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Abstract 

 

The payment service Swish was launched in Sweden 2012 when the demand to pay with the 

mobile came up and now the application got six million users. On the other hand, the 

percentage of users over the age of 65 is low compared to the younger ages. At the same time, 

cash management and the use of cash across the board will decrease. Sweden may be free of 

cash already in 2023. Which can lead to different demographic groups come outsides of the 

digitalization, including the elderly? Older people have built trust in the use of cash and habits 

for a long time, so it can be difficult to adopt new electronic solutions.  

Due to its low usage of older people, this study focuses on the shortcomings that make them 

not use Swish with the gap between technology use and age. The study has chosen to include 

respondents over 65 years old because it is after that the percentage drops in the use of Swish. 

In order to achieve the purpose of the study, qualitative method has been chosen in which 

different interviews were conducted in autumn 2017 and winter 2018. Six respondents have 

been interviewed, after which a thematic analysis has been conducted.  

In the discussion it appears that none of the respondents use Swish frequently, instead it looks 

like an emergency solution. All respondents finds Swish simple to use and have the idea that 

Swish feels safe when the banks in Sweden are behind the creation, and that BankID 

credentials are required. The link between high education and access to technology was 

discussed. Finally, it was discussed how respondents has come into contact with Swish.  

The result of the study does not find any difficulties with the utility of the elderly, but instead 

that the security is valued highly. The perceived security for Swish is big thanks to each of the 

bank in Sweden and the legitimation with BankID. However, respondents do no experience 

any advantages over other payment options and the use is not large. In order to make the 

application more attractive to older people, Swish should therefore focus on creating a need 

that other payment methods cannot meet.  
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Sammanfattning 

 

Betalningsstjänsten Swish lanserades 2012 i Sverige då efterfrågan att betala med mobilen 

uppkom och applikationen har numera 6 miljoner användare. Däremot är procenten av 

användarna i åldern över 66 år väldigt låg i jämförelse till hur användandet ser ut i de lägre 

åldrarna. Samtidigt minskar kontanthanteringen och användning av kontanter över lag. 

Sverige kan komma att bli kontantfritt redan år 2023. Vilket kan medföra att olika 

demografiska grupper kommer att hamna utanför digitaliseringen, däribland äldre. Äldre har 

byggt ett förtroende för användning av kontanter och vanor under en längre tid, därför kan det 

bli svårt adoptera nya elektroniska lösningar.  

På grund av den låga användningen av äldre fokuserar denna studie på vilka brister som gör 

att de inte använder Swish i och med klyftan mellan teknikanvändning och ålder. Till studiens 

har det valts respondenter som är över 65 år då det är där som procentantalet sjunker i 

användandet av Swish. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod valts där olika 

intervjuformer har utförts under hösten 2017 och vinter 2018. Sex stycken respondenter har 

intervjuats, därefter har en tematisk analys utförts.  

I diskussionen framgår det att ingen av respondenterna använder Swish frekvent, utan ser det 

mer som en nödlösning. Samtliga respondenterna finner användandet av Swish som enkelt 

och har uppfattning om att Swish känns säkert då Sveriges banker står bakom skapandet, samt 

att en legitimering av BankID krävs. Sambandet mellan hög utbildning och tillgång till teknik 

togs upp till diskussion. Slutligen diskuterades det hur respondenterna hade kommit i kontakt 

med Swish.  

Resultatet av studien finner inte några svårigheter med användbarheten hos äldre, utan istället 

är det och säkerheten värderas högt. Den upplevda säkerheten för Swish är stor tack varje 

Sveriges banker och legitimering med BankID. Dock upplever respondenterna inga fördelar 

gentemot andra betalningsalternativ och användandet är inte stort. För att göra applikationen 

mer attraktiv för äldre bör därför Swish fokusera på att skapa ett behov som inte övriga 

betalningsmetoder kan uppfylla.  
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1 Inledning 

 

Föregångaren till internet kallades Arpanet och skapades redan 1969, men det var först på 

mitten av 90-talet som world wide web, ”webben”, fick sitt stora genombrott utanför den 

akademiska världen. Detta på grund av introduktionen av webläsare som t.ex. Netscape 

Navigator, informationen blev nu mer lättillgänglig mycket på grund av introduktionen av 

sökmotorer (Sundblad u.å.). 

I slutet av 1996 släpps de första internetbankerna och inom loppet av ett år var samtliga 

storbanker uppkopplade (Sandén 2006). Detta på grund av den stora efterfrågan från kunderna 

och ingen bank ville hamna efter. Detta kan jämföras med etableringen av uttagsautomater 

som tog över 10 år. Redan vid årsskiftet 1997 var över 200 000 anslutna till en internetbank 

(Sandén 2006). Samma år hade 10 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet 

(Findahl 2012), vilket motsvarar 884 763 personer (Statistiska Centralbyrån u.å.). 

Nästa steg i utvecklingen är år 2003 då den första BankID-legitimationen utfärdades. 

BankID:et laddades ner i syfte att skriva under en elektronisk adressändring. Samma år 

skriver 27 000 under sin självdeklaration med ett elektroniskt BankID (BankID u.å.).   

Handelsbanken och Skandiabanken öppnar under 2009 upp för inloggning och underskrift 

med BankID i deras internetbank. Kort därefter under 2010 lanseras BankID i mobilen. Året 

därefter ansluter sig fler banker och gör det möjligt för sju miljoner bankkunder att hämta ut 

ett BankID. Samma år lanseras Mobilt BankID för smarttelefoner och surfplattor (BankID 

u.å.).  

2012 släpps applikationen Swish, en betaltjänst som gör det möjligt för betalningar mellan 

privatpersoner (Getswish u.å. c). Mobilt BankID används som säkerhetsmetod för att kunna 

identifiera sig (BankID u.å.).  

Swish blir större och större för varje år då applikationen är i ständig utveckling funktionellt, 

samt att användarantalet ökar (Getswish u.å. c). 2016 är det 55 procent av Sveriges befolkning 

över 16 år som använder betaltjänsten Swish (Davidsson & Findahl 2016). Dock är 

användningsantalet ojämnt fördelat med de olika åldersspannen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Betalningstjänsten Swish har kommit att bli allt mer populär i Sverige med sina nu nära sex 

miljoner användare. Varumärket och applikationen ägs av bolaget Getswish AB vilket i sin 

tur ägs av de svenska bankerna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, 

SEB, Swedbank och Sparbankerna. Applikationen har tagits fram av bankerna efter att en 

efterfrågan att betala med sin mobiltelefon efterfrågas av kunderna (Getswish u.å. a). 

Swish är konkurrenskraftig gentemot andra betalningsmedel då betalning sker digitalt i realtid 

mellan privatpersoner eller organisationer, vilket aldrig tidigare varit möjligt i Sverige 

(Getswish u.å. b). 



2 

 

I en undersökning som gjorts av Swish (2016) visas det i procent att användningen av 

applikationen sjunker när det kommer till de äldre åldersgrupperna.  En mer drastisk sänkning 

kan ses från åldern 66 och uppåt. En liknande trend kan ses om man tittar på statistik över 

vilka som har tillgång till smarta mobiltelefoner, vilket är en förutsättning för att kunna 

använda applikationen. 38 procent av befolkningen mellan 66-75 år har tillgång till en 

smarttelefon och endast nio procent av de över 76 år. Statistik visar även att samma 

åldersgrupper spenderar mindre tid på internet jämfört med i de yngre åldersgrupperna 

(Davidsson & Findahl 2016). 

Samtidigt som äldre personer inte har samma tillgång till smarta telefoner eller spenderar lika 

mycket tid på internet som yngre sker en minskad utveckling bland användningen av 

kontanter i Sverige (Davidsson & Findahl 2016). Riksbankens redovisning av statistik från de 

senaste fem åren visar en negativ trend när det kommer till kontantuttag, detta gäller både i 

antal och värde. Detta är dock ingenting det svenska folket har en negativ inställning till 

(Riksbanken 2016). 

Minskningen av kontanter som betalningsmedel har även kommit till den grad att den utgör 

en kostnad för samhället. I en mätning av kostnaderna för olika betalningssystem utgjord av 

Sveriges BNP hamnade kontanter, bank- och kreditkort på 0,54 procent. Kontanterna utgjorde 

den största delen på 0,26 procent (Arvidsson 2013). 

Det som är gemensamt för betalningssystem genom historien är ett kontrakt som garanterar en 

motprestation i framtiden, ett löfte. Löftet måste vara trovärdigt för annars kan det få skadliga 

effekter.  

Trovärdigheten har under historien varit det kritiska i hur allmänheten kommer att ta emot ett 

nytt betalningsmedel (Arvidsson 2013). 

Detta förtroende är något kontanter har byggt upp under tusentals år, dess löfte om garanti för 

en framtida motprestation kan även intygas av Riksbanken (Arvidsson 2013). 

Är det ett förtroende Swish under dess korta tid på marknaden har lyckats bygga upp. Men har 

applikation lyckats lika bara i jämförelse med kontanter, som har byggt upp sitt förtroende så 

att det även tilltalar den äldre åldersgruppen? Eller kommer det till en fråga om att den 

digitala klyftan är för stor och den nya teknologin inte når de äldre åldersgrupperna. 

 

1.2 Problemformulering  
 

Forskning visar att Sverige kan komma att bli kontantlöst redan 2023 enligt Arvidsson och 

Hedman (Westin 2017) vilket kan bli ett problem för våra äldre invånare. Den äldre 

generationen har byggt upp ett förtroende till kontanter under en längre tid och kan få svårt att 

bryta ett gammalt mönster. Förtroendet som förknippas till kontanter kommer andra 

alternativa betaltjänster ha svårt att bygga upp (Arvidsson 2013). 

Statistik från Sveriges riksbank från 2016 visar också en negativ trend när det kommer till 

användandet av kontanter. Denna trend visar sig i både antal betaltransaktioner och värdet av 

transaktionerna (Riksbanken 2016).  
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Samtidigt som kontanternas framtid är oklar visar statistik att den svenska befolkningen börjar 

använda sig av andra betalningsalternativ (Riksbanken 2016).  

Swish kan nämnas som ett exempel här då applikationen har kommit att blivit väldigt populärt 

de senaste åren. Swish är en produkt som utvecklades då efterfrågan för mobila 

betalningstjänster ökade (Getswish u.å. c). Det som gör Swish konkurrenskraftig gentemot 

andra betalningstjänster är att alla transaktioner sker i realtid.  

Statistiken visar att användandet av Swish är mycket högre bland de yngre användarna 

jämfört med de äldre (Davidsson & Findahl 2016). Medeltalen bland de yngre och äldre 

åldersgrupperna har räknats ut, bland de yngre är det 63,2 procent som använder Swish 

jämfört med de äldres 12,5 procent. Detta fenomen kallas den digitala klyftan då en 

demografisk grupp hamnar utanför digitaliseringen (Andersson 2003). Swish’s utmaning blir 

att inkludera den äldre generationen. Samhället måste kunna göra det attraktivt för äldre att 

vara mer digitalt aktiva och kunna visa vilka fördelar det hade gett att vara användare. 

Vilka faktorer påverkar användandet av betaltjänsten Swish hos äldre i Sverige? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur individer över 65 år använder och uppfattar 

betaltjänsten Swish. Studien ska hjälpa till att klargöra möjliga faktorer som påverkar 

användandet och uppfattningen. Målet med studien är att bidra med kunskap till området 

mobila betalningslösningar. 

1.4 Avgränsning 

 

Studien avgränsas till personer som är 65 år och uppåt i Sverige, då det är den vanligaste 

pensionsåldern (Zetterwall 2015). Detta kan även styrkas av nedgången vid 66 år ålder över 

användet av Swish (Davidsson & Findahl 2016). Studien har endast tagit hänsyn till 

användandet av betalningsapplikationen Swish.  

När det gäller de geografiska avgränsningarna är det i kommunerna Kristinehamn och 

Gislaved som intervjuerna har tagit plats. 

Detta grundar sig i att författarna har möjlighet att besöka orterna samt att det finns 

övernattningsmöjligheter då det kan underlätta vid intervjuerna. De två olika städerna har ett 

varierat utbud när det gäller arbetsmöjligheter, kultur, näringsliv, natur samt storlek.  
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1.5 Målgrupp 
 

Studien riktar sig främst mot applikationsutvecklare för att kunna anpassa applikationer och 

tilltala flera användare av den äldre generationen. Även åt banker då detta kan vara en hjälp 

för att få fler kunder att ansluta sig till Swish. Den riktar sig också mot staten för att kunna 

hjälpa äldre om behovet finns. Studien kan även ligga som grund till vidare forskning för 

studenter och andra forskare.  

