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Sammanfattning 
Bara de senaste åren har det lanserats ett flertal nya betalningstjänster för 
mobiltelefoner, men ingen har fått det genomslag som förväntades. Varför 
tar inte konsumenterna till sig dessa lösningar?  Denna studie lyfter fram 
faktorer som har direkt påverkan för användandet av dessa nya tekniker. 
Faktorerna har identifierats med hjälp av vår litteraturstudie på utökade 
TAM-modeller från tidigare forskning som försöker förklara acceptans och 
adoptering av mobila betalningar. Faktorerna som framkom genom 
litteraturstudien är grunden för vår kvantitativa undersökning, som 
använder enkäter för insamlandet av data. Dessa faktorer utvärderas 
tillsammans med två egenhändigt framtagna faktorer för att identifiera vilka 
faktorer som är viktigast för anammandet av mobila betalningstjänster. 
Målsättningen var att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt för att 
resultatet skulle bli generaliserbart. Resultatet blev inte helt som vi hade 
förväntat oss. Faktorer som användarvänlighet, användbarhet och 
kompabilitet var av ytterst stor vikt, medan säkerhet som tidigare forskning 
lyfte fram som den viktigaste inte fick alls samma betydelse i vår 
undersökning. 
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Abstract 
It has launched several new mobile payment services from just the past few 
years, but none have had the impact that was expected. Why are not 
consumers using these solutions? This study highlights the factors that have 
direct impact on the use of these new technologies. These factors have been 
identified by a literature study on extended TAM models from previous 
research that measures the level of acceptance of mobile payment services. 
The factors that emerged from the literature study is the basis for our 
quantitative survey. These are evaluated together with two own factors to 
identify which factors are most important for the uptake of mobile payment 
services. The goal was to reach out to as a large audience as possible for the 
results to be generalized. The result was not quite what we had expected. 
Factors such as ease of use, usability and compatibility was of utmost 
importance while security, as previous research highlighted to be the key 
factor, did not have the same importance in our study. 
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Förord 
Vi vill tacka alla som tog sig tid att besvara vår enkät. Ett särskilt stort tack 
vill vi rikta till vår handledare Håkan Sterner för den respons och 
vägledning han gett oss. Vi är också mycket tacksamma för de som tog sig 
tid att delta i den pilotstudie vi genomförde.  
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Sebastian Ryde skriver i en artikel i Internetworld (2012) att mobila 
betalningar måste bli mycket mer än enbart betalningar innan konsumenterna 
börjar använda tjänsterna. Trots att de mobila betalningslösningarna ännu inte 
slagit igenom finns det redan många olika tjänster att tillgå. Tekniken för 
mobila betalningar har funnits tillgänglig ett längre tag, men varken handlare 
eller konsumenter har tagit till sig tjänsterna i den utsträckning som väntades 
(Ryde, 2012). Artikeln ger dock inget definitivt svar på vad mer som krävs 
för att få användarna att börja använda tjänsterna. Det ämnar vi undersöka i 
den här uppsatsen. 
 
En betalning definieras av Dahlberg (2007) som transaktionen, och den 
relaterade processen, för överföringen av medel mellan betalare och 
mottagare. Dahlberg beskriver vidare att betalningsvana definieras som 
användningen av betalningsinstrument för att utföra en betalning. Ett 
exempel på betalningsvana kan vara användandet av en banks online-tjänst 
för att genomföra en betalning. Enligt Dahlberg finns det två generiska behov 
för betalningsvanor och instrument, dessa är betalning av fakturor och 
betalningar för vardagliga köp.  
 
Kontanta betalningar står fortfarande för en stor del av antalet transaktioner 
inom den svenska ekonomin. Men sedan 1950-talet har andelen mynt och 
sedlar mer än halverats, från cirka 10 procent till 3,5 procent av BNP. 
Kortbetalningarna har ökat snabbt under senare år. Mellan 1998 och 2008 har 
värdet av kortbetalningarna ökat med 400 procent samtidigt som antalet 
betalningar med kort ökat med 700 procent (Riksbanken, 2008).  
 
Det första betalningskortet kan spåras tillbaka till år 1946; ett kort som fick 
namnet “Charge It” och introducerades av en man vid namn John Biggins 
(Mastercard). Men det var inte förrän år 1951 som det första kreditkortet 
tillhandahölls av en bank. 
   
Sett till antalet transaktioner är kortbetalningar nu det mest använda 
kontobaserade betalningsinstrumentet i Sverige. Den ökade andelen 
kortbetalningar är inget unikt för Sverige, utan är en del av en internationell 
trend. Riksbanken spår också att betalningar via mobiltelefoner kommer att 
öka i framtiden (Riksbanken, 2008). 
  
Användandet av mobiltelefoni har ökat stadigt det senaste decenniet. För tio 
år sedan fanns det ungefär lika många abonnemang för fast som för mobil 
telefoni. Sedan dess har de fasta abonnemangen minskat med drygt 15 



   
 

 
 

 

8 

procent medan de mobila har ökat med 85 procent (Post- och telestyrelsen, 
2010). 
  
Nationalencyklopedin definierar mobiltelefoni som ett “radiosystem som 
medger anknytning av mobila terminaler till det publika telenätet”. År 1981 
introducerades ett landstäckande system för mobiltelefoni av de nordiska 
televerken (NMT, Nordiska mobiltelefonsystemet). Systemet bygger på ett 
stort antal basstationer med överlappande täckningsområden där talet 
överförs i analogt format, vilket var kännetecknande för den första 
generationens system. 
Den andra generationen (GSM, Global system for mobile communications) 
introducerades år 1992 i Europa och USA. I dessa system omvandlas 
signalerna till ett digitalt format, vilket förbättrar överföringsprestandan. 
  
Tredje generationen (3G) introducerades i Japan år 2001 och i Europa år 
2002. Det erbjuder ett väsentligt större täckningsområde, på sikt 
världstäckande, men framför allt en avsevärt högre överföringshastighet. 3G 
ger en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s, vilket möjliggör icketal-
tjänster som e-post, multimedia och Internet (Nationalencyklopedin, 2013). 
 
Det är den tredje generationens mobiltelefoni som har möjliggjort 
användandet av mobila betalningar. Det finns idag ett flertal mobila 
betalningstjänster på den svenska marknaden. Några av de mest kända 
tjänsterna är WyWallet och Seqr. WyWallet är framtaget av telefonbolagen 
Telia, Tele2, Telenor och 3. Dessa mobiloperatörer utvecklade WyWallet på 
grund av den nya betaltjänstelagen. Lagen skapades efter ett EU-direktiv vars 
syfte var att motverka terroristfinansiering och penningtvätt och trädde i kraft 
den 1:e augusti 2010. (Lindkvist, 2012). 
 

1.2 Tidigare forskning 
Dahlberg och Öörni (2007) genomförde en studie om mobila betalningar och 
förändrade betalningsvanor i Finland år 2007. De använde sig av enkäter och 
skickade ut dem till 2000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-65. 
Resultatet visade att det fanns fem specifika faktorer som är särskilt viktiga 
för nya betalningsinstrument. Dessa var kompabilitet med tidigare 
färdigheter, sociala normer, pålitlighet, kompabilitet mellan aktörerna, och 
användarvänlighet. 
 
Goeke och Pousttchi (2010) gjorde en utökning av Technology Acceptance 
Model (TAM) för att försöka förstå vad som påverkar konsumenternas 
acceptans av mobila betalningar. Därefter tog de fram en rad hypoteser som 
sedan testades med en webbenkät. Enkäten publicerades på ett antal hemsidor 
och renderade 1775 svar. Resultatet kunde bara ge ett starkt stöd för två av 
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deras hypoteser. Dessa var: “Betalningsscenariot har en positiv effekt på 
intentionen att använda mobila betalningar” samt “Förtroende för 
betalningsleverantörer har positiv effekt på upplevd säkerhet”. Dock fann de 
inget stöd för hypotesen “Upplevd säkerhet har en positiv effekt på 
intentionen att använda mobila betalningar”.  
 
Även Shin (2010) gjorde en tillämpning av TAM där han adderar ett antal 
faktorer från Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. De 
faktorer han la till var: säkerhet, förtroende, socialt inflytande och 
datoreffektivitet. Genom en enkätundersökning bekräftade han att de 
traditionella faktorerna från TAM (perceived usability och perceived ease of 
use) är avgörande, men att även upplevd risk och förtroende är av betydande 
vikt.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är således att undersöka vad användarna har för 
attityder till mobila betalningar och vilka faktorer som påverkar dessa. 
Liknande undersökningar har gjorts, men inga studier har genomförts i 
Sverige under de senaste åren. Eftersom utvecklingen sker i så hög fart, samt 
att de bakomliggande faktorer som påverkar användningen kan antas vara 
kulturellt betingade, anser vi att vi fyller ett tomrum inom forskningsvärlden 
med vår studie. 

1.4 Problemställning 
Mobila betalningar är ett högaktuellt ämne. På senare tid har det lanserats ett 
flertal nya lösningar och allt fler företag börjar gå över till mobila 
betalningar, exempelvis har Länstrafiken chockhöjt kontantkostnaden för 
bussresor för att få folk att börja använda deras nya applikation Mobitime. 
Även godis- och läskautomater går i snabb takt över till att endast acceptera 
mobilbetalningar. Kontanterna är på väg att alltmer försvinna, men är vi redo 
för det? Vi har noterat att det förekommer ett motstånd, i både traditionella 
och sociala medier, till de mobila betalningslösningar som kommit fram. I 
sociala medier har protestgrupper skapats mot till exempel telefonibolagens 
tjänst WyWallet och vi har sett kritiska artiklar i ett flertal tidskrifter. Vad 
beror då det här motståndet på? Och vad hade leverantörerna kunnat göra 
annorlunda, för att undvika de här reaktionerna? Det vill vi undersöka och 
försöka besvara.  
 
Utifrån vårt problemområde har vi nått fram till vår huvudsakliga 
frågeställning: 
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Vilka faktorer har störst påverkan på användandet av mobila 
betalningstjänster? 
 
Därtill har vi formulerat en underliggande frågeställning som lyder enligt 
följande: 
 
Är säkerheten av så stor vikt som tidigare forskning hävdat? 
 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen kommer att avgränsas till applikationer som gäller 
kommersiella betalningar mellan konsument och handlare, som fungerar som 
en ersättning för kort- och kontantbetalning. Därmed avgränsar vi de 
applikationer som främst används för överföringar mellan privatpersoner (till 
exempel Swish och de olika bankernas egna applikationer), lösningar som 
kräver extern hårdvara (iZettle) samt lösningar som bygger enbart på SMS. 
Vi avgränsar även från specifika återförsäljares egna tjänster, t ex App Store 
och Google Play. 
 
Undersökningen avser att ta reda på konsumenternas inställning och attityder 
till de tjänster som finns tillgängliga idag. Därmed kommer vi inte fördjupa 
oss i den bakomliggande tekniken.  
 
För att ta fram de faktorer som påverkar inställning och attityd till mobila 
betalningar kommer vi att göra en litteraturgenomgång istället för att genomföra 
intervjuer eller använda fokusgrupper. Därefter kommer vi använda oss av en 
enkätundersökning för att avgöra hur viktiga de olika faktorer är för användarnas 
inställning och attityd gentemot mobila betalningstjänster. 
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2 Teori 
2.1 Allmänt om mobila betalningar 
Konsumenter kan göra tre typer av betalningar med mobiltelefoner enligt 
Hayashi (2012). Den första typen består av person-till-person-transaktioner 
som initierats från en mobiltelefon. Dessa transaktioner inkluderar icke-
kommersiella överföringar mellan två konsumenter samt kommersiella 
betalningar till småskaliga företag, exempelvis en rörmokare. Den andra 
typen är för varor som köps över internet via en mobiltelefon. Tredje typen är 
mobila betalningar som sker på det fysiska inköpsstället (Hayashi, 2012). 
Denna uppsats är avgränsad till att gälla den tredje typen av mobila 
betalningar.  
 
