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Abstract 
Sweden is today in the forefront of mobile payment technology, despite that, there are few 

studies in the area that have been conducted in Sweden. At the same time, previous studies 

show that demographic factors affect how things are perceived, therefore the factors age, 

gender and education have been studied in relation to risk, trust and service quality with 

mobile payment applications.  

 

The study is based on a deductible research effort and is a qualitative survey method. The 

empirical material has been collected through focus groups based on age. Selection of 

participants has been made by convenience checkout. The collected data has been analyzed by 

content analysis. In addition, the validity and reliability of the study have been resonated, 

including ethical considerations. 

 

The result of the study shows that demographic factors affect to a certain extent. Age and 

education affect how risk and confidence are perceived. However, gender is not found as a 

demographic factor that affects perceived risk, trust or service quality. The study also shows 

that other demographic factors influence, in this study, Sweden and its infrastructure appear to 

be a significant factor in perceived risk, trust and service quality with mobile payment 

applications. 

 

Please note that the thesis language is in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
 

Sverige är idag i framkant av den mobila betalningsteknologin, trots det råder få studier på 

området som genomförts i Sverige. Samtidigt visar tidigare studier att demografiska faktorer 

påverkar hur saker och ting uppfattas. Därför har faktorerna ålder, kön och utbildning 

studerats i förhållande till risk, tillit och servicekvalitet med mobila betalningsapplikationer.  

 

Studien grundas i en deduktiv forskningsansats och är en kvalitativ undersökningsmetod. Det 

empiriska materialet har samlats in genom fokusgrupper baserat på ålder. Urval av deltagare 

har gjorts genom bekvämlighetsurval. Insamlad data har analyserats genom innehållsanalys. 

Dessutom har studiens validitet och reliabilitet resonerats kring, även etiska överväganden.  

 

Resultatet av studien visar att demografiska faktorer påverkar i viss utsträckning. Ålder och 

utbildning påverkar hur risk och tillit uppfattas. Däremot påträffas inte kön som en 

demografisk faktor som påverkar upplevd risk, tillit eller servicekvalitet. Studien visar också 

att andra demografiska faktorer påverkar, i den här studien framträder Sverige och dess 

infrastruktur som en betydande faktor till upplevd risk, tillit och servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer. 
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1 Inledning 
Det första kapitlet i uppsatsen är till för att introducera läsaren till bakgrunden av 

‘demografiska faktorers påverkan på mobila betalningsapplikationer’. Efter det lyfts tidigare 

forskning fram och problemområden diskuteras. Det resulterar sedan i utsedda 

forskningsfrågor och studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

De senaste åren har svenska befolkningens betalningsvanor förändrats, bland annat har 

kontantanvändningen stadigt sjunkit och år 2017 minskade användningen 40 procent, vilket 

innebär att Sverige är landet med minst kontanter i världen (BullMarketz 2018; Savage 2017). 

En orsak till minskningen beror dels på Swish (BullMarketz 2018), vilket är en mobil 

betalningsapplikation för överföring av pengar (GetSwish 2018). En annan orsak är att allt 

fler bankkontor väljer att bli kontantfria vilket kan bero på att efterfrågan på fysiska pengar 

sjunkit, samtidigt som banker gjort kostnadsbesparingar genom att dra in tjänster som det inte 

längre finns behov av (Richter 2017). Därutöver påverkar de kringkostnader 

kontanthanteringen medför för handeln, idag lägger en dagligvaruhandlare i snitt 182 000 

kronor per år för att hantera kontanter (Lindström 2017). En studie visar också att bara tre 

procent, av tillfrågade privatpersoner, tror att de kommer att använda sig av kontanter om 10 

år (Malmqvist 2017a). I samband med det här uppger två tredjedelar av Sveriges handlare att 

de kommer sluta acceptera kontanter senast år 2030. Ett kontantlöst samhälle bidrar till ökad 

säkerhet för rånrisk och kostnaderna för hantering av transaktioner minskar. Däremot riskerar 

somliga grupper i samhället att få problem när kontanterna försvinner, exempelvis 

småhandlare, äldre eller nyanlända eftersom bankens övriga betalningsmedel kräver teknisk 

kunskap och svenska personuppgifter (Arvidsson 2013). 

 

I samband med den kraftigt teknologiska utvecklingen har våra betalningsvanor förändrats. 

Det mest dominerande betalsättet idag är plastkorten som utgör cirka 71 procent av alla 

betalningar inom handeln. Däremot tror flertal att plastkorten kommer ersättas inom fem år 

(Malmqvist 2017b). Idag finns det andra möjliga alternativ till kort och allt fler väljer att 

ansluta sig till mobila betalningstjänster, vilket är applikationer där användare kan hantera 

pengar mobilt (Malmqvist 2017b). I åldrarna 16 – 45 använder mer än 80 procent av 

internetanvändare Mobilt BankID, vilket är en verifieringsapplikation, och cirka 73 procent 

Swish. Även antalet som väljer att betala räkningar via telefonen har tredubblats från 2013 till 

2016 (Soi 2016). 

 

Dessutom är Sverige ett land med en stabil demokrati med låga korruptionsnivåer, vilket har 

bidragit till en befolkning med tillit till landets infrastruktur. Det gör att befolkningen inte 

upplever problem med att pengar visas digitalt (Lindström 2017). Däremot påpekar användare 

att de upplever en oro kring internets säkerhet. Hela 24 procent upplever att det sämsta med 

internet är kriminalitet, kränkning av personlig integritet och övervakningar (Soi 2016). Ett 

exempel på en sådan risk är skandalen med Cambridge Analytica. Företaget anklagades för att 

samlat in personlig information, med hjälp av Facebook, utan användarens vetskap. Totalt 

samlades 87 miljoner användares data in och användes för att påverka beteende och tankar 

hos människor i avgörande statliga sammanhang (Lindhe 2018). 

 

Användare av mobila betalningsapplikationer löper en stor risk för att utsättas för olika 

bedragare. Hagnestad (2017) berättar bland annat om telefonbedragare som uppger sig vara 

banken och därigenom ger användare ut privatuppgifter till bedragaren via telefon.  Det har 
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även förekommit att användare utsätts för bedrägerier där bedragarna fått tag på privat 

information och inloggningsuppgifter till banken. Det här medförde att bedragaren kunde få 

tillgång till användarens konton, utan användarens medvetenhet och på så vis överföra pengar 

till okänd mottagare i användarens namn (Sund 2017). Det senaste året har även mobilens roll 

uppmärksammats kring säkerhetsfrågan med mobila betalningar. För att öka säkerheten ställer 

Mobilt BankID krav på telefonens operativsystem, vilket medför att vissa telefoner anses 

föråldrade och får därmed inte tillgång till applikationen (Hagnestad 2017). 

 

Betalningsvanorna är under förändring och inför framtiden är flera överens om att det 

kommer bestå av digital teknik. Sverige är idag i framkant av den processen och kommer leda 

stora förändringar på hur pengar används och hur transaktioner utförs (BullMarketz 2018). 

Utvecklingen från kontantanvändning till mobil betalning har gått fort och samhället har inte 

tillräckligt med kunskap gällande säkerheten. Det gör Sverige till ett sårbart samhälle med 

risk för attentat, strömavbrott och hackning av IT-system (Arvidsson 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Transaktioner av varor och tjänster mellan ett företag och konsumentmarknaden är en ofta 

använd marknadsstrategi, så kallad Business-to-consumer (B2C). I sådana relationer påverkas 

konsumenten av flera faktorer för att samverka med företaget. Bland annat värdesätter en 

konsument upplevd risk, tillit för företaget och potentiell skada vid samverkan (Murphy & 

Tocher 2011).  

Dessutom har den genomsnittliga människans livsstil förändrats de senaste hundra åren. 

Bland annat har tekniska verktyg gjort människor både plats- och tidsoberoende (Doi, Howell 

& Hirakawa 2012). Teknologibaserade självbetjäningsalternativ är en av 

förändringsfaktorerna och har de senaste åren ökat i antal användare, framförallt mobila 

betalningstjänster (Doi, Howell & Hirakawa 2012; Shamdasani, Mukherjee & Malhotra 

2008). I sådana B2C relationer värdesätter konsumenten andra faktorer för interaktion med 

företaget (Murphy & Tocher 2011). Det ökade intresset beror främst på mängden information 

och upplevd servicekvalitet (Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila 2004). 

 

Konsumenter upplever bekvämlighet och kompabilitet som betydande drivkrafter för att 

använda mobila betalningstjänster (Humbani & Wiese 2017). Konsumenter som är mer 

visuellt orienterade än andra kommer sannolikt anta mobila enheter mer än de som är mindre 

visuellt orienterade (Bruner & Kumar 2005). Idag är det många som använder mobila 

betalningstjänster och de som inte använder tjänsten är medvetna om att möjligheten finns 

tillgänglig (Sha & Mohammad 2017). En undersökning i USA visar att yngre konsumenter 

använder mer digitala banktjänster än äldre åldersgrupper (Yang, Liu, Li, & Yu 2015). 

 

En undersökning av Hampshire (2017) i Storbritannien visar att konsumenter har mer tillit till 

bankers mobila betaltjänster än vad de har till övriga mobila betalningsleverantörer. 

Detsamma bekräftar Pikkarainen et al. (2004) med en empirisk undersökning i Finland att 

människor litar på bankernas digitala tjänster och den teknik banker använder. Vidare visar 

Hampshire (2017) i den brittiska studien att konsumenter indikerar att mobila 

betalningsapplikationer har någon form av risk. Dessutom påverkar inte ålder, kön och 

utbildning tilliten för mobila betalningar. Det motsatta visar Murphy och Tocher (2011) i en 

studie om hur könet signifikant påverkar effektiviteten av tillit. Shamdasani, Mukherjee och 

Malhotra (2008) menar att mobila betalningsapplikationer har många fördelar men för fortsatt 

utveckling krävs en större medvetenhet om riskerna konsumenterna utsätts för. 
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I samband med den digitala utvecklingen i världen är de främsta hindren säkerhetsrisk och 

brist av tillit (Sha och Mohammad 2017), där upplevd risk och brist på tillit begränsar 

användningen av mobila betalningsapplikationer (Hampshire 2017).  En empirisk studie i 

Kina visar att uppfattad finansiell risk och uppfattad integritetsrisk är de främsta 

determinanterna som påverkar den totala upplevda risken för mobila betalningsapplikationer 

(Yang et al. 2015). Användare av mobila betalningstjänster är oftast medvetna om de 

vanligaste riskerna som finns men anser att fördelarna med tjänsten överväger (Cocosila & 

Trabelsi 2016). Självbetjäningsteknologi kan medföra risker då ansvaret förflyttas till kunden, 

Hilton, Hughes, Little och Marandi (2013) menar att utbildning inom tjänsten skulle minska 

den upplevda risken för kunden. 

 

Roghanizad och Neufeld (2015) skriver att användaren upplever hemsidans utseende som en 

viktig faktor för att dela med sig av personlig information, dessutom förändras beteendet hos 

användaren och det är en bidragande orsak till om ett köp genomförs eller inte (Ibid). Det är 

främst i samband med att intresset för mobila betalningar ökar som tillit för internet påverkats 

av hur konsumenterna upplever säkerheten kring hanteringen av deras privata data (Flavián, 

& Guinalíu, 2006). För att säkra personlig integritet visar dagens teknologi att identiteten kan 

bekräftas genom olika sensorer, vilket gör varje individ unik (Zhao, Shi, Feng & Kakadiaris, 

2014.) 