 

1.6 Disposition 
 

Avsnitt 1 inleder uppsatsen med bakgrund och problemformulering vilket ligger i grund för 

hela studien. Avsnitt 2 inleds med vilket paradigm forskningen antagit och redogör sedan för 

den metodprocess som studien behandlar. Avsnittet fortsätter sedan med vilken typ av 

forskningsetik som valts, samt dataanalys till det insamlade materialet. Avslutningsvis 

behandlar avsnittet metodreflektion samt alternativa metoder som kunde ha använts. Avsnitt 3 

tar upp det teoretiska ramverk som studien riktas efter. I avsnitt 4 tas den insamlade och 

grundligt genomgångna empirin som samlats in genom intervjuer samt tester och en 

observation. Avsnitt 5 ger en djup analys av den insamlade empirin som även jämförs med det 

teoretiska ramverket. I avsnitt 6 lyfts delar från analysen upp i en diskussion. Slutligen leder 

diskussionen till avsnitt 7 där en slutsats tas och ett svar på studiens forskningsfråga. Avsnittet 

avslutas med vidare forskningsförslag.  
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2 Metod  

2.1 Forskningsansats 
 

Inom metodikens datainsamling är första steget att ta reda på vilket tillvägagångssätt som ger 

bäst grepp om verkligheten. Den ena forskningsansatsen kallas deduktiv och den andra 

induktiv (Jacobsen 2002, s.34). 

Deduktiv ansats syftar till “från teori till empiri”, teori skapas och förklaras sedan med hjälp 

av forskning (Bryman & Bell 2015, ss.23-25). Utifrån förväntningar skapas en världsbild och 

därefter samlas data in. Slutligen görs en jämförelse för att undersöka om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten, alltså den insamlade data (Jacobsen 2002, s.34). Studien 

har delvis följt en deduktiv ansats då utgångsläget grundar i tidigare teorier. Under arbetets 

gång har dock den valda teorin visats vara bristande och krävt en modifiering. Vilket frångår 

den klassiskt deduktiva ansatsen. 

Induktiv ansats syftar på en motsatt väg från en deduktiv ansats, “från empiri till teori” 

(Jacobsen 2002, s.35). Denna ansats börjar utan förväntningar och istället samlas relevant data 

in för att sedan struktureras upp. Utifrån den uppstrukturerade data formas teorier. Istället för 

att utgå ifrån enstaka premisser använder metoden förekomster från de empiriska data, 

därefter skapas generaliseringar (Bryman & Bell 2015, ss.23-25). I studien har det valts att 

inte framställa några nya teorier. Detta grundas på en tids- och resursbrist, en induktiv ansats 

hade i detta fall varit för omfattande då uppsatsen är ett examensarbete om 15 högskolepoäng. 

Detta är de två dominerande forskningsansatserna, en tredje ansats har tagits fram på grund av 

de andras brister. Deduktiv ansats byggs på spekulationer och blir därför löskopplad från den 

insamlade data. Medan induktiv ansats inte kan generera någon teori utan bara en strukturerad 

form av den insamlade data (Alvesson & Sköldberg 2008, s.58). 

 

En blandning av dessa kallas abduktiv ansats där teori och data sätts i en iterativ process under 

arbetets gång (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). Utgångspunkten ligger i den insamlade 

data, så som i induktion. Det som skiljer abduktion från induktion är hänsynen till tidigare 

teorier, likt deduktionen. Abduktion tar därmed styrkorna från de båda ansatserna för att skapa 

en mer mångsidig ansats med ett större djup (Alvesson & Sköldberg 2008, s.56).  

 

Studien har använt sig av en abduktiv ansats då egna observationer utfördes utifrån tidigare 

teorier, observationerna ledde till en modifiering av det teoretiska ramverket och 

uppföljningsintervjuer för att uppnå en teoretisk mättnad. Detta ligger i linje med abduktion 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s.55).  
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2.2 Undersökningsansats  
 

Kvantitativa och kvalitativa undersökningsansatser används för att samla in data, de lämpar 

sig för olika sammanhang även om de principiellt inte skiljer sig mycket från varandra 

(Bryman & Bell 2015, ss.160-176).   

 

Kvantitativ forskningsansats karakteriseras av ett linjärt upplägg utifrån olika steg från teori 

till slutsats. Den insamlade data ska kunna mätas och består ofta av större kvantiteter. Syftet 

är att försöka fånga upp samband, fördelning och variation som sedan ska analyseras (Bryman 

& Bell 2015, ss.160-176).  

 

I en kvalitativ forskningsansats är forskaren intresserad av vad människor sagt, upplevt eller 

gjort med ett specifikt fenomen. Fokus ligger i att försöka få fram en djupare och bredare bild 

av respondenternas syn på fenomenet. Vid utförandet av en kvalitativ forskning är det vanligt 

att använda sig av ett mindre antal respondenter, i jämförelse med kvantitativ forskning där 

antalet tenderar till att bli större (Bryman & Bell 2015, ss. 392-398 ).  

 

Frågeställningen syftar till att skapa en förståelse för hur människor tolkar och förstår ett 

fenomen (Jacobsen 2002, s.17). Studien syftar till att besvara en utredande fråga. Recker 

(2013) menar med detta att en kvalitativ metod lämpar sig bäst, vilket är den ansats som 

valdes för studien.  Kvalitativa ansatser har sin utgångspunkt från studieobjektens perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s.17), vilket denna studie har då datainsamlingen kommer ifrån 

användare av Swish. Studien har främst använt sig av fokusgrupper med en öppen dialog för 

insamling av data. Vilket ligger i linje med kriteriet för kvalitativ ansats enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008, s.17), fokusen för datainsamling ska vara öppen och mångtydig. Analysen 

av den insamlade data har följt en tematisk analys, vilket ligger i linje för kvalitativa ansatser 

då de karakteriseras av kategorisering.  

 

Kvalitativ ansats är bäst lämpad när kunskapen om ämnet som har bestämts att undersökas 

inte är så bred (Jacobsen 2002, ss.56-57). Den bristande kunskapen gör att frågeställningen 

från början är lite oklar och formas under arbetets gång. En flexibel uppläggning är passande 

för att vara beredd på oväntade händelser. Forskarna hade från början inte mycket kunskap 

om det valda ämnet utan förlitade sig på att få kunskap utifrån tidigare forskning för att kunna 

utforma frågeformulären till respondenterna. Efter första intervjutillfället krävdes mer 

kunskap för att få bättre förståelse. På grund av detta har upplägget varit tvunget till att vara 

flexibelt och forskningsfrågan har modifierats under arbetets gång (Robson 2011, ss.58-65). 

 

2.3 Designforskning 
 

Designforskning är framtagen för att användas som en undersökning av olika 

möjlighetsbetingelser för mänskligt skapande. Det kan både vara begripligt och materiellt. 

Designforskningen ska bidra med både estetiskt och etiskt medvetna sätt för att kunna 

utveckla betingelserna i samhället. Det finns tre olika typer av designforskning som kan 

urskiljas mot varandra, forskning om, forskning för och forskning genom. 

Forskning om design beskriver designprocesser och resultat utifrån allmänna förståelser och 

förklaringsperspektiv. Forskning för design är mer inriktad på kunskaper för användningen 

under ett designarbete.  
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När en pratar om genom används här designarbetets innovativa förmåga för att kunna 

generera alternativa lösningar och nya möjligheter (Yin 1984).  

2.4 Metodprocess 
 

Studien bygger på upplägget där forskarna genom litteraturstudier, fokusgrupper och 

deltagande observation får en djupare insikt i det valda ämnet.  

Litteraturstudier kommer ligga till grund för vad som kommer leda till intervjuer via 

fokusgrupper. Under dessa intervjuer kommer deltagarna svara på frågor som är kopplade till 

användningen av betalningsapplikationen Swish. Grupperna kommer bestå av deltagare från 

åldersgruppen 65 år och uppåt. Vissa av deltagarna kommer ha använt Swish innan och andra 

inte. Den sistnämnda delen av gruppen kommer delta i en deltagande observation. Under 

observationer kommer deltagarna få i uppgift att starta upp ett Swishkonto, alternativt prova 

på att använda ett redan existerande. För att kunna starta upp ett Swishkonto krävs ett BankID 

av någon form, om deltagaren inte har ett BankID kommer deltagaren att få testa ett redan 

existerande Swishkonto.  

Målet med litteratur, fokusgrupper och deltagande observation var att få en djupare insikt i 

ämnet och få förstahands data från deltagarna. Dessa ska tillsammans med teorier sedan ligga 

till grund för en slutsats. 

Studien bygger på två fokusgrupper som intervjuades av författarna under de olika datumen 

29/11 och 7/12 i respondenternas hemmamiljö. Efter fokusgrupperna krävdes en uppföljande 

intervju via telefon för vidare information som inte tordes behövas inför första mötet. Men 

efter vidare undersökning och litteraturstudie behövdes mer information från deltagarna för att 

kunna utföra en rättvis analys.  

Efter detta påbörjades en tematisk analys där olika kategorier har framtagits från empirin och 

analyserats. En telefonintervju utfördes den 4/1 då en teoretisk mättnad inte hade nåtts när 

fokusgrupperna hade analyserats. 

 

2.4.1 Urval 
 

I de flesta undersökningar är det grundläggande problemet att alla inte kan undersökas 

(Jacobsen 2002, s.199). När ett urval ska göras tas olika variabler ut för att få ett utsnitt av 

heltiden. Undersökningen blir då endast giltig för de ämnen som forskarna väljer att behandla.  

 

Urvalet som gjordes i studien är en avgränsning till personer över ålder 65 år. Ingen 

avgränsning har gjorts när det kommer till kön. I studien valdes det att ha en viss anonymitet 

för att skydda respondenterna. Kön har skrivits ut för att underlätta läsningen, men det är inget 

som kommer utforskas vidare eller läggas någon större vikt på i analysen av data.  

 

Respondenterna delades sedan in i grupperna Swishanvändare, inte Swishanvändare eller vilja 

bli Swishanvändare. Motiveringen till valet av dessa tre målgrupper bland intervjupersonerna 

är för att författarna ska ha en möjlighet att jämföra de olika faktorerna till varför vissa har 

anslutit sig eller inte.  
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2.4.2 Fokusgrupper  
 

Fokusgrupper kan kort förklaras som en strukturerad gruppintervju där data samlas in då 

medlemmar i gruppen integrerar med varandra (Robson 2011, ss.293-294). Ämnet bestäms av 

forskaren och det är forskarens intresse som bidrar med fokusen till gruppen. Syftet är att få 

en uppfattning om hur accepterat ett koncept är, på vilka sätt det inte är accepterat och hur det 

kan göras mer accepterat samt användbart (Rubin & Chisnell 2008).  

Fokusgrupper kan ses som ett komplement till andra kvalitativa metoder som observationer 

och individuella intervjuer. Till skillnad från intervjuer är fokusgrupper mer flexibla och 

effektiva då det kan ses som en hybrid mellan diskussion och intervju (Robson 2011, ss.293-

294). Jämfört med observationer tillåter fokusgrupper forskaren att observera en stor skala av 

interaktion när deltagarna diskuterar ett valt ämne under en bestämd tid. Denna kontroll kan 

även ses som en nackdel då miljön kan verka konstgjord. Fokusgrupper har fått kritik för att 

vara för formella, informella, stora eller små. Fokusgrupper kan ses som ett stort paraply eller 

tält som inkluderar många olika former och varianter (Morgan 1997).  

 

Fokusgrupper användes i studien då författarna ville få en diskussion om ämnet för att svaren 

skulle bli mer utförliga. För att deltagarna skulle vara bekväma utfördes fokusgrupper i deras 

hemmiljö och med deltagare som de kände till sen innan. Om det istället hade valts att göra 

intervjuerna en och en är det inte säkert att resultaten hade blivit lika utförliga som i en 

fokusgrupp. 

 

2.4.3 Semistrukturerade intervjuer  
 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Det är en flexibel 

intervjuform där respondenterna till en början får svara på generella förutbestämda frågor 

eller ämnen (Recker 2013). Därefter ställs frågorna utifrån vad respondenterna svarar. 

