‐>	  UANVV	   0,077	   0,484	   8%	   Stöds	  ej	  

H12	   KUN	  -‐>	  UR	   0,199	   0,067	   20%	   Stöds	  ej	  
p > 0,05 = H förkastas; 0,01 < p < 0,05 = *; 0,001 < p < 0,01 = **; p < 0,001 =*** 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Tabell 6. Tabell över resultat från regressionsanalys för icke-användare 
Icke-‐användare	  

Hypotes	   Samband	   Koefficient	   P-‐värde	   Påverkan	   Hypotesprövning	   	  
H1	   UANVV	  -‐>	  INT	   0,175	   0,355	   18%	   Stöds	  ej	  

H2	   UANVV	  -‐>	  UANVB	   0,388	   0,034*	   	  39%	   Stöds	  

H3	   UANVB	  -‐>	  INT	   0,447	   0,013*	   	  	  45%	   Stöds	  

H4	   BEK	  -‐>	  UANVV	   0,000	   1,000	   	  	  	  	  	  0%	   Stöds	  ej	  

H5	   BEK	  -‐>	  UANVB	   0,685	   0,000***	   	  	  	  69%	   Stöds	  

H6	   UR	  -‐>	  INT	   0,210	   0,266	   	  	  	  	  	  21%	   Stöds	  ej	  

H7	   FÖR	  -‐>	  INT	   0,200	   0,288	   	  	  	  	  	  20%	   Stöds	  ej	  	  

H8	   SI	  -‐>	  INT	   0,562	   0,001**	   	  	  	  	  	  56%	   Stöds	  

H9	   SI	  -‐>	  UANVB	   0,278	   0,137	   	  	  	  	  	  	  	  28%	   Stöds	  ej	  

–	   –	   	  –	   	  –	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	   	  –	  

H11	   KUN	  -‐>	  UANVV	   0,480	   0,007**	   	  	  	  	  	  	  48%	   Stöds	  

H12	   KUN	  -‐>	  UR	   0,216	   0,252	   	  	  	  	  	  	  	  	  22%	   Stöds	  ej	  
p > 0,05 = H förkastas; 0,01 < p < 0,05 = *; 0,001 < p < 0,01 = **; p < 0,001 =*** 
 
 
När man gör en hypotesprövning ställer man de framtagna hypoteserna mot en nollhypotes. 
Nollhypotesen innebär att det inte skett någon förändring och mothypotesen innebär att det 
finns en förändring (Vejde, 2005, s. 167). I denna studie har nollhypotesen varit den samma 
för samtliga hypoteser, d.v.s. det finns inget samband (H0). För att kunna jämföra hypoteserna 
har vi tagit fram p-värden, eller signifikansvärden. P-värdet visar sannolikheten mellan den 
egna hypotesen och nollhypotesen. Nollhypotesen förkastas om signifikansvärdet är lågt, 
vilket leder till att den egna hypotesen kan bekräftas (Ollevejde, u.å.). Vi har valt signifikans-
nivå 0,05, därmed förkastades hypoteser där p-värdet är större än 0,05 (p > 0,05). I figur 7 och 
8 visas resultatet av hypotesprövningen. 
 

 
Figur 7. Illustration av utvecklad TAM-modell som visar hypotesprövning för användare  
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Sammanlagt stöds 5 av 12 hypoteser för gruppen användare, vilka är H2 (UANVV > 
UANVB), H3 (UANVB > INT), H5 (BEK > UANVB), H9 (SI > UANVB), H10 (INT > 
ANV) (se tabell 2, s. 9 för Definition av faktorer). Starkast samband fanns mellan faktorerna 
Bekvämlighet och Upplevd användbarhet (d.v.s. H5). 
 
 
 

 
Figur 8. Illustration av utvecklad TAM-modell som visar hypotesprövning för icke-användare 
 
För gruppen icke-användare fanns totalt 11 hypoteser varav studien fann stöd för 5 av dessa. 
Dessa är H2 (UANVV > UANVB), H3 (UANVB > INT), H5 (BEK > UANVB), H8 (SI > 
INT), H11 (KUN > UANVV). Även för icke-användare ser vi det starkaste sambandet mellan 
faktorerna Bekvämlighet och Upplevd användbarhet (d.v.s. H5). Av detta resultat kan vi se att 
både H2, H3 och H5 stöds av de båda grupperna. 

7. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion av resultatet från bakgrundsfrågorna, därefter kommer 
en diskussion kring den frekvenstabell vi tagit fram som ger en överblick av resultatet från 
Likertfrågorna. Sist presenterar vi diskussion kring regressionsanalysen som behandlar 
samband och hypoteser. 

7.1	  Bakgrundsfrågor	  
Samtliga respondenter uppgav att de hade hört talas om Swish innan de påbörjade enkäten 
och av dessa hade en majoritet laddat ner Swish till sin mobil, vilket kan visa på att Swish är 
en välkänd tjänst. Då en stor del av de respondenter som laddat ner Swish även hade använt 
tjänsten någon gång kan detta tyda på att Swish inte bara är välkänt utan även faktiskt 
används i stor utsträckning. Även Swish´s användarsiffror tyder på att tjänsten används i stor 
utsträckning då tjänsten i december månad hade över 3,8 miljoner användare (GetSwish, u.å.). 



 25 

Även om fördelningen i denna studie mellan användare (85 st) och icke-användare (30 st) kan 
tyckas ojämn, kan detta vara en avspegling av verkligheten då siffror visar på att Swish idag 
har många användare och att antalet användare ständigt fortsätter att öka (GetSwish, u.å.). 
Samtliga användare uppgav att de använder Swish till överföringar/betalningar till privat-
personer, vilket kan bero på att Swish främst har kunnat användas mellan privatpersoner och 
att betalningar till företag är en relativt ny funktion (Getswish, u.å.). Detta kan innebära att 
resultatet kan se annorlunda ut i framtiden då tjänsten förmodligen finns tillgänglig i större 
utsträckning och i fler sammanhang. 
 
En majoritet av användarna uppger att det är viktigt eller väldigt viktigt att känna förtroende 
för den som står bakom en mobil betaltjänst. Då de valt att använda tjänsten och samtidigt har 
åsikten att förtroende är en viktig faktor, kan detta visa på att de har högt förtroende för de 
som står bakom Swish, vilka är 10 av de största bankerna i Sverige. Vi tror därmed att det 
finns en koppling mellan förtroende och bankerna som står bakom tjänsten i detta fall och att 
detta i sin tur påverkar den faktiska användningen, då en studie av Dahlberg et. al., (2003) 
visar på att banker är de mest förtroendeingivande leverantörerna av mobila betaltjänster. För 
att undersöka detta närmare hade man kunnat studera om en liknande tjänst hade fått samma 
användarfrekvens om det istället var andra företag än just stora banker som stod bakom en 
mobil betaltjänst. 
 
