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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Håkan Alm för stöd och rådgivning under uppsatsprocessen. Vi 

vill även tacka de respondenter som besvarade enkäten samt de respondenter som deltog i 

pilotstudien. 
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Abstract 
When we buy things in a store it is given that you also pay for the products you buy. There are 

a handful of payment services available on the market. More and more people choose to 

abandon cash as a payment method in Sweden. The usage of cash is in a negative trend and 

the number of card users increase, according to statistics. This in turns means that credit-

/debit card providers will have a monopoly-like position over the payment market and can 

therefore set transactions fees that suit their needs. Only 1 % of all transactions consist of 

mobile payments. Despite these low numbers the successful mobile payment service Swish 

has over 5 million users in Sweden. Although mobile payments match all the criteria to be 

regarded as a payment service in stores, the lack of trust among consumers makes them not 

confident enough to use it as their primary payment method. This in turn creates problems for 

mobile payments to establish themselves on the market.  

 

With these problems in mind this study focuses on identifying and prioritizing factors that 

affect consumers trust for mobile payments. To answer this study’s research question a 

quantitative self-completion questionnaire was conducted with a selection of respondents. 130 

respondents answered the self-completion questionnaire and the responses were used in a 

statistical analysis program to identify and create useful statistical data.  

 

A discussion that is grounded in theory and empirical data shows that the respondents mostly 

assesses safety based on their subjective perception, the subjective perception is often based 

on the perception of the application interface. Another interesting finding is that a majority of 

the respondent stated that benefits of mobile payment over traditional payment solutions are 

equally important. Respondents also point out that the benefits with mobile payments are an 

important contributing factor towards the trust they experience. Finally, a discussion about 

personal integrity and how it affects the choice of mobile payments is held. 

 

The result of the study shows that consumers value security the most. However, consumers 

perceive safety as inadequate, but they choose to ignore it. The benefits that mobile payments 

offer are also a very important factor for consumers in choosing mobile payments. To increase 

trust in mobile payment solutions, security and benefits should be the focus of the payment 

service provider. Even if the results only show a small number of respondents prioritizing 

personal integrity it should still be considered an important factor. Mobile payment providers 

should therefore also focus on personal integrity in order to attract customers who prioritize 

integrity. 
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II 

Sammanfattning 
När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många 

metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet 

av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare 

ökar. Detta leder till att leverantörerna av korttjänsterna kan få en monopolliknande ställning 

där de kan sätta avgifter efter eget tycke utan konsekvenser. Ett alternativ som fortfarande 

håller på att etablera sig på marknaden är mobila betalningar. Endast 1 % av alla transaktioner 

består av mobila betalningar. Trots denna låga siffra har den framgångsrika mobila 

betaltjänsten Swish över 5 miljoner användare i Sverige. Mobila betalningar har 

förutsättningar för att fungera som en vanlig betalmetod i butiker men bristande tillit hos 

konsumenter hindrar de från att använda det som sin primära betalmetod. Detta leder till 

problematik när mobila betalningar ska etablera sig i marknaden. 

 

På grund av problematiken med mobila betalningar fokuserar denna studie på att identifiera 

och prioritera de faktorer som påverkar konsumenternas tillit till mobila betalningar. För att 

uppnå studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätstudie med ett urval av respondenter. 130 

respondenter svarade på enkäten där deras svar analyserades i ett analysprogram för att 

identifiera upplysande relationer i deras svar.  

 

Diskussionen som förs med grund i teori och den insamlade empirin där det framgår att 

respondenterna i större utsträckning bedömer säkerhet utifrån sin subjektiva uppfattning och 

baserar den på upplevelsen av gränssnittet. En överväldigande majoritet angav att fördelarna 

som mobila betallösningar erbjuder utöver de traditionella betallösningarna är viktiga för 

användandet av mobila betalningar. Respondenterna syftar även på att fördelarna är en viktig 

bidragande faktor till den tillit de känner. Slutligen diskuteras även hur den personliga 

integriteten påverkar valet av mobila betalningar.  

 

Resultatet av studien visar på att konsumenterna värdesätter säkerhet mest. Dock upplever 

konsumenterna att säkerheten är bristande men konsumenterna bortser från det. Fördelarna 

som mobila betalningar erbjuder är även en mycket viktig faktor för konsumenterna vid val av 

mobila betalningar. För att öka tilliten för mobila betallösningar bör säkerhet och fördelar 

vara fokus för betaltjänsteleverantören. Dock bör personlig integritet ses som en viktig faktor. 

Resultatet visar att en liten mängd respondenter prioriterar denna faktor vid val av mobila 

betalningar. Leverantörerna av betaltjänsterna bör därför även fokusera på personlig integritet 

för att attrahera de konsumenter som prioritera personlig integritet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: tillit, mobila betalningar, säkerhet, integritet, fördelar med mobila betalningar, 

betallösningar.
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1 Inledning 
Sverige är ett av flera länder som är på väg mot att bli ett kontantlöst samhälle där det blir allt 

mer populärt att betala via mobilen (Dagens Nyheter 2016). Kortbetalningar står dock för 

majoriteten av betalningar i den svenska handeln (Avdelningen för penningpolitik 2016). 

Enligt Niklas Arvidsson (2013) kommer Sveriges befolkning sluta använda kontanter mellan 

år 2020 och 2030. Redan idag har användandet av kontanter minskats och flera företag har 

slutat acceptera kontanter som betalmedel.  

 

De företag som har valt att sluta använda kontanter har istället övergått till att enbart ta emot 

betalningar via kort eller via mobil. Arvidsson (2013) nämner att mobila betalningar inte är 

lika utvecklade och väl testade som kortbetalningar. En anledning till att användarna inte har 

samma förtroende för mobila betalningar som för kortbetalningar är på grund av att 

teknologin inte är lika beprövad. En annan påverkande faktor är att mobila betalningar ännu 

så länge är begränsade till ett geografiskt område till skillnad från kortbetalningar som 

fungerar globalt. 

 

Den generella definitionen av en mobilbetalning är att ett utbyte av en tjänst eller gods 

genomförts där betalningen har skett genom en mobil enhet. Den mobila enheten är till 

exempel en smarttelefon eller en enhet med liknande funktionalitet. Mobila betalningar 

kategoriseras under två huvudkategorier, fjärrbetalning och kontaktlös betalning. 

Fjärrbetalning är baserat på betalningar via en nedladdad applikation som är skapad av 

betalningsmottagaren där det är möjligt att lagra tillgångar eller överföra tillgångar från 

bankkonton vid behov. Kontaktlös betalning är baserat på att en mobil enhet används som 

betalningsmedium och hålls ett par centimeter från betalterminalen. Teknologier som används 

inom detta område är exempelvis near field communication (NFC) och QR-koder (Taylor 

2016). QR-koden är en genererad nyckel som innehåller informationen som krävs för att 

genomföra transaktionen. Kunden skannar koden och matar sedan in sin personliga PIN-kod 

för att slutföra köpet (Brabazon, Winter & Gandy 2014; Seqr u.å.a).  

  

Sveriges riksbank publicerar årligen statistik från banker och betaltjänsteleverantörer gällande 

svenska folkets betalvanor. Utifrån dessa sammanställningar kan det utläsas att det svenska 

folket föredrar den välbeprövade kortbetalningsmetoden över mobila betallösningar. Ur 

riksbankens insamlade data framkommer det att 97 % av respondenterna har tillgång till 

bankkort och 61 % har tillgång till Swish. Undersökningen visar även att 7 % av de tillfrågade 

har tillgång till andra alternativa mobila betaltjänster utöver Swish. 50 % av de tillfrågade 

svarade att de hade använt mobila betallösningar den senaste månaden (Avdelningen för 

penningpolitik 2016).  

 

En stor majoritet använder mobila betallösningar för att genomföra betalningar mellan 

privatpersoner. Enligt Berg (2016) genomför 60 % av Sveriges befolkning betalningar mellan 

vänner genom mobila betallösningar medans 30 % använder kontanter. När konsumenterna 

handlar i butik eller i restaurang är kortbetalningar den föredragna betallösningen. Endast 2 % 

av dessa betalningar sker med hjälp av mobila betallösningar.  

 

Statistiken visar på att det fortfarande är vanligast att betala med kort och nya tekniker 

fortsätter att utvecklas till kortanvändarna för att förenkla användningen. Exempel på detta är 

kontaktlösa kort som använder sig av NFC för att kommunicera med betalterminalen 

(Madlmayr, et al. 2008). Denna teknik kan även gynna mobila betallösningar genom att 

utnyttja den NFC-teknologi som finns implementerad i mobiltelefoner (Seqr u.å.b).  
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Trots att de mobila betallösningar som finns på marknaden idag kan uppfattas som osäkra 

visar Stabsavdelningens (2016) undersökning att användningen av mobila betallösningar ökar. 

En aktör inom området som har haft en framgångsrik utveckling är Swish som gick från 1,9 

miljoner användare år 2014 till 5 miljoner användare 2016. Swish är ett samarbete mellan 

många Svenska banker där de tillsammans utformar tjänsten. Med hjälp av gemensamma 

villkor fungerar Swish mellan bankerna som ingår i samarbetet men bankerna väljer själva hur 

de vill marknadsföra tjänsten, vilka avgifter som ska gälla eller specifika villkor som endast 

gäller hos den enskilda banken (Swish 2016). Mobila betallösningar blir allt vanligare bland 

det svenska folket (Stabsavdelningen 2016). Swish är en betallösning som huvudsakligen är 

inriktad på betalningar mellan privatpersoner men de erbjuder även sina tjänster för företag. 

Swish används ofta av privatpersoner för att exempelvis dela upp restaurangnotan från 

lunchen eller genomföra köp mellan privatpersoner (Swish 2015). En välanvänd tjänst som 

privatpersoner använder sig av när de köper begagnat är blocket.se där 7 av 10 svenskar har 

använt tjänsten (Blocket 2016). 

 

Övergången till mobila betalningar medför en förändring av konsumenternas betalvanor och 

beteende. Rogers (1983) skriver om konsumenters beteenden och förhållningssätt till 

förändringar. Han beskriver hur konsumenter kan kategoriseras beroende på deras inställning 

till innovationer och hur konsumenterna anammar innovationen. De kategorier Rogers (1983) 

föreslår är: innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards. Rogers 

(1983) beskriver även hur den socioekonomiska ställningen hos en individ påverkar vilken 

kategori han eller hon placeras i, ofta klassificeras en individ med högre ställning i samhället 

in i någon av de tidigare kategorierna till exempel innovators eller early adopters. I en studie 

av Lee (2014) undersöks unga vuxna med eftergymnasial utbildning och deras mobilvanor. 

Lee (2014) beskriver att fler unga vuxna med eftergymnasial utbildning har en smarttelefon 

än andra närliggande åldersgrupper vilket innebär att de använder mobila innovationer 

tidigare än andra åldersgrupper. Detta är en indikation på att den undersökta målgruppen har 

tendensen att vara early adopters. En anledning är att dessa unga vuxna har lättare att bli 

influerade av familjer och nära vänner vilket även kan appliceras på anammandet av mobila 

betalningar. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Mobila betallösningar är fortfarande i en utvecklingsfas och många i världen vågar ännu inte 

omfamna den nya teknologin på grund av oro för säkerheten och den personliga integriteten. 

Det som lockar konsumenter till att använda mobila betalningar är fördelarna som denna typ 

av betalningar medför. Exempel på dessa fördelar är enklare och smidigare betalningar samt 

snabbare transaktionstider vid kassan (Dewan & Chen 2005).  

  

Om mobila betalningar ersätter kontanter i det svenska samhället kan det anses vara 

problematiskt ur ett integritetsperspektiv då all information om alla transaktioner kommer 

finnas lagrade (Arvidsson 2013). Detta sker vid kortbetalningar också men mer personlig 

information kommer lagras vid mobila betalningar till exempel e-mail och telefonnummer 

(Hoofnagle, Urban & Li 2012). För vissa grupper i samhället kan problem uppstå till exempel 

för de individer som inte har erfarenhet av teknologi eller som inte har tillgång till den 

hårdvara som krävs. En annan grupp som kan uppleva svårigheter i samband med ett 

kontantlöst samhälle är de personer som bara vistas i Sverige en kortare tid. Detta på grund av 

avsaknaden av ett svenskt personnummer som krävs för de flesta mobila betallösningarna. Det 
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kommer krävas någon teknisk lösning som är applicerbar för alla nationaliteter och dess 

banksystem (Arvidsson 2013).  

 

Berg (2014) beskriver hur endast 1 % av alla transaktioner genomförs med hjälp av mobila 

betalningar. Samtidigt som mindre kontanter används är det de traditionella kortbetalningar 

som ökar. Detta leder till att kortleverantörer kan få en monopolliknande ställning över 

betallösningar vilket leder till att ett fåtal bolag bestämmer vilka avgifter konsumenterna ska 

betala (Alm 2016). En potentiell utmanare till kortbetalningarna är mobila betalningar som 

blir populärare hos det svenska folket (Stabsavdelningen 2016).  

 

Användaren har svårt att uppskatta säkerheten i mobila betallösningar då de inte har den 

tekniska kunskapen som krävs och kan därför inte själva utvärdera säkerheten. Användarna 

brukar istället dra slutsatser om säkerheten utifrån utseendet och utgår därmed från sina 

erfarenheter samt upplevelser med gränssnittet (Kim, Tao, Shin & Kim 2010).   

  

Kim et al. (2010) nämner att mobila betalningar har många fördelar gentemot de traditionella 

betalmetoderna. Trots detta väljer konsumenter de traditionella betalmetoderna på grund av 

sviktande tillit för de mobila betalningarna. Traditionella betalmetoder är till exempel 

kortbetalningar och kontantbetalning. Konsumenterna prioriterar säkerhet och tillit mer än 

fördelarna med en effektivare betalmetod.  

  

Ur dessa problem framstår det att konsumenter fortfarande har svårt att lita på och känna sig 

trygga med att använda mobila betalningar, både från ett säkerhetsperspektiv och från ett 

integritetsperspektiv. Tidigare forskning över hur och varför konsumenter anammar mobila 

betalningar existerar men ofta på en internationell eller nationell nivå. Dock är gruppen högre 

utbildade unga vuxna i kombination med mobila betalningar ett relativt outforskat område.   