 

Vilken grad användaren upplever kontroll och tillförlitlighet för applikationen har en stor 

inverkan på vilken uppfattning användaren har på servicekvaliteten och risker. En teknologisk 

osäkerhet, osynlig rättssäkerhet och servicekvalitet är de främsta determinanterna för hur 

användaren uppfattar risken, vilket påverkar samverkan de har med applikationen (Yang et al. 

2015).  

 

Andra faktorer som påverkar och formar vad som uppfattas som en risk kan till exempel vara 

sociala relationer, maktförhållanden, kulturell tro, tillit för institutioner och vetenskap, 

erfarenhet och diskurser. Risk är därför något som uppfattas både flytande och kontextuellt. 

Det gör att olika delar av världen uppfattar risker beroende på omgivning och livssituation 

(Boholm 2003). Det visar en studie av Humbani och Wiese (2017) som menar att geografiska 

och demografiska skillnader påverkar uppfattad risk och tillit till mobila 

betalningsapplikationer. 

 

I samband med att teknologin har utvecklats kraftigt finns det rådande forskningsgap. Mobila 

betalningsapplikationer har studerats i andra delar av världen men ett forskningsgap kan 

identifieras i Sverige. Det är intressant att studera Sverige eftersom den demografiska platsen 

påverkar hur ting uppfattas. Därför ska relationen mellan ålder, kön och utbildning i 

förhållande till risk, tillit, och servicekvalitet identifieras. Det skapar en ökad förståelse för 

mobila betalningsapplikationer i Sverige och skapar förutsättningar för fortsatt forskning om 

området. 
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1.3 Frågeställning 

F1: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad risk med mobila betalningsapplikationer? 

 

F2: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad tillit med mobila betalningsapplikationer? 

 

F3: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur olika demografiska faktorer i Sverige 

påverkar svenska konsumenters uppfattade risk, tillit och servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer.  
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2 Teori 
I det här kapitlet beskrivs de olika teorierna och tidigare forskning som kan hjälpa till att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av 

det mest relevanta av beskrivna teorier. 

 

2.1 Risk 

Allt runt omkring oss kan i mer eller mindre utsträckning kopplas till eventuella risker, vad 

som däremot är en risk är inte helt självklart. Enligt Hermansson (2012) definieras vanligtvis 

risk som något negativt som kan hända i framtiden, vilket innebär att risker består av saker 

människan ännu inte har vetskap om. Eftersom världen är komplex är det svårt att erhålla 

fullständig kunskap om framtiden, därmed finns det en gräns för vad vetenskapen kan säga 

om riskfrågor (ibid). 

 

Boholm (2003) menar att begreppet risk är både flytande och kontextuellt, dessutom påverkar 

även andra omständigheter för att en risk ska definieras. Det kan vara sociala faktorer, 

maktförhållanden, kulturell tro, tillit för institutioner och vetenskap, erfarenhet och diskurser. 

Det gör att olika delar av världen uppfattar risker beroende på omgivning och livssituation. 

 
Hampshire (2017) studerar riskbedömning ur ett finansiellt perspektiv, baserat på en 

beräkning av den uppskattade sannolikheten och den uppskattade effekten. Boholm (2003) 

däremot utgår från ett socialantropologiskt perspektiv och menar att riskuppfattning innefattar 

fler dimensioner såsom kunskap, grad av personlig kontroll och möjlig katastrofal händelse. 

Riskuppfattning speglas därmed i stor grad av värderingar hos den enskilda människan (ibid).  

 

Inom riskforskning beskriver Boholm (2003) skillnaden mellan objektiv och subjektiv risk. 

En objektiv risk är orsakssamband och fenomen i världen som har skadliga effekter. 

Objektiva risker är något vetenskapen upptäcker och är bedömda utifrån riskens skada samt 

sannolikheten att den ska inträffa. Subjektiv risk är däremot människors åsikter och 

övertygelser, dessa avviker vanligtvis från vetenskapliga bedömningar (ibid). Om det endast 

läggs fokus på den subjektiva risken menar Boholm (2003) att det inte redogör för det faktiska 

problemet. Däremot menar Hermansson (2012) att objektiva risker bör avlägsnas från 

riskbedömning. Författaren menar att riskbedömning aldrig kan vara helt vetenskaplig och 

objektiv, utan vi människor styrs av känslor, konventioner och kulturella fördomar. Det gör 

att samtliga fall angående riskbedömning bör göras subjektivt (ibid).  

 

Enligt Boholm (2003) styrs också människors olika beslut om risk av kulturella uppfattningar, 

vilket säger intuitivt vad som är och inte är potentiellt farligt och skadlig. Kulturella 

uppfattningar ger oss även moraliska riktlinjer till varför saker eller handlingar är rättvisa 

respektive onda. 

 

Featherman och Pavlou (2003) beskriver ur ett konsumentperspektiv olika dimensioner, så 

kallade riskfaser, som leder till total upplevd risk med elektroniska banktjänster. 

Dimensionerna innefattar finansiell risk, upplevd integritetsrisk, upplevd prestationsrisk, 

upplevd psykologisk risk och upplevd tidsrisk (ibid). Respektive dimension värderas som 

mycket viktig för den totala upplevda risken, däremot menar forskarna att det är den 

finansiella risken som värderas högst för konsumenten. 
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Yang et al. (2015) har valt att använda de fem dimensionerna, däremot i samband med mobila 

betalningsapplikationer. Författarna beskriver dimensionerna ur ett konsumentperspektiv där 

den finansiella risken berör konsumentens monetära förlust som kan orsakas vid användning 

av mobila betalningsapplikationer. Det kan innebära konton och lösenord som har bestulits 

och därmed förskingras konsumentens pengar (ibid). Uppfattad integritetsrisk är inverkan på 

konsumentens privata information såsom personnummer, PIN- kod och liknande. Sådan 

information kan bli skadligt använd om den tillhandahålls av fel person (ibid).  Vidare 

presenterar forskarna prestationsrisk som är en påverkande dimension som avser användarens 

möjlighet till användning av mobila betalningssystem. Det innebär att konsumenten har 

tillgång till önskade tjänster och att det fungerar som planerat (ibid). Ytterligare är 

psykologisk risk det som hänvisar konsumentens uppfattning av eventuell psykisk frustration 

eller ångest som uppstår vid användning av en mobil betalningsapplikation. Tidsrisk är den 

sista dimensionen och handlar om tidsförlust i samband med användningen av mobil 

betalningsapplikation. Det kan bland annat innefatta den tid det tar för inlärning av 

programvaran (ibid).   

 

2.2 Tillit 
Bruner och Kumar (2005), menar att tillit är något som både är svårt att definiera och mäta. 

Tillit är något som kan uppfattas olika beroende på i vilket sammanhang det studeras och vem 

som studerat det. Däremot menar Murphy och Tocher (2011) att definitionen för tillit i B2C 

relationer inte är fast, utan varierar från ämne till ämne. Däremot finns en enighet om att tillit 

innebär konsumentens vilja att utsättas inför ett osäkerhetsförhållande (ibid).  

 

Hampshire (2017) studerar tillit ur ett konsumentperspektiv och menar att konsumentens tillit 

för ett företag påverkas kritiskt av en organisations rykte.  Tillit för en konsument är en 

uppfattning om att den enskildes bästa kommer att upprätthållas av ett företag vid alla typer 

av situationer. Människan skapar tillsammans med rykten olika intentioner och personliga 

idéer om hur något är, vilket skapar uppfattad tillit. Tillit är något som ofta tas för givet av 

konsumenter (ibid). 

 

Enligt Hampshire (2017) påverkas tillit av tidigare erfarenhet och tidigare rykte av 

leverantören. Dessutom påverkas upplevd tillit av upplevd risk, inte minst i konsumentbeslut 

gällande betalningstransaktioner. Författaren menar att behovet av tillit uppstår när en risk 

uppfattas eller identifieras. Dessutom påverkar upplevd tillit upplevd användbarhet och 

mildrar därigenom upplevd risk (ibid). 

 

Även Roghanizad och Neufeld (2015) studerar tillit utifrån ett konsumentperspektiv men i ett 

internetsammanhang. Forskarna menar att tillit uppnås för kunden genom att bland annat 

utvärdera säkerhetscertifikat, policys och möjlig återkoppling till leverantör. Dessutom delar 

Hampshire (2017), Roghanizad och Neufeld (2015) en gemensam åsikt om att upplevd risk i 

stor grad påverkar konsumentens tillit. Även Bruner och Kumar (2005) påpekar riskens 

betydelse för uppfattad tillit, de menar att riskreducering ökar tilliten för mobila betalningar. 

Flavián och Guinaliu (2006) menar däremot att tillit påverkas av egenskaper och förväntat 

beteende inför framtiden. Författarna menar också, vilket skiljer sig mot ovan, att uppfattad 

ärlighet och uppriktighet att hålla löften påverkar tilliten (ibid). 

 

Yousafzai, Pallister och Foxall (2009) beskriver tillit ur ett B2C perspektiv inom banksektorn. 

Författarna menar att tillit påverkas av upplevd säkerhet, vilket handlar om kundens enskilda 
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uppfattning gällande skydd mot eventuella hot som kan skada, avslöja, ändra, förstöra, 

missbruka uppgifter eller nätverksresurser. Yousafzai, Pallister och Foxall (2009) menar att 

konsumenter som utvecklar positiva uppfattningar om säkerhet är en påverkande faktor för 

ökad tillit. Suh och Han (2003) påstår att upplevd säkerhet påverkas av en kunds tidigare 

erfarenheter av internet. 

 

Dessutom hävdar Seddon (1997) att upplevd systemkvalitet i stor utsträckning påverkar en 

konsuments tillit för digitala tjänster. Upplevd systemkvalitet definieras som önskvärda 

egenskaper i ett informationssystem, såsom enkel användning, systemflexibilitet, intuitivitet, 

flexibilitet och svarstider. Även fel i systemet, så kallade buggar, påverkar användarens tillit 

till upplevd systemkvalitet (ibid). Att systemkvalitet påverkar användarens tillit är även något 

som Lim, Hur, Lee och Koh (2009) bekräftar. 

 

Gefen (2000) beskriver betydelsen av leverantörskännedom i ett B2C förhållande. För att 

subjektivt stärka konsumentens tillit och skapa enkla relationer, är kännedom viktigt. 

Leverantörskännedom baseras på konsumentens tidigare erfarenheter och interaktioner med 

en viss leverantör (ibid). Kännedom skapar förståelse som grundas i tidigare erfarenheter, 

interaktioner och lärande av vad, varför, var och när andra gör saker. Det gör 

leverantörskännedom betydande och viktig, även avgörande i en B2C relation. 

Leverantörskännedom för konsumenter reducerar osäkerhet genom att skapa en struktur, det 

här gör att tilliten ökar (ibid). 

 

Boholm (2003) studerar istället tillit ur ett socialantropologiskt perspektiv och anser att tillit 

för något påverkas av kulturen människan lever i, eftersom det gör att människan ser saker på 

olika sätt. Bland annat påverkas tilliten av den politiska ställning som råder och den 

livssituation människan befinner sig i, vilket gör att tillit tillhandahålls genom olika 

tillvägagångssätt (ibid). 