En övervägande del av respondenterna i gruppen användare svarade att de upplever att den 
största eventuella risken med att använda Swish är att något ska gå fel i transaktionen, 
exempelvis på grund av systemet, tekniken eller att det är självförvållat. Även i en studie av 
Dahlberg et. al. (2003) framkom det att risken att något ska gå fel i transaktionen är en 
riskfaktor som användarna upplever. Då Swish är lättillgängligt och kan användas i många 
olika sammanhang tror vi att det kan innebära att Swish även används i situationer där 
användaren inte har full kontroll. Situationen användaren befinner sig i kan därmed ha stor 
påverkan på upplevelsen av betal-eller överföringsprocessen, vilket i sin tur påverkar 
användarnas attityder till den Upplevda risken. Eventuellt kan risken att något ska gå fel i 
transaktionen därmed upplevas som större i en okontrollerad miljö. Exempelvis tror vi att det 
kan upplevas som riskfyllt om batteriet i mobilen tar slut mitt under en transaktion eller att 
man i en stressig miljö av misstag skriver in fel mottagarnummer. 
 
Några respondenter i gruppen icke-användare svarade att de inte använder Swish på grund av 
att det känns osäkert. Dessa uppger även att de inte har någon större kunskap om mobila 
betaltjänster, vilket kan jämföras med en tidigare studie som visar på att de som har stor 
kunskap om ny teknologi upplever högre förtroende och mindre behov av att ta reda på mer 
information om tjänsten de använder (Lorenzo et. al., 2011 refererad i Liébana-Cabanillas et. 
al., 2015). 

7.2	  Frekvenstabell	  
För att få en god överblick över resultaten från enkätstudiens Likertfrågor, har vi 
sammanställt en frekvenstabell (se Appendix 2, s. 46). Generellt kan vi se att användare visar 
något högre medelvärden än Icke-användare, vilket kan bero på att gruppen användare 
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faktiskt använder Swish och därmed kan ha en mer positiv inställning till tjänsten. De båda 
respondentgrupperna har svarat högst medelvärde på faktorn Upplevd användarvänlighet. En 
anledning till detta utfall för användare kan vara på grund av den enkla utformningen av 
Swish och tjänstens få funktioner, vilket gör att tjänsten kan upplevas som lätt att lära sig 
använda och lätt att använda. Anledningen till varför även icke-användare tror att Swish är 
enkelt att lära sig använda och använda kan vara för att tjänsten har många användare. Det 
kan också bero på att många icke-användare även svarat att personer i deras omgivning 
använder Swish, vilket kanske påverkar deras syn på tjänsten.  
 
Bekvämlighet var den faktor där medelvärdena skiljde sig mest åt mellan grupperna. Att 
användare svarat högre på detta påstående kan vara för att de har en större inblick hur det är 
att faktiskt använda Swish och därmed även vet vilka fördelar tjänsten kan ha gällande 
bekvämlighet. Icke-användare har fått svara på om de tror att Swish är ett bekvämt sätt att 
betala på. Anledningen till att medel-värdet är lägre än för användarna kan bero på att 
bekvämlighet kan vara svårt att svara på om man inte vet hur tjänsten fungerar. Dock har flest 
icke-användare svarat alternativ 4, vilket tyder på att de är positivt inställda till tjänsten 
gällande att man tror att Swish är ett bekvämt sätt att betala på och skulle underlätta i ens 
vardag. 
 
Faktorn Förtroende fick ett högt medelvärde bland både användare och icke-användare, vilket 
innebär att respondenterna uppgett att de känner förtroende för företagen som står bakom 
Swish. Detta kan stärkas av Dahlberg et. al., (2003) studie där man har undersökt förtroende i 
samband med acceptans av mobila betaltjänster. Där framkom att banker är de mest 
förtroendeingivande leverantörerna av mobila betaltjänster, vilket alltså stärks av vår studie. 

7.3	  Regressionsanalys	  
För båda grupperna fann studien stöd för H2 (UANVV > UANVB), H3 (UANVB > INT), H5 
(BEK > UANVB). Upplevd användarvänlighet syftar till vilken grad en person upplever 
användandet av ett system eller tjänst är fritt från ansträngning (Davis, 1989). Upplevd 
användbarhet syftar till vilken grad en person upplever att användandet av ett visst system 
skulle öka ens arbetsprestationer (Davis 1989). Att vi fann stöd för att det finns ett samband 
mellan Upplevd användarvänlighet och Upplevd användbarhet (H2) i båda grupperna kan 
tyda på att tjänsten upplevs som användarvänlig och att detta kan leda till att man upplever att 
tjänsten även är användbar. Denna hypotes har även tidigare bekräftats i bland annat en studie 
av Kim et. al., (2009).  
 
I en studie av Duane et. al., (2012) hävdar man att mobila betaltjänster som inte har fått en 
stor spridning kan ha misslyckats att tillgodose aspekter kring användar-vänligheten. Swish 
har nått stor spridning och har enligt vår studie lyckats att skapa en hög Upplevd 
användarvänlighet, vilket ligger i linje med vad Duane et. al., (2012) säger samt vår 
bekräftade hypotes. Resultaten från vår studie visar att Upplevd användarvänlighet inte har en 
direkt koppling till Intention till användning (H1), däremot finns en indirekt koppling mellan 
faktorerna via Upplevd användbarhet (se figur 7 och 8). Bekvämlighet har i tidigare studier 
visat sig vara en av de viktigaste faktorerna (Xu & Gutierrez 2006 refererad i Kim et. al., 
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2009) och även vår studie talar för att Bekvämlighet har en indirekt påverkan på Intention till 
användning av Swish. Att vår studie visat att Upplevd användbarhet har ett samband med 
Intention till användning (H3) kan bero på att om en person upplever att Swish är användbar 
så är också ens intentioner till att använda tjänsten större, vilket man även funnit stöd för i 
flera tidigare studier (Kim et. al., 2009; Rigopuolos & Askounis, 2007; Duane et. al., 2012).  
 
Det starkaste sambandet för båda grupperna kan vi se i H5, vilket syftar till att Bekvämlighet 
har ett samband med Upplevd användbarhet. Detta tyder på att respondenterna angett att de 
anser eller tror att Swish kan användas vid en tidpunkt och plats som är mer bekväm för hen 
(Brown 1990 genom Yoon, Kim 2006), vilket i vår studie har ett samband med hur användbar 
respondenterna ansett att Swish är. I Kim et. al.,(2009) studie har samma hypotes ställts och 
även en hypotes som behandlar sambandet mellan Bekvämlighet och Upplevd användar-
vänlighet, där man funnit stöd för båda hypoteser. Även vi har studerat sambandet mellan 
Bekvämlighet och Upplevd användarvänlighet men inte funnit stöd för denna hypotes (H4). 
En anledning till varför våra resultat skiljer sig åt kan vara på grund av att studierna undersökt 
olika grupper. Kim et. al., (2009) har undersökt grupperna early adopters och late adopters 
till skillnad från vår studie där vi undersökt användare och icke-användare. Om vår studie 
undersökt likvärdiga grupper som Kim et. al., (2009) kanske resultatet varit mer lika. 
 
