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Sammanfattning 

Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila 

betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används 

mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. Lanseringen utav 

NFC/RFID baserade mobila betalningssätt under 2017 så som Samsung och Apple Pay kan vara nästa 

steg mot ett kontantlöst samhälle. Men med redan utformade och populära betalningsalternativ som 

Swish och kontaktlösa kreditkort kan lanseringen utav dessa mobila betalningssätt skilja sig gentemot 

de som observerats i andra europeiska länder. Det finns en avsaknad av forskning om hur svenska 

användare ställer sig till mobila betalningssätt och vilka faktorer som influerar deras beslut. 

Undersökningen ämnar utvärdera vilka faktorer som influerar svenska användare och vilka faktorer 

som påverkar en potentiell adoptionen av tekniken. Studien har bedrivits på ett kvalitativt sätt och 

empiri har hämtats från fyra semistrukturerade-intervjuer med svenska icke-användare av tekniken. 

Analysen bedrevs utifrån Rogers innovationsspridning teori (IDT). De 9 faktorer som influerade 

användarna var okunskap, nytta, enkelhet, stödjande infrastruktur, säkerheter och risk, personlig 

integritet, förtroende, sociala influenser och alternativa betalningssätt. Dessa influerar den potentiella 

adoptionen på positiva och negativa vis. Kompatibilitet, komplexitet och kommunikationskanaler 

identifierades som mestadels positiva för en potentiell adoption medan relativ fördel, testbarhet och 

observerbarhet påverkade mestadels negativt. 

 

 

Nyckelord: Mobila betalningar, teknologiacceptans, Apple Pay, Samsung Pay, Kontaktlös betalning, 

Adoption, NFC, RFID, Innovationsspridningsteori, IDT, Kontantlöst samhälle, Mobil 

  



 

 

Abstract 

Cash payments is steadily decreasing today in sweden while at the same time  contactless and mobile 

payment methods are steadily increasing. 2017 was the first year the use of mobile payment methods 

surpassed the use of cash and the same year the majority stopped carrying cash on hand. The release 

of NFC/RFID based mobile payment methods like Samsung and Apple Pay may be the next step 

towards a cashless society. With the already developed and popular payment methods in Sweden like 

Swish and contactless credit cards the trends observed in the rest of europe may differ from Sweden’s. 

There is a lack of research in how swedish users perceive mobile payment methods and what factors 

influence their decisions of a potential adoption. This study aims to evaluate what factors influence 

swedish users and how these factors affect the potential adoption of mobile payment methods.  The 

study has conducted a qualitative approach gathering data from four interviews with swedish non-

users of the technology. The analysis is based on Rogers’s innovation diffusion theory (IDT). 9 factors 

that influence swedish users were found. These are, ignorance, benefit, simplicity, supporting 

infrastructure, security and risks, integrity, trust, social influences, and alternative payment methods. 

The factors influence the potential adoption in a positive or a negative way. Compatibility, complexity 

and communication channels was identified to affect the adoption in a mostly positive way  while 

benefit, testability and observability were mostly negative. 

 

Keywords: Mobile payment methods, Technology acceptance, Apple Pay, Samsung, Pay, Contactless 

payment, Adoption, NFC, RFID, Innovation diffusion theory, IDT, Mobile



 

Begreppsdefinition 

 

Adoption 

Begreppet adoption baseras, i det här arbetet, på begreppet technology adoption som används mycket 

inom forskningslitteraturen rörande acceptansen av teknologier. Adoption (av en teknologi) syftar 

främst på processen att acceptera en viss teknologi och valet att skaffa och använda teknologin.  

 

Mobila betalningssätt 

Studien definierar mobila betalningssätt som ett kontant och kontaktlöst betalningsalternativ som 

använder sig utav mobila handhållna enheter för att betala med hjälp av närkontaktsskanning. 

 

Icke-användare 

Denna studie definierar icke-användare som personer som inte använder och inte har använt en viss 

teknologi. Valet till icke-användande kan vara aktivt eller omedvetet.  
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar ämnet och bakgrunden till det valda ämnet, samt lyfter fram ett 

problemområde och ett syfte med uppsatsen. Utöver det redogörs det för avgränsningar som gjorts 

samt eventuella kunskapsintressenter. 

 

1.1 Bakgrund 

Kontantlösa betalningsalternativ ökade med 11,2 procentenheter under 2014-2015 världen över. Detta 

är den största ökningen av något betalningsalternativ under det senaste årtiondet och överskred 

tidigare förväntningar. Dock är kontanter fortfarande dominerande i stora delar av världen speciellt för 

lägre summor. Kontantcirkulationen i förhållandet till bruttonationalprodukten växer globalt förutom i 

ett fåtal länder, däribland Sverige. Ett problem med en ökande kontantcirkulation är att det kan hindra 

länders framsteg mot ett kontantlöst samhälle och den ekonomiska vinning det skulle kunna ge 

(Capgemini, & BNP Paribas, 2017). Om all kontantanvändning skulle ersättas med ett elektroniskt 

alternativ skulle vinster kunna göras i en omfattning omkring 0,3 % eller mer av landets BNP årligen. 

Detta på grund av att kostnaden för kontantbaserade tjänster är mycket högre än för elektroniskt 

baserade tjänster (Arvidsson, 2014). Baserat på Sveriges bruttonationalprodukt 2017 skulle ett 

kontantlöst samhälle resultera i en besparing på cirka 138 miljarder SEK året 2017.  

 

En framtidsanalys publicerad i Worlds Payments Report (Capgemini, & BNP Paribas, 2017) hävdar 

att i mogna marknader, såsom Sveriges, kan en kombination av kontaktlösa och mobila betalningssätt 

leda till utvecklandet av nya betalningsekosystem. Länder såsom Australien, Kanada och 

Storbritannien visar sig redan följa denna trend. De skriver också att baserat på deras modell kommer 

kontantlösa betalningar öka globalt med ca 11 % fram tills 2020 där den största ökningen kommer ske 

i framväxande ekonomier. Anledningarna bakom dessa ökningar har de identifierat som olika initiativ 

till att främja kontantlösa samhällen, teknologisk innovation och integrationen med finansiella institut. 

De främjar också att skillnaden i förutsättningar och adoptionsmönster kommer forma olika regionala 

trender (Capgemini, & BNP Paribas, 2017). 
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Betalningar med kontanter minskar i Sverige, samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila 

betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningsapplikationer 

används mer än kontanter samtidigt som många inte hade några kontanter alls på sig i vardagen. Detta 

tillsammans med den kraftiga ökningen av förtroendet hos dessa applikationer som har stigit med 54 

procentenheter sedan 2013 är indikationer på att svenskarnas betalningsvanor ändras (Insight 

Intelligence, 2017). Sveriges Riksbank, som för statistik över det svenska folkets tillgång till 

betalningssätt, visar också att de flesta väljer att betala med bankkort och att kontantanvändningen 

sjunker (Sveriges Riksbank, 2018). År 2030 räknar riksbanken med att Sverige ska vara helt 

kontantlöst (Bränström, 2016).  

 

När svenskarna blir frågade vilken betalningsmetod de tror sig kommer använda mest om 10 år svarar 

23% att de kommer “blippa” sitt kort eller telefon för att betala. Det vill säga använda sig av 

närkontaktsavläsning. 21% av tillfrågade säger att de förmodligen kommer använda en 

mobilapplikation såsom swish eller liknande. Alltså kan vi se att 44% av de tillfrågade förväntar sig 

att använda sig av kontaktlösa betalningsmetoder i Sverige om 10 år (Insight Intelligence, 2017).  

 

Det kontantlösa samhället kan ses komma allt närmare Sverige, dock bygger denna utveckling på att 

alla i samhället kommer övergå till att använda kontantlösa betalningssätt. Detta kan skapa problem 

för olika grupper och individer som inte vill eller kan använda dessa betalningssätt. Statistik från 

Internetstiftelsen i Sverige visar att 2017, hade endast 85% av Sveriges invånare har tillgång till en 

smart telefon (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Eftersom en smart telefon krävs för att kunna 

använda mobila betalapplikationer visar detta på flera möjliga hinder för en övergång till det 

kontantlösa samhället.  
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1.1.1 Kontantlösa Betalningssätt 

 

Figur 1.1. En hierarkisk modell som förklarar hur olika kontantlösa betalningssätt kan ses som 

kontaktlösa och/eller mobila.  