 

2.3 Teknologisk acceptansmodell 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) beskriver i den teknologiska acceptansmodellen (TAM) 

hur människor förhåller sig till teknik på olika vis. Syftet med TAM är att skapa en generell 

förklaring av determinanterna gällande hur och när användare väljer att acceptera ett nytt 

informationssystem. Det i sin tur kan förklara användarbeteendet över användargrupper (ibid). 

TAM är också ett verktyg för att spåra effekter av yttre faktorer på interna övertygelser, 

såsom attityder och avsikter. 

 

TAM består av variablerna; upplevda egenskaper, upplevd användarvänlighet, upplevd 

användbarhet, inställning till användning och systemanvändning. Däremot är upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet av mer primär relevans för acceptans av 

informationssystem. Upplevd användbarhet definieras som den potentiella användarens 

subjektiva sannolikhet att användningen av ett specifikt applikationssystem ökar 

personens arbetsprestanda inom ett informationssystem. Vidare är uppfattad 

användarvänlighet den grad användaren förväntar sig att målsystemet ska vara tillgängligt 

(Davis, Bagozzi och Warshaw 1989).  

 

Däremot menar Hampshire (2017) att grundmodellen av TAM behöver kompletteras eftersom 

upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet inte är tillräcklig för att förklara 

människors acceptans av teknik. Enligt författaren bör modellen berikas med upplevd risk och 

upplevd tillit, dem här faktorerna påverkar nämligen upplevd användbarhet. I modellen 
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definieras upplevd risk som sannolikheten för att något händer, tillsammans med 

konsekvenserna av resultatet utifall risken inträffar. Upplevd tillit handlar om i vilken 

utsträckning konsumenten litar på tekniken (ibid). 

 

 
Figur 1: TAM (Hampshire 2017) 

 

2.4 Servicekvalitet 

Shamdasani, Mukherjee och Malhotra (2008) hävdar att servicekvalitet har varierande 

dimensioner beroende på i vilket sammanhang det betraktas. Forskarna beskriver att det är 

olika dimensioner som påverkar och skapar upplevd servicekvalitet, mycket beroende på i 

vilket sammanhang det studerats. Dessutom är upplevd servicekvalitet något som direkt 

påverkar fortsatt interaktion. 

 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) har definierat servicekvalitet ur ett 

konsumentperspektiv, forskarna kallar bidraget “Servqual”. Författarna menar att 

servicekvalitet är skillnaden mellan en persons förväntningar och deras uppfattning om 

produkten. Ett multidimensionellt instrument presenterades i form av tillförlitlighet, 

lyhördhet, försäkring, empati och materiellt (ibid). Jiang, Jun och Yang (2016) påstår däremot 

att modellen och dess dimensioner i flera fall inte är komplett, inte minst i en B2C relation 

gällande elektroniska tjänster. Därför har författaren valt att definiera en ny forskningsmodell.  

 

Forskningsmodellen av Jiang, Jun och Yang (2016) grundas i kunduppfattad servicekvalitet 

och består av fem servicekvalitetsdimensioner. Dimensionerna är omsorg, pålitlighet, 

produktportfölj, enkel användning och säkerhet. Dimensionerna påverkar direkt upplevd 

användbarhet och kundlojalitet. 

 

Shamdasani, Mukherjee och Malhotra (2008) har också studerat servicekvalitet ur ett 

konsumentperspektiv, däremot i samband med teknologibaserade självbetjäningsalternativ, 

främst utifrån digitala banktjänster. Enligt forskarna finns det fem olika dimensioner som 

grundar servicekvalitet. Dimensionerna är leveranshastighet, användarvänlighet, tillit, 

njutning och kontroll. 

 

Enligt Shamdasani, Mukherjee och Malhotra (2008) är leveranshastighet den tid det tar att 

utföra transaktioner och är en viktig determinant för användare i samband med nyttjande av 

internetbank. Uppfattas transaktioner som snabb enligt användaren, kommer också uppfattad 
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servicekvalitet påverkas positiv. Därefter beskrivs användarvänlighet vilket definieras som 

graden användare upplever tjänsten utan ansträngning. Tillförlitlighet avser uppfattad 

korrekthet i tjänstens resultat. Vidare handlar njutning om hur människor uppskattar det roliga 

med användandet av teknikbaserad självbetjäningsalternativ. Till sist beskriver Shamdasani, 

Mukherjee och Malhotra (2008) uppfattad kontroll, vilket definieras som kontrollen kunden 

upplever i processen eller resultatet i samband med självbetjäning. Samtliga nämnda 

dimensioner påverkar upplevd servicekvalitet med teknologibaserad självbetjäningsalternativ. 

 

Lee, Fairhurst och Cho (2013) har använt Shamdasani, Mukherjee och Malhotras (2008) fem 

dimensioner om servicekvalitet, däremot i ett annat sammanhang. Lee, Fairhurst och Cho 

(2013) utvärderade om dimensionerna kunde appliceras på självbetjäningskiosker i 

detaljhandeln och kom fram till att modellen är för generaliserad för att appliceras på samtliga 

teknologibaserade självbetjäningsalternativ. Där identifierades istället de fyra dimensionerna 

uppfattad leveranshastighet, användarvänlighet, kontroll och njutning. Tillit identifierades 

alltså inte av forskarna som en betydande dimension, eftersom tillit inte uppmärksammades av 

användarna vid sådana små och få tillfälliga situationer. 

 

2.5 Demografiska faktorer 

Vid köp av en tjänst eller produkt kan en konsument påverkas av stereotypen som råder kring 

landet, så kallad country - of - origin (COO). En COO-effekt kan glorifiera respektive dämpa 

produkter eller varumärken. Konsumenter tenderar att generalisera kvalitet på produkter från 

ett enskilt land, i det här fallet en generalisering att alla produkter från ett visst land är av en 

viss kvalitet (Suh, Hur & Davies). Chu, Chang, Chen och Wang (2010) menar att en COO-

effekt starkt påverkar produktbedömning och köpbeslutet för konsumenter. Länder som är 

mindre utvecklade i jämförelse med andra mer avancerade länder, tenderar att erhålla 

konsumenter med dålig attityd och lägre kvalitetsuppfattning.  

 

Dessutom sker acceptans och antaganden av nya produkter på olika sätt, det beskriver bland 

annat O'Brien, Rogers, & Fisk (2012) i sin modell “Innovation Acceptance Model”. Enligt 

författarna är innovatörerna de första som väljer att adoptera en innovation. Det beror på deras 

intressen som driver dem från sin bekvämlighetszon till mer världsomfattande sociala 

relationer. Därefter är det tidiga adoptörer som antar innovationer, de människorna är mer 

integrerade i det sociala systemet i jämförelse med innovatörerna, dessutom går de inte 

utanför sin bekvämlighetszon i samma utsträckning som innovatörerna. De som utgör tidiga 

adoptörer är den högsta graden av ledarskap. De väljer också att studera potentiella adoptörer 

för råd och information om innovationen. Enligt Roger (2002) är innovatörerna och tidiga 

adoptörer vanligtvis yngre åldersgrupper som är villiga att ta mer risker. De är välutbildade, 

sociala ledare och har ett intresse för utveckling. Det gör att de har större chans till antagande 

och acceptans av innovationer på marknaden.  

 

Därefter beskriver O'Brien, Rogers och Fisk (2012) att det är tidig majoritet och sen majoritet 

som väljer att anta en innovation efter en varierande tid. Vanligtvis utgörs det av äldre 

åldersgrupper som är mindre utbildade, delvis konservativa och mindre socialt aktiva. Den 

generationen har svårt för att acceptera nya saker och väljer att använda innovationerna när 

stora delar av marknaden redan gör det (ibid). Till sist finns eftersläntrare som endast 

accepterar en ny ide om de är omgivna av jämlika som redan adopterat innovationen och är 

tillfredsställda med det (ibid). 
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Figur 2: Teknologisk acceptansmodell (Rogers 2002) 

 

2.6 Sammanfattning 

Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen som diskuterats ovan har en modell 

nedan utformats för att visa sambandet mellan de olika teorierna. Modellen utgår från 

Hampshires tolkning av TAM, därmed har även upplevd risk och upplevd tillit lagt till som 

bidragande faktorers till upplevd och faktiskt användbarhet. 

 

Upplevd risk har inspirerats av Yang et al. (2015) som beskriver fem dimensioner som leder 

till total upplevd risk med mobila betalningsapplikationer. Det inkluderar dimensionerna 

finansiell risk, upplevd integritetsrisk, upplevd prestations risk, upplevd psykologisk risk och 

upplevd tidsrisk. Respektive dimension värderas som mycket viktig för den totala upplevda 

risken. Dessutom utgår modellen från Boholms (2003) subjektiva riskuppfattning, alltså de 

uppfattade riskerna och inte de faktiska riskerna. 

 

Tillit uppnås genom olika dimensioner som påverkar en konsuments uppfattad tillit i en B2C 

relation. Dimensionerna är uppfattad säkerhet, leverantörskännedom och systemkvalitet (Suh 

& Han 2003; Yousafzai, Pallister & Foxall 2009; Seddon 1997; Lim, Hur, Lee & Koh 2009; 

Gefen 2000). 

 

Vidare har upplevd servicekvalitet lagts till som ett teoretiskt bidrag till TAM. Servicekvalitet 

i modellen utgår från Shamdasani, Mukherjee och Malhotra (2008) som beskriver fem olika 

dimensioner som grundar servicekvalitet i samband med teknologibaserade 

självbetjäningsalternativ. Däremot är endast dimensionerna leveranshastighet, kontroll och 

användarvänlighet relevant i det här fallet. 

 

I samband med att det finns ett forskningsgap på området inom Sverige och att Boholm 

(2003) betonar hur kultur och övriga demografiska skillnader påverkar uppfattning om ting, 

växer intresset för att undersöka området. Därmed ska demografiska faktorerna ålder, kön och 

utbildning studeras i förhållande till risk, tillit och servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer. 
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Figur 3: Illustration av faktiskt/upplevd användbarhet (egen illustration) 
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3 Metod 
I detta kapitlet får läsaren en beskrivning av använd metod. Metodkapitlet presentera vald 

forskningsansats, hur forskarna genomfört datainsamlingen samt analysen. Vidare har 

studiens kvalitet diskuterats utifrån validitet, reliabilitet samt etik. 

 

3.1 Forskningsansats 

För att mätta det identifierade empiriska gapet och bidra med forskning på området, har 

studien syftat till att skapa en ökad förståelse för hur ålder, kön och utbildning påverkar 

uppfattningen av mobila betalningsapplikationer i förhållande till risk, tillit och 

servicekvalitet. Bryman och Bell (2017) identifierar tre olika typer av ansatser som används 

för att studera förhållandet mellan teori och praktik. De tre potentiella ansatserna är deduktiv, 

induktiv och abduktion (ibid).  

 

Med delvis hjälp av redan existerande studier har frågeställningarna besvarats, det här 

arbetssättet grundar sig i en deduktiv ansats. I enlighet med Bryman och Bell (2017) är en 

deduktiv ansats lämplig för att undersöka förhållandet mellan teori och praktik.   