Som tidigare nämnt framkom det i Dahlberg et. al., (2003) studie att banker är de mest 
förtroendeingivande leverantörerna av mobila betaltjänster. Detta kan stärkas av vår studie, 
däremot kan vi genom våra resultat inte bekräfta ett samband mellan Förtroende och Intention 
till användning (H7). Om personer känner ett högt förtroende för Swish har detta enligt våra 
resultat alltså inte ett samband till att man har en intention att använda tjänsten mer, eller i 
icke-användares fall, att använda tjänsten överhuvudtaget.  
 
För användare fann vår studie även stöd för H9 (SI > UANVB) och H10 (INT > ANV). För 
faktorn Socialt inflytande hade vi två tillhörande hypoteser (H8 och H9). H8 (SI > INT) fann 
vi inget stöd för medan H9 stöds. Att H9 stöds kan visa på att ens omgivning påverkar ens 
uppfattning gällande Swish användbarhet. Det finns ingen direkt koppling mellan Socialt 
inflytande och Intention till användning av Swish (d.v.s. H8). Däremot finns det en indirekt 
koppling att Socialt inflytande påverkar en användares intention, då Upplevd användbarhet 
har visat en direkt koppling till Intention till användning.  
 
H11 stöds inte och därmed kan vi inte bekräfta att Kunskap om mobila betaltjänster påverkar 
Upplevd användarvänlighet, det vill säga att man antagligen inte behöver ha så stor kunskap 
om mobila betaltjänster för att kunna använda Swish. En anledning till detta resultat skulle 
kunna vara att Swish har få funktioner och en enkel utformning, det vill säga den är användar-
vänlig, vilket påvisas i vår studie då Upplevd användarvänlighet var den faktor som fick högst 
medelvärde av samtliga faktorer för båda respondentgrupperna.  
 
Alla faktorer som leder till Intention till användning leder även indirekt till Faktisk 
användning av Swish, då vår studie har visat att det finns ett samband mellan dessa faktorer 
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(H10). Liknande resultat har även återfunnits i Koenig-Lewis et. al., (2015), och även i Duane 
et. al., (2012) undersökningar där man likt denna studie studerat mobila betaltjänster.  
 
Bortsett från tidigare nämnda hypoteser fann vi även stöd för H8 (SI > INT) och H11 (KUN > 
UANVV) för icke-användare. H8 visar alltså att om icke-användare upplever att personer som 
är viktiga för en själv anser att man bör använda Swish, är intentionen till användning större. I 
både Koenig-Lewis et. al., (2015) och Nysveen et. al., (2005) undersökningar har man likt vår 
studie fått fram resultat som visar på att Socialt inflytande har en effekt på Intentioner till 
användning. H11 visar på ett samband mellan Kunskap och Upplevd användarvänlighet för 
icke-användare, det vill säga att om man uppskattar att man har stor kunskap om mobila 
betaltjänster så tror man i större utsträckning att Swish är användarvänligt. En liknande 
koppling kan vi se i Kim et. al., (2009) studie där man funnit ett positivt samband mellan 
Kunskap om mobila betalmetoder och Upplevd användarvänlighet. Detta resultat skiljer sig 
därmed åt från de som använder Swish i vår studie.  
 
Ett resultat som förvånade oss var att vi inte fann stöd för H9 (SI > UANVB) för icke-
användare eftersom vi fann stöd för H8 (SI > INT). Resultatet för H9 menar på att personer i 
ens omgivning inte påverkar respondenternas uppfattning att Swish är en användbar 
betaltjänst, medan personer i ens omgivning påverkar ens intention till att börja använda 
Swish (H8).  H4 (BEK > UANVV), H6 (UR > INT) och H12 (KUN > UR) visade likt 
resultatet för Användare att det inte finns något samband. 

7.4	  Metodkritik	  
Under arbetsprocessen har vi ställts inför både utmaningar och svårigheter som vi försökt lösa 
på bästa möjliga sätt. En av de första utmaningarna vi ställdes inför när vi inledde vårt arbete 
med denna studie var att ämnesvalet krävt mycket förarbete i form av inläsning av ett för oss 
helt nytt ämne, ny metod och ny analysmodell. Denna studie har också krävt noggranna 
förberedelser och kartläggning av såväl tidigare studier, modelluppbyggnad av vår utvecklade 
TAM-modell samt omfattande analysarbete.  
 
Att hitta respondenter till vår enkät var en annan utmaning vi ställdes inför, då vi behövt hitta 
såväl användare som icke-användare av Swish. Detta tillsammans med det omfattande 
förarbetet har inneburit att vi haft en begränsad tid för att genomföra själva studien. Till följd 
av detta har urvalet av respondenter därmed baserats på personer i vår omgivning och 
organisationer i vår närhet.  
 
Då vi även haft målet att kunna beräkna bortfallet av antalet tillfrågade respondenter har detta 
påverkat vår distribution av enkäten, då vi till exempel inte kunnat skicka ut enkäten direkt på 
våra respektive Facebook-sidor. Med ett annat distributionssätt och om vi inte lagt fokus på 
att beräkna bortfall hade vi kanske kunnat generera fler antal svar och därmed också 
eventuellt funnit starkare stöd för våra hypoteser. På grund av vårt urval av respondenter har 
vi dock fått en hög svarsfrekvens (72%), vilket vi inte kunnat undersöka om vi valt att 
distribuera enkäten på ett mer okontrollerat tillvägagångssätt. Hade vi haft mer tid till 
förfogande hade vi med stor sannolikhet kunnat nå ut till fler respondenter, något som därmed 
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förhoppningsvis hade genererat fler svar. Om urvalet av respondenter varit mer slumpmässigt 
hade vi kanske också fått en större spridning och jämnare fördelning av exempelvis kön och 
ålder samt en jämnare fördelning av antalet användare och icke-användare. Kanske hade även 
resultatet sett annorlunda ut om vi tillfrågat respondenter i andra städer eller om vi fokuserat 
på en viss kategori av användare, till exempel unga vuxna eller äldre personer. 
 