Strukturen bygger på en konversation, vilket tillåter följdfrågor att ställas under 

diskussionerna om ämnet (Robson 2011, s.280). 

 

Den semistrukturerade intervjuformen är en blandning mellan strukturerad- och ostrukturerad 

intervjuform (Robson 2011, ss.279-280). I en strukturerad intervjuform görs en lista med 

entydiga frågor som ställs in en förutbestämd ordning. I ostrukturerade intervjuer är forskaren 

bara intresserad av svar på frågor som kan utvecklas med följdfrågor. Deltagarna utgår från en 

fråga som de sedan kan svara på helt fritt och därför kan svaren bli helt informella (Robson 

2011, ss.279-280).  

 

När valet att utföra intervjuerna via fokusgrupper gjordes, valdes även semistrukturerad 

intervjuform då båda metoderna är flexibla. 

Om intervjuformen istället varit ostrukturerad hade det varit svårt att få data som är jämförbar 

(Bryman & Bell 2011, s.472 ). Strukturerad intervjuform hade istället inte gett något utrymme 

till diskussioner mellan deltagarna. Semistrukturerad intervjuform blir en blandning av dessa 

då vissa teman följs, men det även finns utrymme till fria diskussioner och följdfrågor 

(Bryman & Bell 2011, s.472 ). 
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2.4.4 Deltagande observation  

Just denna observation är lämplig att använda till nästan varje aspekt av mänskliga studier. 

Deltagande observation gör det möjligt att beskriva vad som händer, vem eller vilka som är 

involverade, när och var saker sker samt hur de uppstår och varför (Jorgensen 2011).  

Metoden observerar människor i grupp medan forskaren är involverad. Det är viktigt att 

försöka komma in i gruppen och prata deras “språk”. Forskarna ställer frågor för att få ut 

information om de olika situationerna, vilket kan liknas vid en intervju (Robson 2011, s.321).  

 

Observationer utfördes i studien för att få en inblick hur deltagarna integrerade med 

applikationen.  

 

2.4.5 Tänka högt metoden 

 

Metoden kräver att subjektet pratar högt under tiden en uppgift eller problem ska lösas 

(Fonteyn, Kuipers & Grobe 1993). Metoden har fått mycket kritik för att den producerar 

felaktig data. Ericsson och Simon undersökte saken 1980 då de jämförde två olika typer av 

verbala rapporter, direkt och tillbakablickande. Under den direkta rapporten tänker eller pratar 

subjektet högt under tiden uppgiften löses. Rapporten är överensstämmande och fullständig. I 

en tillbakablickande rapport blir subjektet tillbett att komma ihåg vad de tänkte under tiden de 

utförde uppgiften, denna sorts rapport anses dock producera felaktig data (Fonteyn, Kuipers & 

Grobe 1993). 

Tänka högt metoden användes i studien under observationerna, detta för att få insikt i hur 

deltagarna tänkte när uppgiften utfördes. Metoden medför därför ett ytterligare perspektiv, 

utöver forskarnas egna observationer. 

 

2.4.6 Transkribering  
 

Intervjuerna kommer att skrivas ut i sin helhet för att sedan analyseras och tolkas. Valet av 

transkribering kom fram då det är lättare att få en helhet samt redovisa exakta citat från 

intervjupersonerna. Transkribering gör det även möjligt för forskaren att ge deltagarna full 

uppmärksamhet under intervjun samt observationen. På grund av detta val behöver inga 

anteckningar göras under intervjun (Rubin & Chisnell 2008). 

Det kommer behöva läggas ner mycket tid på transkriberingen därför har valet fallit på att 

intervjua ett mindre antal personer. Risken om intervjuerna inte skrivs ut kan vara att viktig 

information inte kommer med och det medför att resultatet inte blir rättvist. 

Att ha en detaljerad transkription av viss eller alla data är ofta nödvändig för att utföra 

analysen (Robson 2011, s.478). 

 

Forskarna valde att använda sig av transkribering för att få fram nyckelord samt användbara 

svar till analysen.  

Anledningen till att valet av att transkribering togs var då det blir för svårt att anteckna allt 

som sägs i en fokusgrupp. Då det måste hållas koll på vem som säger vad och inte bara vad 

det är som sägs. Detta är ett viktigt kriterium för fokusgrupper som hade försvunnit om en 

transkribering inte utförts (Bryman & Bell 2011, ss.505-506). 
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2.4.7 Tematisk analys  

 

Tematisk analys har använts för att systematiskt dela upp data i analysdelen. Data från den 

empiriska insamlingen delas upp i kategorier och underrubriker för att sedan lyfta fram olika 

faktorer (Bryman & Bell 2015, ss.599-601). En kategori identifieras av forskarna när data 

analyseras och är relaterad till studiens fokus. Kategorierna byggs på koder som har 

identifierats i tidigare steg av analysen. Tematisk analys ger forskarna grund för en teoretisk 

förståelse av data, det kan bidra teoretiskt till litteratur som i sin tur är relaterad till 

forskningens fokus (Bryman & Bell 2015, ss.599-601). 

Tematisk analys var lämplig då det är lätt att lära sig och använda, därför lämpar den sig bra 

för nya forskare. Metoden valdes då den var passande för att summera stora mängder av data 

och att hitta olika teman. Eftersom att all data har transkriberats för att inte gå miste om 

viktiga detaljer passar tematisk analys in då data måste läsas igenom för att hitta teman 

(Robson 2011, s.476).  

 

2.5 Forskningsetik 

2.5.1 Deltagarna 
 

Forskningen består till en del av intervjuer via fokusgrupper. Forskarna har ett ansvar för att 

säkra intressen hos alla som är inblandade i studien (Recker 2013). Informationen som 

upptäcks ska inte missbrukas och en hög moral ska upprätthållas mot deltagarna.  

Namn på deltagarna har inte använts för att skydda deras identitet och i rapporten kommer 

deltagarna att refereras med hjälp av andra identifieringar, som D1 och D2 (Rubin & Chisnell 

2008). Anonymiteten går inte att upprätthålla helt då författarna har genomfört intervjuer samt 

observationer av deltagarna.  

En tystnadsplikt kommer därför att upprätthållas då deltagarnas identitet inte går att 

identifiera i studien, inspelningar eller personliga anteckningar (Recker 2013).  

Deltagarna i studien har ställt upp frivilligt och har rätten att avbryta utan anledningen när de 

som helst känner för det. Information om riskerna med studien har deltagarna blivit 

informerade om innan studiens start.  

Inspelningar har endast använts för att analysera data, vilket deltagarna har blivit informerade 

om innan och forskarna har fått dess godkännande (Rubin & Chisnell 2008). Data lagras med 

säkerhet och kommer att sparas under en fem års tid från publikationen (Recker 2013). 

Även oönskad data som nödvändigtvis inte stödjer tesen i forskningsfrågan kommer att 

infinna sig för att inte skapa bias i arbetet. 
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2.5.2 Forskarna 
 

Forskarna har använt lämpligt språk och lämpliga begrepp under forskningsprocessen. All 

text och andrahandsdata har korrekt källhänvisning till pålitliga källor. Förstahandsdata som 

används är forskarnas egen som är riktig och sanningsenlig. Vid funderingar samt osäkerhet 

har lämplig hjälp kontaktats för konsultation (Recker 2013). Forskarens centrala uppgift är att 

länka ihop forskningsfrågor och frågeformuläret (Robson 2011, s.253). 

 

2.6 Metodreflektion 

2.6.1 Reflektion forskningsansats  
 

Kritiken mot en Deduktiv ansats, ”från teori till empiri” är att forskarna bara letar information 

som han/hon tycker är relevant. Detta leder till att de förväntningar som fanns innan studien 

började förstärks, vilket begränsar informationstillgången. Risken blir då att viktig 

information förbises (Jacobsen 2002, s.35). Kritiken mot Induktiv ansats, ”från empiri till 

teori” är att det tycks vara omöjligt att gå in med ett öppet sinne. Människor tar in information 

omedvetet eller medvetet då människan är upplärd att se eller förbise saker (Jacobsen 2002, 

s.43). De olika ansatserna skiljer sig främst i hur öppna de är för ny information. Detta 

betyder att förberedelserna inför datainsamlingen bör anpassas till den öppenhet som krävs.  

Bristerna i de båda ansatserna gjorde att en abduktiv ansats valdes, då denna tordes spegla 

verkligheten bättre. Under en abduktion utvecklas datainsamlingen succesivt samt att teorin 

byggs på och förfinas under arbetets gång. Till skillnad från de andra ansatserna innehåller 

abduktion även förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55).  
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2.6.2 Reflektion undersökningsansats 
 

Denna studies syfte var att få en ökad förståelse hur individer över 65 år använder sig av 

mobilapplikationen Swish, därför lämpar sig de kvalitativa datainsamlingsmetoderna då 

utgångspunkten är deltagarna. Kvalitativa metoder studerar människor, dess sociala och 

kulturella bakgrund som de lever, agerar samt beter sig efter (Recker 2013).  

 

Varför människor gör vissa val och agerar är ofta sammanhängande, kvalitativa metoder är 

designade för att utforska dessa fenomen och för att sedan kunna komma med förklaringar till 

varför fenomenet uppkommer.  

 

Kvalitativa metoder och dess analys handlar mycket om att generalisera. Om forskarna istället 

valt en kvantitativ metod hade analysarbetet eventuellt varit mer objektivt då allt kan härledas 

till siffror och mätbarhet. Analysering av siffror är inte heller lika tidskrävande samt att det 

finns bättre direktiv över utförandet (Jacobsen 2002, ss.137-139). Nackdelen när det kommer 

till mätbarhet av siffror och statistik är att det kräver precision och noggrannhet. Problemet 

ligger i att respondenterna kan tolka frågor olika vid enkäter, då medför det att validiteten i 

studien försvinner (Bryman & Bell 2011, s.168). Syftet med kvalitativa metoder är att 

generalisera till teorier och inte population. Studien har utifrån analysen identifierat faktorer 

som påverkar hur individer över 65 år använder Swish, dessa har sedan kopplats till teori i en 

diskussion. Vilket ligger i linje för kvalitativ forskning (Robson, ss.294-295).  
 

2.6.3 Reflektion fokusgrupper  
 

En fördel med att välja fokusgrupp för att samla in data är att data är direkt kopplad till 

forskarens intressen. Det är studiens fokus som styr vad som ska diskuteras och därför blir 

data väldigt precist (Morgan 1997). I jämförelse med individuella intervjuer är fokusgrupper 

oftast mer effektiva. Därför valdes denna typ av datainsamlingsmetod för studien då 

fokusgrupper får ut precis data och är effektiv. Det som måste tas i beaktande med 

fokusgrupper är att moderatorn kan influera gruppen att svara på ett visst sätt och gruppen kan 

svara vad de tror moderatorn vill höra. Detta är något studien har försökt att undvika under 

fokusgruppernas agerande och försökte få deltagarna att prata mest. En deltagare i närvaro av 

en grupp kommer att påverkas av hur och vad andra deltagaren säger (Morgon 1997). 

Forskarna tyckte att detta vägdes upp av att deltagarna diskuterar och jämför varandras 

erfarenheter, något som inte hade kommit fram i individuella intervjuer (Morgan 1997).  

Resultaten från en fokusgrupp kan inte generaliseras till en större massa (Robson 2011, 

s.295), vilket inte heller är syftet med studien. Syftet är att få en förståelse över hur individer 

över 65 år använder betalningsapplikationen Swish.   

 

Svårigheter med genomförandet av fokusgrupper var att låta deltagarna diskutera fritt utan att 

styra för mycket. För att underlätta detta kunde intervjuguiden bestått av olika scenarion där 

deltagarna själva hade fått berätta hur de hade agerat. Den inställningen hade gjort det lättare 

för deltagarna att få prata fritt och berätta om liknande scenarion de varit med om i det riktiga 

livet.  
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Svårigheter fanns även i att hitta personer som var villiga att ställa upp. Speciellt personer 

utan Swish som hade kunnat tänka sig att skaffa det. Endast en av åtta tillfrågade personer 

kunde tänka sig att ställa upp. I efterhand visade sig att den kategorin inte tillför något unikt, 

som inte de andra respondenterna gav i resultatet. Trots bortfall från kategorin lyckades 

analysen få en teoretisk mättnad. Bortfallet i kategorin kommer därför inte att påverka 

resultatet nämnvärt.  