Mobila betalningar kan finansieras på ett flertal sätt. Ett sätt är att finansiera 
betalning direkt från ett bankkonto eller ett konto hos annan 
betalningsleverantör. När det finansieras från ett bankkonto så processas 
betalningen vanligtvis via ett automatiskt clearinghus (ACH), ett system för 
direkta elektroniska överföringar mellan bankkonton. Ett annat sätt att 
finansiera betalningen är med traditionell kredit, debit och förbetalade kort. 
Ett sista sätt är att finansiera betalningen via sin mobiloperatör, där 
betalningen läggs till på kundens månatliga faktura. En konsument kan också 
sammanföra ett flertal finansieringsmöjligheter genom en applikation som 
kallas “mobil plånbok” (Hayashi, 2012). 
 
Ett flertal olika teknologier för att genomföra betalningar på den fysiska 
inköpsplatsen finns. Teknologin “Near field communication” (NFC) 
möjliggör trådlös kommunikation mellan enheter över ett kort avstånd. När 
en betalning görs med NFC så skickas krypterad data mellan enheterna. Även 
om NFC är den mest kända tekniken så finns det ett flertal andra tekniker. En 
teknik som liknar NFC är “Radio frequency identification” (RFID) som 
använder radiovågor för att överföra data från ett elektroniskt märke kallat 
“RFID-taggar”. En RFID-läsare tar emot en kodad radiosignal med 
information från taggen. Vissa RFID-taggar kan läsas från flera meters 
avstånd, vilket dock kan medföra en säkerhetsrisk. RFID används mycket i 
Japan och Sydkorea, som båda ligger långt fram vad gäller mobila 
betalningar. (Hayashi, 2012) 
 
En annan teknik är två-dimensionella streckkoder som använts av vissa 
handlare för att möjliggöra köp från ett förbetalt konto hos handlaren. En 
streckkod visas då på kundens mobiltelefonskärm och som sedan skannas i 
kassan för att slutföra köpet.  
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WAP (Wireless Application Protocol) är en teknik för att överföra 
information över ett trådlöst mobilt nätverk. WAP låter konsumenten ansluta 
till betalningsleverantörens hemsida eller applikation (Hayashi, 2012).  
  

2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 
I över två årtionden har studier om teknologisk acceptans varit av stor vikt. 
Det finns många modeller som förklarar och förutser användandet av ett 
system, men den enda som verkligen slagit igenom och fångat 
uppmärksamheten av forskningssamhället inom informationssystem är 
Technology of Acceptance Model (TAM). Förståelsen av TAM är alltså 
kritisk för dem som önskar att studera acceptansen av teknologi (Chuttur, 
2009).  
 

 
 
 Figur 1. Technology Acceptance Model (Davis, 1985). 
 
Vad är det egentligen som får människor att ta till sig eller avslå teknologi? 
Davis (1989) menar på att det finns två determinanter som är kritiska för 
användandet av systemet. 
  
Perceived Usefulness – Definieras som till vilken grad en person bedömer 
huruvida användandet av ett specifikt system kan tänkas främja ens 
arbetsprestation. (Davis, 1989). 
  



   
 

 
 

 

13 

Perceived Ease of Use – Definieras som till vilken grad en person bedömer 
huruvida användandet av ett specifikt system är fritt från ansträngning 
(Davis, 1989) 
  
Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use påverkar användarnas 
Attitude Toward Using. Perceived Ease of Use har direkt påverkan på 
Perceived Usefulness. Dessa två variabler anses vara påverkade av systemets 
design och detta representeras av X1, X2 och X3 i figuren ovan (Chuttur, 
2009). 
 
Enligt Chen & Adams (2008) kan perceived usefulness översättas till vad 
som systemet kan göra för att öka exempelvis anställdas arbetskapacitet. 
Mobilitet är en av huvudeffekterna som mobila lösningar erbjuder. I teorin 
kan användarna få tillgång till tjänsterna vart de än är. Om användarna får en 
mer positiv bild av mobila betalningslösningar får de även positiva attityder 
och intentioner mot mobila tjänster. 
 

2.3 Diffusion of innovations (DOI) 
Begreppet diffusion beskriver hur en innovation sprids i sociala system över 
tid. Diffusion är en särskild typ av kommunikation som behandlar hur 
meddelanden om nya ideal sprids. Således skiljer sig diffusion från övrig 
kommunikation i att det handlar om meddelanden om nya idéer (Hoffman, 
2011). 
  
En innovation är en idé, praxis eller objekt som uppfattas som nytt av en 
individ eller annan införandeenhet. Hur medlemmarna i ett socialt system 
uppfattar innovationens karaktäristik avgör dess grad av införlivande. Denna 
karaktäristik består av fem attribut: 
  

• Relative advantage - Relativ fördel 
• Compability - Kompabilitet 
• Complexity - Komplexitet 
• Trialability - Prövbarhet 
• Observability - Observerbarhet 

  
Hoffman (2011) skriver att andra variabler som påverkar införlivandet är: (1) 
typen av innovation-beslut, (2) naturen av de kommunikationskanaler som 
sprider innovationen i olika faser av innovation-beslutsprocessen, (3) det 
sociala systemets natur, (4) förändringsagenter. Senare forskning har dock 
främst fokuserat på de tidigare nämnda attributen. 
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Relativ fördel är i hur hög grad en innovation uppfattas som bättre än dess 
föregångare. Den relativa fördelen är positivt relaterad till graden av 
införande. 
  
Kompabilitet beskriver i hur hög grad en innovation överensstämmer med de 
potentiella användarnas existerande värderingar, tidigare erfarenheter och 
behov. Kompabiliteten är positivt relaterad till graden av införande. 
  
Komplexitet är i vilken grad en innovation uppfattas som svår att förstå och 
använda. Komplexitet är negativt relaterad till graden av införande. 
  
Prövbarhet är i vilken grad en innovation kan testas under vissa 
begränsningar. Prövbarheten är positivt relaterad till graden av införande. 
  
Observerbarhet är i vilken grad resultaten av en innovation är synliga för 
andra. Observerbarheten är positivt relaterad till graden av införande 
(Hoffman, 2011). 
 
 

2.4 Utökad teknikacceptansmodell av Dahlberg och Öörni 
Dahlberg och Öörni undersöker huruvida de generiska modellerna för 
teknikacceptans är tillräckliga för att uttala sig om de faktorer som avgör om 
en konsument tar till sig nya betalningsmetoder. De fastslår att majoriteten av 
tidigare studier om dessa konsumentbeteenden har undersökts från främst två 
perspektiv: “technology adoption” och “technology diffusion”. (Dahlberg & 
Öörni, 2007) 
 
Dahlberg och Öörni ser en brist i tidigare genomförda undersökningar. De 
menar att tillägnandet av ny teknik bygger på en tillbakagång för den tidigare 
använda tekniken. På typiska konsumentmarknader tävlar nya innovationer 
mot de nuvarande alternativen, som dessutom ständigt utvecklas. Därav 
menar Dahlberg och Öörni att en undersökning om acceptansen för mobila 
betalningar bör ta de relevanta alternativen till den undersökta teknologin i 
beaktande. (Dahlberg & Öörni, 2007) 
 
En annan brist som de ser i tidigare studier är att teknikacceptansen har 
undersökts med teoretiska konstruktioner som är avsedda att beskriva 
förbättringar i arbetseffektivitet i en organisatorisk kontext. Den 
utgångspunkten är karaktäristisk för “technology acceptance model” (TAM). 
Dahlberg och Öörni hävdar att det inte är tillräckligt, eftersom förändringar i 
konsumentbeteenden sker i en social marknadskontext där även faktorer 
gällande bekvämlighet och andra aspekter som inte är kopplade till nytta har 
påverkan. (Dahlberg & Öörni, 2007) 



   
 

 
 

 

15 

 
Dahlberg och Öörni ger ett bidrag till tidigare använda forskningsdesigner 
genom att försöka differentiera de faktorer som sprider en innovation och de 
faktorer som faktiskt påverkar konsumenters beteende. Exempelvis kommer 
de, något överraskande, fram till att säkerhet inte är en faktor som orsakar 
förändring i beteende. (Dahlberg & Öörni, 2007)  
 
Ett vanligt tillvägagångssätt inom acceptansforskning är att utgå från de 
faktorer som benämns i TAM, DOI och andra relevanta teorier och 
kombinera dem. Därefter bör man verifiera dessa faktorer med experter inom 
området. På detta sätt fick Dahlberg och Öörni fram följande modell: 
 
 
 

 
Figur 2. Research model (Dahlberg & Öörni, 2007) 
 
I sitt resultat når Dahlberg och Öörni fram till att de viktigaste demografiska 
egenskaperna som förklarar konsumentbeteende är: kön, ålder, utbildning, 
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inkomst och yrke. Lägre ålder korrelerar med positivt med intentionen att 
använda mobila betalningar. Högre inkomst korrelerar även positivt.  
 
Slutligen kommer de fram till att fem faktorer är särskilt viktiga för nya 
betalningsinstrument: sociala normer, kompabilitet med färdigheter, 
förtroende, kompabilitet mellan aktörer och enkelheten i användandet 
(Dahlberg & Öörni, 2007). 

 

2.5 Utökad modell av Goeke och Pousttchi 
Goeke och Pousttchi gör även de en utökning av TAM i sin artikel “A 
scenario-based analysis of mobile payment acceptance” (2010). De utökar 
TAM med andra teorier och forskningsbidrag och sammanställer en lista på 
faktorer som de tror påverkar tillägnandet av mobila betalningstjänster. 
 
TAM utvecklades i en företagskontext och därför togs inte hänsyn till 
kostnaden för att använda tekniken. I en privat kontext är dock kostnaden en 
viktig faktor. Goeke och Pousttchi ser kostnaden som en av tre huvudfaktorer 
som påverkar användadet av mobila betalningar. Övriga huvudfaktorer är 
säkerhet och bekvämlighet.  
 
En faktor som skiljer Goeke och Pousttchis modell från Dahlberg och Öörnis 
är vad de kallar expressiveness, som är ett begrepp från teorier inom 
impression management. Den teorin hävdar att individer etablerar och 
bibehåller uttryck som stämmer överens med den bild de vill ge av sig själva. 
Baserat på det, har Ling och Yttri (2005) kommit fram till att mobiltelefoner 
är ett sätt för människor att visa sin kunskap om rådande mode och därmed 
erhålla status och makt. Utifrån detta formulerar Goeke och Pousttchi faktorn 
expressiveness som ett sätt för användaren att uttrycka sin personliga identitet 
med hjälp av mobiltelefonen.   
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Figur 3. (Goeke & Pousttchi, 2010) 
 

2.7 Sammanställning av påverkande faktorer 
Här gör vi en kort sammanställning av de faktorer som antas påverka 
adoptering av mobila betaltjänster. Dessa har vi tagit fram ur Dahlberg & 
Öörni och Goeke & Pousttchis artiklar. Därtill adderar vi två egna faktorer 
som vi tror har påverkan på konsumenterna. 
 

2.7.1 Säkerhet 
De tekniska aspekterna av säkerhet kommer inte tas upp i den här 
undersökningen eftersom konsumenterna, enligt Goeke & Pousttchi (2010), 
ofta inte förstår eller utvärderar den aspekten rätt. Istället undersöks upplevd 
säkerhet, som är konsumentens subjektiva upplevelse av säkerheten. 
Transaktionens belopp påverkar också hur viktig denna faktor anses vara, 
enligt Wiederman et al (2008). Wiedermann et al. har genomfört en 
undersökning som visar att konsumenter har individuella nivåer för vilken 
nivå på belopp som skall kräva att man anger sin PIN-kod. 
 