Eftersom vi valt att utgå från TAM-modellen i denna studie hade kanske utfallet blivit ett 
annat om vi använt en annan modell för att undersöka acceptans, attityder och intentioner till 
användning av Swish. TAM-modellen innebär bland annat att respondenterna gör en 
självrapportering angående deras användande eller icke-användande, vilket endast kan ge en 
indikation på eventuell användning. En annan begränsning med modellen är att den mäter 
attityder och beteenden för en specifik teknologi eller system vid ett specifikt tillfälle. Detta 
kan innebära vissa svårigheter för att dra generella slutsatser då attityder och beteende är 
föränderliga över tid (Legris et. al., 2003). 

7.5	  Slutsatser	  
Vår studie visar ett resultat som kan tyda på att Swish är en välkänd betaltjänst och används i 
stor utsträckning. Ett annat resultat man kan utläsa av vår studie är att Swish idag främst 
används för överföringar/betalningar till privatpersoner. En majoritet av användarna tycker att 
det är viktigt att känna förtroende för de som står bakom en mobil betaltjänst och denna studie 
visar även att de känner förtroende för de banker som står bakom Swish. Även en majoritet av 
icke-användarna uppger att de känner förtroende för leverantörerna av Swish. 
 
Den största eventuella risken med att använda Swish upplever användare enligt vår studie 
vara att något ska gå fel i transaktionen, medan icke-användare upplever att den största 
eventuella risken är att ens privata bankinformation kan hamna i fel händer. För att 
tillfredsställa båda grupperna och skapa en mobil betalapplikation som känns trygg och säker 
och därmed öka användningen, bör dessa aspekter tas extra hänsyn till vid utformning samt 
marknadsföring av en mobil betaltjänst.  
 
Vår studie visar även en tendens på att Kunskap om mobila betaltjänster kan spela en roll för 
användning och Intention till användning av Swish. Detta på grund av att några icke-
användare uppgett att de inte använder Swish på grund av att de anser att det känns osäkert 
och samtidigt svarat att de inte har någon kunskap om ämnet. För att få icke-användare att bli 
användare kan det vara värdefullt att ta Kunskap i beaktning vid kommunikation till 
konsumenter.  
 
Enligt Duane et. al., (2012) är Upplevd användarvänlighet en nyckelfaktor till att en mobil 
betaltjänst ska nå stor spridning. Detta kan styrkas av vår studie då den faktor som visat på 
högst medelvärde hos de båda grupperna är Upplevd användarvänlighet, samt att Swish har 
fått stor spridning.   
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För att besvara studiens frågeställning, det vill säga vilka faktorer som har en påverkan 
gällande acceptans, attityder och intentioner kring användandet av den mobila betaltjänsten 
Swish, har vi sammanställt de hypoteser som denna studie visat stöd för: 
 
Användare 

• Upplevd användarvänlighet  >  Upplevd användbarhet 
• Upplevd användbarhet  >  Intention till användning 
• Bekvämlighet   >  Upplevd användbarhet 
• Socialt inflytande   >  Upplevd användbarhet 
• Intention till användning  >  Faktisk användning 

 
Icke-användare 

• Upplevd användarvänlighet  >  Upplevd användbarhet 
• Upplevd användbarhet  >  Intention till användning 
• Bekvämlighet   >  Upplevd användbarhet 
• Socialt inflytande   >  Intention till användning 
• Kunskap   >  Upplevd användarvänlighet 

 
Vi kan se att de tre första sambanden är det samma för både användare och icke-användare. 
Av samtliga hypoteser som ställts finner vi det starkaste sambandet mellan faktorerna 
Bekvämlighet och Upplevd användbarhet, för både användare och icke-användare. Om man 
ser till det starkaste sambandet med Intention till användning, som leder till acceptans och 
Faktisk användning, är det faktorn Upplevd användbarhet som är mest framträdande hos 
gruppen användare. För icke-användarna visar Socialt inflytande det starkaste sambandet med 
Intention till användning. Eftersom studiens resultat både visar på att det finns direkta och 
indirekta kopplingar till Intention till användning har vi valt att presentera dessa nedan: 
 
Faktorer med direkt påverkan 
Vi kan utläsa att de faktorer som har en direkt påverkan på Intention till användning och 
därmed acceptans är: Upplevd användbarhet för båda grupperna och även Socialt inflytande 
för icke-användare. 
 
Faktorer med indirekt påverkan 
De faktorer som enligt vår studie har en indirekt påverkan på Intention till användning via 
Upplevd användbarhet för användare är: Upplevd användarvänlighet, Bekvämlighet och 
Socialt inflytande. För icke-användare är de faktorer som enligt vår studie har en indirekt 
påverkan på Intention till användning: Upplevd användarvänlighet, Bekvämlighet via 
Upplevd användbarhet och Kunskap via Upplevd användarvänlighet och Upplevd 
användbarhet.   
 
En slutsats vi kan dra av detta är att det finns faktorer som både kan ha direkta och indirekta 
kopplingar till Intention till användning, vilka bör tas hänsyn till av utvecklare, forskare och 
leverantörer av mobila betaltjänster. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi i denna studie har 
belyst vilka faktorer som påverkar acceptans, attityder och intentioner till användning av 
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Swish, vilket kan visa en indikation på vad som kan ha bidragit till att Swish blivit en ledande 
aktör på den svenska betalmarknaden. På så sätt kan vår studie vara värdefull för att 
vidareutveckla tjänsten Swish och för att ge nya insikter till andra aktörer. 

7.6	  Framtida	  forskning	  
Mobila betaltjänster är en av de betalmetoder som flest svenskar tror sig använda inom de 
kommande åren (Insight Intelligence, 2015). Det finns en del tidigare forskning inom området 
men till vår vetskap finns det få studier som behandlar den svenska betalmarknaden och den 
mobila betaltjänsten Swish. Vår studie är därmed ett bidrag till forskning kring mobila 
betaltjänster och kan användas som stöd för vidare forskning och nya insikter till både 
forskare och utvecklare inom området. Då Swish fortfarande är under utveckling kan studien 
även bidra till värdefull kunskap för leverantörerna bakom tjänsten. 
 
Enligt vår studie används Swish idag främst till överföringar/betalningar till privatpersoner. 
Man har nyligen introducerat Swish inom e-handel och inom några år kanske Swish erbjuder 
fler funktioner och gör det möjligt för användare att använda tjänsten på fler sätt än de som 
finns tillgängliga idag. Därmed vore det intressant om en studie likt vår genomfördes i 
framtiden för att kunna dra paralleller kring det resultatet vi fått fram.  
 