 

1.2 Problem och syfte 

Studien har avsikten att identifiera faktorer som påverkar tilliten för mobila betalningar hos 

unga vuxna med högre utbildning. I denna studie är unga vuxna individer mellan 18 år och 29 

år. En individ med högre utbildning definierades i studien som en person som påbörjat eller 

slutfört en eftergymnasial utbildning. För att identifiera de påverkande faktorer och skapa en 

förståelse för konsumenternas tillit för mobila betalningar samt betalvanor genomfördes en 

undersökning. Undersökningen syftade även på att prioritera de påverkande faktorerna och 

bidra med förslag på åtgärder som kan öka tilliten för mobila betalningar. Identifieringen och 

prioriteringen av faktorerna sker för att skapa en större förståelse för hur konsumenternas tillit 

påverkas av faktorerna vid val av mobila betalningar i Sverige. Studien undersöker även om 

konsumentens position i det sociala systemet påverkar rangordningen av faktorerna. För att 

besvara detta har följande forskningsfråga identifierats: 

 

Vilka faktorer påverkar främst tilliten vid valet av mobila betalningar hos unga vuxna med 

eftergymnasial utbildning i Sverige? 

 

Med stöd i ovanstående frågeställning ska denna studie resultera i en förståelse för tilliten 

unga vuxna med högre utbildning har för mobila betalningar och vilka faktorer som påverkar 

tilliten.  
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1.3 Avgränsningar  

Denna studie har gjort ett antal avgränsningar för att stärka syftet och förtydliga vilka 

områden som kommer hanteras samt vilka som inte kommer hanteras. Då syftet med studien 

är att undersöka vilka faktorer som är viktigast för tilliten till mobila betallösningar som ett 

fenomen och inte för specifika betallösningar avgränsas studien från detta. En avgränsning 

från hur de individuella betallösningarna hanteras eller används har nyttjats i denna studie. De 

svar på enkäten där respondenten är yngre än 18 år eller äldre än 29 år kommer inte användas 

som empiriskt underlag för denna studie. Icke myndiga personer, det vill säga personer under 

18 år, har inte full tillgång till de tillgängliga mobila betallösningarna som behandlas i denna 

studie. Därav avgränsas denna studie från respondenter som är under 18 år. Den övre gränsen 

på 29 år motiveras i och med att Berg (2016) också använder detta ålderstak för kategorin 

unga vuxna. Studien fokuserar på tilliten ur en students perspektiv där studien är avgränsad 

till unga vuxna med eftergymnasial utbildning inom Sverige.   

 

1.4 Målgrupp 

Studien är ämnad för akademiker och forskare som är verksamma inom ämnet informatik, 

specifikt mobila betalningar alternativt elektronisk handel. Studien ger en inblick i vad som 

påverkar konsumentens tillit vid val av mobila betallösningar. Denna studies resultat kan även 

nyttjas av leverantörer av mobila betallösningar då de kan förändra sina betallösningar för att 

öka tilliten konsumenterna upplever. Resultatet kan även bidra med information och 

vägledning vid utvecklings-/förbättringsarbete av mobila betallösningar.  
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1.5 Disposition och läsanvisningar 

Genom figur 1 har strukturen för denna rapport visualiserats. Figuren har i syfte att underlätta 

förståelsen av rapportens struktur samt information för läsaren. I inledningen skapas en 

bakgrund till hur mobila betalningar växt fram och dess nuvarande position på den svenska 

marknaden. En beskrivning av de problem som mobila betalningar behöver hanteras 

presenteras samt vad denna rapportens vetenskapliga bidrag är till forskningen. Under metod 

redogörs de val som gjorts under forskningens gång samt motivering till dessa val. Det 

teoretiska ramverket beskriver tidigare genomförd forskning inom området. Här redogörs den 

teori som krävs för att föra en diskussion och för att stödja argumenten som förs senare i 

rapporten. En redogörelse över vilka faktorer som identifierats och dess teori presenteras i 

detta ramverk.  

 

I resultat och analys presenteras den insamlade empirin från enkätstudien. Resultatet har 

jämförts med teorin för att identifiera intressanta samband eller avsaknaden av samband. En 

djupare diskussion kring de resultat som identifierades i samband med analysen finns 

beskrivna under diskussion. De resultat som presenterades och de diskussioner som fördes 

agerade grund för de slutsatser som redogörs i slutsats. En metodreflektion vid slutet av 

slutsats kapitlet beskriver vilka val som kunde gjorts annorlunda och vad som bör vara i 

åtanke vid utförande av liknande studier. 

 

 
Figur 1 Disposition av rapporten 



 

- 6 - 

2 Metod 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt för att utföra forskning, induktion och deduktion. Det 

induktiva angreppssättet beskriver att forskning utförs utan att vara beroende av teori 

(Bryman & Bell 2007). Forskning som utförs genom induktion försöker införa teoretiska 

koncept och mönster från insamlad data (Recker 2013). Induktiva studier genererar 

intressanta och belysande resultat men utan en tydlig koppling mot teorin. Induktiv forskning 

associerar data till teori och förknippas med kvalitativa studier. Det deduktiva angreppssättet 

försöker bevisa den befintliga teorin i verkligheten genom att testa hypoteser. Dessa hypoteser 

deduceras från teorin och är drivkraften för datainsamlingsprocessen. Deduktiv forskning 

kräver att forskaren bygger upp en förståelse över forskningsområdet inom den specifika 

domänen och identifierar sambandet mellan teorin och domänen (Bryman & Bell 2007). För 

att besvara forskningsfrågan nyttjade denna studie ett induktivt angreppssätt. Genom det 

induktiva arbetssättet kan teorier kring denna studies forskningsområde skapas för att besvara 

forskningsfrågan. 

 

Enligt Bryman & Bell (2007) finns det två huvudsakliga metoder för att samla in data. Dessa 

metoder är kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Kvalitativ datainsamling hjälper forskare 

att förstå fenomen inom dess kontext. Metoden är mer inriktad på social forskning och tillåter 

forskare att studera sociala och kulturella fenomen. Kvalitativ datainsamling passar väl in på 

förklarande forskning där området inte nödvändigtvis är helt förstått eller inte är väl utforskat. 

Kvalitativ datainsamling generera en stor mängd data som kan anses vara besvärlig att 

hantera. Men det kan även vara fördelaktigt med en stor mängd data då en stor mängd 

relevant information kan extraheras. 

 

Den kvantitativa metoden fokuserar på att mäta verkligheten. Detta utförs genom att samla in 

data där nummer representerar värden och nivåer (Bryman & Bell 2007). Tolkningen av 

nummer ses som vetenskapligt bevis över fenomen (Recker 2013). Kvantitativ forskning 

karaktäriseras som ett antal steg som leder forskaren linjärt från teori till en slutsats. Det är 

viktigt att etablera riktlinjer för reliabilitet och validitet för att bedöma mätvärdenas kvalitet. 

Metoden baseras på praktiker och normer ur en positivistisk epistemologi där vetenskaplig 

kunskap värdesätts (Bryman & Bell 2007).  

 

Bryman och Bell (2007) beskriver att kvantitativ forskning ofta förknippas med 

hypotestestning men denna förknippning är inte alltid korrekt. De nämner även att forskning 

som utförs kvantitativt inte nödvändigtvis behöver karaktäriseras som teori-testande. 

Forskning som genomförs med experiment nyttjar hypotestestning och överensstämmer med 

den vedertagna beskrivningen av kvantitativ forskning dock är enkätstudier mer utforskande. 

Kvantitativ forskning är mindre driven av hypotestestning än vad som ofta beskrivs. Därav är 

analysen av kvantitativ data ofta mer utforskande och erbjuder möjligheter där nya teorier och 

koncept kan skapas. Recker (2013) nämner att enkäter kan användas för att utföra explorativ 

forskning och skapa en större förståelse för ett specifikt fenomen. I och med att denna studie 

syftar till att prioritera de faktorer som påverkar tilliten för mobila betallösningar är en 

explorativ forskning lämplig. Enkäter och det kvantitativa tillvägagångssättet är lämpliga då 

studien syftar till att mäta verkligheten vilket kan göras med siffror som representerar åsikter. 

Dessa siffor är användbara då studien prioriterar ett antal faktorer och siffror är bättre 

lämpade för att rangordnas.   
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2.1 Litteraturstudie 

Studien började med att en litteraturstudie utfördes för att identifiera och beskriva de faktorer 

som påverkar konsumenters tillit för mobila betalningar. Litteraturstudien som resulterade i 

det teoretiska ramverket används i analysen och diskussionen för att identifiera korrelationer 

mellan empiri och teori.  

 

Relevant litteratur har samlats in genom att söka i elektroniska databaser där till exempel 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter identifierats. Sökningen har skett 

genom att använda sökord och termer som är väl lämpade för det ämne denna studie berör. 

Exempel på sökord som använts är "mobile payments", "adoption of mobile payments", 

"mobila betalningar" och "TAM mobile payments" med flera.  För att öka relevansen av den 

funna litteraturen har resultatet av sökningen sorterats efter högst antal citeringar då litteratur 

med fler citeringar anses ha mer validitet. När relevant och intressant litteratur påträffats har 

vi undersökt litteraturens källor för att upptäcka ytterligare litteratur. Denna process har 

återupprepats tills författarna av denna rapport ansåg att en tillräckligt stor mängd litteratur 

samlats in. Information som agerar underlag för studien har även identifierats via nationella 

myndigheter samt diverse företag som tillhandahåller mobila betalningar.  

 

I samband med insamlingen av litteratur identifierades faktorer som påverkar konsumenters 

tillit för mobila betallösningar. Faktorer hämtades från studier med liknande syfte som denna 

rapport men som utfört forskning på andra geografiska platser och med en annan urvalsgrupp. 

Ett stort antal olika faktorer identifierades och ett urval gjordes för att avgränsa denna studie. 

Urvalet av faktorerna baserades på den tidigare utförda forskningens resultat där författarna 

av forskningsrapporterna beskrev vilka faktorer som har mest inverkan på konsumenters 

beteenden. Utifrån ett större antal forskningsrapporter som berör konsumenters inställning till 

mobila betalningar kunde ett mönster identifieras där vissa faktorer konsekvent blev utsedda 

som de mest inflytelserika faktorerna. De identifierade faktorerna är säkerhet, personlig 

integritet och fördelar med mobila betalningar (Chandra, Srivastava & Theng 2010; Chellappa 

& Pavlou 2002; Dewan & Chen 2005; Duane, O'Reilly & Andreev 2014; Kim et al. 2010; 

Mallat 2007). Några fördelar med mobila betalningar som andra studier identifierat som 

relevanta är enkelhet, snabbhet och användbarhet (Dewan & Chen 2005). Det är dessa 

faktorer som agerade underlag för vår empiriska insamling. 

 

2.2 Enkätstudie 

Bryman och Bell (2007) nämner ett flertal tekniker för att bedriva kvantitativ forskning. Till 

exempel strukturerade intervjuer eller enkäter kan användas för att samla in data om 

respondenternas beteenden, attityder och bakgrunder. En nackdel med intervjuer är 

involveringen av den mänskliga faktorn som kan påverka respondentens svar. Enkäter 

däremot påverkas inte av denna felkälla då alla respondenter får samma frågor presenterat för 

sig på samma sätt. Respondenternas svar på enkätens frågor kan dock påverkas beroende på 

respondentens tolkning av frågorna. 

 

Denna studie använde enkäter för att samla in empiri då syftet med studien var att bekräfta 

vilka faktorer som påverkade konsumenterna mest när de betalar via mobila betallösningar. 

En fördel med enkäter är att det ofta går snabbare att bearbeta responsen från enkäter än för 

andra datainsamlingsmetoder inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2007). Då urvalet 

av respondenter för denna studie var geografiskt utspridda var enkäter ett väl lämpat verktyg 

då de är geografiskt oberoende. På grund av studiens behov av att omfatta en stor mängd 



 

- 8 - 

respondenter från olika geografiska platser motiveras författarnas val av att genomföra en 

enkätstudie.  

 

Det finns två kategorier av frågor för enkäter, öppna och stängda frågor. Öppna frågor är 

frågor där respondenten svarar med fritext jämfört med stängda frågor där respondentens 

svarsmöjligheter är begränsade till att enbart välja mellan ett antal förutbestämda alternativ. 

Denna typ av frågor är mer tidskrävande för respondenterna att besvara enkäten. Enkätstudien 

består av stängda frågor som har ett antal fördelar gentemot öppna frågor. Det är lättare att 

jämföra svaren från stängda frågor eftersom alla svarsalternativen är fasta och därmed finns 

det ett begränsat antal svar. De fasta svarsalternativen bidrar till att förtydliga och förenkla 

tolkningen av frågan för respondenten (Bryman & Bell 2007).  

 

Det finns många mätinstrument för att mäta hur människor förhåller sig till varandra och 

utifrån mätresultaten kan en skala av värden bildas (Robson 2011). Det som mäts är 

människors ställning till ett problemområde genom att besvara frågor kring området. Robson 

(2011) lyfter även fram att ett problemområde inte kan besvaras av övergripande frågor utan 

kräver ett flertal frågor som tillsammans bildar en uppfattning av respondentens ställning. 

Enkäten konstruerades med detta i åtanke.  

 

Likertskalan är en indikator på respondentens ställning till det ställda problemområdet. Skalan 

består av siffror beroende på önskad precision, ofta mellan 1-5 eller 1-7 (Bryman & Bell 

2007). Likertskalan anses vara ett enkelt verktyg för att samla in respondenters verkliga 

åsikter. Med hjälp av skalan samlas data in från respondenterna som är jämförbar och 

lättanalyserad. Enkäter som nyttjar likertskalan har tendensen att se mer intressant ut för 

respondenten vilket kan bidra till ökad svarsfrekvens (Robson 2011).  

 

White och Mackay (1973) beskriver att likertskalan har mottagit en del kritik. Resultat från 

enkäter som utnyttjar skalan 1-5 påverkas av respondentens dogmatism. Individer som är mer 

dogmatiska tenderar att välja extremerna av skalan medans individer som är mindre 

dogmatiska väljer ett mer neutralt värde. Detta kan ge en missvisande bild av hur 

respondenterna tänker. En annan faktor som kan vara problematisk i samband med 

användandet av likertskalor är att respondenterna kan vara positivt eller negativt inställda till 

svarsalternativen i skalan innan respondenten läst frågan. Vissa individer tenderar att välja 

den positiva delen av skalan medans vissa är generellt mer negativa och lämnar således svar 

som efterspeglar det.  

 

Willits, Theodor och Luloff (2016) skriver att det finns en myt om att det mittersta värdet i en 

likertskala som representerar en neutral ställning till frågan är onödigt. Myten menar på att 

detta värde kan utelämnas från studier då det inte bidrar med användbar data för analysen. 

Willits, Theodor och Luloff menar att detta svarsalternativ är ett valitt mätvärde i situationer 

där respondenten inte har någon kunskap eller åsikt. Att inte erbjuda respondenterna detta 

alternativ hade tvingat dem att besvara frågan felaktigt.  

 

I denna studie valde vi att använda oss av skalan 1-5 då det bedömdes vara tillräckligt precist 

för studiens syfte. De frågor i enkäten som nyttjar likertskalan är formulerade i påståenden där 

respondenten tar ställning till påståendet genom att hålla med eller att inte hålla med. 