 

Då det kan vara svårt att skilja kontantlösa betalningssätten ifrån varandra har vi tagit fram en figur 

(1.1). Figuren illustrerar den heriarskiska ordningen av hur ett antal av de kontantlösa betalningssätten 

kan delas upp i olika kategorier. Kontokort kan använda sig av chipavläsning eller en magnetremsa för 

att betala vid en betalterminal, detta räknas inte som kontaktlöst. Kontokort kan även använda sig av 

närkontaktsskanning (NFC: Near Field Communication / RFID: Radio Frequency Identification) 

vilket anses som kontaktlöst. De mobila lösningarna har fler olika tekniker för att betala eller överföra 

pengar. Telefonnummer representerar de alternativ som gör detta med hjälp av länkade 

telefonnummer. (QR: Quick Response) representerar de betalningssätt som överför med hjälp av en 

QR-avläsning med enhetens kamera. (MST: Magnetic secure transmission) är en lösning som imiterar 

magnetremsan hos ett kreditkort vilket gör det möjligt att betala hos vanliga betalterminaler som 

stödjer betalningar med magnetremsa. NFC/RFID representerar de lösningar som använder 

närkontaktsskanning i en mobil enhet. Det är dessa typer av applikationer denna studie ämnar studera. 

I uppsatsens senare delar när vi pratar om mobila betalningssätt är det mobila betalningssätt som 

använder NFC/RFID som hänvisas till. Andra betalningssätt, som exempelvis swish, uttrycks explicit 

vid sitt fullständiga namn.  
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Swish har haft en stor genomslagskraft i Sverige och är därför relevant att presentera närmare i denna 

studie. Swish är ett betalningsalternativ unikt för Sverige som använder sig av telefonnummer och en 

mobilapplikation som kopplas till användarens bankkonto. Applikationen kan användas för att skicka 

betalningar mellan användare. Swish har sedan sin introduktion blivit populär på den svenska 

marknaden och i juli 2017 hade Swish 5,7 miljoner anslutna användare (Lindström, 2017), det vill 

säga över halva den svenska befolkningen. Den främsta användningen av Swish är betalningar mellan 

privatpersoner. Nästan 10 gånger fler betalningar sker privat jämfört mot betalningar gentemot företag 

(Getswish, 2017). 

 

De betalningssätten som använder sig av närkontaktsskanning fungerar genom att använda sig av 

RFID eller NFC för att överföra information på ett snabbt och enkelt sätt. Båda är en form av 

kommunikation som använder sig av radiovågor för att föra över information mellan kontokortet (eller 

telefonen) och betalningsterminalen. Detta gör att man endast behöver hålla enheten vid en 

skanner/betalningsterminal i någon sekund. Denna typ av teknologi fungerar med både kontokort och 

mobila betalningssätt. Bankerna som stod bakom de kontaktlösa betalningssätten hade som mål att 

hälften av alla betalningar som skedde i Norden under 2017 skulle vara kontaktlösa. Detta var dock ett 

mål som inte uppnåddes (Blume, 2017).  

 

Tjänsterna Samsung Pay, som lanserades i Sverige i Mars 2017, och Apple Pay som lanserades i 

Sverige i oktober 2017 är två exempel på kontaktlösa mobila betalningssätt som använder sig av 

närkontaktsskanning. Dessa tjänster fungerar på så vis att man kopplar ett kompatibelt bankkontokort 

till applikationens plånbok, exempelvis Apple pay och ett bankkort från Nordea. Oftast stöds flera 

sparade kort i applikationen som lätt kan bytas. Banken kommer senare att verifiera din information 

och kontokort. När kortet och din identitet är bekräftad kan man använda applikationen för betalning i 

exempelvis butiker, på webben och i appar. För att betala kräver applikationerna en identifiering av 

användaren. Detta kan ske i form av fingeravtrycksigenkänning, ansiktsavläsning eller en personlig 

kod.  

 

“Apple Pay snart i Sverige, förväntas göra succé” är rubriken hos en artikel publicerad i Sitoo 

Magazine (2017). Artikeln nämner Apple pays framfart och succé över europa och deras 

framtidsplaner för skandinavien. Men med redan utformade och populära betalningsalternativ såsom 

Swish och kontaktlösa kort så kan Sveriges förutsättningar skilja sig åt gentemot andra europeiska 

länder.  
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1.2 Problemformulering 

Sverige är ett land där kontantanvändningen sjunker för varje år och 2030 räknar Sveriges Riksbank 

med att Sverige kommer vara helt kontantlöst (Bränström, 2016). Invånarna i Sverige kommer tills 

dess behöva ett betalningssätt som kan ersätta kontanter och som kan användas av hela befolkningen. 

Detta skapar ett utrymme för nya digitala lösningar som kan fylla tomrummet som det kontantlösa 

samhället lämnar efter sig.  

 

Nya mobila betalningssätt i form av exempelvis Apple pay och Samsung Pay har nyligen kommit till 

Sverige. Dessa typer av mobila betalningssätt skulle kunna vara en lösning som kan ersätta 

kontanterna i framtiden. Dock saknas det forskning om hur de potentiella användarna i Sverige ställer 

sig till dessa mobila betalningssätt och vilka faktorer som påverkar den eventuella adoptionen av 

tekniken hos icke-användare inom Sverige. Mer forskning om ämnet skulle kunna hjälpa strävan mot 

ett kontantlöst samhälle och den stora ekonomiska vinsten som kan göras.  

 

1.3 Syfte 

Med utgångspunkt i problemsituationen som uppstår mellan övergången mot ett kontantlöst samhälle 

och användandet av mobila betalningsalternativ ämnar denna uppsats att analysera och få en djupare 

förståelse för vad som påverkar icke-användare av ett mobilt betalningssätt att adoptera eller inte 

adoptera tekniken. Undersökningen ämnar utvärdera hur svenska användare ställer sig till de mobila 

betalningssätten och vilka faktorer som påverkar en potentiell adoptionen av tekniken. 

 

 

1.3.1 Frågeställning 

● Vilka faktorer influerar svenska icke-användares adoption av mobila betalningssätt? 

● Hur påverkar dessa faktorer den eventuella adoptionen inom Sverige? 

 

 

 

1.4 Avgränsning 

Den här studien ämnar att endast undersöka mobila betalningssätt utifrån smartphoneanvändare och 

deras perspektiv. Det finns exempelvis lösningar som inte har gjorts tillgängliga i Sverige men som 

finns tillgängliga i andra länder, samt lösningar som implementerats av endast vissa banker och 

därmed inte är tillgängliga för alla smartphoneanvändare. Som exempel är Apple Pay endast anslutet 

till Nordea vid tillfället av den här studien (April, 2018). Ett annat exempel är Google Pay som inte är 

tillgängligt på den svenska marknaden då det inte har lanserats vid tillfället för den här studien. 
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Anledningar till varför banker eller affärer valt att inte implementera stöd för dessa lösningar, eller 

andra faktorer som ligger utanför smartphoneanvändarens perspektiv kommer inte att beröras, utan 

endast smartphoneanvändarens intentioner till att börja/inte börja använda ett mobilt betalningssätt 

kommer att inkluderas i studien. 

 

Studien avgränsas också till icke-användare utifrån den aspekten att de har tillgång till och använder 

sig av en enhet som är kompatibel med något mobilt betalningssätt, exempelvis en smartphone, tablet 

eller smartwatch.  