 

3.2 Forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod har använts, enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är det 

en lämplig metod i samband med att deltagarnas erfarenheter och fenomen står i fokus. I 

enlighet med Bryman och Bell (2017) har en tonvikt under insamling och analys av data lagts 

på åsikter, tankar och ord. Det gör att mätbara data inte är relevant såsom kvantifiering och 

siffror (ibid). 

 

I enlighet med Wibeck (2010) har deltagarnas personliga perspektiv varit utgångspunkten, 

vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Det har inneburit att, vilket även Bryman och 

Bell (2017) föreskriver, att anvisningarna för insamling och analys av data inte varit lika 

strikta i jämförelse med en kvantitativ forskningsmetod. 

 

3.3 Fokusgrupper 

Arbetet har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer vilket Dahlin - Ivanoff och 

Holmgren (2017), såväl Wibeck (2010) definierar som diskussioner som genomförs i grupp, 

där personer möts för att på ett fokuserat sätt, ledda av samtalsledare, diskutera olika aspekter 

kring forskningsområdet som studeras.  

 

Rekommendationer av Wibeck (2010) så är fokusgruppsintervju en lämplig metod för att 

studera hur människor i en grupp gemensamt skapar mening kring ämnet som diskuterats. I 

det här fallet deltagarnas uppfattning kring mobila betalningsapplikationer med fokus på risk, 

tillit och servicekvalitet. 

 

Som Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar har metoden använts för att skapa en 

kollektiv förståelse av deltagarnas synpunkter. I den här studien har därmed diskussionen inte 

fokuserats på deltagarnas individuella syn på området, utan på gruppens gemensamma 

uppfattning genom ett utbyte av erfarenheter, tankar och åsikter.  
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Precis som Wibeck (2010) påstår har deltagarna interagerat med varandra för att uppnå 

optimal kvalitet på åsikter och synpunkter. Det innebär att deltagarna utmanats och uppmanats 

till att beskriva vad dem tänker men också hur och varför dem tänker på ett visst sätt. Enligt 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är det en av de viktigaste kärnkomponenterna inom 

fokusgruppsforskning. 

 

3.4 Urval 

Urvalet har genomförts analytiskt selektivt vilket  innebär enligt Halkier (2010) att väsentliga 

karakteristiska aspekter i förhållande till problemställningen finns representerade i urvalet, 

vilket underlättar generalisering av empiriska mönster. Det medför att samtliga fokusgrupper 

har bestått av varierande kön, ålder och utbildning, där utbildning innebär eftergymnasiala 

studier med minst tre års heltidsstudier. Deltagarna har valts ut genom bekvämlighetsurval, 

däremot med Halkiers (2010) rekommenderade krav om analytiskt selektivt urval. Dessutom 

genom bekvämlighetsurval, vilket Bryman och Bell (2017) definierar som deltagare som för 

tillfället funnits tillgängliga för undersökningen. 

 

Enligt riktlinjer från Wibeck (2010) ska antalet fokusgrupper baserats på när teoretisk mättnad 

nås, i den här undersökningen krävdes fyra fokusgrupper innan datainsamlingen ansågs 

mättad. Fokusgrupperna har baserats på olika åldrar och har inkluderat åldersgrupperna; 18 - 

27, 28 - 44, 45 - 64 och 65+. Grupperna följer inte jämna intervall, utan grupperna har 

grundats på olika stadier en människa vanligtvis befinner sig i livet.  Respondenter under 18 

år har inte hanterats av praktiska skäl, myndiga deltagare kan på egen hand godkänna 

deltagande och insamlat material. Åldern mellan 18 till 27 har grundats i att människor 

vanligtvis studerar eller är i början av yrkeslivet. Intervallet mellan åldern 28 till 44 har 

skapats för att de vanligtvis är tiden människor väljer att stadga sig med partner eller barn. 

Därefter har åldersgruppen 45 till 64 grundats i när barn flyttat ut, respektive när 

arbetslivserfarenheter vanligtvis är som längst. Till sist är det åldern 65 och äldre, vilket 

generellt är ålder för pension i Sverige. 

 

Det finns flera olika rekommendationer för hur många som bör finnas med i respektive grupp, 

däremot menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017), liksom Wibeck (2010) att ett 

rekommenderat intervall är mellan fyra till åtta personer. Varje grupp har därmed inkluderat 5 

till 7 personer där deltagarna har fått frågor som diskuterats och resonerats kring. Det valda 

intervallet har skapat hanterliga situationer som moderator men samtidigt ett betydande 

resultat. 

 

Den yngsta åldersgruppen mellan 18–27 bestod av 6 deltagare, varav 4 män och 2 kvinnor. 

Det var 1 respondent med eftergymnasial utbildning.  Vidare har åldersgruppen 28–44 bestått 

av 7 deltagare, varav 5 män och 2 kvinnor. I gruppen fanns det fyra deltagare med 

eftergymnasial utbildning. Fokusgrupp tre, ålder 45–64, fanns 5 deltagare. I gruppen fanns 3 

kvinnor och 2 män representerade, två av deltagarna besatt eftergymnasial utbildning. 

Slutligen bestod åldersgruppen mellan 65 och uppåt, av 6 deltagare. Det fanns 1 man och 5 

kvinnor, varav 3 med eftergymnasial utbildning. 

 

Halkier (2010) beskriver vikten av att skapa betydelsefulla fokusgrupper, i samband med det 

här har ett fokus lagts på deltagarnas framställning av kunskap är beroende av varandras 

sociala interaktion. Det innebär att grupperna inte har varit alltför homogena respektive 

heterogena. Det innebär som tidigare nämnt olika kön, ålder och utbildningsnivå i respektive 

fokusgrupp. 
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3.5 Datainsamling 

Intervjuerna har genomförts på olika platser, främst utifrån vart respondenterna befann sig för 

tillfället. Samtliga intervjuer har genomfört i södra Sverige, det här fallet Ulricehamns 

kommun, Tranemo kommun och Gislaveds kommun. Intervjuerna har följt en mall, däremot 

har respondenterna haft möjlighet att frångå mallen i samband med önskad diskussion utifrån 

personliga erfarenheter. Wibeck (2010) menar att en moderator ska ingripa när respondenter 

förflyttar samtalet utanför ämnet men också tillfällen där det krävts följdfrågor för ytterligare 

information. Under fokusgruppstillfällen har de här riktlinjerna använts.  

 

Halkier (2010) menar att moderatorns placering vid bordet påverkar, moderatorn har därmed 

vid samtliga tillfällen placerats vid bordet långsida. Det gör att deltagarna upplever att input i 

hög grad tilldelas samtliga deltagare.   

 

Deltagarnas privata tid har värdesatts och Halkier (2010) menar att respektive 

fokusgruppsintervju inte bör existera mer än två timmar. Respektive tillfälle har därför inte 

överskritigt det rekommenderade tidsintervallet och det har även inkluderat både introduktion, 

pauser och gruppdiskussion. Dessutom har rekommendationer av Wibeck (2010) för 

ersättning till gruppmedlemmarnas medverkan beaktats. Genom att somliga har offrat ledig 

tid har det bjudits på mat och fika. 

 

Under intervjutillfället kom samtliga intervjuer att spelats in, dessutom gjordes anteckningar 

om olika reaktioner från deltagarna. Via rekommendationer av Wibeck (2010) har 

anteckningar gjorts när ovanligt långa pauser skett, vilket kan indikera att ämnet är känsligt. 

Detsamma har även deltagarnas skratt uppmärksammats, eftersom det kan vara tecken på 

känsla av skam över något. Vidare har anteckningar förts när deltagarna talar i mun på varann, 

eftersom det kan tyda på att de är engagerade i ämnet eller att ett konkurrensförhållande finns.  

 

Med riktlinjer från Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) har inspelade intervjuer 

transkriberats utan skriftspråksnormer, det har inneburit att det huvudsakliga innehållet i det 

som sägs dokumenterats. I samband med det här har oavslutade meningar, omtagningar, 

tvekljud och uppbackningar tagits bort. Den transkriberade texten följer Wibecks (2010) 

riktlinjer och består av fullständiga meningar som inleds med stor bokstav. 
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3.6 Operationalisering 

Nedan följer en operationalisering som definierat vad respektive del har inneburit för 

respondenterna, det har möjliggjort att samtliga deltagare förstår begreppen på samma sätt.  

Begrepp Definition Operationalisering 

Risk Mobila betalningar har fem 

dimensioner som leder till den 

upplevda risken med mobila 

betalningar. Dimensionerna är 

finansiell risk, upplevd integritetsrisk, 

upplevd prestationsrisk, upplevd 

psykologisk risk och upplevd tidsrisk 

(Yang et al. 2015). 

 

• Finansiell risk 

o Privatekonomi 

o Monetär förlust 

• Integritetsrisk 

o Personuppgifter 

o Pinkod 

o Lösenord 

o Kontouppgifter 

• Prestationsrisk 

o Användning av 

tjänst 

o Tillgång till tjänst 

o Fungerande tjänst 

• Psykologisk risk 

o Psykisk frustration 

o Ångest/oro 

• Tidsrisk 

o Tidsförlust 

o Inlärningstid 

Tillit Tillit uppnås genom olika dimensioner 

som påverkar en konsuments uppfattad 

tillit i en B2C relation. Dimensionerna 

är uppfattad säkerhet, 

leverantörskännedom och 

systemkvalitet (Suh & Han 2003; 

Yousafzai, Pallister & Foxall 2009; 

Seddon 1997; Lim, Hur, Lee & Koh 

2009; Gefen 2000). 

 

• Systemkvalitet 

o Buggar 

• Leverantörskännedom 

o Erfarenheter av 

leverantör 

o Interaktioner med 

leverantör  

• Säkerhet 

o Avslöja koder 

o Ändra uppgifter 

Servicekvalitet Det finns olika dimensioner som 

grundar servicekvalitet i samband med 

teknologibaserade 

självbetjäningsalternativ. 

Dimensionerna är leveranshastighet, 

användarvänlighet och kontroll 

(Shamdasani, Mukherjee & Malhotra 

2008). 

 

• Användarvänlighet 

o Gränssnitt 

o Enkel navigering 

o Smidigt 

• Leveranshastighet 

o Svarstider 

o Tiden det tar att 

göra en transaktion 

• Kontroll 

o Veta vad man gör i 

appen 

o Veta hur det 

fungerar 



 

- 16 - 

 

3.7 Innehållsanalys 

Enligt Wibeck (2010) skapar innehållsanalys möjligheter för att komma åt innehållsmässiga 

aspekter av det som sägs. Analysen av all fokusgruppsdata har därmed handlat om att koda 

materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster. Det har varit en 

disciplinerad process som bestått av systematiska steg. Datainsamlingen och analysen har 

varit två parallella processer. I linje med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) som beskriver 

en fyrstegsprocess för fokusgruppsanalys, har arbetet influerats av forskarens 

rekommenderade faser för en innehållsanalys. 

 

I det första steget har rådata använts för att skapa en övergripande uppfattning om det 

insamlade materialets innehåll. Det innebär att materialet som spelats in och transkriberats har 

upprepats åtskilliga gånger. Den första upprepningen av materialet skapade en 

helhetsförståelse för olika åsikter och uppfattningar kring ämnet.  Övriga genomlyssningar 

skapade däremot möjligheter för att fokusera på mönster och samband som framkom, alltså 

gruppens hela syn och förståelse inom området. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

bör stödanteckningar från intervjutillfällena användas vid upprepade genomlyssningar, det här 

har gjort vilket också har underlättat för att minnas vad som sades och på vilket sätt.  