Resultatet från pilotstudien visade att den tilltänka urvalsgruppen förstod och besvarade 

enkäten sanningsenligt. Vi såg inga tendenser på ett dogmatiskt beteende hos respondenterna.   
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Enligt Bryman och Bell (2007) bör forskare överväga att använda befintliga frågor från 

tidigare utförda studier. Dessa frågor bör användas om frågorna genomgått en pilotstudie samt 

har validerats. Ytterligare en fördel med att använda befintliga frågor är att resultatet av 

studierna kan jämföras. På grund av ovanstående fördelar motiverade författarna av denna 

studie valet av att delvis använda befintliga frågor i denna studies enkät.  

 

I samband med insamlingen av relevant litteratur identifierades ett antal studier som 

genomförts inom ämnet där enkäter använts för att samla in empiriskt material. Dessa studiers 

enkäter granskades och analyserades för att identifiera de frågor som är relevanta för denna 

studie. Frågorna modifierades för att säkerställa att frågorna genererade en respons från 

respondenterna som kunde skapa en god empirisk grund. Utöver de frågorna som identifierats 

från tidigare utförd forskning skapades kompletterande frågor för att samla in ytterligare 

information. Dessa frågor framställdes med grund i det teoretiska ramverket för att skapa 

frågor som kunde bekräfta vilka faktorer som var viktigast för konsumenten vid mobila 

betalningar.  

 

Ur Chandra, Srivastava och Thengs (2010) studie inhämtades inspiration för att formulera 

frågor kring säkerhet, användbarhet och enkelhet. Exempel på frågor som formulerades med 

hjälp av studien är: 

 

Fråga 9: Jag tycker att mobila betalningar har tillräckligt med säkerhet för att jag ska känna 

mig trygg när jag betalar. 

 

Fråga 15: Jag litar på att de lagar och regler som finns skyddar mina personliga uppgifter vid 

genomförande av mobila betalningar. 

 

Phonthanukitithaworn, Sellitto och Fongs (2016) studie har agerat stöd för de ovanstående 

formulerade frågor samt inspiration för ytterligare frågor som berör de identifierade 

faktorerna. Följande frågor är exempel som har formulerats med hjälp av 

Phonthanukitithaworn, Sellitto och Fongs (2016) studie: 

 

Fråga 13: Jag litar mer på betallösningar om de är rekommenderade av mina vänner.  

 

Fråga 22: Jag tycker att mobila betalningar är enkla att genomföra. 

 

2.3 Pilotstudie 

En pilotstudie säkerställer att de framtagna frågorna i enkäten är operationella och tolkas på 

det avsedda sättet av respondenterna. Pilotstudien säkerställer även att mätinstrumentet 

fungerar som avsett (Bryman & Bell 2007). Enligt Robson (2011) kan pilotstudier vara av stor 

vikt när forskning baseras på enkäter. 

 

På grund av dessa fördelar utfördes en pilotstudie för att säkerställa och kontrollera att 

mätinstrumentet fungerar som planerat. Genom att använda oss av frivilliga respondenter som 

uppfyllde urvalskriterierna kunde snabb respons inhämtas. 10 respondenter svarade på 

pilotstudien och deras feedback samlades in för att förbättra enkäten innan den skickades ut 

till alla respondenter. Pilotstudien användes även för att identifiera frågor som genererar 

identisk respons från alla respondenterna. 
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Resultatet från pilotstudien analyserades och ett antal problem identifierades. Vissa 

respondenter i pilotstudien påpekade att vissa frågor var svårtolkade då de var dubbelnegativa 

samt ett antal tvetydiga formuleringar identifierades. Dessa problem åtgärdades och 

kontrollerades med de respondenterna som tidigare identifierade problemen. I samband med 

pilotstudien granskades respondenternas svar för att se om de var dogmatiska eller om 

respondenterna valde att välja det neutrala alternativet i likertskalorna. Inga tendenser till 

dogmatiskt beteende eller att respondenterna besvarade all frågor med neutrala svar kunde 

identifieras. Med pilotstudiens resultat som stöd bedömdes enkäten vara funktionell och 

delades ut till respondenter.  

 

2.4 Urval av respondenter 

För pilot- och enkätstudien krävs ett urval av respondenter. Urvalsprocessen är oundviklig vid 

genomförandet av kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2007). Denna studie fokuserar på att 

undersöka vilka faktorer som påverkar användningen av mobila betalningar hos unga vuxna 

mellan 18 till 29 år som också har en avslutad eller påbörjad eftergymnasial utbildning. Denna 

grupp individer är även en av de grupper som använder mobila betalningar mest och således 

är det mest sannolikt att denna grupp har kunskaper inom det undersökta området (Davidsson 

& Findahl 2016). På grund av att de unga vuxna har större erfarenhet inom mobila betalningar 

samt att denna åldersgrupps användning av mobila betallösningar i Sverige inte är väl 

undersökt nyttjas dessa urvalskriterier. Enkäten skickades ut till respondenter vid ett antal 

olika högskolor/universitet i Sverige för att öka generaliserbarheten i resultatet. Anledningen 

till att enkäten skickades ut vid lärosäten är på grund av god tillgång till respondenter som 

stämmer överens med de urvalskriterier studien förlitar sig på.  

 

Med utgångspunkt i denna studiens omfattning bedömdes det att cirka 100 besvarade enkäter 

skapade ett tillräckligt stort underlag för att en välgrundad analys skulle kunna framställas. 

Bryman och Bell (2007) beskriver svårigheter i att bestämma storleken på urvalet av 

respondenter som krävs för att resultatet ska kunna generaliseras till populationen. Två av de 

viktigaste faktorerna som påverkar urvalets storlek är tid och kostnad. Denna studies 

målsättning för antalet respondenter fastställdes med dessa två faktorer i åtanke, vilket 

resulterade i en målsättning på 100 svar från respondenter. Detta bedöms vara lämpligt på 

grund av den kortare tidsperioden som denna studie genomfördes under samt de begränsade 

resurser som studien hade att tillgå.  

 

Ett av de vanligaste problemen som uppstår i samband med enkätundersökningar är att 

svarsfrekvensen är låg (Recker 2013). För att öka svarsfrekvensen har denna studie tagit 

hänsyn till ett antal åtgärder som Bryman och Bell (2007) beskriver. En introduktion som 

informerar om studiens syfte samt varför respondenten blivit utvald till att besvara enkäten 

fanns med i enkäten för att förmedla värdet av respondentens svar. Tydliga instruktioner och 

en väldesignad struktur utnyttjades för att öka svarsfrekvensen. Enkäten designades med 

åtanke på respondenternas begränsade tid och därmed ställdes bara frågor av ytterst relevans 

för studien.  

 

Enkäten skickades ut till respondenter i Sverige där respondenter som uppfyller 

urvalskriterierna fick besvara enkäten. Antalet som bortföll ur studien är okänt på grund av 

den metod som användes för att dela ut enkäten till potentiella respondenter. Enkäten delades 

ut via en social plattform, Facebook. Enkäten spreds i kontaktnät där det inte var möjligt att 

kontrollera hur många som sett inbjudan till enkätstudien. Enkäten skickades till individer vid 

fem olika lärosäten utspridda i Sverige som sedan spred enkäten till potentiella respondenter 
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vid respektive lärosäte. Enkäten spreds även via Högskolan i Borås utbildningsplattform och 

delades ut till vår tilltänkta urvalsgrupp. Totalt besvarade 130 personer den utskickade 

enkäten av dessa var det 114 giltiga svar. 16 svar bortföll ur studien på grund av att 

respondenterna inte uppfyllde urvalskriterierna alternativt att deras svar inte var fullständiga. 

sex av de 16 ogiltiga svaren bortföll på grund av respondenten svarade att de inte har använt 

mobila betallösningar innan och således har de inga åsikter om mobila betalningar. åtta 

respondenter bortföll på grund av de var äldre än 30 år. Slutligen bortföll två respondenter på 

grund av de inte hade en eftergymnasial utbildning.   

 

2.5 Dataanalys  

En kvantitativ dataanalys genomfördes på den insamlade datan. Responsen från enkätstudien 

matades in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS är ett program som 

används för att analysera kvantitativ data. SPSS kan hantera både univariat och bivariat 

analyser. En univariat analys kan användas för att till exempel kunna se frekvensen av mobila 

betalningar. Bivariat analys kan användas för att undersöka samband mellan två variabler. 

Exempelvis sambandet mellan upplevd säkerhet och faktisk säkerhet vid mobila betalningar. 

Inom bivariat analys finns ett antal nyckeltal som beskriver relationens styrka och andra 

samband (Bryman & Bell 2007). Denna studie utnyttjar både univariat och bivariat analys för 

att undersöka enkla samt mer komplexa samband mellan faktorer.  

 

Bryman och Bell (2007) beskriver svårigheter med att en studies resultat baseras på ett mindre 

urval av respondenter. Bryman och Bell (2007) anser att sannolikheten är låg för att det 

resultat som sammanställs kan ge en rättvis representation för populationen. Detta är en faktor 

som påverkar graden av reliabilitet resultatet av enkätstudien har. 

 

Respondenterna delades in efter Rogers (1983) kategorier. Enkäten bestod av ett avsnitt med 

frågor som gav information om vilka karaktäristiska drag respondenterna har. Dessa 

karaktäristiska drag användes för att placera respondenten i en av de kategorier som Rogers 

(1983) föreslår. Detta gjordes för att se samband mellan personens syn på innovationer och 

tillit för mobila betalningar. Respondenterna kategoriserades baserat på deras svar i enkäten 

där de grupperades enligt tabellen nedan.  

 

Frågorna som berör Rogers (1983) kategorier är: F5: Jag är bland de första att testa den 

senaste tekniken. F6: Jag är den som ofta rekommenderar ny teknik till mina vänner och 

familj. F7: Jag spenderar mycket tid och pengar på att alltid ha den senaste tekniken. F8: Jag 

umgås ofta med människor som använder ny teknik i samma utsträckning som jag själv gör. 

 

 

Tabell 1 Indelning av respondenter - mall 
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Om en respondents svar inte överensstämde med mallen ovan granskades deras svar och 

jämfördes mot den beskrivning Rogers (1983) har angett om varje kategori. Efter 

utvärderingen av respondentens svar med grund i teorin placerades respondenten in i en 

kategori. Värdena i tabell 1 motiveras med grund i Rogers (1983) beskrivning av 

kategorierna. Innovators beskrivs av Rogers (1983) som en grupp individer som är de första 

att använda ny teknik och spenderar mycket tid och pengar på detta, därav är fråga 5 och 7 

viktiga för denna grupp. Innovators kommunicerar ofta med sina jämlikar oavsett geografiskt 

avstånd, fråga 8 undersöker detta och det krävs ett svar där respondenten håller med för att 

kunna klassificera honom eller henne som innovators.  

 

Early adopters är precis som innovators bland de första att testa ny teknik samt att de 

spenderar mycket tid och pengar på detta intresse (Rogers 1983). Dock är de inte före 

innovators vilket betyder att om respondenten valde ett högt värde på svarsalternativet för 

fråga 5 kan de kategoriseras som early adopters. Rogers (1983) nämner även att early adopters 

ofta rekommenderar ny teknik till andra individer vilket innebär att fråga 6 är av stor 

betydelse för denna grupp.  

 

Early majority är enligt Rogers (1983) en grupp individer som inte tar en ledande position vid 

anammande av innovationer dock interagerar de frekvent med sina jämlikar. Detta innebär att 

fråga 8 är av stor betydelse för denna grupp, fråga 7 är inte lika viktig för kategorin därav är 

värdet som accepteras mer flexibelt. Rogers (1983) nämner även att early majority ofta följer 

early adopters därav är vissa av värdena med i båda kategorierna men kategorierna skiljer sig 

på fråga 5. Late majority är de som anammar ny teknik efter majoriteten av det sociala 

systemet har gjort det. Denna grupp har låg åsiktspåverkan vilket leder till att fråga 6 bör 

besvaras med ett lågt värde för denna grupp. Late majority har relativt begränsade resurser, 

detta undersöker fråga 7 och respondenterna som placeras i denna kategori bör svara med ett 

lågt värde.  

 

Den sista kategorin Rogers (1983) föreslår är laggards som är en grupp där innovationer 

anammas sist. Denna grupp har ingen åsiktspåverkan och rekommenderar inte ny teknik till 

kompisar eller familj, därav bör svaret på fråga 6 vara lågt för de respondenter som 

klassificeras som laggards. Laggards har väldigt begränsade resurser vilket innebär att alla 

beslut om att införskaffa ny teknik måste vara välgrundad (Rogers 1983). Svaret på fråga 7 

bör således vara lågt. Eftersom laggards är de sista som anammar en innovation bör de 

respondenter som ska klassificeras som laggards svara med ett lågt värde på fråga 5. 

 

En kontroll av den interna reliabiliteten utfördes på de frågor som användes för att klassificera 

respondenterna enligt Rogers (1983) kategorier. Målet med att kontrollera den interna 

reliabiliteten på dessa frågor är för att de mäter samma fenomen. Kontrollen utfördes genom 

att beräkna Cronbachs alfa med hjälp av SPSS. Resultatet blev 0,715 vilket enligt Bryman och 

Bell (2007) är ett acceptabelt värde.  

 

Genom att skapa korstabeller kan två variabler analyseras där det går att identifiera hur ofta 

respondenter i en variabel förekommer i en annan variabel. Robson (2011) beskriver att 

korstabeller är enklare att tolka om en variabel har färre svarsalternativ. För att skapa 

korstabellerna användes analysprogrammet SPSS och dess inbyggda funktion. Resultatet som 

identifierades efter en analys av korstabellerna skapade ett underlag som låg till grund för 

slutsatserna i denna studie.  
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2.6 Etik 

Etik är en viktig faktor när forskning utförs (Recker 2013). Det finns etiska frågor som denna 

enkätstudie förhåller sig till. Alla respondenter har informerats om studiens syfte och mål 

innan de påbörjade enkäten där de medger att deras respons får användas som underlag till 

studiens resultat samt att resultatet kan publiceras offentligt. All respons har anonymiserats 

innan den sammanställdes och presenterades. Respondenternas identitet och svar kommer inte 

förmedlas vidare utanför studiens nyttjande. Dessa förhållningssätt är i riktlinje med det 

Bryman och Bells (2007) diskussion resulterar i. Etiska frågor lägger stor vikt vid öppen och 

ärlig kommunikation kring forskningen. Google Forms som är verktyget vi använde för att 

samla in enkät svaren är även verktyget som har lagrat de insamlade svaren till dess att de 

överfördes till SPSS för analys. Denna studie har inte avsikten att manipulera resultatet på 

något vilseledande sätt.  