 

 

1.5 Kunskapsintressenter 

Kunskapen som tagits fram i denna undersökning antas kunna vara intressant för de som har någon 

form av intresse för mobila betalningar och dess utveckling i Sverige. Detta skulle kunna vara de som 

utvecklar och marknadsför mobila betalningssätt, exempelvis teknikföretagen Apple, Samsung och 

Google. Även de som har ett intresse för digitaliseringen av samhället och betalningsmetoder i 

synnerhet skulle kunna vara intresserade av kunskapen som tagits fram. Detta inkluderar de svenska 

bankerna, regeringen och användarna själva men även forskare som vill bedriva eller bedriver 

liknande forskning inom området.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med att introducera ämnet tillsammans med bakgrunden till det valda ämnet. Sedan 

presenteras ett problemområde och det rådande syftet med uppsatsen. Därefter följer en genomgång av 

tidigare forskning som är relevant för uppsatsen och frågeställningen. Metoddelen redovisar och 

motiverar de metoder som utgör ansatsen för detta arbete, val av forskningsstrategi, val av 

datainsamlingsmetodik samt val av dataanalysmetod. I fjärde kapitlet presenteras den teori som 

uppsatsens empiri kommer analyseras med hjälp av. I det efterkommande kapitlet presenteras den 

empiri som har samlats in under arbetet. Därefter analyseras empirin och sammanställs i kapitel sex 

därpå slutsatserna sammanställs i kapitel sju. Arbetet avslutas med en diskussion i kapitel åtta samt 

avlsutas med förslag på vidare forskning i kapitel nio. 
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2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet diskuteras tidigare forskning inom ämnet teknologiacceptans (technology 

acceptance), mobila betalningssätt och forskning rörande ett kvantitativt tillvägagångssätt.  

 

 

2.1 Technology acceptance model 

Mycket forskning har skett inom området technology acceptance, i synnerlighet inom ämnet 

informationssystem, där en stor del av forskningen utgår från en modell som kallas Technology 

Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). Modellen utgår från aspekterna: upplevd användbarhet och 

upplevd enkelhet av användning. Upplevd användbarhet definieras som “den blivande användarens 

subjektiva sannolikhet att använda ett specifikt system kommer förbättra personens prestation” (Davis, 

Bagozzi och Warshaw, 1989). Upplevd enkelhet av användning definieras som “graden till vilken en 

blivande användare förväntar sig att systemet ska vara utan ansträngningar” (Davis, Bagozzi och 

Warshaw, 1989). Dessa två aspekter leder till en attityd gentemot användandet av en viss teknologi, 

som i sin tur leder till faktiskt användande.  

 

 

2.2 Mobila betalningar 

Då TAM är välanvänd, speciellt inom forskningsområdet informationssystem, så har den genomgått 

väldigt många utökningar och transformationer. En utökning utformades just för ämnet adaption av 

mobila betalningar (Amoroso och Magnier-Watanabe, 2011). Denna modell bygger på en 

litteraturstudie av flera tidigare modeller och forskning om mobila betalningar och närliggande ämnen. 

Modellen utökar tidigare modeller för teknologiacceptans och definierar flera aspekter som har en 

bevisad påverkan på adaptionen av mobila betalningssätt. Dessa är exempelvis: upplevd användbarhet, 

upplevd enkelhet att använda, den stödjande infrastrukturen, upplevd säkerhet/integritet, upplevd risk, 

förtroende, sociala influenser, attraktivitet hos alternativ.  

 

En svensk studie gjord 2015 belyser frågan “Vilka faktorer har en påverkan gällande acceptans, 

attityder och intentioner kring användandet av den mobila betaltjänsten Swish?” (Lindström och 

Tarnawski, 2015). Med hjälp av en enkätundersökning utformad utifrån TAM-modellen har 

författarna fastslagit de viktigaste sambanden till användning av swish hos användare och icke-

användare. De hävdar att hos användare är Upplevd användbarhet största anledningen till 

användningen och hos icke-användare var socialt inflytande mest betydande till acceptansen av swish. 

Studien ger en unik insyn i hur svenska användare och icke-användare ser på swish som mobilt 
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betalningssätt. Då studien genomfördes 2015 var betalningar till företag fortfarande ovanligt inom 

swish vilket författarna nämner med att swish till största del används för betalningar från privatperson 

till andra privatpersoner. De framhäver också att många av dessa privatpersoner kände förtroende för 

applikationen då den är utvecklad av och uppbackas av de stora svenska bankerna men att 

säkerhetsrisken tillsammans med avsaknaden av viss kunskap var ett problem för vissa icke-

användare. 

 

I en artikel från KTH skriver Arvidsson (2014) om konsumenters attityder kring en startad adoption av 

mobila betalningstjänster. Studien bygger på kvalitativa data från ett proof of concept test som bedrevs 

i Sverige 2011 vars teoretiska bas baserats på TAM. Studien finner att aspekter som enkel användning, 

relativt övertag, högt förtroende, lågt uppfattade säkerhetsrisker med flera var mest relevant till 

användarnas attityder. Studien kommer också till slutstasten att innovation inom betalningsindustrin 

inte enbart kan förlita sig till TAM för att bli helt förstådd. De framhäver också att de företag som 

ämnar att lansera en mobil betalapplikation måste förstå att användare lägger hög prioritet på 

tillgängligheten av sådana tjänster och det förtroende som krävs för att de ska uppleva detta kommer 

genom en inlärningsprocess. Om konsumenter lär sig använda tjänsterna så är sannolikheten att deras 

förtroende för tjänsterna ökar. Detta är något som måste beaktas i hur tjänster lanseras enligt 

Arvidsson.  

 

Mallat (2007) presenterar en kvalitativ studie om användaradoption av mobila betalningssätt i Finland. 

Semistrukturerade gruppintervjuer i 6 olika åldersgrupper erbjuder en bred och omfattande empirisk 

bas för studien. Dock är denna data insamlad redan 2002 vilket lägger ett fokus på SMS baserade 

transaktioner. Unika saker som Mallat (2007) identifierade inom området för adoption av 

mobilabetalnignssätt var att användare hävdade att det fanns för få tillfällen att använda och bli 

familjär med tekniken. Den premium kostnad som tillkommer med att använda mobilen för att betala 

var användare kritiska mot samt hur den upplevda risken och förtroendet av tjänsteleverantörerna 

påverkade användarna. Ett förtroende hos olika parter kunde också vara en avgörande faktor om 

användare valde att använda tjänsten eller inte. Förtroende för tre olika parter identifierades, 

försäljare, finansiella institut och telekomoperatörer. Författaren urskilde också en del riskområden 

användare fann en viss orolighet inom. Dessa är bland andra obehörig användning, transaktionsfel, oro 

över nätverkssäkerhet och oro över integritet. Mallat konstaterar sedan att förtroende hos olika parter 

ger en positiv effekt på adoption medan upplevd oro över säkerhetsrisker ger en negativ effekt på 

adoptionen. Mallat hoppas att studien kan ge grund för fortsatt arbete mot en förbättrad teori för 

adoptionen av mobila betalningssätt och den praktiska utvecklingen av mobila betalningstjänster. 

Studien avslutar med att hävda att vidare forskning om nya tekniker såsom kontaktlös RFID är behövd 

för att jämföra och ge en fortsatt teoriutveckling i ett föränderligt forskningsområde.  
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2.3 Kvantitativ forskning 

Mycket tidigare forskning rörande området adoption av kontaktlösa betalningsalternativ (både mobila 

betalningssätt och kontaktlösa kontokort) har bedrivits på ett kvantitativt vis med hjälp av 

frågeformulär. Exempelvis skriver Sam, Chatwin och Zhang (2014) om adoptionen av mobila 

betalningssätt i Macau och använder frågeformulär för att analysera adoptionen av tekniken. Shaw 

(2015) skriver också om adoptionen av mobila betalningssätt, där frågeformulär används för att 

utvinna data.  Utifrån detta har vi observerat en avsaknad av en mer djupgående och detaljerad 

förklaring av fenomenet inom den akademiska litteraturen. Detta kan möjligtvis bero på att Survey / 

enkäter är en allmänt accepterad och använd forskningsstrategi för fältet informationssystem (Oates, 

2006, s. 93), vilket resulterar i att kvalitativa tillvägagångssätt är mer ovanligt. Hoppe, Steinhueser och 

Vogelsang (2013) skriver också att inom ämnet teknologiacceptans (technology acceptance) är den 

kvalitativa forskningsmetoden starkt underrepresenterad. 