Vår studie har visat att personer anser att det är viktigt att känna förtroende för tillhanda-
hållaren av en mobil betaltjänst. Vårt resultat visar även att många känner ett förtroende för de 
som står bakom Swish, nämligen bankerna. En intressant aspekt för framtida forskning hade 
varit att se om en liknande tjänst hade fått samma användarfrekvens om det var andra företag 
än just stora banker som stod bakom en mobil betaltjänst. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att välja ett annat urval, exempelvis unga vuxna, äldre 
eller early- och late adopters. Man skulle även kunna jämföra två olika grupper, exempelvis 
unga vuxna och äldre. På så sätt kan man få fram vilka faktorer som spelar in för de olika 
användargrupperna och hur man på bästa sätt når ut till dessa.  
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Figur 3.  Illustration av vår utvecklade TAM-modell. [Egen framställning]  

Figur 4. Könsfördelning av de tillfrågade respondenterna i enkät om Swish 

Figur 5. Fördelning användare och icke-användare av Swish. 

Figur 6. Diagram över anledningar till varför respondenterna inte använder Swish 

Figur 7. Illustration av utvecklad TAM-modell som visar hypotesprövning för användare. 
[Egen framställning] 

Figur 8. Illustration av utvecklad TAM-modell som visar hypotesprövning för icke-
användare. [Egen framställning]. 

Tabell 1. Definitioner av begrepp som används i denna rapport. 
 
Tabell 2. Definitioner av de faktorer vi inkluderat i vår utvecklade TAM-modell. 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultat för Likertfrågor för användare 
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Tabell 6. Tabeller över resultat från regressionsanalys för icke-användare 
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9. Appendix 1 
Sammanställning av enkätens samtliga frågor indelade i tre tabeller. En som visar frågor till 
användare av Swish, en andra tabell för icke-användare av Swish och en tredje tabell med 
bakgrundsfrågor som samtliga respondenter fått svara på.  
 

Sammanställning av enkätfrågor - Användare 

Faktor Hypoteser 
(Nollhypotes H0 = det finns 
inget samband. Samma H0 
gäller samtliga hypoteser) 

Påståenden Svarsalternativ 

Faktisk 
användning 
 
 
 

 
 

(För Faktisk 
användning finns 
ingen hypotes. Övriga 
faktorer kopplas till 
denna faktor genom 
Intention till 
användning) 

P1 Jag använder Swish regelbundet 
 

Likertskala 1-5 

    P2 Jag föredrar att betala med Swish i 
första hand om det är möjligt 
  
  

Likertskala 1-5 

Upplevd 
användarvänlighet 

H1 Det finns ett samband 
mellan Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish och Intention till 
användning av Swish 

P3 Swish var lätt att lära sig att 
använda 
  
  

Likertskala 1-5 

  H2 Det finns ett samband 
mellan Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish och Upplevd 
användbarhet av 
Swish 

P4 Swish är lätt att använda 
  
  

Likertskala 1-5 

Upplevd 
användbarhet 

H3 Det finns ett samband 
mellan Upplevd 
användbarhet av 
Swish och Intention till 
användning av Swish 

P5 Swish är en användbar betalmetod 
  
  

Likertskala 1-5 

    P6 Med hjälp av Swish kan jag utföra 
betalningar mer effektivt än innan 
jag använde tjänsten 
  
  

Likertskala 1-5 

Bekvämlighet H4 Det finns ett samband 
mellan Bekvämlighet 
av Swish och Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish. 

P7 Swish är ett bekvämt sätt att betala 
på och underlättar i min vardag 
  
  

Likertskala 1-5 

 H5 Det finns ett samband 
mellan Bekvämlighet 
av Swish och Upplevd 
användbarhet av 
Swish. 
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Upplevd risk H6 Det finns ett samband 
mellan Upplevd risk av 
Swish och Intention till 
användning av Swish 

P8 Jag upplever att det är riskfyllt att 
använda Swish 
  

Likertskala 1-5 

Förtroende H7 Det finns ett samband 
mellan Förtroende för 
Swish och Intention till 
användning av Swish 

P9 Jag känner förtroende för 
företagen som står bakom Swish 
  
  

Likertskala 1-5 

Socialt inflytande H8 Det finns ett samband 
mellan Socialt 
inflytande för Swish 
och Intention till 
användning av Swish 

P10 Personer som är viktiga för mig 
anser att jag bör använda Swish 
 
  

Likertskala 1-5 

  H9 Det finns ett samband 
mellan Socialt 
inflytande för Swish 
och Upplevd 
användbarhet av 
Swish 

P11 Media och reklam påverkar mig till 
att använda Swish  
 
  

Likertskala 1-5 

Intention till 
användning 

H10 Det finns ett samband 
mellan Intention till 
användning av Swish 
och faktisk 
användning av Swish. 

P12 Om jag kunde använda Swish i fler 
situationer än de som är 
tillgängliga idag skulle jag göra det 
 
  

Likertskala 1-5 

    P13 Jag planerar att använda Swish för 
större belopp än jag gjort hittills 
 
  

Likertskala 1-5 

    P14 Jag planerar att använda Swish 
mer frekvent i framtiden 
 
  

Likertskala 1-5 

Kunskap H11 Det finns ett samband 
mellan Kunskap om 
mobila betaltjänster 
och den Upplevda 
användarvänligheten 
av Swish 

P15 Jag har stor kunskap om mobila 
betaltjänster 
(En mobil betaltjänst är en tjänst 
där du som användare kan betala 
via en mobil enhet, tex din 
smartphone) 
 
  

Likertskala 1-5 

 H12 Det finns ett samband 
mellan Kunskap om 
mobila betaltjänster 
och Upplevd risk av 
Swish 
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Sammanställning av enkätfrågor - Icke-användare 

Faktor Hypoteser 
(Nollhypotes H0 = det finns 
inget samband. H0 gäller 

samtliga hypoteser) 

Påståenden Svarsalternativ 

Upplevd 
användarvänlighet 

H1 Det finns ett 
samband mellan 
Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish och Intention 
till användning av 
Swish 

Pi1 Jag tror att Swish är lätt att lära sig 
använda 
  

  

Likertskala 1-5 

  H2 Det finns ett 
samband mellan 
Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish och Upplevd 
användbarhet av 
Swish 

Pi2 Jag tror att Swish är lätt att använda 
  
  

Likertskala 1-5 

Upplevd 
användbarhet 

H3 Det finns ett 
samband mellan 
Upplevd 
användbarhet av 
Swish och Intention 
till användning av 
Swish 

Pi3 Om jag använde Swish skulle jag 
kunna göra betalningar mer effektivt 
  
  

Likertskala 1-5 

Bekvämlighet H4 Det finns ett 
samband mellan 
Bekvämlighet av 
Swish och Upplevd 
användarvänlighet av 
Swish. 

Pi4 Jag tror att Swish är ett bekvämt 
sätt att betala på och skulle 
underlätta min vardag 
  
  

Likertskala 1-5 

 H5 Det finns ett 
samband mellan 
Bekvämlighet av 
Swish och Upplevd 
användbarhet av 
Swish. 