 

Det bästa sättet att nå den äldre generationen är att utgå från personliga nätverk och skapa 

kontakter därifrån (Rubin & Chisnell 2008). Äldre människor är ofta väldigt vaksamma för att 

bli lurade och därför lämpar sig inte att ringa från listor eller sätta upp lappar på t.ex. 

äldreboenden. Oftast hinner inte syftet förklaras innan personen i fråga nekat på grund av 

misstänksamhet för bedrägeri. Detta är en sak som studien valt att anamma för att underlätta 

sökandet i att hitta respondenter.  

 

2.6.4 Reflektion semistrukturerade intervjuform  
 

Semistrukturerad intervjuform har flera fördelar gentemot andra intervjuformer (Recker 

2013). Det är mindre påträngande för respondenterna eftersom tvåvägskommunikation 

uppmuntras, respondenterna kan då ställa frågor till intervjuaren. Oftast är data inte bara svar 

på frågorna utan också förklaringar till varför respondenterna svarade som de gjorde. Då en 

tvåvägskommunikation uppmuntras bidrar semistrukturerad intervjuform till att fler frågor 

ställs och mer information tillkommer till studien, vilket också är en passande intervjuform 

för fokusgrupper (Recker 2013).  
 

I studien följer en semistrukturerad intervjuform och frågorna är anpassade efter de olika 

fokusgrupperna. De olika intervjuguiderna baserades på om deltagarna hade ett Swish-konto 

eller inte. Om en strukturerad intervjuform istället hade följts och samma frågor hade ställts 

till alla deltagarna, hade resultatet varit enklare och mer sammanhängande vid 

analyseringsfasen. Detta hade gjort att ingen struktur medfört till mycket komplex data som 

blir svåranalyserad och resurskrävande (Jacobsen 2002, ss.140-141). Genom att anpassa 

frågor och språk är det lättare för deltagarna att känna sig bekväma och då dela med sig mer 

av livserfarenheter (Jacobsen 2002, ss. 161-162). Vilket vägde upp extra i arbetet och 

resulterade även i ett mer verklighetsbaserat resultat.  
 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand för att inte gå miste om värdefull 

data.  

 

2.6.5 Reflektion deltagande observation  
 

Instrumentet som används vid deltagande observationer är människan själv, vilket alltid vill 

ge någon typ av bias (Robson 2011, s.328). I början av observationen är oftast moderatorn 

nervös vilket vill leda till att denna fokuserar på de deltagarna som är välkomnande och lätta 

att prata med. De som är välkomnande är kanske dem som inte kommer överens med 

resterande medlemmar i gruppen. 
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När moderatorn lär känna gruppen bättre blir det lättare att undvika detta, men det är 

fortfarande farligt att komma för nära deltagarna då bilden av dem kan bli annorlunda 

(Robson 2011, ss.319-321).  

 

Det är viktigt att skriva anteckningar direkt efter inspelningen, när det finns färskt i minnet. 

Annars är det lätt hänt att endast det utstickande samt förväntningarna skrivs ner (Bryman & 

Bell 2011, s.476). Den stora svårigheten under arbetet var att hitta personer som inte hade 

Swish och sedan ville skaffa det under uppsatsens gång. Detta var dock inte en nackdel då de 

svaren från personen som skaffade Swish inte skiljde sig från de andra respondenternas svar.  

 

2.6.6 Reflektion tänka högt metoden  
 

När tänka högt metoden tillämpas hörs respondenternas spontana kommentarer och ovärderlig 

data fångas upp, vilket studien kunde gått miste om annars (Rubin & Chisnell 2008). Tänka 

högt metoden ger även en mer rättvis bild om vad respondenterna egentligen tycker. 

Respondenterna uppmuntras att ställa frågor, vilket kan påvisa om det finns några svårigheter 

med användandet av applikationen. Detta bidrar till en större förståelse för äldres tankar och 

reflektioner om applikationen. Tid bör undvikas att ta på testerna där tänka högt metoden 

används, då tiden kan bli missvisande. Respondenterna kan tänka högt innan de utför sin 

uppgift, medan andra tänker högt under utförandet av uppgiften (Rubin & Chisnell 2008). 

Detta är något som har tagits till hänsyn då tiden för utförandet av uppgiften inte kommer 

spegla resultatet märkbart.  

 

De flesta människor sitter inte och pratar högt med sig själva, därför kan situationen bli 

onaturlig när tänka högt metoden används. Innan intervjun blev respondenterna uppmanade 

att tänka högt under tiden de utförde uppgiften. Detta hade kunnat motverkas om deltagarna 

istället blev tillsagda att i efterhand dela med sig av sina tankar. Om detta gjorts hade studien 

gått miste om spontana kommentarer, det är även svårt att i efterhand komma ihåg vad som 

tänktes. Då de flesta av intervjuerna gjordes i grupp är det lätt för respondenterna att avbryta 

varandra och då enkelt ändra ett användarbeteende. Genom att utföra fokusgrupper fick 

forskarna positivt resultat då deltagarna avbröt varandra, svaren blev därmed mer utförliga 

(Molich 2002). 

 

2.6.7 Alternativa metoder 
 

Personliga intervjuer går ut på en dialog med en person som svarar på frågor. Även här har 

forskaren en chans att ställa spontana frågor och respondenten kan i sin tur ställa följdfrågor 

(Bryman & Bell 2015, ss.481-483). Detta är ett alternativt sätt att utföra intervju på jämfört 

med den valda metoden fokusgrupp. Det som gjorde att fokusgrupp valdes var för att skapa en 

diskussion kring ämnet. Människor i grupp tenderar att känna sig tryggare och är därför inte 

lika utsatta (Robson 2011, ss. 364-365). En fördel med personliga intervjuer är att 

respondenten får en bättre kontakt med intervjuaren och vågar svara mer ärligt. En annan 

alternativ metod hade varit att utföra kontrollerade experiment, där fokusen ligger på att få ut 

kvantitativ data från kontrollerade mätningar (Rubin & Chisnell 2008). 

  



15 

 

Ett större antal respondenter väljs ut i minst två olika grupper, en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp (Bryman & Bell 2011, s.45). 

 

Syftet med denna typ av test är att ändra någon variabel i experimentgruppen, sedan ska 

resultaten jämföras i de båda grupperna. I den här studien skulle ett exempel på en variabel 

vara att få hjälp eller inte. En fördel med denna typ av experiment är tillgången till isolering, 

kontrollering och undersökning av specifika variabler och dess konsekvenser (Recker 2013).  

 

Detta är också nackdelen med experiment, det sker inte naturligt och kan därför anses vara 

iscensatt. Den riktiga världen är mer komplex. Anledningen till varför metoden inte valdes är 

för att utförandet är väldigt komplext. Alla designmissar resulterar i ogiltiga svar (Recker 

2012), då det är forskarnas första studie finns inte den kunskapen än. 
 

2.7 Analys av data 
 

Analys av de kvalitativa data har i denna studie genomförts i tre olika steg. Här presenteras de 

olika stegen.  

Steg 1. Insamling av data där fokusgrupper kommer att hållas med personer över 65 år.  

Steg 2. Transkribering av data för att få den insamlade data på papper och för att göra det 

lättare att analysera samt tolka. 

Steg 3. Analys och tolkning av insamlad data för att komma fram till faktorer som bidrar till 

varför procentantalet av Swishanvändarna är relativt låg över 65 år. 

Primärdata samlas in under intervjuer via fokusgrupper och författarna har själva transkriberat 

den insamlade data i studien. Genom att transkriberingen sköts av författarna gör det att dem 

kommer få en bättre förståelse över den insamlade data samt att alla tankar från de intervjuade 

personerna kommer med (Robson 2011, s.478).  

Det har både analyserats data från det inspelade materialet samt anteckningar som gjordes vid 

inspelningen (Robson 2011, s.285).  

Vid analysen är det viktigt att tolka allting som respondenterna säger på rätt sätt. Därför kan 

det vara bra för intervjupersonerna att sätta sig in i respondentens verklighet (Jacobsen 2002, 

s.142). Författarna har i denna studie valt att skapa olika kategorier i utskriften för att inte 

bestämma i förväg om teman som kan vara viktiga i analysen. Denna metod har hjälpt till att 

se olika samband i de empiriska data som kan hjälpa till i studien (Jacobsen 2002, s.145).  
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2.8 Genomförande  
 

I studien används två olika intervjuguider som har anpassats efter om intervjupersonen redan 

har Swish eller inte är ansluten (Bilaga 2: Intervjuguide 1 & Bilaga 3: Intervjuguide 2). 

När intervjuguiderna formades valde forskarna att ha öppna frågor. Öppna frågor har inga 

svarsalternativ utan respondenterna kan svara med sina egna termologier (Bryman & Bell 

2011, s.248). Fördelen med öppna frågor är att författarna inte behöver ha mycket kunskap 

inom ämnet, då syftet är att undersöka vilken uppfattning individer över 65 år har gällande 

området. Eftersom intervjuerna måste transkriberas och kategoriseras är nackdelen med öppna 

frågor att det är tidskrävande. Det krävs även mer ansträngning från respondenterna jämfört 

med stängda frågor (Bryman & Bell 2011, s.249). Forskarna grundar valet i att med stängda 

frågor hade inte resultatet blivit lika utförligt, öppna frågor passade studiens syfte bättre.  

Till en början är frågorna i intervjuguiden samma men i de senare delarna skiljer de sig åt. 

Båda intervjuguiderna börjar med generella frågor som rör ålder, yrke och utbildning. Men 

även frågor som kräver mer utvecklade svar så som, hur kontakten med teknik i vardagen ser 

ut, betalningsvanor och uppfattad säkerhet kring Swish, kontanter och kontokort. 

Intervjuguide 1 är anpassad för de intervjupersoner som redan har Swish. I den här intervjun 

inriktar sig frågorna mer på vilka faktorer som gjort att intervjupersonen anslutit sig till 

tjänsten samt om det finns saker i applikationen som hade kunnat ändras för att göra den mer 

användbar och enkel. Frågor som även finns med är hur kontot skapades, gjordes det själv 

eller med hjälp av någon annan. Varför dessa frågor ställs är för att författarna ska få en 

klarare förståelse över hur genomförandet gick till.  

Intervjuguide 2 är anpassad för de intervjupersoner som inte är anslutna till Swish eller aldrig 

ens har varit i kontakt med applikationen. Personen som håller i intervjun har innan berättat 

vad Swish är för att personen i fråga ska förstå vad applikationen används till. Därefter har 

frågor om varför personen inte är ansluten ställts samt att ett experiment kommer utföras.  

Experimentet genomfördes med hjälp av en demo från webbsidan Getswish AB (Getswish 

u.å. b). Detta gjordes för att intervjupersonen skulle få testa på att swisha pengar. Därefter har 

frågor om genomförandet ställts för att få en uppfattning om hur individens upplevelse var. 

Samt att intervjupersonen även fick testa på att skicka iväg en riktig Swish från en av 

författarnas konto.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Swish  
 

Swish bygger på ett tydligt kundbehov enligt den Svenska Bankföreningen (2015). Efter att 

betalningsapplikationen lanserades för fem år sedan har nu Swish nära 6 miljoner användare. 

Swish används i största allmänhet för att kunna skicka pengar snabbt och smidigt mellan 

privatpersoner utan att behöva använda bankgiro. Vilket från början var dess funktion, under 

åren har utveckling gått framåt. 2014 blev det möjligt för företag och organisationer att 

använda Swish som betalningsmedel. Swish blev klart för e- och m-handel 2016 då en 

specialanpassad version släpptes på marknaden. Den senaste lanseringen släpptes 2017 vilket 

förenklar betalningar eftersom alla användare kan skapa sin egen QR-kod, som scannas vid 

betalning. Detta blir ett alternativ till betalning via mobilnummer (Getswish u.å. c). 

Varumärket och applikationen ägs av bolaget Getswish AB, vilket gemensamt ägs av de 

svenska bankerna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt 

Swedbank och Sparbankerna.  