 

Då TAM och det vanligt följande kvantitativa tillvägagångssättet är så överrepresenterade inom ämnet 

vill vi bidra med kvalitativ forskning för att förhoppningsvis bidra med en alternativ och en mer 

förklarande insyn inom ämnet. Detta skulle kunna användas som bas för ny forskning eller ett 

komplement till den tidigare kvantitativa forskning som bedrivits inom ämnet. Det skulle också kunna 

bidra för att hantera delar av den kritik TAM lider av. Exempelvis skulle vi kunna förklara olika baser 

för beslutsfattande mer detaljrikt, undgå försummelse av grupp-, sociala och kulturella aspekter, 

undvika simplifiering av tidigare uppfattningar och känslor samt att vi inte är beroende av en 

deterministisk modell utan att vi kan ha andra aspekter i åtanke. Vilket alla är brister i TAM modellen 

enligt Bagozzi (2007). 
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3 Metod 

I detta kapitel redovisas och motiveras de metoder som utgör ansatsen för detta arbete, val av 

forskningsstrategi, val av datainsamlingsmetod samt val av dataanalysmetod. 

 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Det här arbetet är utformat som en kvalitativ fallstudie. Detta eftersom en fallstudie lämpar sig vid 

frågor som försöker förklara hur något ser ut samt vid arbeten som kräver en utförlig och djupgående 

beskrivning av ett socialt fenomen (Yin, 2014). En annan fördel med kvalitativa data är att den 

fokuserar på naturligt förekommande händelser i dess naturliga miljö vilket ger en bild av hur 

verkligheten ser ut (Miles, Huberman, Saldaña, 2014). Fallstudie valdes för denna studie då syftet är 

att undersöka hur olika faktorer påverkar en adoption av mobila betalningssätt. En fallstudie ger 

möjligheten att förstå adoptionen och de potentiella användarnas bild av betalningssätten på ett 

utförligt och detaljerat vis. 

 

Studiens tidsperspektiv klassificeras som en kortsiktig, samtida studie. Vilket enligt Oates undersöker 

vad som försiggår just nu utifrån forskare och användares perspektiv (Oates, 2006, s. 144).  

 

 

3.2 Datainsamlingmetodik 

Insamlade data kan kategoriseras enligt två olika typer; primär- och sekundärdata. Primärdata är den 

information som utredaren eller forskaren själv samlar in, exempelvis genom enkäter, intervjuer eller 

observationer. Sekundärdata är information som redan tidigare sammanställts och framtagits av någon 

annan (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2016).  

 

I den här studien har primärdata inhämtats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer är en 

välanvänd metod i fallstudier (Oates, 2006, s.187), och de används för att få ut information som kan 

vara svår att få fram i exempelvis ett frågeformulär. Semi-strukturerade intervjuer valdes då de 

intervjuade kan uttrycka sig mer fritt än vad strukturerade intervjuer skulle erbjuda. Ett semi-

strukturerat tillvägagångssätt är mer anpassningsbart då det med hög sannolikhet finns teman eller 

ämnen inom tekniken som de deltagarna inte är bekanta med och som kan behöva förklaras eller 

diskuteras. Fyra intervjuer genomfördes i en-till-en miljö och för att säkerställa ett tillförlitligt resultat 

spelades samtliga intervjuer in som hjälpmedel för senare transkribering.  
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Studien har även använt sig av sekundärdata i form av tidigare publicerade forskningsartiklar om 

införandet av mobila betalningssätt i olika länder tillsammans med nyhetsartiklar, litteratur och 

rapporter. Dessa bidrog till en bas och markerade viktiga aspekter som kunde användas för att utforma 

bättre och mer relevanta teman och frågor till intervjumallen.  

 

Studien behandlar svenska smartphoneanvändare och begränsas därför till användare som bor i 

sverige och personer som talar svenska. De som bor i Sverige antas vara medvetna om de olika 

betalningssystem som finns och används i landet. Åldersfördelning eller avgränsning av åldrar är inget 

som tas i beaktning under arbetet men en fördelning mellan könen har försökts att åtlydas. Utöver 

detta är de kriterier som ställs på deltagarna är att de ska äga och använda en smartphone och gjort det 

i minst ett år, att de ska ha tillgång till internet och att de ska vara icke-användare av mobila 

betalningssätt. Dessa krav har valts eftersom det är vad som krävs för att vara en potentiell användare 

av mobila betalningssätt. 

 

Studiens geografiska avgränsning för val av deltagare begränsades till Uppsala län. Denna 

avgränsning gjordes på grund av bekvämlighet då författarna bedriver sin forskning vid Uppsala 

universitet. Detta klassas som ett bekvämlighetsurval (Oates, 2006), vilket i denna mindre studie är en 

fördel då deltagarna är enkla att nå. Intervjuerna bokades genom att kontakta de tänkta deltagarna och 

fråga om de var intresserade att delta i studien. Intervjuerna utfördes till största del hemma hos 

deltagarna, detta för att få en avslappnad och trygg miljö för de som intervjuades.  

 

Intervjumallen är utformad på så vis att först inleds intervjun med en introduktion till arbetet som 

utförs. Där presenteras ämnet, en snabb bakgrund om ämnet, hur intervjun kommer utspela sig i form 

av inspelning, anonymitet och eventuell vidarekoppling i senare skede av arbetet. Alla deltagare 

tillfrågades för ett tillstånd att spela in intervjun innan intervjun påbörjades. Det görs klart för den 

intervjuade vem som kommer lyssna på inspelningen, att den kommer raderas när den inte längre 

behövs och om något i intervjun kan ses som skadande för den intervjuade kommer det inte att 

publiceras. Det säkerställs också att det inte kommer att gå att identifiera den intervjuade utifrån det 

som kommer publiceras i denna studie. Senare utförs några inledande kortare frågor som ska hjälpa att 

starta en konversation och bryta isen mellan de deltagande parterna. Efter de inledande frågorna 

presenteras successivt olika ämnen som hjälpmedel för att föra en diskussion. Dessa ämnen framtogs 

med hjälp av inspiration från tidigare forskning inom ämnet teknologiacceptans, framförallt från 

modellen skapad av Amaroso och Magnier-Watanabe (2011) och de ämnen som presenteras under 

tidigare forskning (del 2.2). Framtagande av mer specifika frågor inom varje ämne togs även fram som 

hjälp om intervjudeltagare inte riktigt förstår temat eller hur den ska närma sig ämnet i fråga. De 

frågor som användes som stöd för intervjuerna presenteras i bilaga 1. 
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3.3 Dataanalys 

Eftersom djupgående intervjuer använts som datainsamlingsmetod så är den primära insamlade datan 

kvalitativa data, dvs icke-numeriska data (Oates, 2006, s. 266). Den valda metoden för analys i denna 

stuide kallas för datakondensation och syftar på processen att välja, förenkla, abstrahera, transformera 

data från det empiriska materialet. Detta inkluderar exempelvis aktiviteter som sammanfattningar, 

kodning, utveckling av teman och kategorier. Datakondensation är en form av analys som skärper, 

sorterar, fokuserar och organiserar data på ett sätt så slutsatser kan formas och verifieras (Miles, 

Huberman, Saldaña, 2014). 

 

Koder kan ses som etiketter och tilldelar en viss mening till datan som insamlats under studien och är 

ofta knutna till bitar av data i varierande storlek (Miles, Huberman, Saldaña, 2014). Kodningen som 

utförts har skett i två cykler. Under den första cykeln tilldelades bitar av insamlat data en kod för att 

sammanfatta segmenten. De kodningsmetoder som använts under den första cykeln klassificeras av 

Miles, Huberman och Saldaña (2014) som: Deskriptiv kodning. Deskriptiv kodning innebär att koden 

med ett ord eller en kort fras sammanfattar det huvudsakliga ämnet hos den kvalitativa datan. I 

kombination med detta användes In Vivo-kodning, som använder ord eller fraser från deltagarens egna 

ord. Under den andra cykeln användes Pattern coding för att analysera resultaten från den första 

cykeln och gruppera ihop koderna till kategorier och teman. 