   

Upplevd risk H6 Det finns ett 
samband mellan 
Upplevd risk av 
Swish och intention 
till användning av 
Swish 

Pi5 Jag tror att det är riskfyllt att 
använda Swish 
  

Likertskala 1-5 

Förtroende H7 Det finns ett 
samband mellan 
Förtroende för Swish 
och Intention till 
användning av Swish 

Pi6 Jag känner förtroende för företagen 
som står bakom Swish 
  
  

Likertskala 1-5 

Socialt inflytande H8 Det finns ett 
samband mellan 
Socialt inflytande för 
Swish och Intention 
till användning av 
Swish 

Pi7 Personer som är viktiga för mig 
anser att jag bör använda Swish 
 
  

Likertskala 1-5 
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  H9 Det finns ett 
samband mellan 
Socialt inflytande för 
Swish och Upplevd 
användbarhet av 
Swish 

Pi8 Media och reklam påverkar mig till 
att vilja börja använda Swish 
 
  

Likertskala 1-5 

Intention till 
användning - (Till skillnad från 

gruppen Användare 
kan vi inte se ett 
samband med denna 
faktor och Faktisk 
användning då Icke-
användare inte 
använder tjänsten)  

Pi9 Jag planerar att börja använda 
Swish inom en snar framtid 
 
  

Likertskala 1-5 

    Pi10 Jag kommer förmodligen att börja 
använda Swish inom några år 
 
  

Likertskala 1-5 

Kunskap H11 Det finns ett 
samband mellan 
Kunskap om mobila 
betaltjänster och den 
Upplevda 
användarvänligheten 
av Swish 

Pi11 Jag har stor kunskap om mobila 
betaltjänster 
(En mobil betaltjänst är en tjänst där 
du som användare kan betala via 
en mobil enhet, tex din smartphone) 
  

Likertskala 1-5 

 H12 Det finns ett 
samband mellan 
Kunskap om mobila 
betaltjänster och 
Upplevd risk av 
Swish 
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Sammanställning av allmänna frågor (De frågor som ej tillhör faktorer ) 

Fråga Svarsalternativ Vem får frågan? Frågetyp 

Q1 Ålder -17 år eller yngre 
-18-25 år  
-26-35 år 
-36-45 år 
-46-55 år 
-56-65 år 
-66 år eller äldre 

Alla respondenter 
 

Radio button 

Q2 Kön -Kvinna  
-Man 
-Övrigt 

Alla respondenter Radio button 

Q3 Vad är din 
huvudsakliga 
sysselsättning? 

-Studerande 
-Anställd 
-Egenföretagare 
-Tjänstledig 
-Sjuk/aktivitetsersättning 
-Arbetssökande 
-Pensionär 
-Övrigt 

Alla respondenter 
 

Radio button 

Q4 Vad är din högsta 
utbildning? (Om du 
läser en utbildning nu 
är detta din högsta 
utbildning) 

-Grundskola/Folkskola eller liknande 
-Gymnasieutbildning 
-Eftergymnasial utbildning 
(Yrkesutbildning, -Folkhögskoleutbildning, 
Komvux) 
-Universitetutbildning/Högskoleutbildning 
-Övrigt 

Alla respondenter 
 

Radio button 

Q5 Hade du hört talas om 
mobiltjänsten Swish 
innan du påbörjade 
enkäten? 

-Ja 
-Nej 

Alla repondenter 
 
 

Radio button 
 
-Om JA > skickas 
respondenten vidare 
till fråga Q6 
 
-Om NEJ > skickas 
respondenten vidare 
till fråga Q23 

Q6 Har du laddat ner 
Swish till din mobil? 

-Ja 
-Nej 
 

Användare & Icke-
Användare 
 
 

Radio button 
 
-Om JA > skickas 
respondenten vidare 
till fråga Q7 
 
-Om NEJ > skickas 
respondenten till 
fråga Q18 

Q7 Har du använt Swish 
någon gång? 

-Ja 
-Nej 
-Jag har använt tjänsten men slutat 
använda den 

 Radio button 
 
-Om JA > skickas 
respondenten vidare 
till fråga Q8 

 
-Om NEJ > skickas 
respondenten vidare 
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till fråga Q18 
 
-Om ANVÄNT MEN 
SLUTAT >  skickas 
respondenten vidare 
till fråga Q18 

Q8 Hur länge har du 
använt Swish? 

-Har nyligen börjat använda Swish (0-
1månad) 
-Några månader 
-Ca 1 år 
-2-3 år 
-Kommer inte ihåg när jag började 
använda Swish 

Användare Radio button 

Q9 Vilken är den främsta 
anledningen till att du 
började använda 
Swish? 

-Det verkade vara ett enkelt sätt att betala 
på 
-Det verkade praktiskt och lättillgängligt 
(t.ex.Eftersom jag ofta har med mig 
mobilen) 
-Det verkade bra att mottagaren får 
pengarna  direkt 
-Många i min omgivning använde tjänsten 
-Jag kände mig tvungen 
-Övrigt 

Användare Radio button 

Q10 Vilken är den främsta 
anledningen till att du 
fortsätter att använda 
Swish? 

-Enkel att använda 
-Lättillgänglig 
-Mottagaren får pengarna direkt 
-Jag känner mig tvungen 
-Övrigt 

Användare Radio button 

Q11 Upplever du att många 
personer i din 
omgivning använder 
Swish? 

-Ja 
-Nej 
-Till viss del 
-Vet ej/osäker 

Användare Radio button 

Q12 Upplever du att det 
samtalas om Swish i 
din omgivning? 

-Väldigt mycket 
-Mycket 
-Till viss del 
-Lite 
-Inte alls 
-Vet ej/osäker 

Användare Radio button 

Q13 Vad använder du 
Swish till? 

-Överföringar/betalningar till privatpersoner 
-Överföringar/betalningar till föreningar 
eller organisationer 
-Överföringar/betalningar till företag 
-Övrigt 

Användare Kryssrutor 

Q14 I vilken/vilka situationer 
använder du Swish? 

-När jag är skyldig en vän eller bekant 
pengar 
-När jag shoppar på nätet 
-När jag köper varor på mässor, i butiker 
eller liknande 
-När jag köper varor av en privatperson 
(tex. loppmarknader, blocket) 
-När jag skänker pengar till 
välgörenhetsorganisationer 
-För insamlingar till skolor eller 
arbetsplatser 
-Övrigt 

Användare Kryssrutor 

Q15 Vilket belopp använder 
du oftast för 
betalningar via Swish? 

-Upp till 100 kr 
-101-500 kr 
-501-1000 kr 
-1001 - 2000 kr 
-2001-5000 kr 
-Över 10 000 kr 
-Osäker/vill ej uppge 

Användare Radio button 
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Q16 Hur viktigt är det för dig 
att känna förtroende för 
företaget/företagen 
som står bakom en 
mobil betaltjänst? 