 

I denna studie finns det några val som kan ses som oetiska. Ett exempel på det är att alla 

frågor i enkäten är obligatoriska. Dock är inte enkäten obligatorisk utan respondenterna väljer 

själva om de vill besvara enkäten eller ej. Enkäten är helt anonym och de svar respondenterna 

gav kan inte användas för att på något vis skada eller kränka respondenterna. Detta väger upp 

för de val som kan ses som oetiska. Svaren kan heller inte spåras tillbaka till de ursprungliga 

respondenterna för att identifiera deras identitet. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Recker (2013) ska en studie uppnå en hög grad av validitet och reliabilitet för att 

studien ska vara trovärdig. Bryman och Bell (2007) påpekar att om inte resultatet från en 

studie är tillförlitligt kan resultatet inte vara valitt. Tillförlitligheten handlar om hur 

reproducerbart resultatet är. Reproducerbarheten leder till att resultatet även är koncist. Det 

finns ett flertal problem som påverkar reliabiliteten av resultatet. Problemen härstammar från 

dåligt formulerade frågor som är för generella och tvetydiga. Problematiken kan även bero på 

att respondenterna inte är kvalificerade nog för att besvara frågorna.  

 

Intern reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2007) en viktig del vid validering av reliabilitet. 

Intern reliabilitet handlar om de mätskalor som används vid insamling av data för att se 

korrelationer mellan de valda mätområdena. En beräkning av Cronbachs alfa genomfördes på 

ett urval av frågor från enkätstudien för att kontrollera den interna reliabiliteten. Bryman och 

Bell (2007) nämner att stabilitet är en del av reliabilitet och att det finns problematik med att 

testa stabiliteten. Stabilitet beskrivs som två separata mätningar vid olika tidpunkter men med 

samma respondenter och samma insamlingsform. De problem som Bryman och Bell (2007) 

beskriver som berör stabiliteten är att respondentens svar kan påverkas mellan mätningarna. 

Respondenten kan påverkas av första mätningen, förändrade förutsättningar eller finansiella 

aspekter. På grund av denna studies uppbyggnad kan inte ett test av stabiliteten genomföras då 

respondenterna påverkas av för många faktorer som studien inte kan styra.  

 

Validitet är korrelationen mellan det studien vill mäta och det som faktiskt mäts (Bryman & 

Bell 2007; Recker 2013). Det finns olika typer av validitet som till exempel validiteten av 

mätvärdena, intern validitet och extern validitet. Validiteten av mätvärden kontrolleras ofta 

vid kvantitativa datainsamlingsmetoder för att säkerställa att mätvärdet verkligen reflekterar 

det koncept som mätvärdet ska representera. Validiteten av mätvärden har relationer till 

reliabiliteten vilket kontrolleras i denna studie med hjälp av Cronbachs alfa. Extern validitet 

handlar om validiteten för resultatet utanför studien, det vill säga om resultatet är 

generaliserbart. Den externa validiteten kan stärkas med hjälp av avgränsningar i urvalet av 
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respondenterna (Bryman & Bell 2007). Denna studie använde ett selektivt urval för att stärka 

validiteten. 

 

2.8 Metodöversikt 

I figur 2 visas flödet av denna studiens metoduppbyggnad. Syftet med figur 2 är att förtydliga 

det tillvägagångssätt studien nyttjat.  

 

 
Figur 2 Metodöversikt 

  



 

- 15 - 

3 Teoretiskt ramverk 
Flera aktörer som tillhandahåller mobila betallösningar har haft mer eller mindre lyckade 

försök på att skapa en betallösning. En stor faktor till att vissa lösningar var mindre lyckade 

var på grund av att användarna inte använde den erbjudna lösningen då det fanns andra 

smidigare sätt att betala. En annan stor faktor som oroade potentiella användare var 

säkerhetsproblem (Linck, Pousttchi & Wiedemann 2006). Idag finns dock ett antal tjänster för 

den svenska marknaden till exempel Swish och Seqr. WyWallet är en mobil betallösning som 

också är tillgänglig på den svenska marknaden. WyWallet hanterar köp i online butiker, 

tjänsten hanterar ej köp i fysisk butik (WyWallet 2017). 

 

Definitionen av en mobilbetalning är: en transaktion genomförd mellan betalare och 

mottagare från en mobil enhet som till exempel en smarttelefon eller enhet med liknande 

funktionalitet (Mallat 2007). Transaktionen är elektronisk och kan ske genom en mellanhand 

eller direkt till mottagaren. Mobila betalningar kan användas vid köp av digitalt innehåll som 

till exempel ringsignaler, musik eller spel. Ett annat scenario då mobila betalningar kan 

användas är vid köp av parkerings-, buss- eller tågbiljetter (Dahlberg, Mallat, Ondrus, & 

Zmijewska 2008). Mobila betalningar kategoriseras in i två olika kategorier, fjärrbetalning 

och kontaktlös betalning (Taylor 2016).   

 

Fjärrbetalning syftar på en tjänst för att betala på distans. Tjänsten resulterar i en 

mobilapplikation som betalningsmottagaren är ansvarig för. Transaktioner överförs via en 

internetuppkoppling och kräver en mobil enhet med internetuppkoppling. För att nyttja 

tjänsten krävs det att användaren registrerar sig innan betalningar blir tillgängliga. I den 

mobila applikationen kan tillgångar lagras, överföras och förbrukas. Tillgångarna överförs 

från användarens personliga bankkonto och överföringen kan ske direkt vid transaktionen 

(Taylor 2016).  

 

Kontaktlös betalning sker likt fjärrbetalning via en mobil enhet. Tekniken baseras på NFC 

eller radio frequency där den mobila enheten kommunicerar med betalterminalen. 

Konsumenten håller enheten ett par centimeter från betalterminalen för att genomföra 

transaktionen (Slade, Williams, Yogsesh & Park 2015). Kontaktlös betalning genom en mobil 

enhet har fördelen att fungera parallellt med kontaktlösa kortbetalningar då de utnyttjar 

samma NFC teknik och kan därmed använda sig av samma betalterminaler (Madlmayr et al. 

2008; Seqr u.å.b).  

 

De tidigare identifierade faktorerna säkerhet, personlig integritet och fördelar med mobila 

betalningar påverkar tilliten konsumenter har för mobila betallösningar. Konsumententerna 

litar inte alltid på företag som bedriver sin verksamhet över internet. Detta beror på en mängd 

faktorer som till exempel rykte eller varumärke. Utöver detta är internet som ett medium 

beroende av tillit från båda parterna i en transaktion. Detta innebär att tilliten konsumenter 

upplever kan influeras positivt av högre upplevd säkerhet och personlig integritet (Chellappa 

& Pavlou 2002). Chandra, Srivastava och Theng (2010) argumenterar för att den upplevda 

enkelheten och användbarheten är en viktig faktor som påverkar tilliten. Betallösningar som 

är enkla att använda har en större chans att bli adopterade av konsumenterna, dessa 

betallösningar upplevs även som användbara. Dewan och Chen (2005) har i sin studie 

identifierat att konsumenterna visar på en viss nivå av oro för sin personliga integritet. 

Konsumenterna är mest oroliga för att företagen samlar in för mycket personlig information 

och att den används för oetiska syften.  
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Duane, O'Reilly och Andreev (2014) beskriver att om en mobil betallösning ska vara 

framgångsrik måste den vara användbar, enkel att använda men mest av allt säker att använda. 

Konsumenternas tillit påverkas av den upplevda säkerheten som de känner för betallösningen, 

om god säkerhet kan garanteras av leverantören som också på ett tydligt sätt marknadsför den 

goda säkerheten ökar tilliten konsumenterna känner för betallösningen. Även hur personliga 

uppgifter hanteras är kritiskt för konsumenter. Konsumenterna är ovilliga att dela med sig av 

sina personliga uppgifter då dessa uppgifter kan användas till andra syften. Kim et al. (2010) 

nämner att konsumenterna är extremt känsliga kring de risker som berör personlig integritet 

och informationssäkerhet.  

 

Mobila betalningar kräver en internetuppkoppling för att kunna genomföras. I den svenska 

befolkningen är det 78 % som har tillgång till internet via mobilen. 65 % av de personer som 

har tillgång till internet via mobilen nyttjar denna funktion dagligen (Davidsson & Findahl 

2016). Transaktionen för mobila betalningar genomförs via internet och tillgången till internet 

möjliggör mobila betalningar oavsett geografisk position (Taylor 2016). 

 

Davidsson och Findahl (2016) visar på statistik om internetvanor bland Sveriges befolkning. 

Denna statistik visar bland annat att studenter spenderar i genomsnitt 40 timmar i veckan på 

internet. Detta gör studenter till vana internetanvändare. Dock är det viktigt att notera att den 

tid studenterna spenderar på internet och arbetar med sina studier är inkluderat i beräkningen 

av den rapporterade tiden. 

 

Statistiken visar att i takt med att användandet av kontanter minskat sedan 2014 har 

betalningar genom mobilen ökat. Dock sker inte ökningen och minskningen i samma takt. Det 

är ett tecken på att de som slutar använda kontanter övergår till en annan form av betalning än 

mobila betalningar. Trots att mobila betalningar ökar visar statistiken att befolkningen 

föredrar kortbetalning vid köp i butiker, parkering, e-handel och restauranger. Mobila 

betalningar är mer använda vid betalningar mellan privatpersoner (Berg 2016).  

 

Från år 2015 till år 2016 har antalet personer som har högt förtroende för mobila betalningar 

ökat från 37 % till 55 % bland svenska befolkningen. Bland gruppen unga vuxna, som Berg 

definierar som 16 till 29 år, är det 65 % som har högt förtroende för mobila betalningar. Dock 

är mobila betalningar fortfarande en av de betallösningar som befolkningen har lägst 

förtroende för. Upp emot 40 % upplever mobila betalningar som osäkert och anser att det 

finns brister i tekniken (Berg 2016).  

 

3.1 Upplevd säkerhet  

Säkerhet vid transaktioner är inget nytt koncept och har alltid varit en viktig del för 

användarna av betallösningar. Försäljare som inte har ett gott rykte har konsumenter alltid 

haft bristande tillit för vilket även påverkar valet av betallösning. Detta stämmer även för 

transaktioner över internet (Damghanian, Zarei & Kojuri 2016). Upplevd säkerhet är 

definierat som graden av den uppfattade känslan av procedurens säkerhet ur konsumentens 

synsätt. Att konsumenten känner sig säker är en avgörande faktor för om konsumenten 

genomför köpet eller ej (Linck, Pousttchi & Wiedemann 2006).  

 

Chellappa och Pavlou (2002) lyfter fram att säkerhet kring elektroniska transaktioner är olika 

för varje konsument och att säkerhet är en viktig faktor som påverkar konsumentens beslut. 

Konsumenters tillit för mobila betalningar påverkas beroende på den upplevda säkerheten. 
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Chellappa och Pavlou (2002) menar att konsumenter måste uppleva att betalningsmetoden är 

säker för att känna sig trygga vid användandet.  

 

I en studie av Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) undersöks skillnaden på objektiv 

säkerhet och subjektiv säkerhet från en konsuments perspektiv. Slutsatsen som Linck, 

Pousttchi och Wiedemann (2006) kommer fram till är att den objektiva säkerheten inte 

markant påverkar valet av att genomföra en betalning genom en mobil betaltjänst. 

Konsumentens uppfattning, den subjektiva synen, av säkerhet är avgörande för konsumentens 

benägenhet att använda mobila betallösningar. Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) 

menar att om leverantörer av mobila betallösningar förmedlar information om säkerheten av 

mobila betalningar skulle det leda till att konsumenterna får en bättre subjektiv syn på 

säkerheten. 

 

Kim et al. (2010) beskriver att konsumenters tillit för mobila betalningar påverkas av 

bristande teknisk kunskap hos konsumenten. När konsumenten inte förstår den 

bakomliggande teknologin som används i samband med mobila betalningar minskar tilliten de 

känner för betalmetoden. Detta bidrar till Linck, Pousttchi och Wiedemanns (2006) 

resonemang om varför den objektiva säkerheten inte har lika stor inverkan på konsumentens 

tillit för mobila betalningar. Konsumentens upplevda säkerhet påverkas snarare av andra 

faktorer som till exempel utseendet, tidigare erfarenheter och upplevelser med liknande 

tjänster och varumärket (Kim et al. 2010). Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) samt 

Arvidsson (2014) nämner att mobila betaltjänster som marknadsförs med hjälp av trovärdiga 

bankers varumärken har lättare att få konsumenternas tillit. 

 

Mobila betallösningar lider av säkerhetsproblem i och med att betalmetoden är på 

konsumentens mobila enhet. Enheten kan utsättas för stöld, bedrägeri eller att den går sönder. 

Men de viktigaste delarna av säkerheten är enligt Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) 

kryptering, konfidentialitet och autentisering. Dessa tre säkerhetsmekanismer är det som 

konsumenter värdesätter mest i samband med mobila betalningar. Konfidentialitet innebär att 

konsumentens personliga information inte delas med obehöriga individer samt att den är 

säkert lagrad. Med kryptering menar Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) att den data 

som är insamlad eller som överförs via internet ska vara oläsbar utan rätt nyckel. 

Autentisering är användandet av en personlig kod som måste matas in för att en betalning ska 

kunna genomföras. I Linck, Pousttchi och Wiedemanns (2006) studie nämnde de tillfrågade 

att PIN-koder eller transaktionsnummer var bra tillvägagångssätt för att förhindra obehöriga 

transaktioner.  

 

3.2 Integritet 

Mobila betalningar möjliggör transaktioner med vem som helst, allt från en försäljning av 

begagnade varor till en taxi resa. Denna typ av betalningar har förenklat processen med att 

sälja och köpa varor eller tjänster. Dock medför betalmetoden problem som måste förstås och 

hanteras för att garantera konsumentens integritet (Kirby 2015). För att genomföra en 

transaktion med mobila betallösningar krävs information likt de traditionella kortbetalningar 

men även ytterligare information som till exempel e-mail och telefonnummer. Den 

information som transaktionen innehåller kan mottagaren använda för oetiska syften. Exempel 

på oetiska handlingar kan vara att sälja datan till den som betalar mest eller utnyttja datan för 

att skicka ut riktad reklam (Hoofnagle, Urban & Li 2012).  
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Kirby (2015) kompletterar Hoofnagle, Urban och Lis (2012)  lista med information som krävs 

för att genomföra mobila betalningar och kompletterar den med konsumentens geografiska 

position och betalningspreferenser. Denna information kan säkra köp via mobila betalningar 

då mer personlig och unik information krävs för att genomföra köp. Men det är också viktigt 

att konsumenternas data hanteras med hög säkerhet och integritet då den sparade 

informationen kan bli utsatt för dataintrång och således hamna i orätta händer. En annan 

problematik är att konsumenten inte vet vem som har tillgång till den data som är sparad om 

dem.  