2.7.2 Förtroende 
En viktig faktor för adoptering av informationssystem är att man upplever 
förtroende för operatören. (Gefen et al., 2003) Operatören i det här fallet kan 
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vara mobiltelefonoperatören, en finansiell institution eller en mellanhand som 
specialiserat sig på mobila betalningsprocesser. (Kreyer et al., 2003) 
Pousttchi och Goeke refererar till en undersökning som kommit fram till att 
konsumenter har stort förtroende för banker oavsett köpscenario (Pousttchi & 
Goeke, 2010). 
  
Konsumenter tvekar ofta att interagera med internetbaserade leverantörer 
eftersom de är osäkra hur pålitliga tjänsterna är. Enligt McKnight (2007) är 
förtroende en central roll i att hjälpa konsumenter att överkomma sin 
upplevelse av risk och osäkerhet. Att känna tillförlitlighet gör att 
konsumenterna blir mer bekväma med att dela personlig information och att 
göra köp via e-handelsbutiker. McKnight skriver vidare att slutsatsen blir att 
förtroendet är kritiskt för användarna. 
 
Vi har valt att fråga om förtroendet gentemot banker och mobiloperatörer. 
Anledningen till detta var att vi i teoriavsnittet funnit en undersökning som 
kommit fram till att konsumenter känner förtroende för banker oavsett 
köpscenario. Vi vill se om vi kunde verifiera detta påstående, och ställde det 
därför mot förtroendet för mobiloperatörerna. Detta eftersom att bankerna 
och mobiloperatörerna utgör två av de största aktörerna på den mobila 
betalningsmarknaden. 
  

2.7.3 Integritet 
Faktorn integritet är ett tillägg av oss. Denna faktor kunde möjligen ingå 
under faktorn förtroende, men vi valde att bryta ut den till en egen faktor, 
eftersom vi tror den är av betydande vikt. Det är få personer som känner sig 
bekväma med att lämna ut personliga uppgifter till en tredje part som de inte 
redan tidigare har en relation till, och därmed har förtroende för (McKnight, 
2002). Enligt McKnight (2002) är tilliten till företagen som behandlar 
användarnas personliga information kritiskt, detta är alltså en betydande 
faktor till att e-handel inte fått det önskade genomslaget. Denna faktor 
behandlar bland annat frågor som rör oro kring att ens personliga uppgifter 
lämnas ut till tredje part. Ett annat exempel är möjligheten att ens köpvanor 
kartläggs för att förse en med personliga erbjudanden, vilket kan upplevas 
som både negativt och positivt.  
 

2.7.4 Användarvänlighet  
Enligt Pousttchi & Goeke (2010) har användarvänligheten stor betydelse, 
bedömningen av huruvida innovationen är enklare att använda än tidigare 
system har direkt påverkan på både den upplevda nyttan samt intentionen att 
använda innovationen. Vi definierar, i likhet med TAM, användarvänlighet 
som den grad ett system eller tjänst är fritt från ansträngning. 
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2.7.5 Användbarhet 
Även användbarhet, eller nytta, är en faktor som påverkar attityden för 
konsumenter vid användandet av mobila betalningslösningar. Pousttchi & 
Goeke (2010) skriver i en artikel att användare endast är villiga att acceptera 
innovationer om dessa erbjuder en unik fördel jämfört med den redan 
existerande lösningen. Vi definierar användbarhet, i likhet med TAM, som 
den grad ett system eller tjänst främjar ens prestation.  
 

2.7.6 Kompabilitet 
Faktorn kompabilitet innefattar bland annat frågor som huruvida tjänsten 
stödjer olika finansieringsmöjligheter, till exempel möjligheten att koppla 
tjänsten till sitt bankkonto eller mobiltelefonsfaktura. En annan viktig fråga är 
hur utbrett stödet är hos handlarna. Dahlberg & Öörni (2007) läser även in 
kompabilitet med användarens nuvarande kunskap, det vill säga huruvida det 
föreligger en kunskapslucka eller ej. Dahlberg & Öörni anser detta vara en av 
de fem viktigaste faktorerna. 
 

2.7.7 Sociala normer 
Vi påverkas ständigt av de sociala normer som förekommer i samhället. 
Normer gäller även för vilka betalningsmedel som används. Stanford 
Encyclopedia of Philosophy definierar sociala normer som de sedvanliga 
regler som styr beteende i grupper och samhällen. Vidare skriver de att det är 
ett område som undersökts brett och från flera perspektiv. Bland annat har 
antropologer beskrivit hur sociala normer fungerar inom olika kulturer, 
sociologer har fokuserat på normers sociala funktioner och hur de motiverar 
människor till agerande och ekonomer har undersökt hur normer påverkar 
marknadsbeteende (SEP, 2011). Det är de två sistnämnda perspektiven som 
är mest relevanta för vår undersökning. Vi räknar dock inte in påverkan från 
organisationer och företag, till exempel i form av reklam, i denna faktor. 
    

2.7.8 Kostnader 
I en privat kontext är kostnader för att genomföra betalningen en viktig faktor 
under utvärderingsprocessen av mobila betalningar (Goeke & Pouttschi, 
2010). Dalhberg & Öörni (2007) pekar också på att tydlig information om 
transaktionskostnader är en viktig faktor. Denna faktor inbegriper både 
transaktionskostnader och fasta kostnader för att använda tjänsten. Ingen av 
de tjänster som finns på den svenska marknaden har några fasta kostnader, 
därför kommer enkätfrågorna endast behandla transaktionskostnaderna. 
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Eftersom de tjänster som finns tillgänglig i dagsläget inte har några 
transaktionskostnader kommer den faktor endast beröras med en fråga.  
 

2.7.9 Expressiveness 
Pouttschi & Goeke (2010) menar att mobiltelefoner, och i förlängningen 
mobila betalningar, hjälper oss att förmedla den bild vi vill ge av oss själva i 
en social kontext. Denna faktor innehåller frågor som behandlar hur viktigt 
detta är för respondenten, och huruvida mobiltelefonanvändning är en del i 
skapandet av bilden de vill förmedla av sig själva.  
 

2.7.10 Tillgänglighet 
Denna faktor är en egen konstruktion, som delvis inbegriper det Dahlberg 
och Öörni kallar “independence of time and space” samt en del av 
användbarhets-begreppet. Det vi vill åt är de kringliggande, yttre faktorer 
som påverkar användandet, såsom batteritid, operatörsteckning och 
möjligheter till support. Även en så grundläggande aspekt som hur ofta 
respondenten har med sig en mobiltelefon när hen går ut ingår i denna faktor.  
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2.8 Visualisering av vår teoretiska modell 
Nedan följer den grafiska modell vi tog fram efter att vi identifierat de faktorer 
som vi ville undersöka. De gröna boxarna i nederkant av modellen betecknar 
de bakgrundsvariabler som antas ha påverkan på intentionen att använda 
mobila betalningar. 
 

 
Figur 4. Sammanställning av faktorer 
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3 Metod 
Inledningsvis kommer en litteraturstudie att genomföras för att skaffa oss en 
överblick av tidigare forskning inom området. Vår förhoppning är att på så 
sätt finna teorier som kan ligga till grund för den undersökning som senare 
skall genomföras. 
  
Eftersom vi har förhoppningar om att kunna uttala oss om användarna i stort, 
och ge en generell bild av deras inställning och attityd gentemot mobila 
betalningar, har vi kommit fram till att använda oss av ett kvantitativt 
angreppssätt för vår undersökning. Jacobsen (2002) skriver att kvantitativa 
metoder är att föredra då man vill kunna generalisera, och uttala sig om en 
grupp i stort. Vi är mindre intresserade av individuella användares 
uppfattningar – vilka vi bättre hade fångat med ett kvalitativt angreppssätt – 
och mer intresserade av gruppens generella inställning och attityd. Vidare 
skriver Jacobsen att en kvantitativ metod är mest lämplig när man har en 
relativt god förhandskunskap om ämnet. Detta avser vi att skaffa oss genom 
den inledande litteraturstudien. Redan på förhand har vi kännedom om ett 
antal teorier som vi tror är applicerbara på undersökningsområdet. Jacobsen 
skriver att kvalitativa metoder ofta handlar om att utveckla egna, nya teorier – 
vilket vi inte har för avsikt att göra (Jacobsen, 2002). 
  
Jacobsen tar upp ett antal nackdelar med den kvantitativa metoden. Han 
hävdar att den största faran är att den kan ge undersökningen en ytlig prägel. 
Eftersom den kvantitativa metoden är inriktad på många enheter kan den inte 
vara alltför komplex, istället måste man nöja sig med att mäta relativt enkla 
förhållanden. Den kvantitativa metoden kan omöjligen få fram alla 
individuella variationer inom en grupp. En annan risk är att forskarna på 
förhand bestämmer vilka frågor som är relevanta att besvara. Det är då 
möjligt att man missar ämnen som hade dykt upp med en kvalitativ 
undersökningsmetod, som är mindre styrd än de kvantitativa (Jacobsen, 
2002). 
  
Båda det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet är förbundet med 
undersökningseffekter. För de kvantitativa metoderna kan detta vara att 
personer låter bli att svara och att bortfallet snedvrider urvalet. Dessutom 
påverkas alla undersökningsenheter av hur frågorna är formulerade, vilka 
svarsalternativ som finns och i vilken ordning de kommer. Slutligen pekar 
Jacobsen på det stora avståndet mellan undersökare och undersökt som ett 
problem. Ett för stort avstånd kan leda till bristande förståelse av det fenomen 
som undersöks (Jacobsen, 2002). 
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3.1 Enkätundersökning 
Den vanligaste kvantitativa metoden för insamling av data är frågeformulär 
med givna svarsalternativ. Undersökaren ställer på förhand fastställda frågor 
och undersökningsenheten kan endast svara inom fördefinierade ramar 
(Jacobsen, 2002). 
  
Jacobsen pekar på tre ting som är centrala att planera inför genomförandet av 
en datainsamling: 

• Att konkretisera och operationalisera de begrepp man vill mäta. 
• Utforma frågorna så korrekt som möjligt, för att minimera risken för 

missförstånd. 
• Bestämma hur undersökningen ska genomföras, om den skall ske via 

besök, telefonsamtal eller distribueras som brev eller e-post 
(Jacobsen, 2002). 

  

3.2 Webbenkäter 
Vi avser att använda oss av en webbaserad enkätundersökning, då vi anser 
det vara mest tidseffektivt, både gällande sammanställning och analys av 
rådata samt enkelheten i att sprida den över Internet. Den gratistjänst vi tänkt 
att använda oss av är Google Docs funktion för att skapa webbenkäter. 
Dahmström (2011) skriver att en webbenkät är ett elektroniskt formulär som 
skall fyllas i, skickas in och skickas tillbaka.  En stor fördel med webbenkäter 
är att det går snabbt att få in och sammanställa svaren till skillnad från fysiska 
pappersformulär (Dahmström, 2011); detta har haft stor betydelse för vårt val 
av datainsamlingsmetod. 
 
En risk med valet av webbenkäter är att vi inte kan kontrollera om 
enkätundersökningen genomförts flera gånger av en och samma person. För 
att hantera detta kommer vi i enkätens inledande text uppmana 
respondenterna att endast besvara enkäten en gång. Denna risk bör dock vara 
marginell, så länge ingen har intentionen att sabotera undersökningen. 
Vanligen får webbenkäter en lägre svarsfrekvens än traditionella postenkäter 
(Trost, 2007). Därför kommer vi gå ut med påminnelser några dagar efter den 
första kontakten tagits.  



   
 

 
 

 

24 

 

3.3 Population och urval 
En av de största fördelarna med kvantitativa metoder är att man kan 
undersöka ett stort antal enheter. Alla som är av intresse för undersökningen 
kallas för den teoretiska populationen. 
Det är dock sällan möjligt att undersöka alla, ofta på grund av kostnadsskäl. 
Därför måste ett urval göras. Urvalet ska då likna den teoretiska populationen 
i så stor utsträckning som möjligt (Jacobsen, 2002). Jacobsen skriver att 
slumpurval är det som ger det mest representativa urvalet.  
 