 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att det transkriberade materialet bör sorteras. 

Dessa rekommendationer har tagits i beaktande och därmed har det transkriberade materialet 

sorterat under identifierade teman med samtliga åldersgrupper som tilldelats under respektive 

teman. Enskilda diskussioner har bevarats intakta så att deltagarnas gemensamma resonerande 

bättre kan träda fram.   

 

I linje med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) har därefter en sammanfattning och 

abstraktion av råmaterialet genomförts för att underlätta tolkningen av materialet. Det har 

skapat ett hanterbart material som har underlättat urskiljningen av deltagarnas kollektiva 

förståelse av ämnet.  

 

Utifrån den skapade sammanfattningen, anteckningar och övriga dokument i samband med 

intervjuerna, har därefter tolkning och förståelse av materialet genomförts. Det är deltagarnas 

gemensamma erfarenheter och gemensamma syn som har utgjort grunden för tolkningen och 

analysen.  

 

3.8 Metoddiskussion 

3.8.1 Validitet 

För att uppnå hög validitet, alltså benämna saker för deras rätta namn och att studera det som 

vill studeras har riktlinjer enligt Wibeck (2010) beaktats. Det innebär bland annat att 

intervjutillfällen har ägt rum på en plats där samtliga deltagare får en känsla av trygghet. Det 

har krävt som moderator att ta med den utrustning som krävs och besöka deltagarna på 

hemmamiljö. I efterhand har samtliga tillfällen med deltagarna bedömts som en öppen och 

avslappnad miljö. 

 

Dessutom har grupptryck och andra upplevda hot som kan leda till att deltagarna inte säger 

vad dem tycker, undvikits. I linje med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) har det som 

moderator inneburit att samtliga deltar genom att ställa följdfrågor och öppna upp för samtal, 
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till exempel om vissa deltagare har svårt för att aktivt delta på egen hand i diskussionen. Det 

leder till, enligt Wibeck (2010), att det underlättar för deltagarna att dela privat information 

med övriga deltagare i fokusgruppen. 

 

För att slutligen bedöma validiteten har forskningsfrågorna och studiens kontext studerats ur 

deltagarnas perspektiv. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) finns det flera områden 

som kan påverka validiteten, exempelvis åldern och kön som moderator under 

intervjutillfället. Däremot upplevs inte att ålder eller kön ska ha påverkat deltagarna, mycket 

på grund av att ämnet varken är speciellt känsligt eller könsdominant. 

 

3.8.2 Reliabilitet 

För att stärka reliabiliteten har tillräckligt mycket data tagits fram och redovisats ordentligt. 

Det skapar, enligt Wibeck (2010), att olika forskare, oberoende av varandra, kan komma fram 

till samma resultat ifall de valt att studera materialet.  

 

För att stärka reliabiliteten ytterligare har samma person av skribenter fått agera moderator 

(ibid). Dessutom har övriga personer, oberoende av varandra, fått granska och ge synpunkter 

för hur de tolkar saker och ting. Det gör att analysarbetet inte riskerar att misstolkas i lika stor 

utsträckning. 

 

3.9 Etisk reflektion 

I riktlinjer med Bryman och Bell (2017) har etiska aspekter tagits i beaktande. Först och 

främst har samtliga deltagare medverkat frivilligt och har under intervjuns gång tillhandahållit 

rätten att avbryta om de så önskar. I linje med Bryman och Bell (2017), såväl Halkier (2010), 

har anonymitet och konfidentialitet tagits hänsyn till.  Det innebär att deltagarnas identitet i 

hanterat material döljs. Det innefattar allt ifrån deltagarnas namn till inspelade ljudfiler.  I 

enlighet med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) har samtliga respondenter informerats om 

att det som sägs under intervjutillfället inte behandlas i efterhand, i andra sammanhang.   

 

Halkier (2010) menar att det är viktigt att informera deltagarna. Därför informerades samtliga 

deltagare om undersökningens syfte, vad det handlar om och vad det ska användas till. Med 

respekt mot deltagare har rekommendationer från Bryman och Bell (2017) om nyttjandekravet 

beaktats, det innebär att all data som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsområdet. 

 

3.10  Metodreflektion 

Enligt Wibeck (2010) besitter kvalitativa forskningsmetoder positiva egenskaper för att de är 

upptäckande. Det ger kunskap om en grupp av människor om ett valt ämne som annars inte 

hade blivit förståelig. Fokusgruppsforskning ger både djup och kontext som behövs för att 

fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom människans tankar och erfarenheter. Metoden 

ger också upphov till tolkning och förståelse varför saker och ting är som dem är. Dessutom 

genererar fokusgruppsmetoden nya idéer och sammanhang som formas i samband med 

sociala sammanhang. 

 

Resultat från en fokusgruppsforskning är positiva eftersom de genererar gruppeffekter. Det 

skapas eftersom deltagarna ifrågasätter och förklarar för varandra. Enligt Wibeck (2010) 
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bidrar därför fokusgruppsforskning mer än summan av individuella intervjuer, eftersom 

åsikter bestämt och uttrycks vanligtvis i samband med interaktion med andra människor. Det 

är anledningen till varför enskilda intervjuer eller enkäter genomförts.  

 

Däremot menar Kitzinger (1994) att en grupp istället kan hindra interaktion och människans 

vilja att delge information, specifikt vid känsliga och privata ämnen. Det här har förhindrats 

genom att genomföra samtliga fokusgruppsintervjuer i en miljö som deltagarna upplever som 

bekväm och med människor som de känner. Dessutom är ämnet inte speciellt känsligt utan 

relativt vardagligt. De här faktorerna har underlättat interaktion.  

 

En svaghet med fokusgrupper är moderatorns roll som vanligtvis tenderar att verka alldeles 

för strikt och det kommunikativa mellan deltagare påverkas. Däremot menar Wibeck (2010) 

att en ostrukturerad fokusgrupp tenderar att minska det här.  

 

Enligt Halkier (2010) är fokusgruppmetodens främsta fördelaktigheter att människor på ett 

naturligt sätt kan studeras hur dem förstår, förhåller sig och gemensamt skapar mening åt ett 

ämne som diskuteras.  

 

I linje med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) bör inte resultatet generaliseras i statistisk 

mening, utan deltagarnas ord och uttalanden kan endast betraktas ur sitt sammanhang. 

Enskilda ord kan inte tas ut för att förstå innebörden av det ämne som diskuterats. 
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4 Empiri 
I uppsatsens empirikapitel redogörs resultatet av studiens empiriska undersökning. 

Forskningsgruppernas diskussioner presenteras och citeras. 

 

4.1 Risk 

4.1.1 Fokusgrupp 18 – 27  

Deltagarna mellan 18 – 27 år menar att det inte upplever finansiella risker med mobila 

betalningar. Däremot är respondenterna medvetna om att sådana risker finns, men att det inte 

är något som läggs stor vikt vid. Albin 22, högskoleutbildad, säger att “Man har banken 

bakom sig och de skyddar en om det händer något”. Fokusgruppen delar åsikten gällande att 

det idag finns tillräckligt duktiga personer som kan, om de så vill, göra intrång och orsaka 

monetära förluster för andra. Det menar bland annat Albin 22, högskoleutbildad, “Man bara 

gör det utan att tänka efter, men visst vet man att det finns tillfällen där någon hackat och 

tagit pengar”. Fokusgruppen har kännedom om fall från media eller bekanta där 

privatpersoner utsatts för monetära förluster. 

 

Vidare upplever åldersgruppen minimala integritetsrisker. Enligt deltagarna kan alla 

människor på ett enkelt sätt söka fram personnummer, inklusive personnumrets fyra sista 

siffror. Utöver det här upplever respondenterna att banken tillhandahåller bra säkerhet och en 

privatpersons privata uppgifter förvaras tryggt, vilket gör att integritetsrisker sällan upplevs. 

Robert 24 menar att “Ett personnummer går ändå att få tag på lätt idag, så vill dem så kan 

dem”.  Detsamma menar Hugo 20, “Om en hackare vill hacka sig in så gör dem det”. 

Respondenterna upplever inte prestationsrisker, deltagarna menar att det är enkel användning 

av tjänst, enkel tillgång till tjänst samt en fungerande tjänst. Det är deras unga ålder som 

grundar den uppfattningen, det menar deltagarna själva. 

 

Psykologiska risker med mobila betalningar upplever heller inte åldersgruppen, det har 

snarare förebyggt oro eller frustration. Det upplever deltagarna eftersom transaktioner och 

saldon alltid kan kontrolleras, vilket gör att oro och ångest förebyggs. Att besöka banken för 

att ständigt utföra enkla uppgifter som istället kan utföras självständigt upplever 

åldersgruppen som ett frustrerande moment, vilket mobila betalningar avstyr. Till exempel 

säger Viktoria 20, “De är mer jobbigt att gå till banken och ta ut pengar”. 

 

Även tidsrisker är något som åldersgruppen inte upplever, deltagarna menar att tidsförlust i 

samband med inlärning eller övrigt inte är något som existerat. 

 

4.1.2 Fokusgrupp 28 – 44  

Åldersgruppen 28 – 44 upplever, enligt respondenterna själva, inte mycket risker med mobila 

betalningsapplikationer. Respondenterna menar att de finansiella riskerna är minimala, det 

känns både tryggt och säkert. De menar att eventuella monetära förluster ersätts av banken 

med motsvarande belopp, därav upplevs inte risken i stor utsträckning. 

 

Trots att respondenterna påstår att risken inte upplevs väljer dem ändå att begränsa sin 

användning i vissa fall. Hans 28, högskoleutbildad, menar att “Om man ska skicka till en 

annan känns det säkrare att skicka med överföring istället för swish”. Detsamma anser 
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Anders 31 som säger att “Banköverföring om det är större belopp, över 10 tusen swishar man 

aldrig”. Övriga deltagare instämmer med respondenterna. 

 

Flera av fokusgruppens medverkande menade också att deras barn får eller kommer få 

använda betalningsapplikationer. Som vårdnadshavare menar respondenterna att det 

underlättar kontroll över barnens transaktioner. Amanda 31, högskoleutbildad, påpekar att 

“Jag hade låtit dem använda swish istället för kontanter. Smidigt för föräldrar då de kan 

swisha en summa. Då vet vi vad de lagt pengarna på istället för att ge dem kontanter och inte 

veta vad de köpt. Jag förespråkar swish för en ungdom. Smidigt, användbart, lätt, säkert, får 

mer koll på deras utgifter”. Carola 31, högskoleutbildad, inflikar att “Så länge barnen är 

omyndiga kan vi som föräldrar se kontot, när pengarna är slut så är dem slut”. De manliga 

deltagarna nickar instämmande. 

 

Vidare upplever gruppen inte mycket integritetsrisker med mobila betalningsapplikationer. 

Respondenterna menar att privata uppgifter såsom PIN - kod, personnummer eller liknande 

bör hållas privat. Det säger blanda annat Daniel 31, “Man ska inte vara för öppenhjärtad med 

sina nummer och grejer, än så länge har det inte hänt något, men det kommer väl det med”. 

Däremot påpekar deltagarna att undantagsfall förekommer, flera av respondenterna menar 

nämligen att personliga uppgifter vid tillfällen lämnats till familj eller nära vänner när behov 

funnits. 