Samarbetet har varit viktigt för att nå ut till bankkunderna och genom deras arbete känner nu 

98 procent av Sveriges befolkning till applikationen. Det swishas pengar dygnet runt och 

under november månad 2017 gjordes 21 512 377 betalningar samt att det tillkom 133 147 nya 

användare (Getswish u.å. c). Bankerna har under de senaste åren gått igenom många olika 

förändringar och efterfrågan att betala med sin mobiltelefon gjorde att 

betalningsapplikationen Swish lanserades den 12 december 2012. Den svenska 

bankföreningen och de svenska bankerna lanserade Swish med de tre enkla ledorden, enkelt, 

snabbt och säkert (Getswish u.å. c) Swish kom ut som en unik digital betalningsapplikation på 

marknaden då betalning i realtid mellan privatpersoner eller organisationer aldrig tidigare 

förkommit i Sverige. De överföringar som görs med Swish lämnar avsändarens konto och förs 

över till mottagarens på några sekunder, oavsett tid, plats, bank eller datum. För att kunna föra 

över pengar via Swish behövs endast mottagarens telefonnummer då telefonnumret kopplas 

mot ens kontonummer (Getswish u.å. c). Alla betalningar godkänns med ett Mobilt Bank-ID 

vilket är en e-legitimation som styrker individens identitet (BankID 2016). För att kunna 

använda sig av Swish krävs även därför ett ägande av en smarttelefon som är kompatibel med 

Swish vilket de flesta av dagens mobiltelefoner är. Swish används mest mellan privatpersoner 

men även som betalningsmedel i affärer. På Riksbanken (2016) kan man läsa i en 

undersökning om vilka betalsätt personer har tillgång till, hur och när man använder dem. 61 

procent använder och har tillgång till Swish och 97 procent använder och har tillgång till 

bankkort. 

Enligt Swish egna hemsida går det läsa att 81 procent av användarna tycker applikationen är 

enkel att använda men de övriga 19 procent håller inte med om det (Getswish u.å. c).  
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År 2016 gjordes en undersökning över användning av Swish och Mobilt BankID utefter ålder.  

 

Figur 1: Användning av Mobilt BankID och Swish (Davidsson & Findahl 2016). 

Grafen visar tydligt att användandet av Swish och Mobilt BankID sjunker drastiskt i de högre 

åldersspannen. Tydligast blir det i åldersspannet 66-75 år och 76+ år.  

 

3.2 Användningen av kontanter i dagens samhälle  
 

Sveriges Riksbank uppdaterar sin statistik vilket rör användandet av kontanter årligen. 

Statistiken visar en negativ trend när det kommer till kontantuttag, detta gäller både i antalet 

uttag samt värdet av pengar de senaste fem åren. Detta tyder på att användandet av kontanter 

har minskat.   

 

Figur 2: Betalningsstatistik (Riksbanken 2016) 
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Grafen ovan visar hur 2000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-85 svarade på frågan 

"Hur betalade du vid ditt senaste betalningstillfälle?" 15 procent har 2016 svarat kontanter, 

vilket är en stor skillnad från 2012 då 33 procent svarade att det betalar med kontanter.  

Riksbanken frågade även de medverkande om de har en positiv eller negativ inställning till 

minskningen av kontanter. Frågeställningen uppdateras vartannat år, den senaste versionen är 

från 2016. Tre av tio svarade att de har en negativ inställning till att kontantanvändningen 

fortsätter att minska, vilket är en ökning jämfört med resultatet från 2014. Fyra av tio svarade 

att utvecklingen är positiv och tre av tio svarade “varken eller”.  

“I vilken utsträckning upplever du att kontantservicen motsvarar dina behov?” Detta är också 

en fråga Riksbanken frågade de medverkande i sin undersökning ( Bilaga 1: Positiv eller 

negativ inställning till att kontanter minskar?). Sex av tio svarade att kontantservicen för uttag 

av kontanter motsvarar deras behov. När det kommer till service för insättning av kontanter 

svarade knappt en femtedel att de är negativa och en dryg femtedel är positiva. Största delen, 

ungefär 50 procent, av svarsalternativen utgjordes av svaret “Har ingen uppfattning”.   

Enligt Niklas Arvidssons och Jonas Hedman (Westin 2017) kan Sverige att komma att bli 

kontantlöst redan 2023. Arvidsson nämner i sin rapport Det kontantfria samhället från 2013 

att trots användandet av kontanter har minskat, finns det fortfarande vissa demografiska 

grupper i samhället som använder kontanter. Användandet av kontanter är högre bland äldre 

som har format sina vanor under en längre tid, de har troligen svårt att ändra detta beteende. 

Förtroendet som vissa har för kontanter kommer mobila betalningar ha svårt att bygga upp.  

 

3.3 Tillgång och användning av smarta mobiltelefoner  
 

Pamela Davidsson skriver tillsammans med Olle Findahl 2016 Svenskarna och internet- 

Undersökning om svenskarnas internetvanor. Rapporten innehåller statistik som visar ett 

genomsnitt på antal timmar per vecka som smarttelefon-användare spenderar på internet, 

uppdelat efter olika åldersgrupper och kön. Män i åldrarna 66-75 år spenderar i genomsnitt 4 

timmar per vecka, medan kvinnor i samma ålder spenderar i genomsnitt 4,9 timmar per vecka. 

I åldersspannet 76+ år spenderar män 4,5 timmar per vecka och kvinnor 4,9 timmar per vecka. 
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Figur 3: Svenskarna och internet (Davidsson & Findahl 2016) 

Den gula spalten visar hur stor andel av befolkningen som har tillgång till en smart 

mobiltelefon 2016. Smarta mobiltelefonens popularitet tog fart kring år 2010. Intresset var till 

en början störst hos de äldre ungdomarna, därefter ökade intresset till de yngre ungdomarna 

och efter bara några år hade majoriteten av den svenska befolkningen i åldrarna 12 till 55 år 

en smart mobiltelefon.  

En mindre popularitet och intresse hittas bland de äldre från 56 år och uppåt. Främst syns 

detta från 66 år och uppåt.  

 

3.4 Pengarnas historia och Trovärdighet  
 

Under mänsklighetens historia har betalningar varit en central del av de ekonomiska 

grundläggande principerna. Från en början byttes varor och tjänster mot varandra, båda parter 

förhandlar om dess värde tills konsensus har uppnåtts. Den centrala funktionen i byteshandeln 

var denna överenskommelse, detta la grunden för en effektivisering inom handeln. Ett 

regelverk kring hur byten skall ske uppkom och allt eftersom detta beteende etablerades 

föddes penningekonomin (Arvidsson 2013).  

För runt 5000 år sedan började de första betalningsmedlen att användas. Dessa var i form av 

ringar i silver eller vete, men även i mer avancerad form som mynt gjorda av lera. Mynten 

hade en inskription som lyder på ett ungefär att det kunde bytas mot en given mängd 

sädeskorn och att det garanterades av kungen. Detta kan liknas med det system vi har idag då 

Sveriges Riksbank garanterar värdet på våra sedlar och mynt (Arvidsson 2013).  

Lerans brist på varaktighet ledde till metallmyntets födelse. Under en tid kunde vem som helst 

tillverka sina egna mynt så länge folk hade en tillit till dess värde, ett löfte om att mynten i 

framtiden kunde bytas mot något annat. Stater började dock snart inse att statskassan skulle 

kunna finansieras om myntproduktionen monopoliseras, privat mynttillverkning förbjöds. 

Myntens otymplighet ledde till att sedlars popularitet ökade, sedlars fördel gentemot mynten 

är dess låga vikt i förhållande till värdet (Arvidsson 2013).  

Kontentan av pengarnas historia och vad de olika betalningssystemen har gemensamt är ett 

kontrakt som garanterar en motprestation, ett löfte. 
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Detta löfte måste vara trovärdigt, annars kan det få skadliga effekter. Denna trovärdighet har i 

historien försvunnit vid tider av inflation, ett exempel på detta är Tyskland under 1920-talet 

(Arvidsson 2013).  

Trovärdigheten har under historien varit det kritiska i hur allmänheten kommer att hantera ett 

betalmedel. Trovärdigheten har varit direkt kopplat till vem som har utfärdat löftet, det 

faktiska värdet på en betalning. Idag kan trovärdigheten baseras på relationen mellan en 

nations faktiska tillgångar idag, t.ex. BNP, och förväntningar på framtida ekonomiska 

utvecklingar, t.ex. samlat börsvärde och/eller samlade utestående krediter i banksystemet 

(Arvidsson 2013).  

Kontanter har under flera tusentals år byggt upp en trovärdighet för dess användare, löftet att 

garantera en framtida motprestation kan intygas av Riksbanken. Den tilliten kontanter har 

byggt upp och att dess värde garanteras av staten, är något ett substitut för kontanter borde 

eftersträva för att skapa ett liknande förtroende för allmänheten och företag (Arvidsson 2013).  

 

3.5 BankID 
 

BankID är en e-legitimation som används för att styrka sin identitet på internet. Det mobila 

BankID systemet består av en säkerhetsapplikation som installeras på en 

mobiltelefon/surfplatta eller att BankID e-legitimation måste laddas ner från internetbanken 

eller fås hemskickat. Gemensamt har bankerna i Sverige över åtta miljoner BankID 

användare. Den elektroniska ID-handlingen kan jämföras med ett körkort, pass eller andra 

personliga identitetshandlingar (BankID 2016). 

 

3.6 Kontokort 
 

Kontokort är ett betalningsmedel som går att använda på de ställen som accepterar kortet som 

betalningsmedel. Det går att dela in korten i tre olika kategorier: 

● Bankkort - kopplat till kortinnehavarens konto. 

● Kreditkort - innehavaren betalar mot månatlig faktura. 

● Betalkort - bankkort med en kortkredit. 

 

På ett kontokort ska innehavarens för-och efternamn samt kortnummer finnas.  

När ett kortköp genomförs kontrolleras kortet via datakommunikation med banken. Om 

banken då ger klartecken och företaget som säljer kontrollerar det som krävs är det garanterat 

att företaget får betalt. För att avsluta måste kortinnehavaren skriva i sin fyrsiffriga PIN-kod 

eller skriva under ett kvitto om kortutgivaren tillåter (Johnsson 2004). 
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3.6.1 Säkerhet med kontokort 
 

Alla uttagsautomater eller kortterminaler där det används magnetremsa riskerar en som 

kortinnehavare att får sitt kort kopierat. PIN-koden kan också lätt bli kopierad om den 

reproduceras eller blir filmad på något sätt. Det kan även vara så att kortinnehavaren inte är 

uppmärksam på omgivningen när koden skrivs så att någon annan ser den (Johnsson 2004). 

 

3.7 Informationssäkerhet 
 

En stor del av de tjänster som dagligen används på internet kräver ett användarnamn och ett 

lösenord. För att kunna vara säker på nätet och även undvika att obehöriga använder ens 

inloggning är det viktigt med ett säkert lösenord. Det bör vara långt och komplext samt 

innehålla siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.  

Lösenordet bör bytas ut ofta och inte användas på flera olika ställen. Problemet med detta är 

att lösenorden kan vara svåra att komma ihåg och att det då skrivs upp på en mobiltelefon 

eller på en lapp som läggs på ett enligt en själv, säkert ställe. 

Ofta kan det hända att det läggs en lapp med lösenordet under tangentbordet eller på baksidan 

av datorskärmen (Informationssäkerhet 2017).  

 

3.8 GDPR 
 

General data protection regulation eller GDPR som det förkortas är de nya dataskyddsreglerna 

inom EU som kommer att träda i kraft 25 maj 2018. GDPR kommer reglera behandling av 

information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För olika myndigheter, 

organisationer och företag kan det bli en del förändringar (Regeringen 2016). GDPR kommer 

alltså gälla för alla organisationer och branscher som hanterar eller sparar personlig och 

känslig information om sina anställda eller kunder. Lagen verkar innebära en stor omställning 

för företagen men det kommer troligtvis bidra med fördelar mot anställda och kunder 

(Regeringen 2016).  

 

3.9 Digitala klyftan - Ålder  
 

Den digitala klyftan eller Digital Divide som det heter på engelska, är ett begrepp som har 

kommit att bli omtalat de senaste åren (Andersson 2003). Begreppet har kommit till en följd 

av att internetanvändning ökar hos befolkningen, då allt fler och fler myndigheter och företag 

använder sig av internet för att kommunicera med sina kunder. Problemet uppstår när 

tillgången och användandet av internet är ojämnt fördelad bland befolkningen, risken är då att 

vissa grupper kommer hamna utanför.  
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De klyftor som uppmärksammas i litteraturen om digitala klyftor är (Andersson 2003):  

         

● Funktionshinder – de funktionshindrade   

● Ålder – de äldre         

● Kön - kvinnor          

● Inkomst/utbildning/yrke – lågutbildade samt låginkomsttagare  

● Geografisk hemvist – de som inte bor i tätort eller storstad   

● Etnisk bakgrund – invandrare och svenska etniska minoriteter  

       

I Sverige jämfört med USA där barn och tonåringar toppar användningen av dator och 

internet, är fördelning mer jämn mellan åldersgrupperna. Detta med ett undantag som är 

pensionärerna.  