 

Den problematik som innebär att privatpersoner inte har kontroll över sin personliga 

information kommer att åtgärdas i mitten av 2018 då en ny EU-lag träder i kraft. Lagen som 

kallas dataskyddsförordningen (GDPR) värnar om de mänskliga rättigheterna och rätten till 

respekt för privat- och familjelivet. Lagen möjliggör för privatpersoner att kontrollera vilken 

personlig information företag har om dem och vem som har åtkomst till den. De personer vars 

data hanteras av företag har rätt att i vissa fall ändra, radera eller blockera sina uppgifter men 

även flytta eller begära ut sina uppgifter (Datainspektionen 2017).   

 

För att skydda människor och deras personliga integritet från kränkning på internet finns 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen omfattar behandling av personuppgifter inom 

Sverige och gäller även helt eller delvis automatiserad hantering och behandling av 

personuppgifter. Mobila betalningar uppfyller kriterierna då transaktioner genomförs 

automatiskt och det i transaktionen sker utbyte av data innehållande personuppgifter. Lagen 

skyddar personuppgifter från att spridas eller användas utanför den aktuella transaktionen.  

 

Att använda en mobil i en butik för att genomföra köp eller använda mobilen som en 

utcheckningsstation där de önskade varorna skannas direkt i mobiltelefonen skapar också 

problematik kring den personliga integriteten. Butiker som använder denna teknik kan spåra 

sina kunder och tillåter butiken att skapa profiler av sina kunder. Dessa profiler kan innehålla 

information om vad kunden brukar köpa och hur kunden tänker vid köp. Tekniken som tillåter 

spårning av kunderna används även utan att köp genomförs där datan kan användas för att 

försöka påverka kunden så att de slutför köpet. Spårningen av kunderna är problematisk med 

tanke på att kunderna inte alltid vet att detta utförs samt hur deras information hanteras och 

vem som kan se den (Aloysius, Hoehle & Venkatesh 2016).  

 

Ett problem som växer fram i takt med att kontanter försvinner från samhället är att 

konsumenter tvingas till att använda alternativa betallösningar som till exempel mobila 

betalningar. I och med att alla mobila betalningar är spårbara leder denna migration till att den 

anonymitet som finns i samband med kontantanvändandet kommer elimineras. Genom 

användandet av mobila betalningar riskerar konsumenterna att utsätta sin integritet för fara 

(Arvidsson 2013). I en studie genomförd av Dewan och Chen (2005) framkommer det att 50 

% av konsumenterna är oroliga för att leverantörer av mobila betallösningar sparar för mycket 

personlig information om dem.  
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3.3 Fördelar med mobila betalningar 

I en studie av Dewan och Chen (2005) undersöktes fördelar med att använda mobila 

betalningar. Undersökningen genomfördes i USA där de identifierade ett antal fördelar som 

mobila betalningar medför. Användbarhet, enkelhet, snabbhet och bekvämlighet är några 

fördelar som Dewan och Chen (2005) lyfter fram som viktiga för konsumenterna.   

 

Användbarhet är definierat som den potentiella konsumentens subjektiva tro på att 

användandet av en specifik betallösning skulle förbättra hans eller hennes arbete i ett 

organisatoriskt kontext (Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández & Muñoz-Leiva 2014). 

Rogers (1983) har beskrivit användbarhet som till vilken utsträckning en innovation är 

uppfattad som bättre än sin föregångare.   

 

Enkelhet och snabbhet är individens uppfattning om hur okomplicerat det är att använda ett 

system eller betallösning. På grund av detta är enkelheten och snabbheten faktorer som 

påverkar acceptansen av en ny teknik (Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández & Muñoz-

Leiva 2014). Dewan och Chen (2005) beskriver att konsumenter föredrar att inte behöva 

vänta eller spendera tid på onödiga och repetitiva uppgifter. Konsumenterna vill att 

betalningar ska vara problemfria och inte behöva hantera problematik.  

 

En annan fördel med mobila betalningar är att det är ett bekvämt sätt att genomföra 

betalningar på. Kontaktlös betalning tillåter konsumenten att föra sin mobila enhet nära 

betalterminalen för att genomföra köpet. Detta gör att konsumenten inte behöver ta fram ett 

kort och fastställa vilken riktning kortet har samt mata in PIN-koden för autentisering. 

Kontaktlös betalning kräver dock att den mobila enheten har hårdvara som stödjer betalsättet 

(Dewan & Chen 2005; Apanasevic, Markendahl & Arvidsson 2016). 

 

En slutsats som Dewan och Chen (2005) kommer fram till i deras studie är att trots att de 

tidigare nämnda fördelarna är positivt bidragande faktorer för tilliten till mobila betalningar 

upplever konsumenter bristande säkerhet och integritet kring betallösningen. En betallösning 

med hög användbarhet och enkelhet leder till att fler konsumenter anammar betallösningen.  

 

Hoofnagle, Urban och Li (2012) nämner andra fördelar som mobila betalningar kan erbjuda 

konsumenter. Exempel på fördelar som författarna beskriver är att köphistorik kan lagras i 

telefonen och konsumenterna kan hanterar kvitton på genomförda transaktioner digitalt. 

Genom att utveckla nya tekniker som använder sig av NFC kan dessa tekniker användas, 

utvecklas och förbättras inom mobila betalningar.  

 

Mobila betalningar kan användas av en konsument för att samla alla sina betaltjänster på en 

fysisk enhet. Detta tillåter även en konsument att handla på internet från samma enhet (Dewan 

& Chen 2005). Andra fördelar är att personliga erbjudanden och rabattkuponger kan sparas 

och förbrukas från konsumentens mobila enhet (Hoofnagle, Urban & Li 2012). I fysiska 

butiker kan betalningar genomföras med hjälp av NFC på ett snabbare och smidigare sätt än 

traditionella betalmetoder (Taylor 2016).  Det gynnar även butiker om transaktionerna blir 

smidigare och snabbare då personal kan frigöras från kassorna och allokeras till andra 

arbetsuppgifter. 
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3.4 Spridning av innovationer 

Rogers (1983) beskriver hur människors inställning till innovationer kan kategoriseras utefter 

fem kategorier: innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards. En 

innovation är en idé eller ett objekt som uppfattas som ny av en individ. Om innovationen är 

objektivt ny eller inte gör ingen skillnad så länge som innovationen uppfattas som ny av 

individen. En innovation kan till exempel vara mobila betallösningar. Det är det uppfattade 

nytänkandet som påverkar individens reaktion till innovationen. Det nya i en innovation kan 

uttryckas i termer av kunskap, övertygande eller ett beslut av att anamma den.  

 

Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakidou (2004) nämner att människor inte är 

passiva mottagare av innovationer. Individer söker, experimenterar och utvärderar 

innovationer och försöker finna en mening med innovationen. Dessa aktiviteter och känslor 

som utförs betonar komplexiteten av processen med att anta en ny teknik eller liknande. 

Individen ses som en aktör som interagerar meningsfullt och kreativt med komplexa 

innovationer.  

 

Rogers (1983) beskriver hur spridningen av innovationer influeras av fyra olika element som 

påverkar hur snabbt och till hur många personer innovationen sprider sig till. Dessa fyra 

elementen är: innovation, kommunikationskanaler, tid och ett socialt system. Elementen 

används när adoptanterna skall kategoriseras i enlighet med Rogers (1983) föreslagna 

kategorier. Det sociala systemet spelar stor roll då det påverkar individen indirekt, vilka seder 

och regler individen måste förhålla sig till. Massmedia är en del av det sociala systemet och 

påverkar individens tankar samt åsikter markant, därav kan massmedia spela en avgörande 

roll i spridningsprocessen av en innovation. 

 

Innovators är djärva och gillar att utforska innovationer och nya områden. Denna grupp av 

adoptanter socialiserar ofta med varandra trots stora geografiska avstånd. Adoptanterna 

kontrollerar en stor mängd finansiella resurser och har en god förståelse för hur komplex 

teknologisk kunskap kan appliceras på innovationen. Innovators måste vara villiga att 

acceptera motgångar när en idé han eller hon omfamnat visar sig misslyckad. Denna grupp 

adoptanter är inte alltid respekterade av de andra medlemmarna i ett socialt system. De spelar 

dock en viktig roll i spridningen av en innovation. Genom att introducera en innovation som 

framställts utanför det sociala systemet blir innovators en kontrollant som hanterar flödet av 

nya idéer till det sociala systemet (Rogers 1983).  

 

Early adopters är en mer integrerad del av det lokala sociala systemet än vad innovators är. 

Denna grupp har den ledande opinionen och påverkar andra grupper mest. Andra potentiella 

adoptanter bekräftar ofta innovationen med early adopters som tar större risk än vad till 

exempel late majority tar. Ett sätt att snabbare sprida sin innovation är att rikta in sig på early 

adopters då de är pionjärer och deras åsikt har ett stort värde för andra inom det sociala 

systemet. De som kategoriseras som early adopters är medvetna om att respekten från sina 

jämlikar är beroende av att de ger ärliga och opartiska rekommendationer kring innovationer 

(Rogers 1983).  

 

Rogers (1983) beskriver kategorin early majority som en grupp individer där innovationer 

accepteras innan majoriteten av det sociala systemet använder innovationen. Individer som 

kategoriseras som early majority interagerar frekvent med deras jämlikar men har sällan en 

ledande position. Gruppens unika position mellan early adopters och den relativt sena 

majoriteten gör dem till en viktig länk i spridningsprocessen för en innovation. Early majority 

följer early adopters med avsiktlighet men leder sällan vägen.  
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Late majority anammar innovationer efter att den genomsnittliga medlemmen av ett socialt 

system gör det. Anledningar till varför denna grupp anammar en innovation kan vara till 

exempel av ekonomiska behov eller på grund av att grupptrycket inom det sociala systemet är 

för stort. Innovation bemöts ofta med en bit skepticism och försiktighet. Late majority 

anskaffar inte en innovation förens stora delar av det sociala systemet gjort det. Gruppen kan 

vara motiverade av funktionaliteten en ny idé tillför men det krävs ett visst övertygande från 

resterande del av medlemmarna. Deras relativt begränsade resurser innebär att all ovisshet om 

en ny idé måste avlägsnas innan gruppen känner sig tillräckligt säkra och anammar då 

innovationen.  

 

Slutligen beskriver Rogers (1983) laggards som en grupp där innovationer anammas sist. 

Gruppen har liten till ingen åsiktspåverkan på andra grupper inom det sociala systemet. 

Många av de som klassas som laggards är isolerade i det sociala systemet och beslut tas ofta 

med tanke på vad som gjorts av föregående generationer. Laggards anammar ofta 

innovationer som har en efterträdare som redan används av innovators. Individerna 

interagerar mestadels med de som delar samma synsätt på innovationer. De tenderar även att 

vara suspekta till nya idéer och således saktar de ner spridningsprocessen. Motståndet som 

laggards påvisar är rationellt ur deras synsätt då deras resurser är väldigt begränsade och 

måste således vara säkra på att innovationen är varaktig och värd att investera i.    

 

Rogers (1983) beskriver att innovationen i sig självt är viktig för att spridningsprocessen ska 

påbörjas då det är fördelarna med innovationen som är grunden till att folk vill anamma 

denna. För att en innovation ska spridas krävs det kommunikationskanaler som förmedlar 

budskapet om innovationen. Tid är en kritisk faktor för spridningen av en innovation, 

nästintill inga innovationer har en direkt spridning till alla i målgruppen. Tid är även en faktor 

när adoptanterna skall kategoriseras i enlighet med Rogers (1983) föreslagna kategorier. Det 

sociala systemet har en stor roll i spridningsprocessen där systemet påverkar individens 

tankesätt.  

 

3.4.1 Disruptive innovations 

Disruptive innovations eller omstörtande innovationer är tekniker som förändrar en befintlig 

marknad på ett markant sätt. De revolutionerar taxi-resande, blomsterleveranser eller 

matvaruinköp. Det är en nytänkande idé som tvingar fram en förändring i en etablerad 

marknad (Gobble 2016). Omstörtande teknologier är enligt Ondrus och Pigneur (2005) typiskt 

enklare, billigare och mer bekväma att använda. I de tidiga faserna är dessa tekniker 

undermåliga och sämre än de redan etablerade teknikerna. Bower och Christensen (1995) 

nämner att omstörtande innovationer kan få väletablerade företag att förlora marknadsandelar 

men inte på grund av traditionella konkurrenter. Anledningen till att väletablerade företag 

riskerar att förlora mycket på omstörtande tekniker är att teknikerna underminerar gamla 

affärsmodeller, förändrar synen på kundvärde och identifierar nya kundgrupper.  

 

Omstörtande teknologier används först i nya marknader eller nya applikationer och de 

möjliggör för att nya marknader kan etableras. Vanliga användare finner ofta omstörtande 

teknologier onödiga. Teknologierna är också sämre i någon aspekt än det som används på 

marknaden, de har dock alltid en övervägande fördel. Fördelen med den nya teknologin är det 

som gör att teknologin accepteras trots de negativa aspekterna (Bower & Christensen 1995).  
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Gobble (2016) nämner några företag vars tjänster bör klassificeras som omstörtande för 

marknaden, dessa är: Uber, Airbnb och Waze. Detta på grund av att de tvingar fram en 

förändring i de traditionella tjänsterna.  

 

Mobila betalningar kan anses vara omstörtande för de traditionella betallösningarna. Detta då 

de erbjuder ett snabbare och enklare sätt att betala på. Mobila betalningar är även bekvämliga 

då ägaren av en telefon ofta bär med sig denna överallt och telefonen är då allt konsumenten 

behöver bära med sig för att genomföra köp. Ondrus och Pigneur (2005) anser dock att de 

snarare är en kompletterande teknik än en omstörtande. Ett argument som stödjer detta är att 

bankerna och de etablerade betallösningar samarbetar för skapa nya mobila betallösningar 

vilket innebär att konsumenterna snarare får mer valmöjligheter. Swish är ett bra exempel på 

en lyckad mobil betallösning som är resultatet av ett samarbete mellan etablerade banker 

(Swish 2016).  

 

3.5 Risker 

Vid hantering av transaktioner medförs alltid risken för att information utsätts för fara. I 

mobila betalningar, likt kortbetalningar, sker överföring av information om transaktionen 

mellan konsumenten och mottagaren där bankens uppgift är att agera mellanhand. 

Konsumentens personliga integritet utsätts för fara då hanteringen av information faller 

utanför deras kontroll (Taylor 2016). Konsumenterna har en uppfattning om de potentiella 

risker som deras personliga uppgifter kan utsättas för vid genomförande av köp, oberoende av 

betalmetod eller betaltjänst (Yang, Liu, Li & Yu 2015). 