 

Den kodade datan, som presenteras i kapitel fem, användes sedan tillsammans med den teori som 

beskrivs i kapitel fyra för att genomföra en analys.  
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4 Teori 

I detta kapitel redovisas och motiveras den valda teori som används för analys av den empiriska data 

som presenteras i kapitel fem. 

 

 

4.1 Spridning av innovationer 

Everett Rogers innovationsspridningsteori (IDT) introducerades 1962. Rogers upplagor av 

spridningsteorin är ett av de mest inflytelserika arbetena i området av att förstå hur en innovation 

infiltrerar eller inte infiltrerar en population (Straub, 2009). Teorin är baserad på en bred rad av 

forskning från olika fält som, sociologi, undervisning, psykologi, geografi med flera. Rogers teori 

erbjuder en övergripande struktur för att förstå individuell adoption och hur den kollektivt sprider sig. 

Styrkan av Rogers teori är att den erbjuder en bred grund för att förstå de faktorer som influerar de val 

en individ gör gentemot en innovation, vilket är basen för hur adoption fungerar. (Straub, 2009). 

Denna teori har valts eftersom det är dessa faktorer för adoption, i kontexten av mobila betalningssätt, 

som det här arbetet försöker förklara. Då magnituden av Rogers teori är markant har vi valt att bara 

fokusera på de delar som beskrivs i detta kapitel. Detta bör erbjuda den grundläggande förståelse för 

teorin som behövs för att förstå adoptionen av mobila betalningssätt. 

 

 

Moore and Benbasat (1991) är en inflytelserik artikel som är baserad på Rogers IDT. Denna artikel 

har möjliggjort för forskare att bygga och testa modeller för innovationsspridning (Arvidsson, 2014). 

En modell som framtagits just för adoptionen av mobila betalningssätt är Mallats modell (2007) som 

baseras på Rogers teori men som även argumenterar för andra faktorer som nätverkande, förtroende, 

säkerhet och situationsfaktorer (Mallat, 2007).  Enligt Mallat (2007) är IDT en teori som frekvent är 

använd inom IS adoptionsforskning. Forskning baserad på IDT har även bevisat teorins tillämplighet 

genom att förutse adoptionen av diverse informationssystem såsom kalkylarksmjukvara (Brancheau 

och Wetherbe, 1990) eller internet (Agarwal och Prasad, 1997). Teorin har även använts för att 

förklara adoptionen av finansiella och mobila innovationer. Exempelvis Mobil handel (Teo och Pok, 

2003) och Mobila banktjänster (Lee et al., 2003; Al-jabri och Sohail, 2012). 
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4.2 Innovationer och deras fem egenskaper 

En innovation definieras av Rogers som en idé, tillämpning, eller ett objekt som upplevs som nytt av 

en individ eller en annan enhet för adoption (Rogers, 2003, s.12). En innovation kan således vara 

abstrakt så som en idé eller något mer konkret så som ett program eller en teknologi. Om en 

innovation är objektivt ny eller inte spelar ingen roll, det är den upplevda nyheten som påverkar 

individens reaktion. Om en idé upplevs som ny för en individ, är det en innovation. 

 

Rogers har identifierat fem egenskaper som påverkar individers upplevelse av en innovation. Dessa 

egenskaper kan användas för att förklara graden av adoption för en innovation (Rogers, 2003, s.15–

16). 

 

Relativ fördel definieras av Rogers som graden till vilken en innovation upplevs som bättre eller sämre 

än liknande idéer. Viktiga faktorer för att mäta den relativa fördelen kan exempelvis mätas i 

ekonomiska termer, socialt anseende, bekvämlighet och tillfredsställelse. Det som avgör den relativa 

fördelen är det som individen upplever. Desto större relativ fördel en innovation upplevs ha, desto 

snabbare kommer adoptionshastigheten att vara.  

 

Kompatibilitet är den uppfattning som finns om hur en speciell innovation förhåller sig till liknande 

och sammanfallande idéer, existerande eller förflutet. Innovationer som sammanfaller med en individs 

existerande förståelse av liknande innovationer och erfarenheter erbjuder en lättare och snabbare 

adoption. En idé som är inkompatibel med värderingar eller normer kommer inte adopteras i samma 

takt som en som är kompatibel. Adoptionen av en inkompatibel idé kräver ofta tidigare adoptioner av 

nya värderingssystem, vilket är en relativt långsam process.  

 

Komplexitet syftar på hur svår att förstå och att svår använda en innovation upplevs. Nya idéer som är 

enklare att förstå adopteras snabbare än idéer som som kräver individen att utveckla nya färdigheter 

och kunskaper.  

 

Testbarhet refererar till den tillgänglighet en innovation har att bli experimenterad med av en individ. 

Möjligheten att testa en innovation representerar mindre osäkerhet för individen som överväger att 

adoptera innovationen. Att kunna testa en innovation erbjuder i regel en snabbare adoption.  
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Observerbarhet karaktäriseras av Rogers som hur tillgänglig och synlig en innovation och dess 

resultat är för andra. Desto enklare det är att se ett resultat av en innovation, desto mer troligt är det att 

innovationen adopteras. Om andra personer i ens närhet adopterar en innovation är det mer sannolikt 

att man även själv adopterar innovationen. Mjukvarukomponenten hos en teknologisk innovation är 

svår att observera, så innovationer där mjukvaran är dominerande tenderar att ha en långsammare 

adoptionshastighet. 

 

 

4.3 Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanaler är de olika tillvägagångssätten information om en särskild innovation kan ta 

sig mellan individer. Detta kan exempelvis vara direkt kommunikation, observationer och influenser 

från sociala medier / massmedia. De flesta individer värderar inte en innovation på basis av 

vetenskapliga studier, bortsett från de som är tidiga att adoptera innovationen. Istället så beror de 

flesta individers uppfattning på den subjektiva utvärderingen och förmedlandet av information från 

personer som är lika dem själv och redan har adopterat innovationen. 

 

 

4.4 Tid 

Rogers (2003) pratar om hur tid är en viktig aspekt i vad han kallar innovationsbeslutsprocessen. 

Processen förklarar hur en individ passerar genom de beslutssteg som sker vid en adoption. Processen 

utgår från hur en individ tar sig från att först veta att den existerar till att forma en attityd för att senare 

välja kring en eventuell adoption. Rogers konceptualiserar detta i fem steg. Kunskap, som fås när en 

individ lär sig om innovationens existens och får en viss förståelse för hur innovationen fungerar. 

Övertalning, som sker när en individ utformar en positiv eller negativ attityd gentemot innovationen. 

Val, som syftar på de aktiviteter som leder till ett val av adoption eller avvisning. Implementering, 

som sker när en individ börjar använda innovationen. Bekräftelse är det sista steget som sker när en 

individ söker bekräftelse för det beslut som tagits. 

 

Innovationsbeslutsprocessen kan ses som en process där en individ söker information om 

innovationen vid flertalet steg i för att minska osäkerheten rörande innovationen. Hela processen 

resulterar i två olika beslut, adoption eller rejektion, men dessa besut kan ändras i ett senare skede om 

individen utsätts för (nya) motstridiga meddelanden om innovationen. 
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4.5 Begränsningar hos IDT 

Den breda grunden och djupet som IDT tillhandahåller gör det svårt att utforma en studie som passar 

inom det ramverk som teorin tillhandahåller. Eftersom teorin går att applicera på i stort sett alla grenar 

inom vetenskap, så kan en implementering av modellen kräva vissa ändringar för att passa in i den 

specifika situationen (Straub, 2009). Detta kan göra det svårt att göra jämförelser mellan olika studier 

trots att samma teoretiska ramverk har använts.  