Internetanvändningen för medborgare 65 + ligger någonstans mellan 20-30 procent, medan 

övriga befolkningen ligger närmare 70 procent användning. År 2020 förväntas var fjärde 

svensk att tillhöra åldersgruppen 60+ (Andersson 2003).  

Det finns två stycken bidragande faktorer till att skaffa internet i hemmet. Den första faktorn 

har med arbete att göra, via arbetet behövs tillgång till dator och internet. Den andra faktorn är 

hemmavarande barn. De flesta i åldersgruppen 65+ uppfyller inte dessa faktorer då de hade 

hunnit lämna arbetslivet och barnen hade flyttat hemifrån innan den stora PC- och 

internetutvecklingen tog fart (Andersson 2003).   

På kort sikt är problemen med tillgång till datorer och internet hos de äldre: Tillgång till 

datorer och andra tekniska produkter, kunskap om teknik och användningen av alla produkter. 

Dessa problem kommer att försvinna då framtidens pensionärer är de som idag är i arbetslivet, 

därför lär de vara bättre rustade med både tillgång och kunskap. Trots detta finns det andra 

anledningar till att intressera sig i äldres internetanvändning, med stigande ålder följer ofta 

funktionsnedsättningar. Funktionshinder kan utgöra en begränsning när det kommer till 

användning av internet (Andersson 2003).  

På lång sikt är problemet motiv, vilka skäl ska finnas till att använda internet.  

Bland de äldre som idag använder internet är den avgörande faktorn utbildning. Detta är ett 

problem som inte har lika stor betydelse bland övriga åldersgrupper. Bland de högutbildade 

äldre har hälften tillgång till internet jämfört med de lågutbildade där ungefär 15 procent har 

tillgång till internet (Andersson 2003). Anledningen till att problemet inte syns hos övriga 

åldersgrupper är för att de flesta barn kommer i kontakt med datoranvändning i skolan. 

Det ska dock poängteras att datortätheten varierar mellan olika skolor och att skolan spelar en 

viktig roll när det kommer till utjämningen av klyftorna i samhället (Andersson 2003).  

 

3.10 Digitala avtryck från kreditkort  
 

I januari 2015 utfördes en analys av anonyma kreditkortsdata (Deng 2015). 1,1 miljoner 

medlemmar i The Organisation for Economic Co-operation and Development bidrog med 

deras shoppingdata till analysen. Information om namn, adresser och annan information som 

är direkt länkade till korthavaren hade tagits bort från datasetet. 
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Ändå lyckades Montjoye och hans kollegor på Massachusetts Institute of Technology att 

identifiera 90 procent av individerna om de hade informationen om datum och position av 

bara fyra av deras transaktioner.  Detta gäller även om tiden och positionen var ungefärlig 

(Deng 2015).  

 

3.11 Social påverkan 
  

Vad individer uppfattar som ett rätt tankesätt speglar av sig av vad andra individer anser är 

korrekt. Detta går att läsa om i Cialdini (2007) bok om inflytande och psykologiskt 

övertygande. Samt att socialt inflytande är mycket mer framträdande när flera människor 

beter sig på samma sätt och ser detta som ett korrekt sätt att bete sig på. Då anser andra att 

detta sätt är rätt att bete sig på och börjar ta efter det för att det anses som korrekt (Cialdini 

2007, s.116). 

WOM – word of mouth innebär att en individ överför muntlig information till en annan 

individ. Genom att höra information om en produkt eller tjänst från någon som individen 

känner, kan detta upplevas som mer trovärdigt än vad annan marknadsföring kan göra. WOM 

kan även kännas som grupptryck då individen känner att den måste testa eller köpa produkten 

då en bekant tipsade om den. Det är mer sannolikt att köpa en produkt eller en tjänst om fler 

personer pratar och tipsat om produkten/tjänsten (Solomon 2015, ss.523-527). 

 

3.12 Utbildningsnivå 
 

Laforet och Li (2005) skriver om att anslutandet till tekniska banktjänster inte alls påverkas av 

utbildningen som kunden har. Det finns heller inga samband med utbildningsnivån och 

anslutningen till de mobila banktjänsterna. Däremot kom Laforet och Li (2005) fram till en 

annan slutsats där kunder som inte har internetbank inte ens vet att tjänsterna finns. 

Anledningen till detta var för att bankerna valde att informera kunderna via internetbanken, 

vilket uteslöt de kunder som inte använder sig av en internetbank.  

Samtidigt finns det även teorier som säger tvärtom och menar att det visst finns ett samband 

mellan utbildningsnivå och anslutning till bankens tekniska tjänster. Detta beror på att de som 

har en lägre utbildning sitter inne på mindre kunskap om teknologi och datorer. Medan de 

som har en akademisk utbildning har enklare för att ansluta sig då de sitter inne på mer 

kunskap (Clemes, Gan & Du 2012, ss.33-50).  

 

3.13 Inlärning 
 

Lära sig nya saker är att skapa en förändring i sitt beteende genom en upplevelse. Det behöver 

inte heller vara en upplevelse utan det räcker att se någon göra något och sedan lära sig efter 

iakttagandet. Det sägs att människan lär av sina misstag och kommer ofta ihåg misslyckanden 

lättare än saker som gått bra. Repetition är också en bra inlärningsförmåga och genom 

upprepning kan styrkan av inlärningen öka (Solomon 2015, ss.523-527). 
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3.14 Tipping point  

 

Kontanter som betalningsmedel har under de senaste åren minskat. Konsekvenserna av detta 

har gjort kontanterna tillfört en större kostnad för samhället (Arvidsson 2013). I en studie som 

utförts av svenska betalsystemet mäts kostnaderna för olika betalningssystem i procent av 

Sveriges BNP. 2009 utgjorde kontanter, bank- och kreditkort 0,54 procent av BNP. Kontanter 

utgjorde den största delen på 0,26 procent, kreditkort 0,19 procent och bankkort 0,09 procent. 

Slutsatsen av studien visar att användningen av kontanter har kommit till den punkt då 

betalsystemet blir samhällsekonomiskt ineffektivt. Liknande studier har gjorts i grannlandet 

Danmark där liknande trend kunde urskiljas. Kostnaderna för betalningar som är gjorda i 

butik utgör runt 0,29–0,72 procent av BNP, där kontanter utgör största bidraget till dessa 

kostnader (Arvidsson 2013).  

3.15 QR 
 

Förkortningen QR står för Quick Response och är en tvådimensionell streckkod. Skillnaden 

mot en vanlig streckkod är att en QR-kod kan innehålla mycket mer information (Thorne 

2016). Utvecklingen startades av ett Japanskt företag 1994 och har blivit välanvänd över hela 

världen då det går läsa av koden med en smarttelefon. Koder hittas ofta i olika tidningar, på 

produkter men även när det gäller betalning (Getswish u.å. b). 

Att betala med QR-kod görs via en smarttelefon, dess kamera och en valbar applikation. 

Många företag idag erbjuder betalning via QR-kod för att underlätta och göra 

betalningsprocessen kortare. Beroende på vilken applikation som används görs betalningen på 

olika sätt men vanligtvis scannas koden och godkänns i applikationen som används (Thorne 

2016). 

År 2017 fick Swish stöd för att kunna betala med QR-koder. Koden scannas med hjälp av 

kameran, sedan godkänns beloppet och en legitimering görs med ens mobila BankID. Tanken 

är snabbare och enklare försäljning, butiksägare ska kunna märka sina varor med en QR-kod 

för mottagning av betalning. Privatpersoner ska också kunna skapa en egen QR-kod för att 

kunna ta emot betalningar (Getswish u.å. c). 

 

3.16 NIS-direktivet 
 

NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet och rådet för att kunna skapa en hög gemensam 

nivå på säkerhet inom nätverk och informationssystem i unionen. Utredningen började  i 

Sverige, juli 2016 och sen dess har målet varit hur NIS-direktivet ska utföras i svensk rätt 

(Regeringen 2017).  

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om informationssäkerhet för leverantörer som 

står för samhällsviktiga digitala tjänster. Förslagen ska gälla för sju olika sektorer inom; 

energi transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso-och sjukvård och distribution av 

dricksvatten samt digital infrastruktur. Leverantörerna väntas bli skyldiga att vidta vissa 

teknik- och säkerhetsåtgärder. Lagen föreslås träda i kraft 10 maj 2018 (Regeringen 2017). 
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4 Empiri  

4.1 Anslutna till Swish  

4.1.1 Kvinna 73 
 

 

Tabell 1:Intervjuperson 1 

Kvinna 73 är pensionär sedan 7 år tillbaka och bosatt i Kristinehamn, Värmland. Innan hon 

gick i pension jobbade hon som sjuksköterska. Några gånger i veckan volontärarbetar hon på 

kyrkans secondhand butik och kommer i kontakt med teknik i form av kassaapparater och 

kortläsare. Personen äger en smarttelefon och surfplatta, skulle det vara något hon behöver 

hjälp med hör hon av sig till barn och barnbarn.  

 

4.1.2 Kvinna 66  
 

 

Tabell 2:Intervjuperson 2 

Kvinna 66 är fortfarande i arbete och driver en egen butik i Kristinehamn där hon är bosatt. 

Via hennes arbete kommer hon i kontakt med teknik som kassaapparater, kortläsare och dator. 

Personen äger en smarttelefon och delar laptop och stationär dator med sin man. Är det några 

svårigheter kan hennes man oftast hjälpa till annars frågar hon barn och barnbarn.  
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4.1.3 Man 75  
 

 

Tabell 3:Intervjuperson 6 

Man 75 är fortfarande i arbete, arbetar 50 procent i sitt egna företag som hans son nu har tagit 

över. Företaget producerar slipmaterial till industrier och produktionen ligger i Estland samt 

Kina. Via arbetet kommer han i kontakt med teknologi hela tiden då kunderna ofta hör av sig 

och behöver hjälp om det är problem med t.ex. produktionen. “Så det är ju tekniska problem 

hela tiden”. Kontakten med kunderna sköts framförallt via mail. Han äger egen smarttelefon, 

surfplatta och dator.  

  

4.2 Anslöt sig med forskarnas hjälp  

4.2.1 Man 65 
 

 

Tabell 4:Intervjuperson 3 

Man 65 är fortfarande i arbete och hjälper sin fru att driva en butik, jobbar extra med att köra 

buss och är även god man. Via arbetet kommer han i kontakt med teknik som kassaapparater, 

kortläsare, mobiltelefon och dator. Han äger en egen smarttelefon och delar laptop och 

stationär dator med sin fru. Han klarar oftast av teknikproblem själv.  
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4.3 Utan Swish  

4.3.1 Kvinna 76 
 

 

Tabell 5:Intervjuperson 4 

Kvinna 76 som är pensionär och har tidigare arbetat som dagmamma. Personen har aldrig i 

fråga varit i kontakt med Swish utan bara hört om applikationen av sina barnbarn. Betalning 

av fakturor sker via bankgiro och personen har ingen internetbank eller mobiltelefon där 

Swish kan installeras på. Detta är några av faktorerna till att personen inte skaffat Swish samt 

att hon är rädd för att göra fel. Hon upplever även att teknik är svårt och använder endast sin 

telefon om det skulle hända något när hon är ute och går eller liknande.  

 

4.3.2 Man 78 
 

 

Tabell 6:Intervjuperson 5 

Man 78 är också pensionär men har tidigare arbetat som lastbilschaufför och är mycket 

skeptisk till betalning via mobiltelefonen. Räkningar betalas via bankgiro och han äger en 

telefon som bara används för att kunna ringa med, den är heller inte kompatibel med Swish. 

Personen använder mest kontokort då kontanter inte känns lika säkert. Teknik anses inte vara 

svårt, det är mer en fråga om behov.  
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5 Analys 
 

Den insamlade data består av sex respondenter som har intervjuats via fokusgrupper, samt 

uppföljande intervjuer via telefon. Respondenterna har svarat på frågor kopplade till Swish 

utifrån deras erfarenheter.  