 

I en studie av Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández och Munoz-Leiva (2014) framkommer 

det att personer med mer internetvana ofta har högre tillit för köp via internetbaserade 

applikationer. Det författarna beskriver är att personer med mer erfarenhet av köp via internet 

är medvetna om vilka möjliga risker deras personliga information samt integritet utsätts för. 

Detta är också applicerbart på mobila betalningar då konsumenten även där måste skapa en 

uppfattning för hur deras personliga data hanteras. 

 

De säkerhetsaspekter som Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) tar upp i sin studie kan 

även ses som risker om konsumenter uppfattar bristande hantering kring dessa områden. 

Exempel på risker är bristande konfidentialitet, kryptering eller autentisering. Andra risker 

som gör att en konsument undviker mobila betalningar är rädslan för skadliga program som 

kan installeras på konsumentens mobila enhet och kan få åtkomst till personlig information. 

De kan också utsättas för nätverksbaserade attacker som kan manipulera transaktioner som 

genomförs (Frisby, Moench, Recht & Ristenpart 2012). Dessa scenarier kan leda till att 

personliga uppgifter utsätts för fara (Taylor 2016).  

 

En risk med mobila betalningar och andra liknande betallösningar som identifierats av Taylor 

(2016) är att konsumenter kan utsättas för bedragare vid genomförande av köp, där 

bedragaren får tillgång till konsumentens kod vid kassor genom att kolla över offrets axel för 

att få tillgång till koden. Bedragaren stjäl sedan offrets mobila enhet för att genomföra köp på 

offrets bekostnad. Den teknik som Dewan och Chen (2001) beskriver där den mobila enheten 

endast behöver föras nära en betalterminal för att genomföra köp utan att en PIN-kod matas in 

gör det ännu enklare för en bedragare att genomföra köp utan godkännande från ägaren.  
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Den teknik som stödjer fördelarna med mobila betalningar kan bli en nackdel då teknisk 

utrustning eller tekniska problem kan hindra konsumenten från att slutföra ett köp 

(Featherman & Pavlou 2003; Taylor 2016). Detta leder ofta till frustration hos konsumenten 

och eventuellt minskad tillit för betallösningen. Konsumenter väljer andra tillgängliga 

betallösningar och i vissa fall andra butiker med mer traditionella betallösningar istället. Detta 

kan leda till minskad försäljning hos butikerna (Taylor 2016). 

 

Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández och Munoz-Leiva (2014) nämner väsentligheten med 

att analysera både tilliten och upplevda risker hos konsumenter. De upplevda riskerna hos 

konsumenter som berör pengar är ett hinder för konsumentens anammande för mobila 

betalningar. Ett exempel på en risk är att monetära förluster kan uppstå vid användandet av 

mobila betalningar och konsumentens tillit sjunker till följd av förlusten. Detta leder till att 

risker har en direkt påverkan på konsumentens tillit för mobila betalningar. 

 

3.6 Tillit  

Tillit för mobila betalningar är ett mått på förtroendet konsumenten har på betallösningen och 

dess möjlighet att genomföra det betallösningen lovar. Tillit är tron konsumenten har på att 

den mobila betallösningen uppnår de förväntningar konsumenten har på mål och prestanda. 

Konsumenters uppfattade användbarhet med betallösningar påverkas starkt av den tillit de 

känner för denna (Chandra, Srivastava & Theng 2010). Arvidsson (2013) påpekar att tilliten 

för den mobila betaltjänsten och det nätverk av aktörer som berörs av en transaktion är 

avgörande för om betallösningen kommer användas av konsumenten eller ej.  

 

En ny mobil betaltjänst måste skapa tillit hos sina användare för att kunna anses vara 

framgångsrik. Tilliten berör både infrastrukturen som stödjer transaktioner samt 

leverantörerna som levererar tjänsten. Befintliga banker har en fördel mot nya aktörer då de 

redan har byggt upp ett förtroende hos konsumenterna (Arvidsson 2014). Tillit påverkar även 

konsumenters lojalitet och tillfredsställelse vid elektronisk handel. Garantier och integritet 

policys som är associerade med hur företag hanterar känslig kunddata och konsumentens 

rättigheter spelar en avgörande roll i en konsuments tillit för företag (Duane, O'Reilly & 

Andreev 2014). 

 

Tillit har identifierats som en av de viktigaste faktorerna ur ett långsiktigt perspektiv för 

framgången av elektroniska betallösningar (Arvidsson 2013; Chandra, Srivastava & Theng 

2010; Chemingui & Iallouna 2013). En annan faktor som påverkar konsumentens tillit är 

säkerhet. Mobila betaltjänsteleverantörer måste tillhandahålla konsumenterna med 

dokumentation och tydligt kommunicera implikationerna av felaktiga transaktioner. Det kan 

även vara fördelaktigt för mindre tjänsteleverantörer att samarbeta med välkända banker för 

att enklare få konsumenternas tillit (Mallat 2007).   

 

Tillit som ett koncept är avgörande då tilliten påverkar ett flertal faktorer som till exempel 

säkerhet och integritet som är väsentliga för online transaktioner. E-commerce medför 

fördelar till både försäljare och kunder.  Men e-commerce har också begränsningar som 

exempelvis separationen av köpare och säljare samt köpare och varor. För att reducera dessa 

begränsningar måste e-handlarna utveckla trovärdiga relationer och värna om kundlojalitet 

(Thompson & Jing 2007). 
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En annan aspekt av tillit som är viktig är tilliten för e-handlaren. Konsumenterna måste kunna 

lita på att det som e-handlaren lovar efterlevs. Gefen och Straub (2004) beskriver hur de 

viktigaste faktorerna för tillit inom e-commerce är integritet och förutsägbarheten för 

handelsplatsen. Tillit är tron på att andra människor rättfärdigar sina handlingar och de 

åtaganden som de gör. Detta baseras på den tro om att e-handlarna kommer agera som det 

sociala systemet förväntar sig. Tilliten för e-handel påverkas inte av någon interaktion mellan 

två personer utan e-handel tvingar konsumenten att basera sin tillit på andra faktorer. Gefen 

och Straub (2004) nämner att företag har experimenterat med bilder på leende människor på 

sina e-butiker för att öka tilliten. Detta är av intresse då uppfattningen av en social närvaro 

skapas utan att mänsklig kontakt fastställs. 

  

Gefen (2000) nämner att konsumenter subjektivt reducerar osäkerheter och simplifierar sina 

relationer med andra är genom förtrogenhet. Förtrogenheten är en förståelse ofta baserad på 

föregående interaktioner. Förtrogenheten behandlar den nuvarande förståelsen av handlingar 

som utförs. Tillit hanterar tron på framtida handlingar, dessa baseras dock ofta på 

förtrogenhet. Förtrogenhet och tillit har tydliga skillnader men är fortfarande relaterade. Den 

ingående kännedomen kan skapa tillit när det är en positiv upplevelse men också förstöra tillit 

när upplevelsen är negativ.  
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4 Resultat & analys 
Resultatet för denna studie baseras på det data som samlats in i samband med enkätstudien. 

För att enklare benämna de olika värdena på resultatet kommer svaren på frågorna som 

använder likertskalan uttryckas som 1 - håller inte med, 2- håller mindre med, 3 – ingen 

uppfattning, 4 - håller delvis med och 5 - håller med. I enkäten fick respondenterna svara på 

ett antal frågor som berörde hur de förhåller sig till ny teknik. Denna data användes för att 

kategorisera respondenterna enligt Rogers (1983) fem kategorier.  

 

 

 
 

Diagram 1 Respondenterna fördelade enligt Rogers kategorier 

 

En stor majoritet (46 %) av respondenterna hade karaktäristiska drag som överensstämmer 

med Rogers (1983) beskrivning av early majority. Detta kan utläsas ur diagram 1. Cronbachs 

alfa räknades ut på de frågor som berörde kategoriseringen av respondenterna där Cronbachs 

alfa beräknades till 0,715. Bryman och Bell (2007) nämner att om Cronbachs alfa är över 0,7 

är det acceptabelt. Beräkningen utfördes för att kontrollera den interna tillförlitligheten av 

enkäten och värdet visade att enkätstudiens interna reliabilitet är tillräckligt hög. 
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Diagram 2 Respondenternas användningsfrekvens 

 

Respondenterna ombads även att ange hur många gånger per vecka de genomför mobila 

betalningar. Diagram 2 visar att majoriteten av alla respondenterna använder mobila 

betallösningar 1-2 gånger per vecka. I alla kategorier av respondenter förutom early adopters 

är det vanligast med 1-2 betalningar per vecka. Early adopters är mer aktiva och använder 

mobila betalningar 3-6 gånger per vecka. 6 (4,6 %) respondenter bortföll ur studien på grund 

av att de inte använder mobila betalningar. 
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Diagram 3 Respondenter som föredrar mobila betallösningar över traditionella betalningar 

 

Enkätens respondenter blev även tillfrågade om de föredrar mobila betalningar över andra 

betallösningar. 86 (76 %) respondenter svarade att de håller med eller håller delvis med vilket 

motsvarar att de hade en positiv inställning till mobila betalningar och hade valt en mobil 

betallösning över en traditionell betallösning som till exempel kortbetalningar (Se diagram 3).  
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4.1 Säkerhet 

Genom de ställda frågorna kring säkerhetsaspekter kan respondenters ställning utläsas utifrån 

de svar som insamlats. Av den insamlade empirin upplevde en majoritet (72 %) av 

respondenterna att de var trygga vid användningen av mobila betallösningar. Av de resterande 

respondenter som svarade under värdet 3, det vill säga att de inte höll med, var det 7 (6 %) 

respondenter som inte kände sig trygga vid användning av mobila betallösningar. Trots 

känslan av otrygghet är användandet av mobila betalningar minst 1-2 gånger per vecka för de 

respondenter som inte kände sig trygga. 25 (22 %) respondenter kände sig varken trygga eller 

otrygga.  

 

 
 

Tabell 2 Korstabulation mellan tillit för mobila betalningar från välkända varumärken eller rekommenderade av 

vänner 

 

Av alla respondenter var det 48 (42 %) respondenter som svarade med värdet 5 på enkäten 

och ansåg att säkerhet är en högt prioriterad faktor. 37 (32 %) respondenter svarade med 

värdet 4 och tyckte att säkerhet är viktigt. I tabell 2 går det att utläsa att 79 (69 %) 

respondenter använder sig endast av mobila betallösningar från välkända företag. Av denna 

grupp är det 51 (64 %) som även använder mobila betallösningar som rekommenderats av 

vänner. Detta resultat tyder på vikten av ett trovärdigt varumärke bakom varje mobil 

betaltjänst. Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) samt Arvidsson (2014) beskriver i sina 

rapporter att detta beteende är väntat då trovärdiga varumärken redan har en viss grad av 

konsumenternas tillit genom förtrogenheten. Denna studie visar även på att tjänster som är 

rekommenderade av vänner har lättare att få konsumenternas tillit.  
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Tabell 3 Korstabulation mellan upplevd säkerhet och faktisk säkerhet 

 

63 (55 %) respondenter bedömer säkerheten utifrån utseendet och 47 (41 %) av de tillfrågade 

respondenterna undersöker den bakomliggande tekniken för de mobila betaltjänster de nyttjar. 

Av dessa respondenter är det 28 (59 %) som även bedömer säkerheten med hjälp av 

applikationens utseende. Resultatet visar på att 25 % av respondenterna baserar sin 

uppfattning av säkerhet på en kombination av den bakomliggande teknologin samt utseendet 

på applikationen. Dock kan det utläsas från tabell 3 att en större del av respondenterna 

bedömer säkerheten genom att granska applikationens utseende snarare än teknologin som 

tillåter transaktionerna. Detta resultat överensstämmer med den teori som Linck, Pousttchi 

och Wiedemann (2006) beskriver i sin rapport.  
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Tabell 4 Korstabulation mellan faktisk säkerhet och respondenterna indelade Rogers kategorier 

 

I tabell 4 mellan upplevd säkerhet utifrån ett tekniskt perspektiv och Rogers (1983) föreslagna 

kategorier går det att utläsa i vilken kategori som respondenter tillhör samt om de undersöker 

den bakomliggande teknik eller inte. Resultatet visar att majoritetsgruppen early majority är 

nära en neutral ställning. I Rogers (1983) föreslagna kategori early adopter svarar en majoritet 

på 11 (52 %) personer att de undersöker den bakomliggande tekniken. Early adopters är 

beskrivna i teorin som att de är medvetna om att den respekt och förtroende de har är 

beroende av att de ger korrekta rekommendationer till andra inom det sociala systemet. Detta 

tyder på att gruppen har en större medvetenhet om vad det är de rekommenderar, således bör 

de även undersöka den underliggande tekniken som säkrar transaktioner. Även de 

respondenter som kategoriserats som early majority har besvarat frågan enligt den teori som 

Rogers (1983) presenterat. De svarade med en neutral ställning till påståendet vilket är 

förväntat enligt Rogers (1983) beskrivning där early majority följer early adopters med 

bestämdhet men de leder sällan. Early majority litar på det som early adopters rekommenderar 

och känner således inget behov av att själva undersöka den underliggande tekniken.  
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4.2 Integritet 

Enkätstudien användes även för att undersöka respondenternas åsikter om mobila betalningar 

och dess hantering av personlig integritet. 27 % av respondenterna anser att genom 

användandet av mobila betalningar utsätter de sig för en större risk än om de valt att betala 

med traditionella betalmetoder. Värt att notera är att 26 % svarade neutralt och resterande 47 

% av respondenterna tog avstånd från påståendet och anser således att mobila betalningar är 

lika säkra som traditionella betalmetoder. 

 

 
Diagram 4 Respondenternas uppfattning om företag bryter mot rådande lagar och regler 

 

När respondenterna ställdes inför påståendet "Jag tror att företagen som tillhandahåller mobila 

betallösningar bryter mot de regler och lagar som råder." tog majoriteten av respondenterna 

avstånd från påståendet. 19 % var neutrala i sitt svar men 7 % höll delvis med påståendet. De 

7 % som svarade att de tror företagen bryter mot rådande lagar och regler anser också att de 

utsätter sig själva för en större risk vid användningen av mobila betalningar än vad 

majoriteten gör. De 7 % av respondenterna anser även att de lagar och regler som finns är 

tillräckliga för att skydda deras information men att företagen inte följer rådande lagar och 

regler. De särskiljer sig dock inte i frågan om hur mycket de prioriterar integritet vid val av 

mobila betallösningar. 
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Tabell 5 Korstabulation mellan tron på att företag bryter mot rådande lagar och regler samt om respondenternas 

personliga information är skyddad 

 

I tabell 5 går det att utläsa att 41 % av alla respondenter har tagit avstånd från påståendet att 

företag bryter mot rådande lagar och samtidigt anser att deras personliga information är 

skyddad. En stor del av respondenterna har besvarat frågan neutralt. Endast en liten del 

respondenter anser att företagen bryter mot lagen och att deras personliga information kan ses 

av obehöriga personer.  