Vår teoretiska population är samtliga svenska medborgare. För vårt urval 
kommer vi att använda oss av sociala medier, detta för att snabbt och enkelt 
nå ut till en stor mängd respondenter. Mer specifikt; vi kommer utnyttja det 
sociala nätverket Facebook för att sammanställa en lista på respondenter. För 
att nå ett så stort antal enheter som möjligt kommer vi skicka ut enkäten till 
samtliga av våra kontakter. Vår förhoppning är att motivationen att delta i 
undersökning ska vara hög då de tillfrågade har en personlig relation till oss. 
Totalt uppgår antalet enheter till 941 stycken. Samtliga 941 kommer få en 
förfrågan om att delta i enkätundersökningen. Förfrågan består av en kort text 
som förklarar syftet med undersökningen, följt av en länk till enkäten. 
Givetvis bygger det på att de tillfrågade är aktiva användare som besöker 
webbplatsen för att de ska ta del av förfrågan. Vi räknar dock kallt med att 
det är en marginell andel av användarna som är inaktiva. Dessa enheter 
varierar i fråga om kön, ålder och utbildningsnivå. Däremot kan vi se att de i 
någon utsträckning tenderar att liknar oss själva, vilket gör att urvalet inte är 
helt slumpmässigt. Det finns en övervikt av män födda på 1980-talet, men vi 
anser ändå att urvalet är tillräckligt representativt för att det ska gå att 
generalisera utifrån det. Detta diskuteras vidare i metodreflektionen.  
 

3.4 Enkätens utformning 
Enkäten är utformad med hjälp av Google Docs enkätverktyg och består av 
38 frågor. Vi valde att använda Googles tjänst eftersom den är gratis och att 
vi har erfarenhet av deras produkter sen tidigare. Dessutom är det enkelt att 
exportera datan för att behandla den i ett externt program. I enkäten frågar vi 
till en början efter olika bakgrundsvariabler såsom kön, födelseår, 
utbildningsnivå och årsinkomst. Därefter går vi vidare med att ställa några 
allmänna frågor om respondentens mobiltelefon och hur de använder den. 
Sedan följer 31 påståenden som respondenten ombeds att besvara genom att 
rangordna hur väl påståenden stämmer överens med deras egen åsikt. Skalan 
är femgradig och sträcker sig från “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt”. 
Vi har ansträngt oss för att göra påståenden så neutrala som möjligt, men i 
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vissa fall är de ändock en aning ledande. Vi valde att inte skriva ut de 
faktorer vi undersöker för att inte på något sätt kunna påverka svaren. Detta 
medför att enkäten kan se något ostrukturerad ut.  
 
De utvalda respondenterna kontaktades via Facebook med ett meddelande 
som innehöll en länk som ledde till enkäten. Inledningsvis förklaras syftet 
och de avgränsningar vi gjort. När samtliga frågor besvarats kommer 
respondenten till en ny sida där de tackas för sin medverkan. 
 

3.6 Sammanställning av faktorer och enkätfrågor 
 
Tabell 1. Sammanställning av faktorer och enkätfrågor 

Allmänt • Vilka av följande tjänster har du använt för att betala? 
• Har du en mobiltelefon där du har möjlighet att installera appar? 
• Vad har du för operativsystem i din mobiltelefon? 
• Jag anser mig ha goda kunskaper om min mobiltelefon och dess 

funktioner. 

Säkerhet • Jag läser på om tjänstens säkerhet innan jag väljer tjänst. 
• Jag uppfattar mobila betalningar som säkra överlag. 
• Jag är orolig för olika former av angrepp från “hackare”. 
• Jag är mer benägen om att använda mobila betalningar för köp på 

små belopp (1 - 300 kr). 
• Jag är orolig för vad som händer om min mobiltelefon blir stulen. 

Förtroende • Jag känner allmänt förtroende för banker. 
• Jag känner allmänt förtroende för mobiloperatörer. 
• Jag känner till vilka företag som ligger bakom de olika mobila 

betalningstjänsterna. 

Integritet • Jag tycker det är obehagligt att information om mina köp kan lagras. 
• Det är viktigt att personlig information inte når en tredje part. 

Användarvänli
ghet 

• Det är viktigare att appen är enkel att lära sig att använda än att den 
besitter många funktioner. 

• Jag tror att det tar längre tid att betala med mobiltelefonen än t ex 
kortbetalning. 

• Jag tycker det är viktigt att det är lätt att installera och komma igång 
med apparna för mobila betalningar. 

Användbarhet • Jag ser det som en viktig fördel att få all köphistorik samlad och 
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lagrad i mobiltelefonen. 
• Jag ser det som en viktig fördel att kunna koppla flera bankkonton 

till mobiltelefonen. 
• Jag tycker det är viktigt att kunna välja mellan olika 

finansieringsalternativ. 
• Jag ser det som en viktig fördel att få ta emot personliga erbjudanden 

direkt i mobilen. 

Kompabilitet • Jag tycker det är viktigt att betalningstjänsten stöds och går att 
använda i de flesta butiker. 

Sociala normer • Jag väntar med att använda mobila betalningar tills fler i min närhet 
har börjat använda det. 

• Jag upplever att någon individ försöker påverka min användning av 
mobila betalningar. 

• Jag känner mig obekväm med att ta upp extra tid när jag betalar i 
butik då det är en kö bakom. 

Kostnader • Det är viktigt att det tydligt framgår vad varje transaktion kostar. 

Expressiveness • Jag anser att vilken mobiltelefon jag har säger något om min 
personlighet. 

• Jag vill bli uppfattad som en person som är snabb med att ta till mig 
ny teknik. 

• Jag anser att användandet av mobila betalningar säger något om min 
personlighet. 

Tillgänglighet • Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag går ut. 
• Jag har alltid med mig plånboken när jag går ut. 
• Jag upplever att batteritiden i min mobiltelefon är ett bekymmer. 
• Jag upplever att täckningen för min operatör är ett bekymmer vid 

betalningar. 
• Jag tycker det är viktigt att leverantören av betaltjänsten alltid har 

support tillgänglig. 
 
 
 

3.5 Kvalitetssäkring 
Det finns flertalet metoder som kan användas vid insamlingen av data, men 
oavsett metodval är det alltid av vikt att vara kritisk för att avgöra hur giltig 
och tillförlitlig informationen är. Bell (2006) skriver att reliabilitet är måttet 
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för att undersöka om ett tillvägagångssätt uppnår samma resultat vid olika 
tillfällen.  
 
Bell (2006) trycker på vikten av validiteten i undersökningen. Validitet är ett 
mått på huruvida undersökningen mäter det som man faktiskt vill att 
undersökningen skall mäta. Begreppet validitet kan översättas till giltighet. 
Bell skriver vidare att samspelet mellan reliabilitet och validitet går hand i 
hand; har en undersökning låg reliabilitet kommer den även få låg validitet. 
Men om en undersökning har hög reliabilitet är det inte säkert att validiteten 
automatiskt blir hög. Genomförandet av en liknande undersökning kan 
medföra liknande svar fast ändå misslyckas med att mäta det som 
ursprungligen var avsett att mätas.  
 
Jacobsen (2002) skriver att goda undersökningar uppfyller följande krav: 

• Mäter det som de avser att mäta. Jacobsen kallar det här intern 
giltighet. 

• Kan överföras till andra områden – extern giltighet. 
• Är tillförlitliga (reliabla). 

  
Jacobsen tar sedan upp ett antal utmaningar som är specifika för 
enkätundersökningar. En av de största utmaningarna är att se till att frågorna 
mäter de fenomen som de faktiskt avser att mäta. (Jacobsen, 2002) Vaga och 
oklara begrepp, som till exempel ett begrepp som flexibilitet, kan inte mätas 
direkt. Därför måste man hitta frågor som kan fungera som indikatorer på 
dessa begrepp. För att hitta tydliga indikatorer måste man genomgå en 
konkretiseringsprocess där man hela tiden frågar sig: mäter indikatorerna det 
vi är intresserade av? (Jacobsen, 2002) Ett vanligt sätt att kontrollera sina 
konkretiseringar är att låta andra personer med kunskap inom området att se 
över dem. Jacobsen rekommenderar också att komplexa och svårmätbara 
fenomen bör mötas med flera frågor. (Jacobsen, 2002) 
  
Den externa giltigheten uttalar sig om studiens generaliserbarhet. Om urvalet 
är korrekt genomfört så att man utifrån stickprovet kan uttala sig om hela 
populationen (Jacobsen, 2002).  
 
Enligt Jacobsen (2002) är ett av kraven för god reliabilitet att undersökningen 
inte skall vara beroende av tid, utan skall kunna få snarlika resultat oavsett 
när undersökningen utförs. Utifrån detta påstående har vår undersökning 
relativt låg reliabilitet eftersom mobila betalningar verkar i en föränderlig 
miljö där nya tekniker, tjänster och betalningsstandarder hela tiden 
tillkommer. I takt med den genomgående digitaliseringen av samhället 
förändras även användarens förhållande och förtroende för digitala tjänster. 
Detta gör att en liknande undersökning om ett par år kan få helt andra 
resultat, beroende på hur det ser ut på marknaden just då. 
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3.5.1 Pilotstudie 
För att höja validiteten på undersökningen genomförde vi en pilotstudie i två 
omgångar. Varje omgång lät vi två personer besvara enkäten och samtidigt 
“tänka högt” kring frågorna. Vid det första tillfället framkom en rad 
otydligheter. Främst var det formuleringar som uppfattades som svåra att 
förstå. Dessa ändrades innan en ny omgång genomfördes. Även denna gång 
lät vi två personer besvara enkäten. Några nya mindre otydligheter framkom. 
Dessa åtgärdades därefter. Vid varje testtillfälle tog vi även tid på hur lång tid 
det tog att besvara den, detta för att i enkätens inledande text kunna ange en 
så korrekt uppskattning av tidsåtgången som möjligt. 
 

3.5.2 Bortfall 
Ett stort problem i urvalsundersökningar är bortfall av enheter. Bortfallet 
påverkar ens möjlighet att generalisera från urval till population (Jacobsen, 
2002). Eftersom vi genom att använda webbenkäter kan försäkra oss om att 
alla frågor är besvarade innan enkäten skickas in kringgår vi det möjliga 
bortfall som ofullständigt besvarade enkäter innebär.  
 
Jacobsen skriver att de vanligaste orsaker till bortfall är följande: 

• Man får inte tag i de personer som urvalet består av. 
• Man får tag i personerna, men de gitter inte svara. 
• Man får tag i personerna, men de vägrar svara. 
• Man får tag i personerna, men de kan inte svara. (Jacobsen, 2002) 

 
Eftersom vi använder oss av sociala medier är det enkelt att få fatt i 
personerna i fråga. Enda risken är att personerna slutat använda sina konton 
på det sociala mediet i fråga, men dessa bör utgöra en försumbar minoritet. 
Den orsak som har störst påverkan på vår undersökning är de som inte gitter 
svara. Men vi tror att det faktum att enkäterna är webbaserade och därför 
endast kräver några få musklick kommer minska bortfallet som sker av den 
anledningen.  
 
Eftersom frågorna inte berör några laddade eller känsliga ämnen ser vi ingen 
anledning till att personerna skulle vägra besvara enkäten.  
 