 

Prestationsrisker upplevs inte av respondenterna, vilket enligt deltagarna beror på deras 

digitala förmåga. Respektive psykologiska risker har upplevts i liten utsträckning, psykisk 

frustration eller ångest har för flera deltagare snarare förhindrats, eftersom det gjort vardagen 

enklare. Exempelvis Anders 31, menar att “Allt har blivit mycket smidigare i vardagen”. 

Däremot säger Amanda 31, högskoleutbildad, “Allt går så himla fort och smidigt nu, men hur 

stressad ska man behöva vara för att inte ha tid att betala längre?”. Slutligen menar 

respondenterna att tidsriskerna inte har existerat under användning. 

 

4.1.3 Fokusgrupp 45 – 64   

Respondenterna i fokusgruppen mellan 45 – 64 år upplever tveklöst finansiella risker med 

mobila betalningsapplikationer. Det gör att användningen av applikationerna begränsas, till 

exempel väljer flertalet av deltagarna att begränsa beloppet som skickas via 

betalningsapplikationen swish. Maria 49, “Jag skulle aldrig swisha för mycket pengar, bara 

småsummor”. 

 

Dessutom väljer deltagarna att endast besöka applikationerna i Sverige, för att inte riskera 

monetära förluster via hackningar.  Bertil 59, högskoleutbildad säger att “Låt säga vi är 

utomlands, då skulle jag aldrig öppna appen”. Detsamma instämmer Anette 52, 

högskoleutbildad, “Vi litar mer på saker och ting när vi är i Sverige”. Övriga deltagare 

instämmer.  

 

Respondenterna upplever också att enskilda fel kan göras, såsom att skicka pengarna fel. 

Ulrika 52 menar att “Jag litar inte på det, sen kan även jag göra fel såsom att Swisha fel”. 

Även det gör att användningen begränsas eftersom deltagarna upplever att monetära förluster 

med privatekonomin kan utsättas. 

 

Vidare upplever deltagarna integritetsrisker i viss utsträckning med mobila 

betalningsapplikationer. I samband med banken upplevs inga risker med varken 
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personnummer, PIN- kod eller liknande. Det menar Per 50, “Jag litar på banken”. Däremot 

upplever respondenterna att personuppgifter, specifikt numrets fyra sista siffror är något som 

inte bör delas till övriga. Det inflikar Bertil 59, utbildad, “Jag skulle inte tycka det var trevligt 

om mina personuppgifter skulle hamna i fel händer”. Vid köp via applikationerna är 

deltagarna leverantörsberoende. 

 

Prestationsrisker upplever inte deltagarna, tjänsten finns tillgänglig och lätt till användning. 

Vidare upplever respondenterna psykologiska risker med mobila betalningsapplikationer, det 

upplever exempelvis en aning oro över om pengar som skickas också levereras. Maria 49 

menar “Jag brukar skicka ett sms och fråga om mina pengar kommit fram”. 

 

Tidsrisker är något som deltagarna inte upplever, transaktionen är enligt fokusgruppen 

effektiv. Inlärningstiden har upplevts en aning, men i samband med regelbunden användning 

har det upphört. Per 50, säger att “Jag tycker banken utbildade en ganska bra, visade hur man 

skulle göra”. 

 

4.1.4 Fokusgrupp 65+  

Den äldsta åldersgruppen upplever finansiella risker i stor utsträckning med mobila 

betalningsapplikationer. Hilda 86, högskoleutbildad: “Det är det som gör att jag inte har 

det”. 

 

Dessutom upplevs det som riskabelt när ett fysiskt kvitto inte erhålls vid transaktioner, vilket 

gör att den finansiella risken stärks. Hilda 86, högskoleutbildad menar “Jag vill gärna ha 

papper på saker. Vi vill ha det bekräftat i handen”. Samtliga respondenterna har läst och hört 

mycket rykten om mobila betalningsapplikationer, enligt deltagarna själva är även det en 

bidragande faktor till att tjänsterna inte använts.  

 

Vidare menar deltagarna att integritetsrisker inte upplevs i samband med att det inte använts. 

Däremot påpekar deltagarna betydelsen av att vara försiktig med personliga uppgifter. 

Prestationsrisker är en anledning till att det inte använts, deltagarna upplever personliga 

svårigheter för att trycka rätt siffror via telefoner. Astrid 78, “Jag tror bara att jag trycker 

fel”. 

 

Psykologiska risker upplevs och är en bidragande faktor till att tjänsterna inte använts. Enligt 

Hilda 86 år, “Osäkerheten släpper efter ett tag men man ska komma dit också”. Gruppens 

deltagare nickar instämmande. 

 

Tidsförlust är även det är bidragande faktor till att tjänsterna inte använts, inte minst 

inlärningstiden och den repetition som krävs för att underhålla kompetensen. Iris 78, säger att 

”Jag kan inte hålla något i huvudet längre, jag kan inte ta till mig allt”. 

 

4.2 Tillit 

4.2.1 Fokusgrupp 18 – 27  

Åldersgruppen mellan 18 - 27 år upplever låg säkerhet med mobila betalningsapplikationer. 

Albin 22, högskoleutbildad säger att “Säkerheten är 3 av 10”. Övriga deltagare i 

fokusgruppen håller med respondenten. Deltagarna menar att det finns oerhört duktiga 

människor för att genomföra dataintrång. Däremot väljer deltagarna att använda sig av tjänster 
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ändå, eftersom det är enkelt, smidigt och det underlättar vardagen enormt.  Till exemepl säger 

Rasmus 20, “Har jag något val? Det är alldeles för smidigt och jag är för lat för att inte 

använda det”. Användningen begränsas i vissa fall på grund av den upplevda 

säkerhetsbristen, det gör att applikationerna inte använts i samband med vissa företag eller i 

länder utanför Sverige. Robert 24 säger att “Jag tycker det beror på i vilket sammanhang man 

ska använda appen, till exempel begränsar vissa företag min användning”. 

 

Systemkvaliteten har vid tillfällen upplevts som dåligt, respondenterna menar att buggar har 

inträffat emellanåt. Vidare menar deltagarna att leverantörskänndedom är viktigt och en 

avgörande faktor, däremot litar respondenterna alltid på banken. Malin 19 säger att “Nej om 

de var någon annan än banken skulle jag inte lita på det”. 

 

4.2.2 Fokusgrupp 28 – 44  

Respondenterna upplever god säkerhet med mobila betalningar, såsom avslöjande av koder 

eller andra uppgifter. De menar att säkerheten upplevs hög på grund av att Sverige, enligt 

deltagarna, är ett tryggt och stabilt land i jämförelse med andra. Pontus 45 säger att “Om man 

hade varit i öst så hade man inte gjort några bankärenden, eller loggat in på internet 

överhuvudtaget”. Respondenterna menar att banker inte har möjlighet att göra olagliga saker 

för att Sveriges lagar och regler är alldeles för starka för att inte följa. 

 

Även systemkvaliteten upplever respondenterna som bra, det har sällan upplevt problem eller 

hört talas om andra som haft problem. Daniel 31 säger däremot “Det är väldigt sällan det 

händer något, med tanke på hur mycket man använder det”. 

 

När det gäller leverantörskännedom väljer respondenterna att basera sina leverantörsval på 

tidigare erfarenheter men även rykten från användare i respondentens omgivning eller 

nyhetssidor. Banken påpekas som en leverantör som har respondenterna har starkt tillit för. 

Carola 31, högskoleutbildad, säger att “Vi litar på banken”. Patrik 31 fortsätter, “Det känns 

som vi är säkrare på mindre orter än i stora städer för här känner man sin personliga 

bankman”. 

 

4.2.3 Fokusgrupp 45 – 64 

Respondenterna i åldersgruppen har delade åsikter gällande säkerheten med mobila 

betalningsapplikationer. Åldersgruppen menar att banken tillhandahåller bra säkerhet, de 

säger Per 50 “Jag upplever att det är säkert för att det är banken”. Däremot menar Bertil 59, 

högskoleutbildad, “Det inte säkert, det har gått alldeles för fort fram för mobila 

betalningsapplikationer. Jag tror inte Sverige har den säkerhet som krävs än”. Dessutom 

säger Maria 49, “Jag själv kan också göra fel, det gör det lite osäkert”. Flera av 

respondenterna delar åsikten och menar att fel kod kan appliceras eller att en opålitlig 

hemsida besöks utan vetskap. Det gör att avslöjande av uppgifter och liknande kan inträffa. 

 

Vidare menar åldersgruppen att systemkvaliteten är bra, deltagarna har inte upplevt buggar i 

samband med användning. Ulrika 52, “För mig har det inte krånglat”. 

 

Leverantörskännedom är viktigt för respondenterna, de mobila betalningsapplikationerna 

används nästan bara i samband med bankärenden eller överföring mellan bekanta. Per 50 

menar att “Banken är den enda betalningsleverantören som är aktuell”. Däremot menar 

Bertil 59, högskoleutbildad “Det kvittar, jag upplever ändå att allt med mobilen inte är 
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tillräckligt säkert rent systemmässigt”.  Övriga deltagare menar att Sverige är ett tryggt och 

stabilt land och att deltagaren Bertil 50, överdriver. 

 

4.2.4 Fokusgrupp 65+  

I samband med att deltagarna inte använder de mobila betalningsapplikationerna upplevs en 

svårighet med att delge tankar och känslor kring tilliten. Däremot tror deltagarna att 

säkerheten är bra, respondenterna litar dock inte på sin egna förmåga. Deltagarna menar att de 

själva kan göra fel eftersom de inte är vana användare av digitala medel. Det säger blanda 

annat Hilda 86, högskoleutbildad “Jag tror det är säkert men eftersom jag inte kan det så blir 

det osäkert”. Även Astrid 78, upplever samma sak, “Man kan ju inte veta om man trycker 

rätt”. En annan deltagare trycker mer på utvecklingen än sin egna förmåga och säger “Jag 

vill att det ska vara välbeprövat innan jag använder det”.  

 

Respondenterna menar också att leverantörskännedom är viktigt och att banken är något som 

man kan lita på. Respondenterna säger att de litar på banken i jämförelse med andra digitala 

betaltjänster. Lilian 66, högskoleutbildad, “Klarna har man hört mycket negativt om”. 

 

4.3 Servicekvalitet 

4.3.1 Fokusgrupp 18 – 27 

Åldersgruppen mellan 18 – 27 menar att leveranshastighet är varierande. Stundtals upplevs 

både svarstid och tid för genomfört transaktion som effektiv. Det menar Malin 19 “Ett 

knapptryck sen är det klart, supersnabbt”. Medan det andra gånger upplevs som väldigt 

långsamt av deltagarna, Rasmus 20 säger “Riktigt långsamt ibland, det beror från gång till 

gång”. 

 

Användarvänligheten upplever respondenterna som väldigt bra, däremot upplever deltagarna 

att äldre generationer inte framtiden bör tvingas till att använda tjänsterna. Deltagarna menar 

att tjänsten upplevs som väldigt åldersberoende och kräver digital kunskap. Det gör det svårt 

för äldre att navigera runt i systemet, när det inte har tidigare erfarenheter från liknande 

digitala produkter. Albin 22, högskoleutbildad, säger att “Det är inte snällt att tvinga en 

generation som varken ser eller kan det digitala”. 