 

Spridning är svårt att kvantifiera i en grupp av människor då människor och deras nätverk är 

komplexa och aldrig exakt lika varandra. Det är extremt svårt, näst intill omöjligt att mäta vad som 

exakt påverkar adaptionen av en innovation (Damanpour, 1996). Spridningsteorier kan aldrig redogöra 

för alla faktorer och kan därför missa vissa aspekter angående prediktionen av adaptionen hos en 

innovation (Plsek och Greenhalgh, 2001).  
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras och redovisas den empiriska data som samlats in under arbetet. Fyra 

personer har intervjuats mellan åldrarna 21-23 varav tre var män och en var kvinna. Empirin 

presenteras utifrån de nio teman som identifierades under kodningsprocessen som nämns under 3.3.  

 

 

5.1 Okunskap 

Det framgick under intervjuerna att det fanns en stor osäkerhet och okunskap om de mobila 

betalningssätten. Alla deltagare uppgav att de hade väldigt lite kunskap om tekniken och i ett fall 

kände inte personen till tekniken alls. De tre deltagare som kände till tekniken uppgav dock att de 

kände till att det fungerar med hjälp av närkontaktsskanning. På grund av den osäkerhet som rådde var 

det många svar som utgjordes av antaganden och vad deltagaren förmodar gäller (understrykningar i 

citatet nedanför). 

 

Jag har ju en Andriod och ett Google konto så jag tror det är ganska få steg och intuitivt att skaffa 

sig. Det är nog inte så många steg att koppla det med ett speciellt bankkort. Jag kan tänka mig att de 

har löst det ganska bra. - Intervju 2  

 

Flera andra aspekter (som gås igenom i mer detalj i efterföljande avsnitt) präglades också av en 

osäkerhet hos deltagarna. En deltagare uppgav att den inte visste hur man skulle gå tillväga för att 

skaffa en mobil betalningsapplikation. En annan deltagare berättade att den inte visste något om 

tillgängligheten av de mobila betalningssätten. Säkerhetsaspekter var också något som visade att det 

fanns en okunskap om hur tekniken faktiskt fungerar rent säkerhetsmässigt och vad tekniken kan 

utsättas för. 

 

“Jag har inte så bra koll på hur det är i affärer och så och hur många som har det så att det går att 

göra så. Jag har egentligen ingen koll där.” - Intervju 1 

 

Ingen av deltagarna i studien hade använt något mobilt betalningssätt (förutom Swish). Två användare 

som hade blivit introducerade till de mobila betalningssätten hade en negativ inställning och hade 

uttryckligen bestämt sig för att inte använda tekniken baserat på den kunskap de hade. En av 

deltagarna var mer öppen för att lära sig mer och kunde se sig själv använda tekniken i framtiden.  

 

Jag orkar inte ens intressera mig för att prova, jag tappade intresset på en gång. Jag känner inget 

behov av det riktigt - Intervju 1 
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5.2 Upplevd nytta 

Återkommande mellan de olika intervjuerna är uppfattningen att de mobila betalningssätten upplevs 

som smidiga och att de kan effektivisera tiden det tar att betala. På frågan om det finns ett behov av 

dessa typer av tjänster svarade en deltagande följande:  

 

“Ja det underlättar ju, så då finns det ju ett behov för folk vill ju streamlina sina liv kan jag tänka 

mig.” - Intervju 2 

 

En annan aspekt som upplevs som positiv är att telefonen alltid är med. Att samla fler saker i telefonen 

(att inkludera även betalningar i telefonen) upplevs som både positivt och negativt. Det framgick att 

telefonen för vissa är viktigare att ha med än plånboken. Det ansågs också vara en fördel med de 

mobila betalningssätten att man kan slippa ha med sin plånbok överhuvudtaget och man slipper hålla 

koll på sina kort. Det upplevs dock inte som möjligt att enbart använda mobila betalningssätt och 

lämna plånboken hemma så som det ser ut idag. Detta på grund av att teknikens tillgänglighet upplevs 

som begränsad, så plånboken måste med som en säkerhet. Dessutom är ID-kort och körkort ett 

problem, eftersom de anses väsentliga att ha med och  inte kan inkluderas i telefonen. Det framgick 

också att ett arbete som kräver att personen har en plånbok med sig gör att nyttan med de mobila 

betalningssätten försvinner till viss del, då plånboken inte kan ersättas helt med telefonen. På frågan 

om det skulle gå att lämna bankkortet hemma och bara använda telefonen svarade en deltagare 

följande: 

  

“För mig tror jag inte det skulle spela roll för jag måste bära med en en fet plånbok på jobbet i alla 

fall. Så det skulle inte göra så stor skillnad för mig mer än att jag slipper ta ut kortet ur plånboken. 

Det är inte så användbart för mig. Men kanske på helger eller när man är ledig skulle det vara mer 

intressant. Men mitt vardagsliv skulle inte förändras.” - Intervju 4 

 

Att samla allting på ett ställe kan även medföra en större osäkerhet vid exempelvis förlust av 

telefonen. En annan negativ aspekt av att ha använda telefonen för betalningar är att telefonen kan gå 

sönder eller få slut på batteri, vilket medför att man inte längre kan betala.  

 

“Jag känner inget behov av det (mobila betalningssätt), jag tycker om mina kort. Det känns som att då 

tappar man bort allt på samma ställe, det blir mer osäkert.” - Intervju 1 
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Ett gemensamt tema mellan de olika intervjuerna var att man ansåg att de mobila betalningssätten inte 

gav någon personlig nytta. Däremot ansåg man att det kunde finnas en nytta för samhället i stort, eller 

en nytta i framtiden. På frågan om man ser ett behov av mobila betalningssätt svarade en deltagare 

följande: 

 

“Nej hade jag tyckt det så hade jag ju skaffat det. Alltså det är ju smart och så men… det funkar 

liksom som det är nu, men det är väl framtiden kan man säga” - Intervju 3 

 

Det framgick också att ett större incitament än som finns i dagsläget skulle vara en lösning för att 

övertala någon som inte ser ett behov av tekniken i dagsläget. En annan person uppgav att den endast 

såg sig använda tekniken om det inte fanns något annat alternativ, till exempel om butiker endast 

skulle ta emot mobila betalningar.  

 

“Om man skulle kunna spara massa pengar med det, Typ att man får en cashback på 0.2 av alla köp 

eller något. För jag ser ingen användning av att använda det idag, då skulle det behövas en rejäl 

morot för att locka mig. Min grundposition är ganska negativ” - Intervju 4 

 

 

5.3 Upplevd enkelhet att använda 

Något som genomsyrade alla intervjuer var att ingen var säker på hur man faktiskt går till väga när det 

kommer till att skaffa de olika mobila betalningsalternativen. Däremot skilde sig åsikten på hur enkelt 

det är att skaffa och börja använda dem. En intervjuad ansåg det för krångligt att intressera sig för att 

skaffa applikationen och testa använda, detta gjorde att personen tappade intresset och personen följde 

sedan upp med att den inte kände ett behov av ett sådant betalsätt. De tre resterande personerna delade 

dock en mening av att trots de inte visste hur de skulle gå tillväga så ansåg de inte det som ett 

problem. De hävdar att det säkerligen är intuitivt och att utvecklarna har löst det bra.  

 

“Jag har ju en andriod och ett google konto så jag tror det är ganska få steg och intuitivt att skaffa 

sig. Det är nog inte så många steg att koppla det med ett speciellt bankkort. Jag kan tänka mig att de 

har löst det ganska bra. De är ju ändå rätt duktiga på konsumentupplevelsen, hur UI (User Interface) 

ska se ut och så.” - Intervju 2 

 

Ingen av de intervjuade var heller helt säker på hur man faktiskt använder en applikation för att betala. 