Att de inte kan svara kan bero på att de inte har någon uppfattning om ämnet 
i fråga, att de t ex inte har kommit i kontakt med Smartphones och dess 
funktioner. En annan orsak kan vara att frågorna är så pass otydligt 
formulerade att de blir oförståeliga. Detta hoppas vi kunna undanröja genom 
att genomföra en pilotstudie för att testa enkätens begriplighet och tydlighet.  
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3.6 Etiska överväganden 
Vid användande av webbenkäter som datainsamlingsmetod är det enligt 
Dahmström (2011) viktigt att man garanterar säkerheten och integriteten vid 
överföringen av data över internet. Eftersom vi har valt Googles tjänst 
garanterar de säkerheten av datan (Google, 2013). Undersökningen är helt 
anonym, vilket förklaras både i det meddelande som går ut till 
respondenterna och enkätens inledande text. Deltagandet är också helt 
frivilligt. Undersökningens syfte framgår också i den inledande texten, och 
det föreligger inga dolda avsikter. Det torde även vara omöjligt att identifiera 
enskilda individer utifrån den insamlade datan. Därmed uppfyller 
undersökningen de etiska krav som kan ställas. 
  
  
 
4  Resultat/Empiri 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från enkätundersökningen som 
genomförts. 

4.1 Deltagande och bortfall 
F1 vs F2 Åldrar 

     
Respondenter 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Total 

Kvinna 14,2% 8,9% 5,9% 7,7% 2,4% 39,1% 

Man 30,8% 20,7% 5,3% 2,4% 1,8% 60,9% 

Total 45,0% 29,6% 11,2% 10,1% 4,1% 100,0% 

Figur 5. Fråga 1 mot fråga 2 
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Figur 6. Fråga 1 

 
Sammanlagt gick enkäten ut till 941 personer och fanns tillgänglig mellan 
den 29/4 och den 6/5 år 2013. Enkäten besvarades av 169 personer. Således 
var det ett bortfall på 82%. Ett svar var uppenbart förvanskat och raderades ur 
datamängden. Detta svar utgjorde 6 promille. Av respondenterna var 61% 
män och därmed är populationen något snedvriden. Åldersfördelningen är 
också något snedvriden, med en övervägande majoritet födda på 80- och 90-
talet. Därför är det möjligen svårt att generalisera utifrån de resultat vi nått. 
Anledningen till detta är att den största andelen av våra kontakter på 
Facebook utgörs av män födda under 80- och 90-tal. Av utbildningsnivå och 
inkomstnivå kan man även sluta sig till att det främst rör sig om personer ur 
medelklass.  

4.2 Redovisning av empiri 
Nedan följer en redovisning av samtliga frågor och dess median- och 
modalvärde. Frågorna i form av påståenden har rangordnade svarsalternativ 
där de tillfrågade ombads värdera i hur hög grad de höll med om påstående i 
fråga. Svarsalternativen rangordnades från 1 till 5, där 1 gavs etiketten 
“Instämmer inte alls” och 5 benämndes som “Instämmer helt”. Enkäten finns 
att tillgå i sin helhet som en bilaga.  
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F2. Födelseår 

 
Figur 7. Ålder 
 

 
Figur 8. Utbildningsnivå 

 
Figur 9. Årsinkomst 
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Figur 10. Tjänster 

Figur 11. Smarthpones 
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 Figur 12. Operativsystem 
 
 
Tabell 2. Enkätfrågor med median och modalvärde. 

F Påstående Median Modal 

8 Jag anser mig ha goda kunskaper om min mobiltelefon 
och dess funktioner. 

4 5 (34%) 

9 Jag läser på om tjänstens säkerhet innan jag väljer 
tjänst. 

3 3 (32%) 

10 Jag uppfattar mobila betalningar som säkra överlag. 3 3 (36%) 

11 Jag är orolig för olika former av angrepp från 
“hackare”. 

2 2 (38%) 

12 Jag är mer benägen om att använda mobila betalningar 
för köp på små belopp (1 - 300 kr). 

4 5 (31%) 

13 Jag är orolig för vad som händer om min mobiltelefon 
blir stulen. 

4 5 (26%) 

14 Jag känner allmänt förtroende för banker. 4 4 (43%) 

15 Jag känner allmänt förtroende för mobiloperatörer. 3 3 (36%) 

16 Jag känner till vilka företag som ligger bakom de olika 
mobila betalningstjänsterna. 

2 1 (42%) 

17 Jag tycker det är obehagligt att information om mina 
köp kan lagras. 

3 3 (26%) 

18 Det är viktigt att personlig information inte når en 
tredje part. 

5 5 (66%) 
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19 Det är viktigare att appen är enkel att lära sig att 
använda än att den besitter många funktioner. 

4 5 (34%) 

20 Jag tror att det tar längre tid att betala med 
mobiltelefonen än t ex kortbetalning. 

3 3 (27%) 
 

21 Jag ser det som en viktig fördel att få all köphistorik 
samlad och lagrad i mobiltelefonen. 

3 3 (25%) 

22 Jag ser det som en viktig fördel att kunna koppla flera 
bankkonton till mobiltelefonen. 

3 3 (31%) 

23 Jag tycker det är viktigt att kunna välja mellan olika 
finansieringsalternativ. 

4 5 (34%) 

24 Jag tycker det är viktigt att det är lätt att installera och 
komma igång med apparna för mobila betalningar. 

4 5 (39%) 

25 Jag tycker det är viktigt att betalningstjänsten stöds och 
går att använda i de flesta butiker. 

4 5 (47%) 

26 Jag väntar med att använda mobila betalningar tills fler 
i min närhet har börjat använda det. 

3 4 (25%) 

27 Jag upplever att någon individ försöker påverka min 
användning av mobila betalningar. 

1 1 (58%) 

28 Jag känner mig obekväm med att ta upp extra tid när 
jag betalar i butik då det är en kö bakom. 

3 4, 5 (24%) 

29 Det är viktigt att det tydligt framgår vad varje 
transaktion kostar. 

5 5 (86%) 

30 Jag anser att vilken mobiltelefon jag har säger något 
om min personlighet. 

2 1 (29%) 

31 Jag vill bli uppfattad som en person som är snabb med 
att ta till mig ny teknik. 

3 3, 4 (22%) 

32 Jag anser att användandet av mobila betalningar säger 
något om min personlighet. 

2 1 (37%) 

33 Jag ser det som en viktig fördel att få ta emot 
personliga erbjudanden direkt i mobilen. 

2 1 (39%) 

34 Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag går ut. 5 5 (73%) 
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35 Jag har alltid med mig plånboken när jag går ut. 5 5 (59%) 

36 Jag upplever att batteritiden i min mobiltelefon är ett 
bekymmer. 

4 5 (36%) 

37 Jag upplever att täckningen för min operatör är ett 
bekymmer vid betalningar. 

2 2 (27%) 

38 Jag tycker det är viktigt att leverantören av 
betaltjänsten alltid har support tillgänglig. 

4 5 (49%) 
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5  Analys 
I detta kapitel genomför vi en analys av resultatet utifrån de olika faktorerna i 
vår undersökningsmodell. Därefter analyserar vi bakgrundsvariablernas 
påverkan på resultatet. 

5.1 Analys av faktorer 
Att åldersfördelningen är så pass ojämn beror på att vi använt sociala medier 
och där har flest kontakter i vår egen ålder. Den stora övervikten akademiker 
torde borde på att dessa kontakter även tillhör samma socialgrupp som vi 
själva, där akademiska studier har kommit att bli en norm.  
 
På frågan där vi frågar efter vilka tjänster som respondenterna använt kan vi 
se att det alternativ som fått flest svar är “Annan tjänst”. Det är olyckligt då 
vi var tämligen säkra på att ha sammanställt en komplett lista av tjänster. Vi 
tror dock att anledningen till den höga frekvensen för detta alternativ istället 
beror på att respondenterna antingen inte har läst, eller missuppfattat, den 
avgränsning vi gör i enkätens inledande text. Möjligen kunde vi återupprepat 
detta i samband med att frågan ställdes. Det är dessvärre inget vi kan göra 
något åt i dagsläget. På andra plats finner vi “WyWallet”, som är 
telebolagens gemensamma satsning på mobila betalningar. Kort därefter 
finner vi MobiTime, som är Länstrafikens applikation för att köpa biljetter 
via mobilen.  

5.1.1 Säkerhet 
 

● F9. Jag läser på om tjänstens säkerhet innan jag väljer tjänst.  
● F10. Jag uppfattar mobila betalningar som säkra överlag.  
● F11. Jag är orolig för olika former av angrepp från “hackare”.  
● F12. Jag är mer benägen om att använda mobila betalningar för köp 

på små belopp (1 - 300 kr).  
● F13. Jag är orolig för vad som händer om min mobiltelefon blir 

stulen. 
 
 

F10 

Jag uppfattar mobila 
betalningar som säkra 
överlag. 

    Respondenter Instämmer inte Instämmer i nån mån Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Samtliga 5% 17% 36% 35% 7% 
Total 5% 17% 36% 35% 7% 

 
Figur 13. Fråga 10 
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Med figur 13 angående påståendet om konsumenterna uppfattar mobila 
betalningar som säkra överlag kan vi avläsa att förtroendet för säkerheten är 
god. Med 35% som instämmer delvis och 36% som säger varken eller. Detta 
är tydliga tecken på att säkerheten inte ses som ett direkt orosmoment som 
tidigare studier visat. Det är dock endast 7% som instämmer helt, vilket kan 
tolkas som att konsumenterna ändå har vissa förbehåll. 
 

F12 

Jag är mer benägen 
om att använda mobila 
betalningar för köp på 
små belopp (1 - 300 
kr). 

    
Respondenter Instämmer inte Instämmer i nån mån Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Samtliga 14% 9% 18% 29% 31% 
 Total 14% 9% 18% 29% 31% 

 
Figur 14. Fråga 12 

 
Tidigare forskning har visat att det finns ett mindre motstånd till att göra små 
köp med mobilen än vid större köp. Detta kan vi verifiera med vår 
undersökning. Resultaten visar att 31% instämmer helt med påståendet om 
benägenheten att göra mindre köp med mobilen och 29% instämmer delvis 
(Figur 14). Att respondenterna i regel är mer benägna att göra mindre inköp 
med mobilen behöver inte nödvändigtvis bero på att tilliten till säkerheten är 
låg, eftersom den upplevda säkerheten ansågs vara god. 
 

5.1.2 Förtroende 
 

● F14. Jag känner allmänt förtroende för banker. 
● F15. Jag känner allmänt förtroende för mobiloperatörer. 
● F16. Jag känner till vilka företag som ligger bakom de olika mobila 

betalningstjänsterna. 
 
Örni & Dahlberg (2007) beskriver i sin studie att förtroende är en av de 
viktigaste faktorerna för användning av nya betalningsinstrument.  
        
På frågan om allmänt förtroende för banker är medianvärdet 4 och 21% 
instämde helt, vilket påvisar att det finns ett stort förtroende för bankerna. 
Förtroendet är inte lika stort för mobiloperatörerna där medianvärdet visar 3 
och hade endast 5% helt instämmande röster. Att förtroendet är större för 
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banker borde vara en fördel för t ex tjänsten Bart som är tillhandahålls av 
Swedbank.  
 
Undersökningen visar dock att folk till stor del inte känner till vilka företag 
som tillhandahåller apparna, vilket framgår av frågan om kännedomen för de 
bakomliggande företagen med ett medianvärde på 2 och 41% som bockat för 
instämmer inte. Därför har förtroendet för banker respektive mobiloperatörer 
mindre betydelse för de mobila betalningstjänsterna, eftersom användarna 
ändå inte känner till vilka som ligger bakom dem.  
 

5.1.3 Integritet 
 

● F17. Jag tycker det är obehagligt att information om mina köp kan 
lagras.  

● F18. Det är viktigt att personlig information inte når en tredje part. 
 

F1 vs F18 

Det är viktigt att 
personlig information 
inte når en tredje part. 