 

Respondenternas svar på frågorna som berör integritet delades in efter vilken av Rogers 

(1983) kategorier de tillhör vilket ledde till att samband identifierades. Early adopters har en 

starkare tro på att deras personliga information är skyddad från obehöriga personer.  De anser 

även att företagen inte bryter mot rådande regler och lagar i större utsträckning än andra 

kategorier.  De andra kategorierna särskiljer sig inte från majoritetens svar på frågorna som 

berör integritet. 
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4.3 Fördelar med mobila betalningar 

Bland de fördelar som finns hos mobila betalningar undersöktes snabbhet, smidighet och 

enkelhet. Genom de ställda frågorna i enkäten kan respondenternas ställning till de upplevda 

fördelarna med mobila betallösningar utläsas. De frågor i enkäten som handlade om fördelar 

med mobila betalningar ställdes för att skapa en uppfattning om respondenternas upplevelse 

vid betalning med mobila betalningar. Denna data jämförs sedan med den tidigare 

identifierade teorin.  

 
Tabell 6 Korstabulation mellan fördelar med mobila betalningar 

 

I tabell 6 går det att utläsa att majoriteten av respondenterna upplever att mobila betalningar är 

både smidiga och enkla att genomföra. 107 (93 %) av respondenterna hade en positiv 

uppfattning av mobila betalningar. Av dessa är det 76 (71 %) respondenter som har en väldig 

positiv uppfattning av fördelar med mobila betalningar. En klar majoritet uppfattar mobila 

betallösningar som enkla och smidiga att använda. Detta tillsammans med den stora andel 

respondenter som anger att de föredrar att använda mobila betallösningar över traditionella 

betallösningar innebär att den identifierade teorin kan styrkas av denna studies resultat. Om 

den mobila betallösningen är enkel, snabb och smidig kan tilliten påverkas på ett positivt sätt.   
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Tabell 7 Korstabulation mellan den upplevda smidigheten och respondentens prioritering av fördelar som en faktor 

 

 
Tabell 8 Korstabulation mellan den upplevda enkelheten och respondentens prioritering av fördelar som en faktor 

 

I tabellerna 7 och 8 kan det utläsas att majoriteten av respondenternas svar om vilka fördelar 

med mobila betalningar som är relevanta överensstämmer med den teori som identifierats och 

beskrivits tidigare i denna studie. Genom frågorna F20: Jag tycker att mobila betalningar är 

snabba och smidiga att genomföra, F22: Jag tycker att mobila betalningar är enkla att 

genomföra och F23: Jag använder mobila betallösningar på grund av dess fördelar, kan en 

relation på hur respondenterna uppfattar fördelarna med mobila betalningar identifieras. 96 

(84 %) respondenter svarade med positiv inställning till fördelarna med mobila betalningar 

samt att de tycker att mobila betalningar är snabba och smidiga. 98 (85 %) respondenter 

svarade att de upplevde mobila betalningar som enkla att använda samt att fördelarna är en av 

faktorerna som påverkar deras val av mobila betalningar. Detta resultat styrker den teori som 

Dewan och Chen (2005) samt Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández och Muñoz-Leiva 

(2014) beskriver där enkelhet, snabbhet och smidighet är någonting som konsumenterna 

bedömer och som påverkar deras tillit för mobila betalningar. Dessa fördelar gör att 

konsumenten upplever den mobila betallösningen som bekväm vilket är en faktor som också 

påverkar tilliten.  
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Tabell 9 Korstabulation mellan den upplevda enkelheten och Rogers kategorier 

 

Majoriteten av respondenter som besvarade att det var enkelt att genomföra mobila 

betalningar är jämt utspridda i alla Rogers (1983) föreslagna kategorier. Inom varje kategori 

har respondenterna en positiv ställning till hur enkelt mobila betalningar är att genomföra. 

Den grupp respondenter som hade en negativ inställning till frågan tillhörde early adopters 

och bestod endast av 2 (1,8 %) respondenter vilket inte har en stor signifikans på grund av det 

låga antalet respondenter.  
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4.4 Prioritering av faktorer 

Efter varje avsnitt i enkäten mötte respondenterna en frågeställning vars syfte var att ta reda 

på hur respondenten prioriterar faktorn som avsnittet handlade om. De frågor som undersökte 

detta var fråga F14: Jag prioriterar säkerhet vid val av mobila betallösningar, F19: Jag 

prioriterar min personliga integritet vid val av mobila betallösningar och F23: Jag använder 

mobila betallösningar på grund av dess fördelar. Dessa frågor har korstabulerats mot fråga 

F24: Vad är viktigast när du väljer att betala med mobila betallösningar? där respondenterna 

ombads prioritera en faktor som den avgörande faktorn när de använder mobila betalningar. 

Korstabellen nedan visar på respondenternas förhållning till faktorerna. 

 

 
 

Tabell 10 Korstabulation mellan respondenternas prioritering av säkerhet och rangordning av faktorer 

 

Korstabellen mellan respondenternas prioritering av faktorn säkerhet och rangordning av 

faktorerna visar på att de respondenter som svarade att de håller med eller delvis håller med 

också har svarat att säkerhet är viktigast för dem. Dock har 29 respondenter som svarade att 

de håller med eller delvis håller med valt att svara att fördelarna med mobila betalningar är 

viktigast. Respondenten som valde att svara med en 5:a på om säkerhet är viktigt och valde 

övrigt på rangordningen av faktorerna skrev i sitt svar att både säkerheten och fördelarna är 

viktigast för honom eller henne.  
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Tabell 11 Korstabulation mellan respondenternas prioritering av personlig integritet och rangordning av faktorer 

 

När korstabuleringen genomfördes mellan prioriteringen av integritet och rangordningen av 

faktorerna (tabell 11) identifierades avsaknaden av ett samband. Ingen av de 13 respondenter 

som svarade att de håller med om att de prioriterar integritet valde personlig integritet som 

den viktigaste faktorn.  

 

 
 

Tabell 12 Korstabulation mellan respondenternas prioritering av fördelarna med mobila betalningar och 

rangordning av faktorer 

 

Alla respondenter som svarade på enkäten är positiva till de fördelar mobila betalningar bidrar 

med. 16 respondenter har en neutral ställning till fördelarna men ingen respondent tar avstånd 

från påståendet att fördelarna är viktiga. I tabell 10 går det att utläsa att 85 (75 %) 

respondenter har en positiv inställning till frågan medans tabell 12 visar att 98 (86 %) 

respondenter är positiva till påståendet att fördelarna är viktigare. Det är fler respondenter 

som anser att fördelarna är viktiga vid val av mobila betalningar. Trots detta är det fler 

respondenter som valt säkerhet som den viktigaste faktorn vid val av mobila betalningar. De 

tre respondenterna som svarade att de prioriterar fördelarna över de andra faktorerna och som 

svarade övrigt på rangordningen av faktorerna beskrev att de både prioriterar säkerhet och 

fördelar.  
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46,5 % av respondenterna anser att säkerhet är den enskilt viktigaste faktorn medans 44,7 % 

av respondenterna anser att fördelarna med mobila betalningar är viktigare. Faktorn personlig 

integritet och övriga svar motsvarar respektive 4,4 %. De respondenter som svarat övrigt fick 

själva ange ett svar. Respondenterna skriver i sina svar att både fördelarna och säkerheten är 

viktigast. Men de påpekar specifikt att snabbhet är den viktigaste fördelen. 

 

 
Tabell 13 Korstabulation mellan faktorerna och användningsfrekvensen 

 

En djupare analys genomfördes på hur ofta respondenterna använde mobila betalningar 

jämfört med vilken faktor de prioriterade. I tabell 13 visas en mer detaljerad fördelning av 

respondenternas prioritering av respektive faktor i studien. Resultatet visar en jämn fördelning 

över de olika användningsfrekvenserna. Användningsfrekvensen 6 gånger per vecka visar ett 

icke representativt resultat på grund av det låga antalet respondenter inom detta 

svarsalternativ. 

 

Efter indelningen av respondenterna enligt Rogers (1983) föreslagna kategorier kunde ingen 

skillnad identifieras i de olika kategoriernas rangordning av faktorerna förutom i en grupp. 

Den enda gruppen som hade en betydande skillnad i svarsfrekvensen mellan fördelarna och 

säkerheten var late majority. Inom denna grupp valde 37 % av respondenterna fördelarna 

medans 53 % valde säkerhet som den avgörande faktorn. Laggards har också en stor skillnad 

mellan säkerhet och fördelar men denna kategori har en för liten mängd respondenter för att 

kunna bedömas som generaliserbart. 
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5 Diskussion 
Resultatet kan sammanfattas till att tilliten för mobila betalningar påverkas av säkerhet och de 

fördelar som mobila betalningar medför. Dessa faktorer påverkas i sin tur av underliggande 

faktorer. För säkerhet är den objektiva säkerheten lika viktig som den subjektiva säkerheten. 

Andra faktorer som påverkar konsumentens subjektiva syn på säkerhet positivt är mobila 

betalleverantörer med starka varumärken bakom sig samt tjänster som rekommenderas av 

vänner och familj. Hos fördelarna är det snabbheten och smidigheten som konsumenterna 

anser ökar tilliten. Personlig integritet är den faktor som många respondenter har en neutral 

ställning till.  

 

Studiens resultat tyder på att majoriteten av respondenterna använder mobila betalningar 1-2 

gånger per vecka eller mer frekvent. Den statistik som Riksbanken har samlat in om svenskars 

betalvanor visar att 49 % av de tillfrågade använder mobila betallösningar minst en gång i 

månaden (Avdelningen för penningpolitik 2016). 95 % av denna studies respondenter 

använder mobila betalningar vilket skiljer sig markant från Riksbankens statistik. Detta kan 

bero på att urvalet för denna studie är studenter medans Riksbankens urval är representativt 

för hela Sveriges befolkning. Resultatet av denna studie stödjer således det Davidsson och 

Findahl (2016) nämner i sin rapport. Diagram 3 visar på att respondenterna föredrar att 

använda mobila betallösningar när det erbjuds. Detta styrker Davidsson och Findahls (2016) 

statistik om att unga vuxna med högre utbildning är mer benägna att använda mobila 

betallösningar.   

 

Det resultat som kan utläsas från tabell 2 är att mobila betaltjänster med ett varumärke som 

konsumenten redan har tillit för tillför en högre grad av subjektiv säkerhet hos konsumenten. 

Om den mobila betaltjänsten även rekommenderas av vänner blir den subjektiva säkerheten 

ännu högre. Detta resultat stärker det Arvidsson (2013) samt Linck, Pousttchi och 

Wiedemanns (2006) beskriver där mobila betaltjänster som marknadsförs med hjälp av 

trovärdiga bankers varumärken har lättare att få konsumenternas tillit. Ett exempel som 

marknadsförs med denna teknik är Swish och dess stora mängd användare bekräftar teorin. 

Med många banker bakom sig samt den stadigt växande användarbasen uppfyller Swish de 

faktorer som undersökts i denna studie.  

 

Det resultat som Linck, Pousttchi och Wiedemann (2006) kommer fram till i sin studie om 

hur den objektiva säkerheten inte har någon påverkan på konsumentens val av mobila 

betalningar skiljer sig från det denna studie identifierat. 41 % av respondenterna i denna 

studie undersöker den bakomliggande tekniken som säkrar transaktioner och baserar således 

sin bedömning på den objektiva säkerheten. I tabell 3 går det att utläsa att 55 % av 

respondenterna bedömer säkerheten utifrån utseendet vilket innebär att de gör en subjektiv 

bedömning av säkerheten. Detta resultat överensstämmer mer med Linck, Pousttchi och 

Wiedemanns (2006) resultat där den subjektiva säkerheten är viktigast, denna studie visar 

dock på att konsumenterna gör en bedömning med både den objektiva och den subjektiva 

säkerheten i åtanke. 

 

I tabell 3 framgår det att 55 % av respondenterna värdesätter utseendet på mobila 

betallösningar, detta bekräftar det Kim et al. (2010) skriver i deras rapport. En anledning till 

att bara hälften av respondenterna värdesätter utseendet kan vara för att en stor del av 

respondenterna undersöker den bakomliggande teknologin. Kombinationen av upplevd 

säkerhet genom utseendet och den faktiska säkerheten kan skapa en bättre uppfattning hos 

konsumenterna. 25 % av respondenterna skapar sin helhets uppfattning av säkerheten genom 

att undersöka både teknologin och tekniken bakom betallösningen. 
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En intressant upptäckt som identifierades i samband med att en korstabulation mellan Rogers 

(1983) kategorier och rangordning av faktorerna utfördes var att late majority särskiljer sig 

från de andra grupperna. 53 % av respondenterna som är tilldelade late majority kategorin 

svarade att den upplevda säkerheten är viktigast för dem. Detta stämmer överens med det 

Rogers (1983) skriver i sin bok. Han nämner där att denna kategori bemöter innovationer med 

skepticism och försiktighet vilket tyder på att säkerhet är en viktig faktor för denna grupp vid 

användning av mobila betallösningar.  

 

Personlig integritet är en faktor som respondenterna har bristande tillit för. Trots detta 

fortsätter de använda mobila betalningar. Ett samband som kan utläsas ur tabell 13 är att 

personlig integritet inte är lika prioriterat bland respondenterna. En minoritet av respondenter 

uppfattar brister i hanteringen av personlig integritet hos de företag som tillhandahåller 

mobila betaltjänster.  Detta tyder på att respondenter inte har lika hög tillit för de företag som 

tillhandahåller mobila betalningar men kan även ha samma uppfattning för de företag som 

tillhandahåller kortbetalningar.  

 

I tabell 5 kan det utläsas att en stor mängd respondenterna har en neutral ställning till frågan 

om deras information är skyddad från obehöriga personer. En förklaring till den neutrala 

ställningen kan vara för att många respondenter är omedvetna om hur deras personliga 

uppgifter sprids. Trots att företagen som tillhandahåller mobila betalningar eller traditionella 

kortbetalningar inte får sprida personuppgifter från en transaktion kan de samla in information 

om sina kunder genom andra metoder som till exempel kundmedlemskap eller 

kundprofilering som Aloysius, Hoehle & Venkatesh (2016) beskriver. Respondenterna har 

därmed en svagare uppfattning av hur deras personliga uppgifter hanteras vilket kan leda till 

det höga antalet neutrala svar från respondenterna. En jämförelse kan göras med Dewan och 

Chens (2005) studie där 50 % av konsumenterna är oroliga för att leverantörerna av mobila 

betallösningar sparar för mycket personlig information vid transaktioner. Resultatet i denna 

studie visar på att endast en minoritet av respondenterna anser att deras information är 

oskyddad och att företagen inte följer de rådande lagar och reglerna. 4,4 % av alla 

respondenter i denna studie valde att prioritera den personliga integriteten som den viktigaste 

faktorn, detta skiljer sig från det Dewan och Chen (2005) har identifierat i sin studie.   