Dock var alla intervjuade familjära med konceptet av att närkontaktskanna eller som de ofta hänvisar 

det som “blippa” eller “att blippa”. Detta var något som de inte upplevde som svårt eller avskräckande 

utan snarare snabbt, enkelt och smidigt. 
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5.4 Stödjande infrastruktur och tillgänglighet 

Något som influerade de intervjuades åsikter var utsträckningen och tillgängligheten av de 

betalterminaler som är kompatibla med NFC / RFID tekniken. En delad åsikt om den nuvarande 

tillgängligheten var bra eller mindre bra fanns. De intervjuade hävdar att de är osäkra på vart dessa 

terminaler faktiskt finns men påpekar samtidigt att de oftast hittar dem i stora företagskedjor så som 

7/11 eller ICA-butiker. Samtidigt säger de att det finns en avsaknad av dem hos mindre butiker såsom 

kiosker eller pizzerior. En av de intervjuade som tyckte att utsträckningen av betalterminaler inte var 

tillräcklig idag svarade på frågan, Vad skulle få dig att skaffa en applikation imorgon?  följande; 

 

“Nja, jag skulle nog avvakta och se. För jag använder ju blipp kortet och när jag märker att jag kan 

använda den överallt så skulle jag nog skaffa det i telefonen också. För man vill ju inte råka ut med 

att man inte kan betala.” - Intervju 2 

 

Alla ansåg att möjligheten av att lämna plånboken hemma som en anledning till att börja använda ett 

mobilt betalningssätt. Dock var tillgängligheten av betalterminaler något som upplevdes som ett 

hinder mot detta. Det framkom att fler terminaler måste finnas om man ska bekvämligt kunna lämna 

plånboken hemma. En intervjuad svarade; 

 

“Nja för att jag skulle gå ut ur huset utan plånbok eller kort så skulle det behövas i större 

utsträckning. Det finns många ställen där det inte går.” - Intervju 2 

 

 

5.5 Upplevd säkerhet och risk 

En deltagare som ej visste hur autentiseringen för betalningar gick till med de mobila betalningssätten 

upplevde den fysiska säkerheten (borttappande av telefonen, stöld etc) som osäker och att det skulle 

vara enkelt för andra att göra köp genom tekniken för mobila betalningar. Detta eftersom det fanns en 

osäkerhet kring säkerheten och huruvida det fanns en gräns för hur stora köp man kan göra utan att 

autentisera sig, som kontaktlösa kontokort innehar.  

 

Övriga tre upplevde den fysiska säkerheten som bra eller antog att det var säkert eftersom de hade en 

viss kunskap om hur man godkänner köp med mobila betalningssätt genom fingeravtryck eller annan 

form av autentisering. Två personer uppgav att mobila betalningssätt upplevdes som säkrare än 

kontaktlösa kontokort eftersom kontokorten inte kräver en kod för att genomföra småköp, vilket ses 

som en risk om någon kommer över kortet. Detta ansågs säkrare med mobila betalningssätt eftersom 
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det finns en verifieringsmekanism (fingeravtryck etc). I en jämförelse mellan mobila betalningssätt 

och mer traditionella bankkort så framgick det att det kan upplevas säkrare med mobila betalningssätt 

eftersom det finns en större potential för att utveckla säkerhetsåtgärder.  

 

“Det kan bli mycket säkrare och mindre säkrare. Det blir ju upp till utvecklarna att se till att det blir 

säkert. Men jag kan tänka mig att det finns många fler sätt att kryptera och överföra säkert hos en 

mobil än en bit plast” - Intervju 2 

 

En av de intervjuade upplevde de mobila betalningssätten som mer osäkra för att det finns en koppling 

till ett nätverk (Internet) till skillnad från kontokort. Denna nätverkskoppling upplevdes som osäker 

eftersom ett nätverk innehar svagheter och kan knäckas/hackas. Dessutom fanns det en viss osäkerhet 

kring vad som är möjligt med den underliggande kontaktlösa teknologin. En intervjuad person 

upplevde att tekniken som mobila betalningssätt bygger på skulle kunna utnyttjas av angripare för att 

göra otillåtna betalningar. 

 

“Man kanske kan lägga en fake betalterminal mot sändaren och liksom sno signalen. och sen vet jag 

ju inte hur svårt det är men jag kan tänka mig att det är något som går att göra. Och det är ju inte så 

svårt att komma kontakt med folks mobiler på tunnelbanan eller så.” - Intervju 2 

 

 

5.6 Personlig integritet 

Då ingen av de intervjuade var säkra på om eller hur eventuell insamlad information rörande köp eller 

betalningar behandlas så var åsikten om dess integritet delad. Två av de intervjuade hävdade att den 

personliga integriteten inte var en prioritet eller att de var obrydda om ämnet. Medan en av de 

intervjuade ansåg sig vara väldigt skeptisk om informationsinsamling och en eventuellt följande riktad 

reklam. Personen i fråga lyfter fram att den inte gillar att koppla ihop för mycket i telefonen och 

föredrar att vara anonym. På frågan hur den tänker utifrån den informationen som samlas när de 

handlar och hur det resulterar i riktad reklam, svarade personen; 

 

“Det gillar jag inte. Jag tycker inte att företag ska veta vad jag köper och gör på min fritid. Jag vill 

inte att de ska veta vad jag pysslar med, i förlängning. Jag gillar inte att ha information om mig ute, 

jag vill vara anonym.” - Intervju 4 

 

Personen ansåg också att då den inte vet hur det fungerar i verkligheten så känns det som att det blir 

en större informationsinsamling genom de mobila betalningssätten gentemot att använda kontokortet, 

vilken denne gör idag. Det ansågs även att kontokortet var mer privat. Även en annan intervjuad 
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berörde att den upplevde riktad reklam som negativt. Dennes upplevelse av betalningstjänten Paypal 

var starkt negativt påverkad på grund av den överdrivna reklam som resulterade efter användning av 

betalningsalternativet. Denne hävdade att reklamen inte heller var relevant och hävdar sig vara mycket 

mer benägen att använd tjänsten om reklamen inte var så orelevant, påtryckande och frekvent. 

 

 

5.7 Förtroende för företagen 

Två av de intervjuade var likgiltiga med att tillåta företag såsom Google, Samsung eller Apple få 

tillgång och översikt av deras personliga ekonomiska situation, men de resterande två deltagarna 

ansåg det som ett stort problem eller något de helst vill undvika.  

 

En aspekt som lyftes var att med introduktionen av dessa teknikföretag i betalningsprocessen så 

introduceras en ny part som får tillgång till information och detta resulterar i fler saker som kan fallera 

eller gå fel. Problem som informationsläckor eller liknande var till oro för en av de intervjuade. Det 

lyftes också fram att data som kan samlas in från betalningstjänster är värdefull för företag och skulle 

kunnas säljas till andra företag eller användas för andra delar i företagen.  

 

“Om man tänker android, som är typ Google så har ju de Google ads och sådant redan 

implementerat i företaget, och då också ett intresse för att spara och använda det. Och Samsung 

använder ju android så det känns på något sätt kopplat också. Men Apple kanske bara säljer sin data 

till Google, även fast de sagt att de inte gör det. Men det vet man ju aldrig. ” - Intervju 2 

 

Då det hos två deltagare fanns en skepticism mot teknikföretagen när det gäller bankärenden och 

betalningar föredrar dessa personer bankernas applikationer över teknikföretagens. De säger att de inte 

förknippar dessa företag med bankärenden vilket de redan gör med sina banker idag och litar därför 

mer på dem i situationen. 

 

“Ja, för de här företagen förknippar man ju inte med bankärenden på det sättet. Så då kanske man 

tänker att de inte är legitima när det kommer till bankärenden. (...) men jag tror att om de vill att de 

ska bli en stor grej av det så måste de marknadsföra om sig lite så de får lite av den här legitimiteten, 

om man kan säga så.” - Intervju 2 

 

Dock så finns det ett visst förtroende hos utvecklarna att de kan göra applikationerna mycket säkra 

och användarvänliga hos vissa av de intervjuade. Även om de hävdar att de inte har den tekniska 

expertisen för att själva fastställa det. 
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“(Mobila betalningssätt är) Ganska säkert tror jag. Det måste det ju vara om de ska släppa en sån 

här stor grej. Så jag antar att det inte går att skimma genom min ficka, för det hade ju varit sjukt. Men 

samtidigt förstår jag mig inte på kodning och datorer tillräckligt bra för att veta med säkerhet att 

någon inte kan göra det.“ - Intervju 4 

 

 

5.8 Sociala influenser 

Två av de intervjuade hävdade att de först blev introducerade till betalningsapplikationerna genom 

deras egna telefoner i form av notiser eller uppdateringar. Detta har dock bara skett för de användare 

som använder en telefon från Apple (Apple Pay) eller Samsung (Samsung Pay). Samtidigt säger alla 

att de sällan har hört talas om tekniken och att det är få i deras närhet som använder de mobila 

betalningssätten. En intervjuad hävdar att en närstående, i detta fall en pappa, har försökt att övertala 

till användning och att denna närstående har mycket mer inflytande och chans till övertalning än vad 

tillverkarna har. Detta inflytande hade dock ingen påverkan i detta fall då deltagaren valt att inte börja 

använda det mobila betalningssätt som rekommenderats av den närstående.  