    Respondenter Instämmer inte Instämmer i nån mån Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Kvinna 1% 1% 2% 7% 28% 
Man 2% 2% 7% 12% 38% 
Total 2% 4% 9% 19% 66% 

 
Figur 15. Fråga 1 mot fråga 18 

 
Figur 15 visar att integriteten när man gör köp vid mobilen är i allra högsta 
grad viktig. Hela 66%  instämmer helt på frågan om vikten av att integriteten 
inte når en tredje part. Detta följt av att 19% av respondenterna valt 
svarsalternativet “instämmer delvis”. Vi kan inte se någon direkt skillnad 
mellan könen i denna fråga utan det verkar vara en könsneutral värdering om 
att ens personliga information inte skall kunna nås av en tredje part.  
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F1 vs F17 

Jag tycker det är 
obehagligt att 
information om mina 
köp kan lagras. 

    Respondenter Instämmer inte Instämmer i nån mån Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Kvinna 4% 7% 11% 5% 11% 
Man 5% 19% 15% 9% 12% 
Total 9% 26% 26% 15% 24% 

 
Figur 16. Fråga 1 mot fråga 17 

 
Figur 16 styrker delvis det påstående om att ens integritet skall vara av stor 
vikt. På frågan angående obehaget om att ens köp kan lagras är det en jämn 
fördelning av svarsalternativen med instämmande betoning. 26% av samtliga 
svarade “varken eller” och på samma procentsats finner man även 
svarsalternativet “instämmer i nån mån”. Det påvisar att lagring av ens 
köphistorik kan ses som både en för- och nackdel.  
 
 

5.1.4 Användarvänlighet/användbarhet 
 

● F19. Det är viktigare att appen är enkel att lära sig att använda än att 
den besitter många funktioner.  

● F20. Jag tror att det tar längre tid att betala med mobiltelefonen än t 
ex kortbetalning.  

● F21. Jag ser det som en viktig fördel att få all köphistorik samlad och 
lagrad i mobiltelefonen.  

● F24. Jag tycker det är viktigt att det är lätt att installera och komma 
igång med apparna för mobila betalningar.  

● F33. Jag ser det som en viktig fördel att få ta emot personliga 
erbjudanden direkt i mobilen.  

 
För att de nya betalningstjänsterna skall användas är det viktigt att tjänsten 
har hög användbarhet och är användarvänlig. Frågan om hur viktigt det är att 
appen är lätt att komma igång med stärker det argumentet med ett 
medianvärde på 4 och 39% av respondenterna som instämde helt. Detta 
påstående har direkt koppling till frågan om enkelheten är viktigare än antalet 
funktioner på appen då båda eftersöker enkelheten i processen från att ladda 
ner appen till ett genomfört köp. På denna fråga var medianvärdet även här 
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högt med ett värde på 4, vilket tyder på att apparna för mobila betalningar 
skall ha enkelheten i fokus istället för diverse smarta funktioner. 
 
 
 

F24 vs F7 

 Vad har du för 
operativsystem 
i din 
mobiltelefon? 

      Jag tycker det är viktigt 
att det är lätt att 
installera och komma 
igång med apparna för 
mobila betalningar. Android Annat 

iOS 
(iPhone) 

iOS (iPhone), 
Android 

Vet ej/vill ej 
svara Windows  Total 

Instämmer inte alls 2% 0% 1% 0% 1% 0% 4% 
Instämmer i nån 
mån 1% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 
Varken eller 8% 0% 9% 0% 2% 0% 18% 
Instämmer delvis 9% 1% 22% 1% 1% 2% 35% 
Instämmer helt 11% 1% 25% 2% 2% 0% 40% 
 Total 30% 1% 59% 2% 6% 2% 100% 

 
Figur 17. Fråga 24 mot fråga 7 

 
Vi kan se ett samband mellan F24 och F27 (Figur 17). Av de 39% som 
instämde helt på F24 använde 24% av konsumenterna iPhone. Det påvisar att 
konsumenter med iPhone har större behov av (eller ser ett större värde i) 
enkelheten och uppstarten av apparna för mobila betalningar än vad de med 
Android-telefoner har. 
 

5.1.5 Kompabilitet 
● F22. Jag ser det som en viktig fördel att kunna koppla flera 

bankkonton till mobiltelefonen. 
● F23. Jag tycker det är viktigt att kunna välja mellan olika 

finansieringsalternativ. 
● F25. Jag tycker det är viktigt att betalningstjänsten stöds och går att 

använda i de flesta butiker. 
 
Dahlberg & Öörni (2007) skriver att kompabiliteten mellan aktörer är en av 
de fem viktigaste faktorerna för användning av nya betalningsinstrument. 
Aktörerna i denna fråga är konsumenten och butiken.  
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Figur 18. Fråga 25 

 
Vår undersökning kan styrka deras påstående. På frågan om vikten av att 
betalningstjänsten stöds i butikerna blev medianvärdet 4 och med 47% som 
instämde helt (Figur 18). Detta påvisar att det är kritiskt att tjänsten stöds av 
merparten butiker.  Vikten av kompabilitet stärks ytterligare med 
medianvärdet 4 på frågan om vikten av att kunna välja 
finansieringsalternativ. 
 
Begreppet kompabilitet kan innefatta många saker, de ovannämnda visade sig 
vara av stor vikt. På frågan om vikten av att kunna koppla flera bankkonton 
till appen visar medianvärdet 3. Medianvärdet på denna fråga visar att 
funktionen att kunna göra appen kompatibel med flera bankkonton inte är av 
större vikt. Detta tyckte vi var anmärkningsvärt, eftersom på frågan om 
finansieringsalternativ ansågs valmöjligheten vid betalning som en fördel. 
Om appen är kompatibel med olika bankkonton skapar de i våra ögon en 
fördel mot de nuvarande kortbetalningarna. 

5.1.6 Sociala normer 
● F26. Jag väntar med att använda mobila betalningar tills fler i min 

närhet har börjat använda det.  
● F27. Jag upplever att någon individ försöker påverka min användning 

av mobila betalningar.  
● F28. Jag känner mig obekväm med att ta upp extra tid när jag betalar 

i butik då det är en kö bakom.  
 
Det kan vara svårt att uppskatta vilken påverkan socialt tryck har på en 
individ. Vi tror att man ofta överskattar hur motståndskraftig man är. 
Undersökningen visar att få upplever att någon individ försöker påverka 
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deras användning av mobila betalningar. Relativt många upplever dock ett 
obehag med att ta upp extra tid när de betalar. Detta kan ställas i relation till 
frågan om uppfattningen om att mobila betalningar tar längre tid än 
kortbetalningar. 
  

F28 vs F20 

Jag tror att det tar 
längre tid att 
betala med 
mobiltelefonen än 
t ex kortbetalning. 

      Jag känner mig obekväm med 
att ta upp extra tid när jag 
betalar i butik då det är en kö 
bakom. 

Instämmer 
inte  

Instämmer i nån 
mån 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
Total 

Instämmer inte 7% 4% 7% 3% 1% 21% 
Instämmer i nån mån 4% 4% 4% 2% 2% 15% 
Varken eller 2% 5% 6% 4% 0% 17% 
Instämmer delvis 3% 6% 8% 5% 2% 23% 
Instämmer helt 3% 6% 2% 5% 8% 24% 

 
 

Figur 19. Fråga 28 mot fråga 20 
 
Vi har kunnat finna ett samband mellan F28 och F20 där det framgår att de 
som tror att det tar längre tid att använda mobila betalningstjänster också 
svarat att de känner sig obekväma med att ta upp extra tid i en 
betalningssituation (Figur 19). Således kan man argumentera för att 
uppfattningen och vikten av snabbhet tycks, åtminstone delvis, bero på ett 
socialt tryck. Vi antar att respondenten är mer benägen att säga att 
betalningsprocessen är långsam om respondenten anser det vara ett problem, 
vilket det blir om respondenten är obekväm med att ta upp tid i en 
kösituation. 
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5.1.7 Kostnader 
● F29. Det är viktigt att det tydligt framgår vad varje transaktion 

kostar. 
 

 
 Figur 20. Fråga 29 
 
Ett stort antal respondenter har ansett det vara mycket viktigt att det tydligt 
framgår vad varje transaktion kostar. Detta är det påstående som har högst 
procentsats av helt instämmande röster. Det är något tillverkarna borde ta till 
fasta på och tydligt redovisa de “gömda” kostnader som finns, alltså vad 
företaget tar ut i förtjänst för att genomföra betalningen. I efterhand har vi 
insett att vi kunde förtydliga frågan och vara tydligare med att de gäller just 
de “gömda” kostnaderna. Därför kan denna fråga fått något oförtjänt högt 
medianvärde. Anledningen till att vi endast ställde en fråga på denna faktor är 
för att samtliga appar på den svenska marknaden i dagsläget är gratis. 

5.1.8 Expressiveness 
● F30. Jag anser att vilken mobiltelefon jag har säger något om min 

personlighet.  
● F31. Jag vill bli uppfattad som en person som är snabb med att ta till 

mig ny teknik.  
● F32. Jag anser att användandet av mobila betalningar säger något 

om min personlighet.  
 
Relativt få anser att expressiveness är en betydande faktor. En anledning till 
de låga resultaten på denna faktor kan bero på att det är en delvis omedveten 
process eller att det är något folk har svårt att erkänna. Fåfänga är inget man 
gärna skyltar med. Vi tror således att den faktor möjligen kan vara av större 
betydelse än vad som framgår i resultatet. 
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Figur 21. Fråga 31 

 
Frågan om man vill uppfattas som en person som tar till sig teknik snabbt 
visar en väldig spridning bland respondenterna. Resultatet blev med 22% på 
“instämmer delvis” och 14% på “instämmer helt” stärker delvis teorin om att 
ny teknik hjälper oss att förmedla den bild vi vill ge av oss själva i sociala 
sammanhang. Det visas även ett tydligt motstånd till påståendet, detta tolkas 
som att det är ytterst individuellt om någon vill bli uppfattad som en person 
som tar snabbt till sig ny teknik. Vi försökte se samband mellan dem som 
svarade positivt på ovanstående fråga (Figur 21) och vilket operativsystem de 
använde (F7), men kunde inte se någon tydligt koppling. Resultatet var jämnt 
utspritt mellan Android och iPhone, med enbart enstaka procentenheter som 
skiljde dem åt. 

5.1.9 - Tillgänglighet 
● F34. Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag går ut. 
● F35. Jag har alltid med mig plånboken när jag går ut.  
● F36. Jag upplever att batteritiden i min mobiltelefon är ett bekymmer. 
● F37. Jag upplever att täckningen för min operatör är ett bekymmer 

vid betalningar.  
● F38. Jag tycker det är viktigt att leverantören av betaltjänsten alltid 

har support tillgänglig.  
 
Undersökningen visar att 24% av respondenterna har med sig mobilen oftare 
än vad de har med sig plånboken när de går ut. Det visar att tillgängligheten 
till mobilen, och därmed mobila betalningar, är hög. Det betyder dock inte att 
attityden till mobila betalningar är positiv, utan visar bara att tillgängligheten 
är mycket god med 73% av respondenterna som instämde helt med att 
mobilen alltid är med när de går ut. Därmed ser vi potentialen för mobila 
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betalningar, eftersom många alltid har mobilen med sig. På frågan om att 
leverantören alltid skulle ha support tillgänglig instämde 38% helt. Få ansåg 
att operatörens täckning var ett problem.  
 

5.2 Analys av bakgrundsvariabler 
Med hjälp av statistikverktyget SPSS har vi analyserat de utvalda 
bakgrundsvariablerna för att finna eventuella statistiskt signifikanta samband 
med de olika påståendena. Graden av signifikans mäts på en skala -1 till 1, 
där allt över 0.01 anses ha signifikans. Nedan presenterar vi de påståenden 
som har högst signifikans för varje bakgrundsvariabel och resonerar kring 
tänkbara förklaringar till resultatet. Graden av signifikans är utskriven inom 
parentes efter varje påstående.  
 