-Väldigt viktigt 
-Viktigt 
-Till viss del 
-Inte så viktigt 
-Inte alls viktigt 
-Vet ej/osäker 

Användare Radio button 

Q17 Vad upplever du är den 
största eventuella 
risken med att använda 
Swish? 

-Någon okänd kan komma över telefonen 
(tex. mobilen blir stulen) 
-Att något ska gå fel i transaktionen (tex. 
pga av systemet, tekniken eller 
självförvållat.) 
-Att min privata bankinformation kan 
hamna i fel händer 
-Jag upplever inte att det är riskfyllt 
-Övrigt 

Användare Radio button 

Q18 Vad skulle du säga är 
den största 
anledningen till att du 
inte använt/använder 
Swish? 

-Har inte känt något behov av att använda 
Swish 
-Det känns osäkert att använda Swish 
-Jag har inte tekniken som krävs (tex 
mobilt bankID, äldre mobiltelefon) 
-Jag är inte kund hos någon av de banker 
som står bakom Swish 
-Det verkar jobbigt att skaffa Swish 
-Övrigt 

Icke-Användare Radio button 

Q19 Vad upplever du är den 
största eventuella 
risken med att använda 
Swish? 

-Någon okänd kan komma över telefonen 
(tex. mobilen blir stulen) 
-Att något ska gå fel i transaktionen (tex. 
pga av systemet, tekniken eller 
självförvållat.) 
-Att min privata bankinformation kan 
hamna i fel händer 
-Jag upplever inte att det är riskfyllt 
-Jag vet inte hur Swish fungerar 
-Övrigt 

Icke-Användare Radio button 

Q20 Upplever du att många 
personer i din 
omgivning använder 
Swish?  

-Ja 
-Nej 
-Till viss del 
-Vet ej/osäker 

Icke-Användare Radio button 

Q21 Upplever du att det 
samtalas om Swish i 
din omgivning? 

-Väldigt mycket 
-Mycket 
-Till viss del 
-Lite 
-Inte alls 
-Vet ej/osäker 

Icke-Användare Radio button 

Q22 Hur viktigt är det för dig 
att känna förtroende för 
företaget/företagen 
som står bakom en 
mobil betaltjänst? 

-Väldigt viktigt 
-Viktigt 
-Till viss del 
-Inte så viktigt 
-Inte alls viktigt 
-Vet ej/osäker 

Icke-Användare Radio button 

Q23 Äger du en 
smartphone? 

-Ja 
-Nej 
-Jag är osäker på vad en smartphone är 

Icke-Vetare Radio button 

Q24 Vilken/vilka av följande 
betalmetoder använder 
du regelbundet?  (Flera 
alternativ kan anges) 

-Kontanter 
-Kontokort 
-Faktura 
-Betal-app 
-Betalning via internetbank 
-Övrigt 

Icke-Vetare Kryssrutor 
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Q25 Har du någon gång 
handlat på nätet? 

-Ja 
-Nej 
-Vet ej/osäker 

Icke-Vetare Radio button 

Q26 Har du några 
ytterligare synpunkter? 

(Fritextfråga) Alla respondenter Fritext 
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10. Appendix 2  
Deskriptiv statistik för användare av Swish och icke-användare. 
 

Tabell 7. Frekvenstabeller över resultat på Likertfrågor för användare 

 
 
 
 
 

Användare	  

Påstående	   N	   1	   2	   3	   4	   5	   Medel	  	   SD	  
	  	   Faktisk	  användning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
P1	   Jag	  använder	  Swish	  regelbundet	   85	   2%	   14%	   11%	   45%	   28%	   3,82	   1,07	  

P2	  
Jag	  föredrar	  att	  betala	  med	  Swish	  i	  första	  
hand	  om	  det	  är	  möjligt	   85	   8%	   18%	   33%	   24%	   18%	   3,25	   1,18	  

	  	   Upplevd	  användarvänlighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
P3	   Swish	  var	  lätt	  att	  lära	  sig	  att	  använda	   85	   0%	   0%	   4%	   27%	   69%	   4,66	   0,55	  
P4	   Swish	  är	  lätt	  att	  använda	   85	   0%	   0%	   4%	   15%	   81%	   4,78	   0,50	  
	  	   Upplevd	  användbarhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
P5	   Swish	  är	  en	  användbar	  betalmetod	   85	   0%	   0%	   1%	   37%	   62%	   4,61	   0,51	  

P6	  
Med	  hjälp	  av	  Swish	  kan	  jag	  utföra	  
betalningar	  mer	  effektivt	  än	  innan	  jag	  
använde	  tjänsten	  

85	   0%	   2%	   11%	   38%	   51%	   4,38	   0,72	  

	  	   Bekvämlighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P7	  
Swish	  är	  ett	  bekvämt	  sätt	  att	  betala	  på	  och	  
underlättar	  i	  min	  vardag	   85	   0%	   5%	   12%	   33%	   51%	   4.29	   0,86	  

	  	   Upplevd	  risk	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P8	   Jag	  upplever	  att	  det	  är	  riskfyllt	  att	  använda	  
Swish	   85	   27%	   40%	   28%	   5%	   0%	  

2,11	  	  	  	  	  	  
(omkodat	  
3,89)	  

0,86	  

	  	   Förtroende	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P9	   Jag	  känner	  förtroende	  för	  företagen	  som	  
står	  bakom	  Swish	  

85	   1%	   2%	   18%	   33%	   46%	   4,20	   0,90	  

	  	   Socialt	  inflytande	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P10	   Personer	  som	  är	  viktiga	  för	  mig	  anser	  att	  
jag	  bör	  använda	  Swish	  

85	   7,%	   11%	   31%	   27%	   25%	   3,52	   1,18	  

P11	   Media	  och	  reklam	  påverkar	  mig	  till	  att	  
använda	  Swish	  

85	   61%	   19%	   17%	   4%	   0%	   1,62	   0,89	  

	  	   Intention	  till	  användning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P12	  
Om	  jag	  kunde	  använda	  Swish	  i	  fler	  
situationer	  än	  de	  som	  är	  tillgängliga	  idag	  
skulle	  jag	  göra	  det	  

85	   6%	   18%	   31%	   24%	   22%	   3,39	   1,19	  

P13	  
Jag	  planerar	  att	  använda	  Swish	  för	  större	  
belopp	  än	  jag	  gjort	  hittills	   85	   13%	   24%	   48%	   11%	   5%	   2,78	   0,99	  

P14	  
Jag	  planerar	  att	  använda	  Swish	  mer	  
frekvent	  i	  framtiden	   85	   5%	   9%	   54%	   20%	   12%	   3,25	   0,95	  