 

Respondenterna i denna studie kategoriseras som studenter vilket är en grupp som spenderar 

mer tid på internet och har högre internetvana. Liébana-Cabanillas, Sánchez-Fernández och 

Munoz-Leiva (2014) beskriver att personer med mer internetvana ofta har högre tillit för 

internetbaserade applikationer. Eftersom respondenterna i denna studie har högre internetvana 

leder detta till att de är mer medvetna om de möjliga risker som kan uppstå i samband med 

transaktioner. Det innebär även att de troligtvis har en större tillit för mobila betallösningar än 

vad andra grupper har.  

 

I denna studie har respondenterna visat att trots att de har hög internetvana men en negativ 

eller neutral uppfattning om hur deras personliga integritet hanteras eller skyddas använder de 

mobila betalningar. Ett mönster som kan utläsas bland respondenterna är att de inte prioriterar 

personlig integritet vid val av digital betalmetod då samma eller liknande risker förekommer 

både i de traditionella betalmetoder och i mobila betalningar. Istället bedöms metoderna 

utifrån samma förutsättningar. 
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Fördelarna med mobila betalningar är en annan faktor som påverkar tilliten konsumenter har 

för mobila betallösningar. I denna studie identifierades ett antal fördelar som är applicerbara 

på mobila betallösningar. Dessa är beskriva i teorin som användbarhet, enkelhet, snabbhet och 

bekvämlighet. Resultatet av denna studie visar på att dessa fördelar är högst relevanta för 

mobila betalningar. 85 % av respondenterna ansåg att mobila betalningar är enkla att 

genomföra samt 96 % av respondenterna ansåg att det är snabbt och smidigt att genomföra 

mobila betalningar. Studiens resultat bekräftar de fördelar med mobila betalningar som 

Dewan och Chen (2005) nämner i sin rapport.  

 

Användbarhet som enligt Rogers (1983) är ett tecken på hur mycket bättre en innovation är än 

sin föregångare. I studiens resultat framkommer det att en majoritet av respondenterna 

upplever fler fördelar med mobila betalningar än med traditionella betalmetoder. 76 % av 

respondenterna svarade att de föredrar att använda mobila betallösningar än traditionella 

betallösningar när det erbjuds. Med grund i den stora mängd respondenter som svarat att de 

föredrar mobila betallösningar över traditionella betallösningar kan det tyda på att de mobila 

betallösningarna har god användbarhet. Vilket enligt teorin tyder på att en god tillit redan 

finns hos konsumenterna för de mobila betallösningarna. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att unga vuxna med eftergymnasial utbildning har en 

positiv syn på enkelheten och snabbheten mobila betallösningar erbjuder. I tabell 9 går det att 

utläsa att Rogers (1983) olika kategorier är liktänkande i frågan om enkelhet. Detta resultat 

tyder på att de olika kategorierna värdesätter enkelhet i samma utsträckning. De fåtal 

respondenter som svarat annat än att de håller med är för få för att kunna generaliseras på 

populationen.  

 

Tabellerna 10, 11 och 12 visar på respondenternas prioritering av de individuella faktorerna 

och deras rangordning av faktorerna. Fler respondenter har i prioriteringen av de individuella 

faktorerna svarat att de är mer benägna att prioritera fördelar än andra faktorer. En intressant 

upptäckt är att alla respondenter har svarat att de håller med eller att de är neutrala i frågan om 

de prioriterar fördelarna. Däremot har en mindre del respondenter valt att svara att de inte 

prioriterar säkerhet som en faktor. En majoritet av respondenterna har svarat att säkerhet är 

den enskilt viktigaste faktorn när de väljer en mobil betallösning. Detta trots att fler av dessa 

respondenter angett i de individuella prioriteringarna att fördelar är viktigast. Det skiljer 

enbart 2 % mellan den näst högst prioriterade faktorn vilken är fördelarna med mobila 

betallösningar. På grund av den marginella skillnaden kan denna studie inte fastställa den 

enskilt viktigaste faktorn utan både säkerhet och fördelarna är det som påverkar tilliten i 

högsta grad hos konsumenterna.  

 

I resultatet framgår det att de respondenter som svarat övrigt på frågan där de ombads att 

rangordna faktorerna har valt att svara att både fördelarna och säkerheten är viktigast. De som 

svarade övrigt menar att dessa två faktorer tillsammans är avgörande för valet av mobila 

betalningar. Dessa svar stödjer även de andra respondenterna som svarat med hjälp av de 

förutbestämda alternativen där både fördelar med mobila betalningar och säkerhet har en 

överväldigande majoritet av svaren. Resultatet beskriver en minoritet som prioriterar den 

personliga integriteten. Teorin beskriver en stor mängd problem i och med att personlig 

integritet kan försvinna vid mobila betalningar, respondenterna har uttryckt en viss oro vid 

användningen av mobila betalningar med hänsyn till deras personliga integritet. Trots detta 

prioriterar inte respondenterna personlig integritet. 
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Teorin som presenterats tidigare i denna studie nämner att tilliten som konsumenter upplever 

är beroende av användbarheten av den mobila betallösningen. Den tidigare identifierade 

användbarheten innebär således att tilliten för mobila betalningar finns hos den undersökta 

populationen. Att 76 % av respondenterna föredrar att använda mobila betalningar när det 

erbjuds är också en indikator på att tilliten är hög. Användbarhet är en viktig del av fördelarna 

med mobila betalningar och det krävs att hög användbarhet uppnås för att en betallösning 

skall få konsumenternas tillit. Eftersom användbarhet klassificeras som en fördel innebär det 

även att fördelarna spelar en avgörande roll för konsumenternas tillit. 

 

Trots att Lees (2013) studie säger att unga vuxna har tendensen att falla under Rogers (1983) 

föreslagna kategori early adopters visar resultatet för denna studie ett annat resultat. 

Majoriteten av unga vuxna i Sverige kategoriseras snarare som early majority. Skillnaden kan 

bero på kulturell, geografisk eller ekonomisk påverkan. En annan påverkande faktorer kan 

vara att tillgängligheten av mobila betalningar i Sverige är begränsat. 
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6 Slutsats 
Denna studie syftar på att, med grund i teori och empirisk data, identifiera de faktorer som 

påverkar tilliten unga vuxna med eftergymnasial utbildning upplever för mobila betalningar. 

Studien bidrar med kunskap till området informatik kring tilliten konsumenter upplever för 

mobila betalningar i Sverige. Data som denna studie tagit fram skapar en större förståelse för 

vilka faktorer som har högst grad av påverkan på tilliten för mobila betalningar.  

 

Resultatet visar att unga vuxna i Sverige prioriterar säkerheten mer än andra faktorer vid 

användning av mobila betalningar trots att de upplever brister i säkerheten. Hade säkerheten 

varit högre i de befintliga mobila betallösningarna hade konsumenterna använt de mer 

frekvent. Men fördelarna som mobila betalningar medför är även en mycket viktig faktor som 

påverkar tilliten. Resultatet av prioriteringen mellan säkerhet och fördelar med mobila 

betalningar skiljer sig med för liten marginal för att utnämna säkerhet som den enskilt 

viktigaste faktorn. Svaret på forskningsfrågan som lyder: Vilka faktorer påverkar främst 

tilliten vid valet av mobila betalningar hos unga vuxna med eftergymnasial utbildning i 

Sverige? är att både säkerhet och fördelarna med mobila betalningar är de faktorer som främst 

påverkar tilliten för den population som undersökts i denna studie.  

 

Personlig integritet är en faktor som mobila betaltjänsteleverantörer bör överväga och arbeta 

med då många unga vuxna med eftergymnasial utbildning värdesätter denna faktor. 

Konsumenterna värdesätter dock säkerhet och fördelarna med mobila betalningar mer än vad 

de värdesätter integritet. Trots detta är det en viktig faktor som inte bör bortses. 

 

Studien visar på att en konsuments ställning i det sociala systemet inte markant påverkar 

prioriteringen av faktorerna. De individer som adopterar innovationer senare än majoriteten 

tenderar att värdesätta säkerhet högre än de andra faktorerna. Denna studies resultat kan 

användas av mobila betaltjänsteleverantörer för att förbättra tilliten konsumenter känner för 

mobila betallösningar och göra mobila betalningar till ett mer attraktivt alternativ till de 

traditionella betallösningarna. 

 

6.1 Vidare forskning 

Vår forskning handlar om konsumenters tillit för mobila betalningar inom Sverige. Denna 

studies urval är begränsat till unga vuxna med eftergymnasial utbildning där studenter passar 

in. Under studien upptäcktes ett antal områden som är relativt outforskade och vidare 

forskning kan baseras på dessa.     

 

Djupare kvalitativ forskning kan genomföras kring konsumenters tillit för mobila betalningar 

för att skapa en förståelse till varför konsumenterna prioriterar faktorerna som de gör. Mer 

detaljerad forskning som undersöker de olika mobila betallösningarna som är tillgängliga i 

Sverige och hur konsumenterna förhåller sig till dessa kan också utföras.  

 

För att undersöka om olika mobila betallösningar påverkar konsumenternas rangordning av 

faktorer kan till exempel experiment utföras i butiker. Detta för att se hur respondenterna 

agerar i ett verkligt scenario vilket kan bidra med intressanta synvinklar på faktorer som 

påverkar tilliten.  

 

En undersökning där en jämförelse mellan traditionella betallösningar och mobila 

betallösningar samt vad som påverkar tilliten för respektive betallösning kan genomföras. 
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Även faktorer som skiljer sig åt mellan de traditionella och mobila betallösningarna kan 

identifieras samt undersökas. Detta för att skapa en större förståelse för hur traditionella 

betallösningar har blivit framgångsrika och hur detta kan appliceras på mobila betallösningar. 

 

6.2 Metodreflektion 

Faktorerna som identifierades i denna studie kunde utökats i antalet. Möjliga faktorer varierar 

mellan individer men de valda faktorer i denna studie baseras på tidigare studier där de 

vanligast förekommande faktorerna lade grund för valet av faktorer för denna studie. Ett annat 

resultat kunde identifierats om antalet faktorer hade ökats. 

 

Studien kunde ha påverkats positivt av en förändrad utformning av mätinstrumentet. Det hade 

varit intressant att undersöka om olika mobila betallösningar påverkas av olika faktorer eller 

om alla mobila betallösningar påverkas av samma faktorer. Frågor som exempelvis: Vänligen 

ange hur ofta du använder respektive betallösning. Där respondenten fått välja att ange ett 

svar baserat på de mobila betallösningar som är etablerade inom Sverige. Vid analysen av den 

insamlade datan upptäcktes vissa brister i mätinstrumentet utöver den ovan beskrivna 

saknande frågan. Det hade varit fördelaktigt om mätinstrumentet hade haft en fråga som 

identifierade respondentens ort för att undersöka om den geografiska positionen påverkar val 

av mobila betallösningar. 

 

Ett antal frågor som var en del av enkäten borde ha omformulerats för att inte påverka 

respondentens svar. Ett problem med att använda påståenden istället för frågor är att 

påståendena alltid har ett visst partiskt element i sig. Påståenden är partiska vilket kan påverka 

respondentens tolkning och uppfattning om fenomenet påståendet är menat att undersöka.  

 

Resultatet av en studie anses vara generaliserbart om ett selektivt urval av respondenter 

används (Robson 2011). Denna studie har utnyttjat ett selektivt urval av respondenter för att 

öka generaliserbarheten. Trots detta ser vi brister i urvalet av respondenter då respondenterna 

är från enbart fem olika geografiska platser i Sverige. Generaliserbarheten hade kunnat 

förbättras genom ett mer geografiskt utspritt urval och en större mängd respondenter. 

 

Urvalsprocessen hade kunnat genomföras på ett mer strukturerat och kontrollerat sätt. Studien 

hade till exempel kunnat utnyttja ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval använder kriterier 

för att skapa en mer representativ uppsättning av respondenter, deras svar hade således även 

varit mer generaliserbara. På grund av utformningen av ett kriteriebaserat urval där en viss 

mängd respondenter från populationen väljs ut via till exempel kön, ålder och geografisk 

position hade ett resultat med större statistisk säkerhet kunnat utformas. Svårigheten med 

detta är att varje individ i populationen ska ha lika stor chans att bli utvald som respondent. 

Denna studie hade inte tillgång till information som möjliggjorde ett stratifierat urval 

(Bryman & Bell 2007). Genom användningen av ett stratifierat urval hade studien kunnat 

säkerställa vilka respondenter som besvarat enkäten och hur stort bortfall studien hade. 

Genom att nyttja en mer vedertagen urvalsmetodik hade ett mer generaliserbart resultat 

kunnat skapas då en mer korrekt representation av populationen kunnat skapas.  
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6.2.1 Alternativa metodval 

Studien kunde ha genomfört intervjuer med respondenter som klassificerats i Rogers (1983) 

föreslagna kategorier. Genom att utföra intervjuer i samband med enkätstudien hade 

författarna fått en bättre inblick i hur individerna i de olika kategorierna resonerar. Det hade 

inte varit ett generaliserbart resultat om intervjuerna enbart genomförts med ett fåtal individer. 

Dock kunde de genomförts i samband med enkäter för att mer generaliserbara slutsatser skulle 

samlats in. 

 

Denna studie kunde genomförts med hjälp av experiment. Bryman och Bell (2007) beskriver 

att experimentell design har en god intern validitet. Forskningsfrågan för denna studie hade 

kunnat besvaras av en experimentell studie som kunde bestått av två grupper av individer som 

får genomföra ett köp med en mobil betallösning. De två grupperna hade använt olika 

versioner av betallösningen med vissa faktorer förändrade som till exempel utseendet och 

kortare svarstider. På detta vis hade författarna av denna studie kunnat dra slutsatser om 

vilken faktor som påverkade informanterna mest. Denna metod valde vi att avstå ifrån på 

grund av svårigheterna med att genomföra ett experiment utan att påverka någon variabel. 

Däremot hade ett experiment kunnat genomföras för att vidare bekräfta resultatet från 

enkätstudien. 
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8 Bilaga 1 - Enkätstudie 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 

och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 

organisationer. 
 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 

Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   

Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens 

professionsinriktning manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative 

Retailing (SIIR), som är en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och 

det omgivande samhället med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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