5.2.1 Kön 
Vår hypotes var att det inte skulle finnas några större skillnader mellan 
könen. Det kan vi också bekräfta med den korrelationsanalys vi har 
genomfört. De samband vi har funnit har en låg grad av signifikans. De 
högsta graderna av signifikans fann vi för påståendena: 
 

● Jag tycker det är viktigt att kunna välja mellan olika 
finansieringsalternativ. (0.271) 

● Jag väntar med att använda mobila betalningar tills fler i min närhet 
har börjat använda det. (0.161) 

● Jag är orolig för olika former av angrepp från “hackare”. (0.196) 
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Figur 22. Fråga 23 

 
Eftersom graden av signifikans är så pass låg väljer vi att inte försöka föra ett 
resonemang kring dessa resultat, utan väljer att enbart presentera de resultat 
vi nått.  
 

5.2.2 Födelseår 
Vår hypotes var att födelseår skulle ha viss påverkan på inställningen till 
mobila betalningstjänster. Av de undersökta bakgrundsvariablerna finner vi 
också här de högsta graderna av signifikans. Allra tydligast är det på 
påståendet att man anser sig ha goda kunskaper om sin mobiltelefon. Där kan 
vi se att de yngre åldersgrupperna i högre utsträckning har instämt med det 
påståendet. Detta resultat var väntat och förklaras bäst med att de yngre 
åldersgrupperna blev introducerade för den mobila tekniken vid låg ålder, då 
det allmänt anses vara lättare att ta till sig och lära sig nya tekniker.  
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De största signifikanserna fann vi för påståendena: 
 

● Jag anser mig ha goda kunskaper om min mobiltelefon och dess 
funktioner. (0.362) 

● Jag uppfattar mobila betalningar som säkra överlag. (0.196) 
● Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag går ut. (0.216) 
● Jag har alltid med mig plånboken när jag går ut. (0.227) 

 

Figur 23. Fråga 8 
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Som väntat såg vi skillnader i hur grad respondenter i olika åldersgrupper 
instämde med påståendet ”Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag år 
ut.” Dock bör det betonas att majoriteten instämde helt med påståendet i alla 
åldersgrupper.  

 Figur 24. Fråga 34 

5.2.3 Utbildningsnivå 
Vår hypotes var att utbildningsnivå skulle ha viss påverkan på inställningen 
till mobila betalningstjänster. Variabeln gav dock relativt låga grader av 
signifikans. De högsta graderna av signifikans fann vi för påståendena: 
 

● Jag vill bli uppfattad som en person som är snabb med att ta till mig 
ny teknik. (0.174) 
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● Det är viktigt att det tydligt framgår vad varje transaktion kostar. 
(0.152) 

● Jag tycker det är viktigt att betalningstjänsten stöds och går att 
använda i de flesta butiker. (0.184) 

 

 
Figur 25. Fråga 31 
 

Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och viljan att bli uppfattad som 
en person som är snabb att ta till sig ny teknik, om än ett svagt sådant. Det 
tror vi delvis kan förklaras med att personer med viljan att bli uppfattade på 
det här sättet oftare jobbar i teknikrelaterade branscher, där ny teknik är en 
viktig del i att effektivisera och förbättra sitt arbete. Dessa branscher kräver i 
hög grad en högre utbildning.  
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5.2.4 Årsinkomst 
Hypotesen var att årsinkomsten skulle vara av marginell betydelse för 
inställningen till mobila betalningar. Det visade sig stämma. Det enda 
påstående som gav någon högre grad av signifikans gällande variabeln 
årsinkomst var: 
 

● Jag ser det som en viktig fördel att kunna koppla flera bankkonton till 
… (0.150) 

 
Det kan förklaras med att personer med hög inkomst i större utsträckning har 
fler bankkonton och därmed ser en större nytta med den här funktionen.  

 
Figur 26. Fråga 22 
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6 Diskussion 
I detta kapitel för vi en allmän diskussion om mobila betalningstjänster. 
Därefter gör vi en jämförelse mot tidigare forskningsresultat inom området. 
Sedan följer en kort diskussion om bakgrundsvariablernas påverkan på 
användarnas inställning och attityd. Kapitlet avslutas med en 
metodreflektion.  

6.1 Problemlösning/resultat 
Vår undersökning är en vidareutveckling och sammanblandning av studier 
som genomförts i Finland och Tyskland, under år 2005 respektive 2008. Vår 
undersökning ger en insikt i hur svenska konsumenter resonerar kring mobila 
betalningstjänster under våren 2013. Att göra det just nu är särskilt relevant 
då den nya betaltjänstelagen har införts och att det under det senaste halvåret 
har lanserats en rad nya tjänster för mobila betalningar. Vi använde också 
själva mobila betalningstjänster för första gången under början av 2013. 
Dessa tjänster har dock mött ett kraftigt motstånd bland konsumenter. Vi har 
uppmärksamt följt debatten i sociala medier och traditionella medier där 
många konsumenter har uttryckt sin ilska över att bli påtvingade dessa 
tjänster. Delvis beror motståndet nog på hur själva lanseringen gått till. Det 
många har reagerat på är att de blivit tvingade till att använda dem, och inte 
frivilligt valt dem. Detta tror vi ligger till grund för en stor del av den ilska 
som vädrats i diverse medier. Men det finns samtidigt mycket att förbättra 
med själva applikationerna.   
 
Vår förhoppning är att våra resultat kan hjälpa leverantörerna av mobila 
betalningstjänster att ta fram bättre lösningar. Med hjälp av våra resultat får 
de en fingervisning om vilka värden och funktioner som användarna lägger 
störst vikt vid. Vi tror att en del av de faktorer som vi tagit upp i 
undersökningen är till stor del förbisedda av tillverkarna. En vanlig väg att gå 
verkar vara att implementera så mycket funktioner som möjligt, när en bättre 
väg kanske vore att satsa på mer mjuka värden som integritet och 
användarvänlighet. 
 
Undersökningen verifierar att konsumenterna har ett stort förtroende för 
bankerna. Men undersökningen visar också att konsumenterna sällan vet 
vilka företag som ligger bakom tjänsterna för mobila betalningar. Således 
kunde de tjänster som tillhandahålls av banker vinna på att tydligare 
marknadsföra och informera om vilka det är som ligger bakom tjänsten.  
 
Faktorn sociala normer visade sig vara av mindre vikt i vår undersökning. Vi 
tror dock att socialt tryck kan komma att spela större roll i takt med att de 
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applikationer som avser privata överföringar (t ex Swish) breder ut sig. 
Enkelheten i att skicka över pengarna med en sådan tjänst tror vi kan leda till 
att folk utövar påtryckningar på sin omgivning för att få dem att skaffa 
sådana tjänster. En sådan utveckling tror vi skulle leda till att fler även tar till 
sig de tjänster som avser kommersiella betalningar på sikt.  
 

6.1.1 Skillnader gentemot tidigare forskningsresultat 
Något överraskande hamnade säkerhet först på sjätte plats då vi räknade 
samman värdena för varje faktor. Det tror vi beror på att förtroendet för 
digitala tjänster har ökat överlag under senare år. Folk verkar vara alltmer 
villiga att lämna ut information och handha ärenden av känslig natur, såsom 
att deklarera eller att betala räkningar, via digitala tjänster. Detta påverkar 
givetvis även konsumenternas attityd till mobila betalningar. Däri skiljer sig 
vår undersökning från den tidigare forskning som gjorts, där säkerheten 
ansetts vara en av de mest betydande faktorerna. 
 
Trots detta anser många att integriteten är viktig, och att de inte vill att 
personliga uppgifter når en tredje part. Att de samtidigt inte värderar 
säkerheten särskilt hög visar att det finns ett stort förtroende för tekniken och 
leverantörerna.  
 
En faktor som vi tror håller tillbaka en mer utbredd användning av mobila 
betalningar är den låga kompabiliteten. I dagsläget går det inte använda 
mobila betalningar i ens en bråkdel av affärerna. Fråga 25 visar att 47% av 
respondenterna instämde helt med att betalningstjänsterna måste gå att 
använda i de flesta butiker. Ett problem är att det inte finns någon standard 
kring mobila betalningar, och att olika affärer använder olika tjänster. Således 
är konsumenterna tvungna att använda ett flertal olika applikationer, 
beroende på var de handlar. Frånvaron av en standard tror vi är ett stort 
hinder för ett mer utbrett användande av mobila betalningstjänster.  
 
Shin (2010) kom fram till att de traditionella TAM-faktorerna, 
användarvänlighet och användbarhet, var mest betydande för anammandet av 
mobila betalningstjänster. Vi fann visst stöd för detta, men att 
användarvänligheten värderades som viktigare än användbarheten. Därmed 
anses enkelheten vara viktigare än ett stort antal funktioner. 
 
Goeke och Pousttchi (2010) fann stöd för sin hypotes att betalningsscenariot 
var av stor betydelse. Det kan vi delvis bekräfta med att vår undersökning 
visade att konsumenterna är mer benägna att använda mobila 
betalningstjänster för köp på mindre belopp. Därmed slutar vi oss till att det 
huvudsakliga område där konsumenterna kan tänka sig att använda mobila 
betalningar är de vardagliga köp som rör mindre summor. 
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6.1.2 Bakgrundsvariabler 
De korrelationsanalyser vi genomförde visade att ålder är den 
bakgrundsvariabel som har störst påverkan på inställning och attityd till 
mobila betalningstjänster. Detta resultat var relativt väntat.  Minst betydelse 
av bakgrundsvariablerna visade sig årsinkomst ha. Inga större slutsatser kan 
heller dras om skillnader mellan kön och utbildningsnivå.   
  

6.2 Metodreflektion 
Ett av de största problemen som vi ser med undersökningen är dess urval. 
Eftersom vi använder oss av sociala medier och de kontakter vi har där, är det 
möjligt att populationen blir något snedvriden. Merparten av våra kontakter 
liknar i stor del oss själva, både vad gäller ålder, intressen och social 
grupptillhörighet. Detta är ett problem vi är medvetna om, men vi tror ändå 
att spridningen är tillräckligt stor för att det skall gå att generalisera utifrån 
det resultat vi nått.  
 
Ett annat problem är att respondenterna kan vara dåligt insatta i ämnet och 
därför möjligen avböjt från att besvara enkäten. Enkäten är dock utformad för 
att även de utan erfarenhet av mobila betalningstjänster skall kunna besvara 
den. Ändå tror vi det kan förekomma ett motstånd mot att svara på frågor 
kring någonting man endast har en vag uppfattning om.  
 
En risk med valet av webbenkäter är att de vanligen en lägre svarsfrekvens än 
traditionella postenkäter (Trost, 2007). Därför gick vi ut med en påminnelse 
fyra dagar efter den första kontakten tagits. Vi är nöjda med det gensvar vi 
fick, även om ett ännu större antal respondenter givetvis vore att föredra. Vi 
hade dock förväntat oss att vi skulle vara tvungna att skicka ut fler 
påminnelser för att få in en tillräcklig mängd svar. Redan vid första utskicket 
fick vi in en övervägande majoritet av alla svar. Påminnelsen som vi skickade 
ut renderade bara ett fåtal nya svar. Därför bestämde vi oss för att nöja oss 
med den datamängd vi erhållit och stängde enkäten efter en vecka. Möjligen 
kunde vi låtit enkäten vara tillgänglig under en längre tidsperiod och skickat 
ut fler påminnelser. Eftersom den här undersökningen genomförts under en 
begränsad tidsperiod, och vi var måna om att så snabbt som möjligt få in den 
data vi skulle behandla, valde vi dock att nöja oss med de 169 svar vi fått.  
 
I efterhand har vi också märkt av bristerna i enkätens utformning. Även dessa 
kan förklaras med tidspressen, men även av vår obefintliga erfarenhet av att 
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genomföra liknande undersökningar. Trots att det var en lång process att ta 
fram enkäten, där vi diskuterade den med utomstående och även genomförde 
två pilotstudier, så ser vi idag uppenbara brister med den.  
 