För att kunna utföra analysen har Robsons (2011) steg till hur en tematisk innehållsanalys 

tillämpats: 

1. All data har transkriberats och lästs igenom ett flertal gånger för att få en förståelse 

över innehållet. Faktorer som rör användandet av Swish markerades och nyckelord 

identifierades.  

2. Nyckelorden plockades ut ur sin kontext för att få en överblick. Varje faktor och 

nyckelord blev sorterade i olika kategorier som sedan fick en kod för att underlätta 

senare i analysarbetet. I det här steget är det viktigt att inkludera så många potentiella 

kategorier som möjligt för att inte gå miste om viktig data. 

3. De olika koderna som hade liknande attribut grupperades och nu kan potentiella teman 

urskiljas. För att få en klarare bild över grupperingarna gjordes matriser. Under det här 

steget upptäckte forskarna att en teoretisk mättnad inte hade uppnåtts och uppföljande 

intervjuer via telefon utfördes. Den nya data analyserades enligt stegen ovan och 

matriserna gjordes om och var nu fullständiga.  

4. Grupperingarna, de potentiella teman som förtagits enligt stegen ovan, analyseras 

ytterligare för möjlig hopslagning, delning eller för uteslutning.  

5. I detta steg var teman klara för analys. Teman är verktyg i analysen och inte analysen i 

sig. Här satte sig forskarna in i de olika temana för att förstå meningen av den 

insamlade data.   

 

  

 

Användbarhet 

Lätt att använda 

Används inte så ofta 

Används i nödfallssituationer  

Inte privat 

Enklare  

Bra textstorlek 

Rädd att göra fel 

 

 

Betalningsmetoder 

Kort- Smidigt, försiktig med kod, svårt att komma 

ihåg kod. 

Kontanter- Funkat länge, inga problem, osäkert 

Swish- Säkert, BankID, tryggt att veta att bankerna 

står bakom, irritation om någon inte har Swish.  

 

 

Utbildning 

Gymnasiet  

Grundskola  

Högskoleutbildning  

 

Anslutningsprocess 

Hjälp från barn 

Ingen hjälp  

För många steg innan  

Inte hört från banken  
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De teman som har valts är följande: 

1. Användbarhet  

2. Betalningsmetoder 

3. Utbildning 

4. Anslutningsprocess 

 

Vidare kommer dessa teman att analyseras och jämföras med tidigare forskning. Viktiga citat 

kommer lyftas fram från respondenterna för att få bättre inblick av deras erfarenheter.  

 

5.1 Användning  

5.1.1 Enkelt att använda 

 

Alla respondenter tyckte att applikationen var enkel att använda. Det spelade ingen roll om 

personerna hade haft Swish innan eller inte. Det märktes på respondenterna att de som skulle 

testa Swish för första gången var lite nervösa. 

 

Kvinna 77: Jag brukar ju vara nervös när jag ska göra nya saker inom teknik, det är 

lätt att det blir fel. 

 

När experimentet och den riktiga swishen var ivägskickad var det en helt annan ton. 
 
Kvinna 77: Det var mycket enklare än vad jag trodde. 

 

Man 78 som inte heller hade använt Swish innan instämde med att applikation var enkel att 

använda. Detta kan även ses hos de respondenter som är Swish-användare, de tycker att 

applikationen är mycket bra och att inga justeringar behöver göras. Dessa åsikter kan stärkas 

av Swish då det ska vara enkelt, snabbt och säkert (Getswish u.å. c).  

 5.1.2 Användningstillfällen 

 

Det är fyra av sex i studien som har och är användare av Swish och en av de fyra skapade sitt 

konto under studiens gång. Det syns även tydligt att applikationen mest används för att 

Swisha till någon i ens närhet eller vid enstaka köptillfällen samt nödfallssituationer.  

 

Kvinna 66: På marknader kan man ju ofta betala med Swish. 

 

Kvinna 73: Jag betalade han som lagade fläkten hemma med Swish, men det kändes 

lite jobbigt. 
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Bland de respondenter som har Swish är inte användningsfrekvensen så stor. 

Kvinna 66: Jag använder Swish kontinuerligt, ungefär en gång i månaden. 

 

Kvinna 73: Jag tycker att mobilbanken är minst lika smidig att använda för att flytta 

pengar. 

 

Man 75: Nej jag använder det inte så ofta. 

 

I undersökningen över användningen av Swish och Mobilt BankID utefter ålder går det tydligt 

läsa av i grafen att vid åldersspannet 66-75 år och 76+ år sjunker användandet av Swish 

drastiskt (Davidsson & Findahl 2016). Trots att användningen av Swish inte är så stor svarade 

majoriteten av respondenterna att de skulle reagera om någon säger att de inte har Swish. 

 

Kvinna 73: Vad dumt! Det är ju så lätt. 

 

Kvinna 66: Det är faktiskt väldigt lätt! Jag skulle bli såhär, happ. 

 

Man 75: Jag hade då rekommenderat Swish. Jag hade blivit irriterad. Om de inte har 

det och man ska använda det. Jag tycker det är konstigt rättare sagt. 

  

5.2 Betalningsmetoder 

 

Statistik från Riksbanken där olika betalningsmedel jämförs 2012, 2014 och 2016. Bankkort 

dominerar stort alla tre åren, därefter kommer kontanter. Där kan större förändring ses då 

användandet har gått från 33 procent till 15 procent 2016. Sverige kan komma att bli 

kontantlöst 2023 enligt Arvidsson och Hedman (Westin 2017). I Arvidssons rapport Det 

kontantfria samhället från 2013 berättar han om olika demografiska grupper som kan hamna 

utanför, då de fortfarande använder kontanter till hög grad. Användandet är större bland de 

äldre, då dessa har format sina vanor under en längre tid. 
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5.2.1 Kontokort 

 

Enligt Arvidsson (2013) är användandet av kontanter högre bland äldre, då dess vanor har 

formats under en längre tid. De allra flesta av respondenterna svarade att de främst använder 

kort som betalningsmedel, eftersom att det är “smidigt och bra”. 

 

Kvinna 77: Eftersom att jag inte ha en smarttelefon och därmed inte Swish tycker jag 

att kontokort känns säkrare än kontanter, i och med att kontokortet går att spärra om 

jag skulle tappa bort det. Tappar jag bort kontanter får jag troligtvis inte tillbaka 

pengarna. 

 

Man 78: Jag tycker att om att använda kontokort flitigt då kontanter inte känns lika 

säkert. 

 

Som Johnsson nämner (2004) är kortkoden viktig att skydda så att den inte ses av någon 

annan. Detta är gemensam nämnare hos några av respondenterna som tycker det är viktigt att 

skydda kortkoden.  

 

Kvinna 77: Jag föredrar kontokort istället för kontanter men att det ibland kan vara 

svårt att komma ihåg koden. 

 

Man 65: Det är viktigt att se upp med sin kortkod då det finns personer som har blivit 

uppringda och ombedda att lämna ut koden. 

 

Det diskuterades även om att det går att ha en lapp i plånboken med koden, vilket inte är bra 

ur en säkerhetssynpunkt om någon skulle ta plånboken eller få syn på lappen. Då har det 

ingen betydelse om koden skyddas när betalningen sker, detta kan kopplas till personer som 

skriver en lapp vid sin dator med lösenordet (Informationssäkerhet 2017) 

 

5.2.2 Kontanter 

 

Kontanter har under en längre tid byggt upp en trovärdighet för dess användare, om ett löfte 

att garantera en motprestation i framtiden (Arvidsson 2013). Enligt Arvidsson måste ett 

substitut för kontanter eftersträva att skapa ett liknande förtroende för att få en chans på 

marknaden. 

 

Det är många som svarat kontanter just av den anledningen att de är rädda att bli lurade och 

att någon ska se deras kod. Citat som: 

  



33 

 

Kvinna 73: Egentligen är det väl mest säkert med kontanter. 

 

Kvinna 66: Det vet man ju att det är säkert med kontanter. 

 

Intervjuaren tog upp scenariot om att kontanter försvinner är de borta, efter svaren från 

respondent Kvinna 73 och Kvinna 66. De svarade att de inte alls hade resonerat på det viset 

och endast tänkt på betalningstillfället och skyddat av pinkoden. 

 

Man 65 uttrycker sig att det inte är någon större fara, när intervjuaren frågar om den 

uppfattade säkerheten när det kommer till kontanter, kontokort och Swish. Men när 

intervjuaren senare ber respondenten att gradera en säkerhet mellan 1-5 (Där fem är mest 

säkert och ett minst säkert) blir kontanter en femma. På delad andra plats hamnar kontokort 

och Swish med en fyra. 

 

Man 65: Det är främst kontanter jag använder som betalningsmedel och kort endast 

någon gång ibland. Anledningen till detta är att jag inte vill lämna något digitalt 

avtryck och vara kontrollerad, men också för att få en bättre översikt över mina 

pengar. 

  

5.2.3 Swish 

 

För att kunna skicka iväg en Swish är det krav på att kunna legitimera sig via BankID och det 

är en funktion som uppskattas hos respondenterna för att kunna känna sig säker (Getswish u.å. 

b). Om inte BankID hade funnits skulle vem som helst kunnat skicka iväg en betalning från 

ens mobiltelefon. Samt att BankID krävs för att kunna skapa ett Swish-konto (Getswish u.å. 

b). 

 

Samtidigt som att alla respondenter höll med om att BankID är viktigt är det två av 

respondenterna som ser detta som ett skäl till att inte skaffa Swish. 
 

Kvinna 77: Det är ju bra men sen blir det lite jobbigt att komma på en ny kod 

samt att den ska vara sexsiffrig då nästan alla andra koder ska innehålla fyra 

siffror. 
 

Man 78: Då jag inte har internetbank eller en mobiltelefon som är kompatibel 

med Swish blir BankID ett steg extra i processen om jag skulle välja att skaffa 

det någon dag. 
 

Man 65: Jag tycker absolut det är viktigt att legitimera mig med BankID. 
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På GetSwish AB (2017) går det tydligt läsa att det är sju olika stora banker som tillsammans 

skapat Swish efter ett kundbehov. Detta märktes tydligt vara en fördel hos intervjupersonerna 

då det bidrog till en känsla av säkerhet. 

 

När det kommer till säkerheten om Swish var alla deltagare överens. Alla tycker att Swish 

känns säkert, det känns tryggare när de vet att bankerna har skapat Swish och legitimering 

med BankID bidrar till en ytterligare trygghet. 

 

Kvinna 66 och 73 diskuterar sinsemellan om de tycker det är viktigt att bankerna har skapat 

Swish. 

 

Kvinna 66: Det är det väl, då känner man sig tryggare. 

 

Kvinna 73: Ja det är klart. 

 

Kvinna 66: När man vet att det är bankerna som står bakom. 

 

Kvinna 73: En får vara väldigt misstänksam mot allt. Som om någon ringer, det är så 

mycket lurendrejeri med det. Sådana som ringer och säger att det är banken. 

 

Även man 75 uttrycker sig: 

 

Man 75: Ja det är det väl. Det är så mycket annat jäkelskap, så det behöver nog 

komma från banken ja. 

  

5.3 Utbildning  

 

Enligt Andersson (2013) är utbildning en bidragande faktor bland de äldre 

internetanvändarna. Bland de högutbildade har hälften tillgång till internet, jämfört med 

lågutbildade där ungefär 15 procent har tillgång till internet. 

 

Det här är en faktor som inte har kunnat mätas utifrån resultatet från respondenterna, då 

majoriteten endast gått ut grundskolan och det var flera som inte hade gått gymnasiet. Endast 

Kvinna 73 har studerat vidare på universitet/högskola. Det som istället går att fastställa är att 

trots brist på utbildning hade inga av respondenterna problem med att utföra de givna 

uppgifterna. Detta kan stärkas av Laforet och Li (2005) som menar att anslutning till tekniska 

banktjänster inte alls har någonting med utbildning att göra. Enligt Laforet och Li (2005) 

ligger problematiken hos bankerna som inte informerar sina kunder tillräckligt om tekniska 

banktjänster. Kunderna innehar därmed inte information om tjänsternas existens.  
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Detta kan stärkas från den insamlade data då de två respondenter som inte hade Swish fått 

höra av Swish från familj och inte banken.   