 

Kontroll upplevs som hög av samtliga respondenter i fokusgruppen, deltagarna upplever att de 

vet va de gör och hur det går till. 

 

4.3.2 Fokusgrupp 28 – 44  

Vid diskussion om servicekvalitet upplever respondenterna den som bra. Leveranshastigheten 

har endast vid enstaka tillfällen haft fördröjningar. Amanda 31 högskoleutbildad säger att “I 

samband med att man trycker in koden så är det klart. Jag har aldrig upplevt att det dröjer”. 

Några av respondenterna har däremot vid enstaka tillfällen upplevt fördröjningar, de menar 

Carola 31 högskoleutbildad “Vid automatisk uppkoppling till applikationen BankID har det 

ibland krånglat och jag har fått klicka in mig på appen själv”. 

 

När det gäller användarvänlighet upplevs det som både bra gränssnitt, lättnavigerat och 

smidigt. Både Pontus 44 och Nils 28 säger att det är väldigt användarvänligt och lätt att förstå. 
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Respondenterna har en delad åsikt gällande kontroll vid användning av mobila 

betalningsapplikationer. Medan vissa anser att de vet vad dem gör och hur det fungerar, 

menar andra att banköverföring upplevs som bättre kontroll än Swish. Däremot menar en 

annan att Swish, på ett tydligare sätt än banköverföring, visar vart pengarna skickas. 

 

4.3.3 Fokusgrupp 45 – 64  

Åldersgruppen upplever att svarstider och genomförande av transaktioner är väldigt effektivt, 

däremot påpekar deltagarna att yngre åldersgrupper anser det går långsamt. Deltagarna menar 

att den yngre generationen inte är vana vid kontanter, det gör att tålamod saknas och därmed 

upplevs det som långsam vid tillfällen. Per 50 säger att “Det är stressade ungdomar som 

klagar för att dem inte är vana att allt går deras väg hela tiden”. Det övriga deltagare delar 

samma åsikt. 

 

Vidare menar deltagarna att användarvänligheten är väldigt bra, gränssnittet upplevs som 

enkel såväl navigeringen i applikationerna. Respondenterna tycker även det är väldigt smidigt 

med mobila betalningsapplikationer. Maria 49 säger att “Jo men swish, det är tydligt med bra 

knappar”. Även Ulrika 52 delar åsikten och säger att “Ja håller med, det finns det man 

behöver”. Däremot menar Bertil 59, högskoleutbildad, “Jag tycker kort är bättre och 

enklare”. 

 

Deltagarna menar att upplevd kontroll inte är hög, respondenterna förstår nämligen inte alltid 

hur saker görs eller hur det fungerar. Maria 49 säger “Jag swishar och så, men förstår 

egentligen inte innebörden av hur det fungerar, jag bara gör”. 

 

4.3.4 Fokusgrupp 65+  

Deltagarna i åldersgruppen upplever att alla digitala medel har en hög leveranshastighet. Trots 

att respondenterna inte använder tjänsterna föreställer sig fokusgruppen att det är effektivt, i 

jämförelse med kontanter eller kort. En respondent, Lennart 73, högskoleutbildad, delar 

däremot inte samma åsikt som resterande i gruppen. Deltagaren upplever nämligen att det 

stundtals finns fördröjningar, “jag kan känna mig lite kränkt ibland för att man inte får 

bekräftelsen direkt, de stjäl min tid. Det är som att man inte har någon rättighet”. 

 

Deltagarna föreställer sig att mobila betalningsapplikationer både är användarvänligt och att 

personer som använder tjänsten upplever kontroll. 
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5 Analys 
I uppsatsens femte kapitel analyseras studiens empiriinsamling utifrån de olika demografiska 

faktorerna och tidigare nämnda teorier samt modeller. Avslutningsvis presenteras även 

rekommendationer till praktiker samt förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Risk 

Enlighet med Yang et al (2015) finns det fem riskdimensioner som leder till total upplevd risk 

för konsumenter med mobila betalningsapplikationer. Dimensionerna innefattar finansiell 

risk, upplevd integritetsrisk, upplevd prestations risk, upplevd psykologisk risk och upplevd 

tidsrisk. Enligt Rogers (2002) är vanligtvis yngre åldersgrupper villiga att ta mer risker och är 

vanligtvis välutbildade.  Respektive äldre åldersgrupper som tar mindre risker och är mindre 

utbildade. Boholm (2003) menar att kultur och demografiska faktorer påverkar hur saker 

uppfattas. 

 

Utifrån det empiriska materialet upplever äldre åldersgrupper mer risker än yngre 

åldersgrupper i samband med användning av mobila betalningsapplikationer. Det kan 

förklaras genom Rogers (2002) teori att yngre vanligtvis anammar innovationer och utsätter 

sig på så vis för mer risker. Däremot är yngre åldersgrupper mer medvetna om risker som kan 

medföras vid användningen, än äldre åldersgrupper är.  Den okunskapen kan förklaras och 

tolkas i enlighet med Hermansson (2012) som uttrycker att människan inte har tillräckligt med 

vetskap om riskerna, eftersom de ännu inte har inträffat. 

 

Enligt Boholm (2003) påverkar demografiska faktorer, såsom kön eller utbildning, uppfattad 

risk. Det här härleds delvis i fokusgrupperna, män respektive kvinnor delar en gemensam 

riskuppfattning i samtliga åldersgrupper. Det kan tänkas bero på att ämnet som diskuteras inte 

är könsdominerat eller anses känsligt. Däremot påverkar den demografiska faktorn utbildning 

uppfattad risk, deltagare med eftergymnasial utbildning uppvisade en mer analyserande 

förmåga i jämförelse med övriga deltagare och tolkas därför vara en demografisk faktor som 

påverkar riskuppfattning. 

 

Enligt deltagarna själva beror uppfattad risk på landet de är bosatta i, det kan grundas i en 

COO-effekt. Deltagarna upplever att Sveriges infrastruktur är pålitlig. Det här kan tolkas som 

att deltagarna har tenderat att ha generaliserat kvaliteten över produkter och tjänster, i det här 

fallet mobila betalningsapplikationer, på grund av Sverige som land. Det kan förklaras varför 

flera av deltagarna inte upplever oro över risker som möjligtvis kan inträffa. 

 

Även andra demografiska faktorer kan tolkas som betydande för deltagarnas riskuppfattning. I 

enlighet med Boholm (2003) som menar att risk är både kontextuellt och flytande kan även 

det här urskiljas i deltagarnas fall, sociala relationer, maktförhållanden och kulturell tro kan 

tänkas påverka den enskildes uppfattning. 

 

Riskdimensioner som deltagarna upplever är i linje med Yang et al (2015). Finansiell- och 

integritetsrisk är riskerna som deltagarna värderar högst vid användningen av mobila 

betalningsapplikationer. Det är något som deltagarna delar en gemensam åsikt om med andra 

länders befolkning (Yang et al 2015) och har därför inte en påverkan på vilket land 

användaren är bosatt i. Det kan tänkas bero på att människor uppfattar dessa två risker som 

mest skadliga vid inträffandet.  
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I linje med Hermansson (2012) bör objektiva risker avlägsnas i en riskbedömning, eftersom 

deltagarnas tankar och åsikter kring mobila betalningsapplikationer påverkas av personliga 

känslor och kulturella fördomar. Därmed kan Boholms (2003) subjektiva riskuppfattning 

härledas som relevant i en riskbedömning, eftersom deltagarna påverkas av det kulturella som 

ger intentioner om vad som är farligt respektive inte. 

 

Det kan tolkas som att risk, precis som Hampshire (2017) menar, är relevant i fråga om 

fortsatt bidrag till TAM. Eftersom risk, i samtliga deltagares fall är något som övervägs för 

interaktion respektive inte interaktion med mobila betalningsapplikationer. Därmed anses risk 

som relevant för en bedömning av upplevd och faktiskt användbarhet. Däremot kan TAM 

tolkas otillräckligt, eftersom demografin i det här sammanhanget har stor betydelse för 

riskuppfattning. Därmed bör demografi och dess faktorer finnas i åtanke för att förstå hur en 

människa upplever risk. 

 

5.2 Tillit 

Tillit består av dimensionerna uppfattad systemkvalitet, uppfattad leverantörskännedom och 

uppfattad säkerhet (Suh & Han 2003; Yousafzai, Pallister & Foxall 2009; Seddon 1997; Lim, 

Hur, Lee & Koh 2009; Gefen 2000). I linje med författarna tolkas samtliga nämnda 

dimensioner för upplevd tillit aktuella och relevanta, eftersom samtliga dimensioner är 

betydande för i vilken utsträckning tillit uppnås.  

 

Både Hampshire (2017) och Pikkarainen et al. (2004) har i tidigare studier bekräftat att 

banken är ett institut som användare av mobila betalningsapplikationer litar mer på än andra 

betalningsleverantörer. Utifrån det empiriska resultatet kan det tolkas att deltagare har ett 

större tillit för banken i jämförelse med andra liknande leverantörer. Det kan förklaras genom 

Hampshire (2017) teori om att tidigare erfarenhet och tidigare rykte av leverantör påverkas 

starkt av upplevd tillit för en konsument. Samtliga deltagare tolkas nämligen ha en god 

relation och erfarenhet med banken. Det kan även grundas på Gefens (2000) teori om att 

konsumentens tillit påverkas av kännedom om leverantören, för deltagarna var det nämligen 

viktigt och resulterade i ökad tillit. 

 

Eftersom deltagarna påpekar landsbygden som en betydande faktor till den personliga 

relationen som skapats med deltagarnas personliga bankman, tolkas det geografiska och 

demografiska situationerna som betydande. Boholm (2003) uttrycker demografins betydelse 

och det lyfter även deltagarna i en diskussion om tillit. 

 

Det går även härleda en COO-effekt, deltagarna upplever tillit i flera fall på grund av Sverige 

som land. Det kan tolkas eftersom flera användare menar att det finns brister i en diskussion 

om tillit för mobila betalningsapplikationer, däremot använder flera deltagare tjänsterna ändå, 

för att Sverige besitter lagar och regler som skyddar dem. Precis som Suh, Hur och Davies 

uttrycker tenderar konsumenter att glorifiera, vilket deltagarna visar ansatser till att göra.   

 

Enligt Boholm (2003) påverkar utbildning uppfattad tillit. Utbildning kan tolkas som en 

demografisk och betydande faktor som påverkar uppfattningen kring tilliten. Deltagare med 

en eftergymnasial utbildning har varit deltagare som driver diskussioner längre och på en 

djupare nivå. Det kan också förklaras genom Rogers (2002) teorier om att utbildade vanligtvis 

har ett intresse för utveckling.  
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Ålder kan urskiljas för att vara en demografisk faktor som påverkar uppfattad tillit. Yngre 

åldersgrupper kan tolkas inneha ett större intresse för innovationer och därmed har större 

kunskap och erfarenhet av digitala medel, därmed är de mer kritiska och upplysta inför 

buggar, i jämförelse med övriga åldersgrupper. Äldre åldersgrupper kan tolkas som att inneha 

ett lägre intresse, vilket gör deras kritiska sida lite svagare. 