Eftersom den vetenskapliga artikel (Dalhberg & Öörni, 2008) vi i huvudsak 
utgick från i framtagandet av vår egen teoretiska modell inte redovisade de 
frågor de ställt för varje faktor, och inte heller hade någon särskilt ingående 
definition av vad de avsåg med varje faktor, så var vi tvungna att själva 
komma på och formulera frågor för varje faktor. Det är därför möjligt att vi 
inte mäter exakt vad de har mätt, vilket kan ha en negativ påverkan på 
validiteten. Vidare så är vissa faktorer snarlika, såsom säkerhet och 
förtroende, och t ex Dalhberg och Öörni valde att slå samman dessa till en 
faktor. Vi valde dock att bryta ut dessa för att få ett mer specifikt resultat.  
 
Efterhand har vi insett att vissa faktorer har ett oproportionerligt antal frågor. 
Till exempel hade vi, möjligen omedvetet, sett “kostnader” som en relativt 
obetydlig faktor på förhand. Därför representeras denna faktor bara av en 
fråga i undersökningen. Att denna fråga dessutom skulle få det högsta helt 
instämmande värdet av samtliga frågor är särskilt olyckligt. Att denna fråga 
även har ett stort tolkningsutrymme, vilket vi också insett i efterhand och går 
in på i analysen, är beklagligt. Att vi, trots att vi trodde oss vara noggranna 
med enkäten, gjorde dessa missar, visar på hur svårt det är att ta fram enkäter 
som mäter det de faktiskt avser att mäta. Detta är en viktig erfarenhet vi gjort, 
och som vi kommer ta med oss till nästa gång det är dags att genomföra 
enkätundersökningar.  
 
Vidare tror vi att hela uppsatsen hade tjänat på att ha haft mer tid till 
förfogande. I efterhand kan vi se att ett flertal beslut i stor utsträckning 
påverkades av tidspressen och viljan att snabbt komma framåt. Om beslut 
hade fått mogna mer innan de fattades, skulle de förmodligen vara mer 
välgrundade och därmed bättre. Eftersom uppsatsskrivandet är en kumulativ 
process, där varje del bygger på den föregående, så kan små beslut få stora 
konsekvenser. Således påverkar enkätens utformning givetvis både analysen 
och slutsatserna.  
 
Vi är trots allt nöjda med vårt val av metod, och skulle välja samma 
tillvägagångssätt om vi skulle göra om undersökningen idag. Däremot skulle 
vi göra det mer metodiskt och grundläggande. En större litteratursökning 
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skulle genomföras, och möjligen finna andra källor, där de undersökta 
faktorerna och variablerna var tydligt definierade och förklarade. På så sätt 
kunde man försäkra sig om att ens undersökning mätte samma saker som den 
tidigare forskning den byggde på, vilket skulle underlätta en jämförelse. För 
närvarande kan vi inte avgöra om vi mäter samma saker som den tidigare 
forskning vår undersökning bygger på, eftersom de inte har redovisat sina 
frågeställningar. Det kan vara en förklaring till att vi nått fram till ett 
annorlunda resultat. En annan förklaring, som vi hellre tar till, är att det 
faktiskt föreligger skillnader i attityder hos användarna mellan de tidpunkter 
och geografiska områden som undersökningarna genomförts i.  
 

 
7  Avslutning 
Avslutningsvis presenterar vi de slutsatser vi nått innan vi ger några förslag 
till fortsatt forskning inom området. 

7.1 Slutsats 
Syftet med undersökningen var att försöka fastställa vilka faktorer som har 
störst påverkan på användaradopteringen av mobila betalningstjänster. Den 
slutsats vi drar av undersökningens resultat och analysen av den är att 
faktorerna kompabilitet, användarvänlighet, tillgänglighet, integritet och 
kostnader är viktigast för att konsumenter ska använda mobila 
betalningstjänster i större utsträckning.  
 
Vilka faktorer har störst påverkan på användandet av mobila 
betalningstjänster? 
 

● Kompabiliteten är av stor vikt för konsumenterna. Särskilt viktigt är 
att tjänsten stöds av ett flertal butiker. Även möjligheten att välja 
mellan olika finansieringsalternativ är viktig. 

 
● Användarvänligheten är viktigare än användbarheten, således är det 

viktigare att applikationerna är enkla att använda än att de besitter 
många funktioner. Det är även av vikt att applikationerna är enkla att 
installera. 

 
● Studien har visat att det är av mycket stor vikt att det framgår tydligt 

vad varje transaktion kostar. 
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● Folk är väldigt måna om sina personuppgifter och det framgick tydligt 

att de flesta inte accepterar att ens uppgifter blir tillgängliga för en 
tredje part. 

 
● Undersökningen har visat att mobilen tas med oftare än plånboken när 

man lämnar hemmet. Det visar på potentialen för mobila 
betalningstjänster. 

 
● Tillgången till support från leverantören anses vara mycket viktig. 

 
 
Är säkerheten av så stor vikt som tidigare forskning hävdat? 
 

● Undersökningen visar att användarna inte anser att säkerheten hör till 
de viktigaste faktorerna när de överväger mobila betalningstjänster. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Den här undersökningen är avgränsad till tjänster för kommersiella betalningar. Det 
vore intressant att även undersöka de tjänster som är till för att genomföra privata 
överföringar mellan privatpersoner för att sedan kunna jämföra resultaten. Därtill 
finns det möjlighet att undersöka de applikationer som är till för att hantera sin 
privatekonomi, som många banker tillhandahåller idag. Det hade varit spännande att 
se om vilka faktorer som påverkar användandet skiljer sig mellan dessa olika, men 
snarlika, tjänster.  
 
Det vore även intressant att genomföra den undersökning vi har gjort om några år, 
då de mobila betalningstjänsterna antagligen fått ett större genomslag. I dagsläget 
finns det en osäkerhet och okunskap kring dessa tjänster, vilket vi tror kommer att ha 
förändrats inom några år.  
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Bilaga 
 
Undersökning om mobila betalningar 
Hej! 
Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som skriver vår C-uppsats om 
mobila betalningstjänster och vilka faktorer som påverkar användandet av 
dessa. Med mobila betalningar avser vi köp som genomförs genom appar i 
mobiltelefonen som ersättning för kort- och kontantbetalning. Vi bortser från 
de appar som främst är avsedda för att överföra pengar mellan privatpersoner 
eller att sköta sin privatekonomi (exempelvis Swish och de olika bankernas 
appar). Vi bortser även från de tjänster som bygger på extern hårdvara 
(exempelvis iZettle) och lösningar som enbart bygger på SMS. Vi bortser 
också från Apple App store och Google Play. 

Denna undersökning är helt anonym och kräver inga förkunskaper. Vi uppskattar att enkäten 
tar högst 7 minuter att besvara. Vänligen besvara endast enkäten en gång.  

Tack för din medverkan! 

 

* Required 
F1. Kön * 

•   Man 
•   Kvinna 

F2. Födelseår * 
Exempel: 1988 

  
F3. Utbildningsnivå * 
Högsta avslutade utbildningsnivå 

•   Grundskola 
•   Gymnasium 
•   Yrkesutbildning 
•   Högskola/universitet 
•   Vet ej/vill ej svara 

F4. Årsinkomst * 
•   0 - 44 000 
•   44 001 - 120 000 
•   120 001 - 350 000 
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•   350 001 - 440 000 
•   440 001 - 590 000  
•   590 001 + 
•   Vet ej/vill ej svara 

F5. Vilka av följande tjänster har du använt för att betala? * 
Du kan välja flera alternativ. 

•   WyWallet 
•   Seqr 
•   Mobitime (Länstrafiken) 
•   Bart 
•   Klarna Mobil 
•   Mopper 
•   Annan tjänst 
•   Ingen 

F6. Har du en mobiltelefon där du har möjlighet att installera 
appar? * 

•   Ja 
•   Nej 
•   Vet ej/vill ej svara 

F7. Om ja på föregående fråga, vad har du för operativsystem i 
din mobiltelefon? 
Du kan välja flera alternativ, om du har mer än en mobiltelefon. 

•   iOS (iPhone) 
•   Android 
•   Windows 
•   Annat 
•   Vet ej/vill ej svara 

Påståenden 
Besvara hur väl nedanföljande påståenden stämmer med din 
åsikt/uppfattning 
F8. Jag anser mig ha goda kunskaper om min mobiltelefon och 
dess funktioner. * 

 1 2 3 4 5  



   
 

 
 

 

62 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F9. Jag läser på om tjänstens säkerhet innan jag väljer tjänst. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F10. Jag uppfattar mobila betalningar som säkra överlag. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F11. Jag är orolig för olika former av angrepp från “hackare”. * 
Till exempel att någon obehörig kommer över dina kontouppgifter. 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F12. Jag är mer benägen om att använda mobila betalningar för 
köp på små belopp (1 - 300 kr). * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F13. Jag är orolig för vad som händer om min mobiltelefon blir 
stulen. * 
Till exempel att någon kan genomföra köp med min mobiltelefon. 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F14. Jag känner allmänt förtroende för banker. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F15. Jag känner allmänt förtroende för mobiloperatörer. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F16. Jag känner till vilka företag som ligger bakom de olika 
mobila betalningstjänsterna. * 

 1 2 3 4 5  
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Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F17. Jag tycker det är obehagligt att information om mina köp 
kan lagras. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F18. Det är viktigt att personlig information inte når en tredje 
part. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F19. Det är viktigare att appen är enkel att lära sig att använda än 
att den besitter många funktioner. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F20. Jag tror att det tar längre tid att betala med mobiltelefonen 
än t ex kortbetalning. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F21. Jag ser det som en viktig fördel att få all köphistorik samlad 
och lagrad i mobiltelefonen.* 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F22. Jag ser det som en viktig fördel att kunna koppla flera 
bankkonton till mobiltelefonen. * 
Till exempel om du har flera kort eller konton så ska du kunna koppla 
samtliga till telefonen. 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F23. Jag tycker det är viktigt att kunna välja mellan olika 
finansieringsalternativ. * 
Till exempel att kunna välja om man vill betala via faktura, kredit- eller 
bankkonto eller att det skall dras från ens mobilfaktura. 
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 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F24. Jag tycker det är viktigt att det är lätt att installera och 
komma igång med apparna för mobila betalningar. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F25. Jag tycker det är viktigt att betalningstjänsten stöds och går 
att använda i de flesta butiker. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F26. Jag väntar med att använda mobila betalningar tills fler i min 
närhet har börjat använda det. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F27. Jag upplever att någon individ försöker påverka min 
användning av mobila betalningar. * 
Till exempel grupptryck från vänner och bekanta. 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F28. Jag känner mig obekväm med att ta upp extra tid när jag 
betalar i butik då det är en kö bakom. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F29. Det är viktigt att det tydligt framgår vad varje transaktion 
kostar. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F30. Jag anser att vilken mobiltelefon jag har säger något om min 
personlighet. * 

 1 2 3 4 5  
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Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F31. Jag vill bli uppfattad som en person som är snabb med att ta 
till mig ny teknik. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F32. Jag anser att användandet av mobila betalningar säger 
något om min personlighet. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F33. Jag ser det som en viktig fördel att få ta emot personliga 
erbjudanden direkt i mobilen. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F34. Jag har alltid mobiltelefonen med mig när jag går ut. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F35. Jag har alltid med mig plånboken när jag går ut. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F36. Jag upplever att batteritiden i min mobiltelefon är ett 
bekymmer. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F37. Jag upplever att täckningen för min operatör är ett 
bekymmer vid betalningar. * 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

F38. Jag tycker det är viktigt att leverantören av betaltjänsten 
alltid har support tillgänglig. * 
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 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls 

Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 5,Instämmer helt,.           Instämmer helt 

 