5.4 Anslutningsprocess 
 

Ofta kan intervjupersonerna referera till en specifik händelse som gjorde att de valde att 

ansluta sig till Swish. Detta kan kopplas till Word of Mouth (WOM) som presenterades i det 

teoretiska ramverket. Då WOM syns tydligt när en individ muntligt överför information till en 

annan individ. WOM kan kännas pålitligt om det kommer från en person i ens vänskapskrets 

eller familj. Om detta skulle inträffa kan individen känna att den också måste köpa produkten 

eller tjänsten och då är det WOM som står bakom köpet. Detta förstärks då det framkom att 

intervjupersonerna till störst del skaffade Swish för att deras barn eller barnbarn hjälpt till. Det 

var även så att de som inte var anslutna till Swish har hört om Swish från sina barnbarn. Det 

går alltså urskilja i studiens insamlade data information om Swish har spridit sig via WOM, 

vilket respondenterna också ser som en positiv WOM.  

 

Kvinna 66: Ja det var någon av mina söner som hjälpte mig att skaffa Swish. 

 

Om personen har internetbank sedan innan och BankID blir processen inte värst lång att 

ansluta sig till Swish. Då det inte är många steg eller speciellt krångligt att det inte ska gå att 

sätta upp ett Swish-konto själv. 

 

Man 75: Jag satte nog upp mitt konto själv. 

En annan sida av anslutningsprocessen kan ses som svår och jobbig från två av 

respondenterna då de inte har någon mobiltelefon som är kompatibel med Swish eller 

använder sig av en internetbank. Då detta är saker som behövs för att kunna använda Swish 

gör detta stegen många samt kostsamma innan applikationen kan användas.  

  

Kvinna 77: Jag har inte någon internetbank utan betalar mina räkningar med bankgiro 

och som jag har förstått måste jag då först skaffa internetbank. Jag har heller inte 

någon mobiltelefon som Swish kan installeras på.  

 

Davidsson och Findahl skriver i Svenskarna och internet- Undersökning om svenskarnas 

internetvanor (2016) där en tydlig nedgång vid 66 års ålder gällande ägandet av en 

smarttelefon går att avläsas. I detta fall blir det då att de personer som inte har en smarttelefon 

väljer att använda sig av kontanter eller kontokort istället för att skaffa Swish. Andersson 

(2003) nämner även i Digitala Klyftan att kunskap och tillgång är en faktor till varför äldre 

idag inte använder sig av tekniska produkter. Det är en faktor som troligtvis kommer 

försvinna då framtidens pensionärer idag är i arbetslivet och använder teknik i stort sätt varje 

dag på ett eller annat vis.  
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6 Diskussion 
 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse över individers användning och uppfattning av 

betalningsapplikationen Swish.  

Bland respondenterna var det ingen som svarade att de använde Swish frekvent. De såg det 

mer som en nödlösning och att överföring av pengar sker minst lika smidigt via mobilbanken. 

Detta kan även stärkas ifrån Riksbanken då det går att se i en undersökning att endast 2 

procent betalade med Swish under 2016 vid sitt senaste betalningstillfälle. Går även tillägga 

att Swish fram tills 2014 endast var en tjänst för överföring mellan privatpersoner. Först 2016 

släpptes en version som var anpassad för e- och m-handel (Getswish u.å. c). Detta är en faktor 

som kan ha påverkat varför statistiken för Swish är låg. Trots att respondenterna inte använder 

Swish så flitigt tyckte alla att applikationen var enkel att använda, samt att de flesta reagerat 

negativt om någon i deras omgivning inte har Swish. Resultatet var väntat då det inte är så 

många företag som är anslutna till Swish, samt att respondenterna finner kortbetalning lika 

smidigt som Swish. En anledning till varför applikationen är populärare bland yngre kan vara 

att de tendera att spendera mer pengar och ofta delar på kostnader. Swish underlättar 

uppdelning av kostnader, då det enkelt går att swisha iväg sin andel.  

Fem av sex respondenter svarade att de helst betalade med kontokort. Detta är något som kan 

stärkas av Riksbankens statistik från 2016, där 56 procent av respondenterna svarade att de 

använde kontokort vid deras senaste betalningstillfälle. Det här resultatet var oväntat då 

Arvidsson (2013) skriver om olika demografiska grupper som kommer hamna utanför om 

Sverige skulle bli kontantfritt, en av de grupperna är äldre människor. Även här måste faktorn 

att Swish främst har används för överföring av pengar mellan privatpersoner fram tills 2014 

tas i beaktning (Getswish u.å. c).  

Trots att de flesta respondenter helst betalar med kontokort råder det delade meningar om 

säkerheten kring betalning med kontokort. Av de respondenter som är Swishanvändare tycker 

alla att Swish känns säkert. Tryggheten med Swish kommer främst ifrån respondenternas 

vetskap om att bankerna har skapat Swish (Getswish u.å. c) och legitimering via BankID 

(2016). Detta kan stärkas av Arvidsson (2013) då trovärdigheten har i historien varit direkt 

kopplat till vem som utfärdat ett löfte. 

Majoriteten av respondenter var misstänksamma mot kortbetalning och var rädda att bli 

lurade. En av respondenterna uttryckte sig om digitala avtryck och var rädd att bli 

kontrollerad. Denna osäkerhet är befogad då Deng (2015) skriver om en analys av anonyma 

kreditkortsdata, där forskare lyckades identifiera 90 procent av 1,1 miljoner deltagare. 

Arvidsson (2013) menar att kontanter under en längre tid har byggt upp ett förtroende för dess 

användare om en framtida motprestation. Swish kan ses som ett substitut för kontanter och har 

under relativt kort tid lyckats bygga upp ett förtroende för dess användare. Eftersom de 

Svenska storbankerna har gått ihop och skapat Swish inger detta en stor känsla av trygghet 

hos dess användare. Detta är något som ett substitut för kontanter måste ha för att kunna 

överleva på marknaden.  

Resultat angående kontanter som det säkraste betalningsmedlet var väntat då många äldre är 

tveksamma och misstänksamma till ny teknik (Arvidsson 2013). Detta speglar sig i 

respondenternas oro för kontokort, vilket var ett väntat resultat (Informationssäkerhet 2017). 

Förvånande var dock att Swishanvändarna tyckte att Swish kändes säkert, då tekniken är 

relativt ny.  
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Enligt Andersson (2013) har tillgången till internet med utbildningen att göra i de högre 

åldersgrupperna. Detta har med att de flesta barn kommer i kontakt med datoranvändning i 

skolan. Denna faktor har inte speglat resultatet från respondenterna, då endast en av dem har 

en vidareutbildning efter grundskolan. De faktorer som har spelat in är istället kontakten med 

teknik till vardags och på arbetet/tidigare arbeten. Det som respondenterna har gemensamt är 

att alla har tillgång till mycket teknikprylar, till vardags men även på arbetsplatsen. Enligt 

Lafortet och Li (2005) finns det inga samband med utbildningsnivå och anslutning till mobila 

banktjänster, vilket har speglats i resultaten från respondenterna. Resultatet var väntat då 

sambandet mellan mycket teknikprylar och användandet av nya tekniska tjänster känns givet.  

Alla respondenter som har intervjuats var bekanta med Swish sedan innan och endast en hade 

fått informationen från bankens marknadsföring. Detta går att koppla till word of mouth då 

det är mer sannolikt att köpa en produkt om flera personer pratar och tipsar om den (Solomon 

2015, ss.523-527). Endast en av respondenterna som hade Swish sedan innan hade satt upp 

sitt konto själv. Övriga respondenter hade fått hjälp av barn eller barnbarn för att sätta upp ett 

konto. Resultatet var oväntat i den mån att endast en av respondenterna hade fått information 

från banken om Swish. Väntat var dock att många av respondenterna hade fått informationen 

av yngre generationer.  

De respondenter som inte har Swish såg anslutningsprocessen som för svår och jobbig vilket 

resulterade till den främsta anledning för dem att inte skaffa Swish. Det här resultatet var 

oväntat då den förväntade svårigheten ansågs vara användbarhet i applikationen och inte 

processen innan.  
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7 Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka hur individer över 65 år använder och uppfattar 

betalningsapplikationen Swish. Frågeställning var:  

 

Vilka faktorer påverkar användandet av betaltjänsten Swish hos äldre i Sverige? 

För att kunna besvara frågeställningen har möjliga faktorer definierats för att få en 

förståelse hur individer över 65 år använder och uppfattar Swish. Faktorer som har 

hittats är användbarhet, säkerhet, anslutningsprocessen och behov. Dessa faktorer har 

hittats via en analys av insamlad data och har kunnat stärkas av redan existerande 

teorier. För att göra det lättare för läsaren har faktorerna delats upp i två delar, del ett där 

faktorer som talar om varför äldre använder Swish och del två som talar om varför äldre 

inte använder Swish.  

Del 1- Varför äldre använder Swish 

Resultatet från den här studien visar att Swishs användbarhet och ledord “Enkelt, snabbt 

och säkert” stämmer. Applikationen anses vara lätt att använda utifrån resultatet från 

deltagarna. Något som påverkar användandet av ett betalningsmedel är hur säkert det 

uppfattas att vara. Swish uppfattas vara säkert då Sveriges banker har skapat 

applikationen. Bankerna har ett stort inflytande när det kommer till hur ett nytt 

betalningsmedel ska implementeras på marknaden, hur det ska tas emot av 

befolkningen. Vilket utifrån resultatet från den här studien Swish har lyckats bra med.  

Den andra faktorn som bidrog med en känsla av säkerhet gentemot Swish var 

legitimering med hjälp av BankID. BankID är också skapat av bankerna och är kopplat 

till en persons identitet. Hade applikationen inte krävt en legitimering via BankID hade 

vem som helst kunnat skicka iväg swishen. Säkerhet är något som prioriteras högt av 

våra respondenter och är bidragande faktor till varför ett betalningsmedel används.  

Del 2- Varför äldre inte använder Swish  

Studien har kommit fram till att Swish har en hög användbarhet när det kommer till 

användandet av applikationen och dess funktioner. BankID är en faktor som bidrar till 

en känsla av säkerhet för deltagarna. Men problem uppstår istället för de personer som 

vill skaffa Swish men inte har smart mobiltelefon, internetbank och BankID. Det bidrar 

med många steg för en person som inte har något av ovanstående. BankID kräver även 

en sexsiffrig kod, detta för att öka säkerheten. Men blir också ett problem då de flesta 

andra koder är fyrsiffriga och kan därför bli svår att komma ihåg. Detta är också en 

faktor som bidrar till att användbarheten blir låg när det kommer till 

anslutningsprocessen.  

Trots att Swish är enkelt att använda är användningstillfällena få och 

användingsfrekvensen låg. Detta beror på att deltagarna inte fann några fördelar med 

Swish gentemot andra betalningsmedel, så som kontanter och kontokort. Swish ses mer 

som en kompletterande betalningsmetod till redan existerande betalningsmetoder.  
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7.1 Framtida forskning 
 

Forskningen handlar om äldres användande av applikationen Swish. Studien är begränsad till 

äldre över åldern 65 år. Studiens fokus låg i om det var bristande i användbarheten, för svår 

att använda, eller om äldre anser att behovet för applikationen inte finns.  

Studien utgår endast från sex respondenter och det urvalet som gjordes var ålder. För vidare 

forskning hade det varit intressant att involvera fler respondenter och från olika demografiska 

grupper. Grupper som kan involveras är geografi och kön. Då denna forskning valde att inte 

lägga något fokus på skillnader mellan geografiska tillhörigheter och kön. Detta hade varit 

intressant för att se om det spelar någon roll om någon är uppväxt i en storstad eller i en 

mindre stad. Samt att det finns forskning (Davidsson & Findahl 2016) som visar att kvinnor i 

högre ålder spenderar mer tid på internet än män i samma åldersgrupp. Finns det någon 

skillnad mellan teknisk inlärning hos äldre mellan män och kvinnor.  

Resultatet visade att äldres användande av Swish inte handlade om svårigheter med 

användbarheten utan hade snarare med ett bristande behov att göra. Vidare forskning skulle 

kunna vara en utveckling om varför det är ett bristande behov hos de äldre. Har det att göra 

med att andra betalningsmetoder är smidigare att använda eller om att Swish som ett 

betalningsalternativ inte finns i lika stor utbredning som andra betalningsalternativ.  

När det kommer till den Digitala klyftan och äldre som kan hamna utanför digitaliseringen 

ligger inte endast problemen i tillgång till teknik och kunskap. Med stigande ålder följer oftast 

funktionsnedsättningar (Andersson 2003). Vidare forskning kan göras om äldre med olika 

funktionsnedsättningar kan använda sig av Swish.  
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