	  	   Kunskap	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

P15	  
Jag	  har	  stor	  kunskap	  om	  mobila	  
betaltjänster	   85	   5%	   12%	   20%	   41%	   22%	   3,71	   1,18	  
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Tabell 8. Frekvenstabeller över resultat på Likertfrågor för icke-användare 
 

Icke-‐användare	  

Påstående	   N	   1	   2	   3	   4	   5	   Medel	  	   SD	  
	  	   Upplevd	  användarvänlighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi1	   Jag	  tror	  att	  Swish	  är	  lätt	  att	  lära	  sig	  
använda	  

30	   0%	   0%	   23%	   33%	   43%	   4,20	   0,81	  

Pi2	   Jag	  tror	  att	  Swish	  är	  lätt	  att	  använda	   30	   0%	   0%	   20%	   30%	   50%	   4,30	   0,79	  
	  	   Upplevd	  användbarhet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi3	   Om	  jag	  använde	  Swish	  skulle	  jag	  kunna	  
göra	  betalningar	  mer	  effektivt	  

30	   0%	   17%	   40%	   30%	   13%	   3,40	   0,93	  

	  	   Bekvämlighet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi4	  
Jag	  tror	  att	  Swish	  är	  ett	  bekvämt	  sätt	  att	  
betala	  på	  och	  skulle	  underlätta	  min	  
vardag	  

30	   0%	   23%	   33%	   37%	   7%	  
3,27	  	  	  	  	  

(omkodat	  
3,30)	  

0,91	  

	  	   Upplevd	  risk	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi5	  
Jag	  tror	  att	  det	  är	  riskfyllt	  att	  använda	  
Swish	   30	   7%	   30%	   50%	   13%	   0%	   2,70	   0,79	  

	  	   Förtroende	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi6	  
Jag	  känner	  förtroende	  för	  företagen	  som	  
står	  bakom	  Swish	   30	   7%	   7%	   20%	   37%	   30%	   3,77	   1,17	  

	  	   Socialt	  inflytande	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi7	   Personer	  som	  är	  viktiga	  för	  mig	  anser	  att	  
jag	  bör	  använda	  Swish	  

30	   33%	   20%	   23%	   17%	   7%	   2,43	   1,30	  

Pi8	   Media	  och	  reklam	  påverkar	  mig	  till	  att	  
vilja	  börja	  använda	  Swish	  

30	   53%	   30%	   17%	   0%	   0%	   1,63	   0,76	  

	  	   Intention	  till	  användning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi9	  
Jag	  planerar	  att	  börja	  använda	  Swish	  
inom	  en	  snar	  framtid	   30	   23%	   23%	   33%	   17%	   3%	   2,53	   1,14	  

Pi10	  
Jag	  kommer	  förmodligen	  att	  börja	  
använda	  Swish	  inom	  några	  år	   30	   7%	   10%	   37%	   23%	   23%	   3,47	   1,17	  

	  	   Kunskap	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Pi11	   Jag	  har	  stor	  kunskap	  om	  mobila	  
betaltjänster	  

30	   23%	   23%	   37%	   13%	   3%	   3,43	   1,10	  
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11. Appendix 3  
 
Användare 

• Hypotes 1, som ställer UANVV mot INT, har ett koefficientvärde på 0,151, vilket 
betyder att UANVV påverkar INT med 15%. 

 
• Hypotes 2, som ställer UANVV mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,305, vilket 

betyder att UANVV påverkar UANVB med 31%. 
 

• Hypotes 3, som ställer UANVB mot INT, har ett koefficientvärde på 0,420, vilket 
betyder att UANVB påverkar INT med 42%. 

 
• Hypotes 4, som ställer BEK mot UANVV, har ett koefficientvärde på 0,156, vilket 

betyder att BEK påverkar UANVV med 16%. 
 

• Hypotes 5, som ställer BEK mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,662, vilket 
betyder att BEK påverkar UANVB med 66%. 

 
• Hypotes 6, som ställer UR mot INT, har ett koefficientvärde på 0,210, vilket betyder 

att UR påverkar INT med 21%. 
 

• Hypotes 7, som ställer FÖR mot INT, har ett koefficientvärde på 0,091, vilket betyder 
att FÖR påverkar INT med 9%. 

 
• Hypotes 8, som ställer SI mot INT, har ett koefficientvärde på 0,164, vilket betyder att 

SI påverkar INT med 16%. 
 

• Hypotes 9, som ställer SI mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,302, vilket 
betyder att SI påverkar UANVB med 30%. 
 

• Hypotes 10, som ställer INT mot ANV, har ett koefficientvärde på 0,584, vilket 
betyder att INT påverkar ANV med 58%. 
 

• Hypotes 11, som ställer KUN mot UANVV, har ett koefficientvärde på 0,077, vilket 
betyder att KUN påverkar UANVV med 8%. 

 
• Hypotes 12, som ställer KUN mot UR, har ett koefficientvärde på 0,199, vilket 

betyder att KUN påverkar UR med 20%. 
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Icke-användare 
• Hypotes 1, som ställer UANVV mot INT, har ett koefficientvärde på 0,175, vilket 

betyder att UANVV påverkar INT med 18%. 
 

• Hypotes 2, som ställer UANVV mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,388, vilket 
betyder att UANVV påverkar UANVB med 39%. 

 
• Hypotes 3, som ställer UANVB mot INT, har ett koefficientvärde på 0,447, vilket 

betyder att UANVB påverkar INT med 45%. 
 

• Hypotes 4, som ställer BEK mot UANVV, har ett koefficientvärde på 0,000, vilket 
betyder att BEK inte påverkar UANVV. 

 
• Hypotes 5, som ställer BEK mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,685, vilket 

betyder att BEK påverkar UANVB med 69%. 
 

• Hypotes 6, som ställer UR mot INT, har ett koefficientvärde på 0,210, vilket betyder 
att UR påverkar INT med 21%. 

 
• Hypotes 7, som ställer FÖR mot INT, har ett koefficientvärde på 0,200, vilket betyder 

att FÖR påverkar INT med 20%. 
 

• Hypotes 8, som ställer SI mot INT, har ett koefficientvärde på 0,562, vilket betyder att 
SI påverkar INT med 56%. 

 
• Hypotes 9, som ställer SI mot UANVB, har ett koefficientvärde på 0,278, vilket 

betyder att SI påverkar UANVB med 28%. 
 

• Hypotes 10, denna hypotes ställs inte för icke-användare. 
 

• Hypotes 11, som ställer KUN mot UANVV, har ett koefficientvärde på 0,480, vilket 
betyder att KUN påverkar UANVV med 48%. 
 

• Hypotes 12, som ställer KUN mot UR, har ett koefficientvärde på 0,216, vilket 
betyder att KUN påverkar UR med 22%. 

 