 

Könet har ingen påverkan på hur tillit uppfattas i samband med mobila 

betalningsapplikationer. Det kan tänkas bero på att ämnet som diskuterats i respektive 

fokusgrupp är alldagligt. Ämnet är inte könsdominerat eller känsligt att diskutera kring. Hade 

en mer känslig fråga diskuterats hade eventuellt skillnader på åsikter och tankar tydligare 

visats mellan kön. Däremot visar Hampshire (2017) i studie hur kön inte påverkar upplevd 

tillit för mobila betalningsapplikationer medan Murphy och Tocher (2011) visar att kön 

signifikant påverkar upplevd tillit. Det kan tolkas finnas ett behov av vidare forskning på 

området. 

 

Hampshire (2017) och Roghanizad och Neufeld (2015) uttrycker att det finns en relation 

mellan risk och upplevd tillit. I deltagarnas fall kan det urskiljas att så är fallet, både tillit och 

risk tenderar för deltagarna att diskutera med tät relation till varandra.  

 

Upplevd tillit tolkas som relevant i fråga om fortsatt bidrag till modellen TAM. Tillit är i 

samtliga deltagares fall relevant för att interagera respektive inte använda tjänsterna.  Därmed 

anses tillit som relevant för en bedömning av upplevd och faktiskt användbarhet. Även i detta 

fall bör demografin finnas i åtanke och därmed tillföras till modellen för att skapa bättre 

underlag för ökad förståelse om hur tillit uppfattas. 

 

5.3 Servicekvalitet 

Enligt Shamdasani, Mukherjee och Malhotra (2008) som studerat servicekvalitet ur ett 

konsumentperspektiv påverkar dimensionerna leveranshastighet, användarvänlighet och 

kontroll upplevd servicekvalitet i samband med teknologibaserade självbestjäningsalternativ, 

främst i digitala banktjänster.  

 

Eftersom samtliga dimensioner påverkar upplevd servicekvalitet kan det urskiljas att var och 

en av det tre nämnda är relevant och betydande i ett sådant avgörande. Däremot kan det anas 

att bedömningen av upplevd servicekvalitet, oberoende av vilken dimension som diskuteras 

bedöms i stor avsikt på tidigare erfarenheter av digitala medel. Framförallt de två yngsta 

fokusgrupperna tolkas att använda digitala produkter mer naturligt i vardagen, det gör att de 

kritiskt granskar på ett annat sätt. Därmed bör eventuellt en ytterligare dimension läggas till 

för att bedöma servicekvalitet, i det här fallet tidigare erfarenheter som kan förändra och 

förklara situationen för upplevd servicekvalitet. 

 

Ålder kan tolkas vara påverkande för hur saker och ting uppfattas inom servicekvalitet. 

Framförallt yngre kan utläsas vara mer kritiska i jämförelse med äldre deltagare. Det kan 

tänkas bero på att det vanligtvis i deras vardag interagerar mer och har interagerat mer med 

digitala produkter. Äldre däremot kan tänkas uppleva nyttan istället för att fokusera på de 

olika dimensionerna. Det kan även förklaras i linje med Rogers (2002), som menar att yngre 

vanligtvis har ett större intresse för nya saker, i jämförelse med äldre. 
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Det går inte tolka någon könsskillnad mellan hur servicekvalitet uppfattas. Även här kan det 

tänkas bero på att ämnet inte är känsligt eller köndominerat. Inte heller utbildning kan 

urskiljas ha en påverkan för deltagarnas åsikter och tankar kring servicekvalitet.  

 

Servicekvalitet kan tolkas som ett relevant bidrag till TAM, eftersom det är relevant i fråga 

om interaktion och upplevd användbarhet i samband med mobila betalningsapplikationer. Det 

påverkar direkt användbarheten och därmed tolkas servicekvalitet som ett bra bidrag för att 

skapa en bättre förståelse för upplevd och faktiskt användbarhet. 
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6 Slutsats/Diskussion 
I det här kapitlet redogörs de slutsatser som studien kommit fram till. Dessutom kommer 

studiens praktiska bidrag att presenteras. Till slut kommer förslag till framtida forskning att 

föreslås. 

 

6.1 Besvarade frågeställningar 

 

F1: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad risk med mobila 

betalningsapplikationer? 

 

Demografiska faktorer påverkar upplevd risk i viss utsträckning i samband med mobila 

betalningsapplikationer. Ålder är en demografisk faktor som påverkar, yngre åldersgrupper 

upplever nämligen mindre risker än äldre åldersgrupper. Vidare är utbildning en demografisk 

faktor som påverkar upplevd risk, deltagarna med utbildning upplever inte mer risker, 

däremot tenderar deltagarna att skapa analyserande och nyanserade ansatser om varför saker 

och ting är som de är. Däremot är kön en demografisk faktor som inte påverkar upplevda 

risker med mobila betalningsapplikationer, vilket motsäger tidigare studier. Det kan tänkas 

bero på att det diskuterade ämnet inte är könsdominerat eller känsligt. 

 

Dessutom finns det andra demografiska faktorer som påverkar, i den här studien framträder 

Sverige och dess infrastruktur, som en betydande faktor till riskuppfattning med mobila 

betalningsapplikationer. COO-effekten är väsentlig i en diskussion om risk i samband med 

mobila betalningsapplikationer, Sverige som land minskar riskuppfattning. 

 

F2: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad tillit med mobila 

betalningsapplikationer? 

 

Demografiska faktorer påverkar upplevd tillit med mobila betalningsapplikationer i viss 

utsträckning. Ålder är en faktor som påverkar upplevd tillit, yngre upplever nämligen en lägre 

tillit än äldre åldersgrupper. Utbildning påverkar också upplevd tillit. Utbildning skapar inte 

en högre, respektive lägre tillit, däremot tenderar deltagarna att skapa analyserande och 

nyanserade ansatser om varför tilliten uppfattas som god eller inte. Däremot är kön en 

demografisk faktor som inte påverkar upplevd tillit.  

 

Studien visar att övriga demografiska och kulturella faktorer underbygger deltagarnas 

uppfattning av tillit av mobila betalningsapplikationer. 

 

F3: Hur påverkar demografiska faktorer uppfattad servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer? 

 

Upplevd servicekvalitet påverkas inte i stor utsträckning av demografiska faktorer. Endast 

ålder påvisar vara en demografisk faktor som berör upplevd servicekvalitet. Yngre har 

nämligen en sämre bild av mobilapplikationens servicekvalitet i jämförelse med äldre. Kön 

däremot är inte en demografisk faktor som påverkar upplevd servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer, vilket kan bero på att ämnet inte är könsdominerat eller känsligt. 

Vidare är utbildning inte en demografisk faktor som påverkar upplevd servicekvalitet. 

 



 

- 30 - 

Begreppet servicekvalitet bör berikas med erfarenhet av digitala medel, eftersom det 

underlättar förståelsen till varför deltagaren upplever en viss användbarhet. Dessutom är 

servicekvalitet ett relevant bidrag till modellen TAM.  Servicekvaliteten påverkar upplevd 

användbarhet och därmed bör servicekvalitet tillföras för att skapa bättre förståelse för 

upplevd och faktiskt användbarhet.  

 

6.2 Rekommendationer till praktiker 

Utifrån studiens resultat kan svenska banker eller andra digitala betalningsleverantörer välja 

att använda materialet för att skapa en bättre förståelse för hur konsumenter uppfattar risk, 

tillit och servicekvalitet. I samband med en ökad förståelse för hur demografiska faktorer 

påverkar uppfattad risk, tillit och servicekvalitet kan företag välja att agera annorlunda 

beroende på konsumentens ålder, kön och utbildning. Beroende på målgrupp och vart 

respektive målgrupp nås, kan olika åtgärder behöva göras för att tillgodose de demografiska 

faktorers påverkan. Det kan underlätta för mobila betalningsleverantörer att generera kunder 

som upplever god användbarhet. 

 

6.3 Framtida forskning 

Studien har genomförts i södra Sverige och därmed vore det intressant om en liknande studie 

genomförs i övriga delar av landet, för att visa om avvikande resultat kan förekomma. 

Dessutom är samtliga respondenter bosatta på landsbygden och därför vore det intressant att 

undersöka om den geografiska faktorn ger andra resultat.  

 

Dessutom vore det intressant att undersöka i vilken utsträckning andra demografiska 

skillnader påverkar upplevd risk, tillit och servicekvalitet. Tillexempel om religion, etnicitet, 

intressen eller civilstånd påverkar uppfattad risk, tillit och servicekvalitet med mobila 

betalningsapplikationer.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 

Allmän information: 

När genomfördes intervjun? 

Vart genomfördes intervjun? 

Hur många deltog? 

Hur många män respektive kvinnor deltog? Män:  Kvinnor:  

Hur många hade en eftergymnasial utbildning? 

Vilken ålder hade deltagarna? 

Namn på deltagarna: 

 

Inledande frågor: 

• Använder ni er av mobila betalningsapplikationer? Vilka? Bankens eller övriga? 

• Hur länge har ni använt er av mobila betalningsapplikationer? 

• Tycker ni mobila betalningsapplikationer förändrat er livsstil? 

• Tycker ni mobila betalningsapplikationer underlättat er vardag? Varför? 

• Anser ni att mobila betalningsapplikationer förändrat ert sätt att se på pengar? Varför? 

• Vad tänker ni på när vi nämner “mobila betalningar”? 

 

Intervjufrågor: 

Nyckelområde 1: Risk 

• Hur upplever ni risker med er privatekonomi vid användning av mobila 

betalningsapplikationer? 

• Hur upplever ni risker med era prata uppgifter, såsom personuppgifter, pinkod, 

lösenord, kontouppgifter, när ni använder mobila betalningsapplikationer? 

• Hur upplever ni tillgången, användningen samt fungerandet av mobila 

betalningsapplikationer? 

• Hur upplever ni psykisk frustration eller ångest vid användning av mobila 

betalningsapplikationer? 

• Hur upplever ni tidsförlust såsom inlärningstid eller genomförande vid användning av 

mobila betalningsapplikationer? 

 

Nyckelområde 2: Tillit 

• I vilken utsträckning upplever ni buggar eller liknande med mobila 

betalningsapplikationer? 

• I vilken utsträckning påverkar ert val av mobilapplikation beroende på vem 

betalningsleverantören är? 

• I vilken utsträckning upplever ni säkerhet, såsom avslöjande av koder eller ändring av 

uppgifter med mobila betalningar? 

 

Nyckelområde 3: Servicekvalitet 

• I vilken utsträckning upplever ni användarvänlighet, såsom gränssnitt, enkel 

navigering och smidighet vid användandet av mobila betalningsapplikationer? 

• I vilket utsträckning upplever ni att du vet vad du gör och hur det fungerar? 

• I vilken utsträckning upplever ni svarstider och tiden det gör att genomföra en 

transaktion med mobila betalningsapplikationer? 
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Avslutningsfrågor: 

• Kommer synen förändras på säkerheten om det blir krig? 

• Tror ni att ni hade sett annorlunda på mobila betalningar ifall ni var bosatta i ett annat 

land, kund hos en annan bank, annorlunda styrning av landet osv? 

• Tror ni att eran ålder påverkar på hur ni ser på mobila betalningar? varför? 

• Tror ni att vi kommer att använda oss av mobila betalningsapplikationer i framtiden, i 

så fall, i vilken utsträckning? Varför, varför inte? 

• Finns det något ni vill berätta om som vi inte tagit upp? 
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