 

“Mjaa, det är väl att han skulle övertala mig till att använda det. När det kommer till teknik så litar 

jag alltid på pappa. Använder han det så är det ju safe. (...) Men skulle pappa verkligen övertala mig 

så kanske jag skulle bli lite mer så här ‘ah kan prova.’“ - Intervju 1 

 

En annan intervjuad påstår att sociala influenser, eller vad personer runt omkring använder, inte 

påverkar val eller beslut att börja använda en betaltjänst. Personen föredrar det som fungerar bäst och 

det alternativ som har de bästa funktionerna. Samtidigt säger denna person att det var hans mamma 

som övertalade honom att skaffa swish. 

 

“Så länge det funkar så spelar det ingen roll för mig. Det är inget som påverkar mig vad andra 

använder. Så länge det inte är sämre funktion eller restriktioner så skulle det inte spela roll.” - 

Intervju 4 

 

“Det var morsan som tjatade på mig och sa att jag var så osmidig utan swish” - Intervju 4 

 

 

5.9 Alternativa betalningssätt 

Alla deltagande uppgav att de använde Swish för att betala med hjälp av telefonen. De fördelar som 

upplevdes med Swish var den förenklade processen att skicka pengar mellan privatpersoner genom att 

man slipper göra banköverföringar hos sin bank, samt att man slipper hantera kontanter.  
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Det upplevdes av alla deltagande att Swish var riktat mot en annan målgrupp än de andra mobila 

betalningssätten och upplevs därför som mer användbart än andra mobila betalningssätt. Swish 

upplevdes vara mer riktat till betalningar mellan privatpersoner medan andra mobila betalningssätt 

upplevdes vara riktade mot betalningar i näringslivet. Detta reflekterades också i deltagarnas 

användande av Swish då alla använde Swish främst för att skicka betalningar till kompisar eller andra 

privatpersoner.  

 

“Ja det är ju jävligt smidigt (Swish). Då slipper man ha kontanter och att föra över pengar tar flera 

dagar.” - Intervju 3 

 

På frågan om Swish skulle vara att föredra framför andra mobila betalningssätt vid betalning i butik 

uppgav två deltagande att Samsung pay (eller liknande) skulle vara att föredra. Detta på grund av att 

processen att “blippa” upplevs som smidigare i en butiksmiljö, än att skicka till ett telefonnummer 

genom Swish..   

 

“Swish är ju mer mellan privatpersoner och de här applikationerna är ju till för att använda hos 

företag typ som ett kort. Mot företag känns det väldigt drygt att hålla på med ett långt telefonnummer. 

Det är ju om swish skulle komma ut med den här funktionen själva. Det hade varit jätte smart av dem 

tror jag. För de har ju nästan alla kunder i sverige.” - Intervju 2 

 

Det betalningssätt som användes mest av alla deltagare var kontokort/bankkort. Både kort med chip 

och kort med närkontaktsskanning användes. Bankkorten upplevdes av flera att ha ett liknande syfte 

som de mobila betalningsmetoderna vilket medförde att det inte upplevdes finnas en nytta att använda 

mobilen för att betala istället för bankkortet. Detta påverkade också intresset av att börja använda 

mobila betalningssätt på ett negativt sätt. På frågan om varför en deltagare inte är intresserad av att 

sätta sig in i tekniken för mobila betalningssätt gavs svaret:  

 

“Jag har ju ett kontokort som jag använder. Det funkar bra. Jag ser ingen nytta (med mobila 

betalningssätt).” - Intervju 1 
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6 Analys 

I detta avsnitt analyseras den en empiriska data som samlats in, tillsammans med den teoretiska 

bakgrunden. 

 

 

6.1 Relativ fördel 

Bankkort och de mobila betalningssätten upplevs av de deltagande i den här studien fylla samma 

behov, det vill säga betalningar inom handeln. Eftersom bankkorten upplevdes fungera tillräckligt bra 

för detta behov medförde detta att nyttan med mobila betalningssätt minskade. Att kunna lämna 

plånboken hemma och samla alla betalningsmedel på ett ställe var en fördel som identifierades för de 

mobila betalningssätten. Så som det ser ut idag var det dock ingen deltagare som kunde tänka sig att 

lämna plånboken hemma på grund av de begränsningar som identifierats, så denna fördel är i 

dagsläget inte aktuell. Det uppdagades också att så som det ser ut idag skulle det behövas en starkare 

fördel för att motivera övergången till de mobila betalningssätten. Detta antyder att fördelen för de 

mobila betalningssätten inte är tillräcklig för att motivera en adoption så som det ser ut nu. 

 

Det fanns några som upplevde att de mobila betalningssätten var säkrare och därmed hade en relativ 

fördel gentemot kontokort vid exempelvis stöld. Dessutom framkom det att mobila betalningssätt har 

en potential för att vidareutveckla säkerhetsåtgärder vilket också upplevdes som en fördel. Denna åsikt 

delades dock inte av alla, utan det var även de som upplevde att de mobila betalningssätten var utsatta 

för en större risk i och med kopplingen till olika nätverk. De personer som hade denna åsikt ansåg att 

kreditkorten istället hade en relativ fördel gentemot de mobila betalningssätten från en 

säkerhetssynpunkt. 

 

Det framgår att som det ser ut i dagsläget var det få som kunde se vad Rogers (2003) beskriver som en 

relativ fördel för mobila betalningssätt gentemot existerande betalningslösningar och framförallt de 

mer traditionella bankkorten. Åsikterna är varierande och vissa fördelar kan identifieras för de mobila 

betalningssätten, dock har ingen betydande fördel identifierats i denna studie.  

 

Detta kan jämföras med Swish som i studien upplevdes fylla ett annat behov, betalningar mellan 

privatpersoner. Swish upplevdes ha en klar fördel gentemot de äldre sätten att föra över pengar mellan 

privatpersoner. Dock vid betalningar i butik framgick det att mobila betalningssätt upplevs som 

smidigare och bättre än Swish. På grund av att Swish upplevs fylla ett annat behov kan man dock 

argumentera för att de mobila betalningssättens fördel gentemot Swish är någorlunda irrelevant då 

betalningssätten används för olika syften.  
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6.2 Kompatibilitet 

Då alla intervjuade var användare av swish och till viss mån var familjära med kontaktlösa kreditkort 

kan man konstatera att mobila betalningssätt, i vår mening, bygger på kompatibla innovationer. De 

intervjuade personerna känner sig bekväma med att använda swish och därmed konceptet att använda 

mobilen för ekonomiska ärenden och betalningar, vilket också är hur de mobila betalningssätten 

fungerar. Då deltagarna är familjära med närkontaktsskanning via kontokort, vilket är samma 

teknologi som mobila betlaningssätt använder, kan vi påstå att det finns vad Rogers (2003) kallar för 

kompatibla innovationer som de mobila betalningssätten bygger på. Det bör dock nämnas att det finns 

en viss skepticism till närkontaktsskanning rörande tillgängligheten av betalterminaler och säkerheten. 

Vilket kan resultera i att närkontaktsskanning kan ses som en inkompatibel innovation inom dessa 

områden. 

 

Något som identifierades var att hos vissa av de intervjuade så föredrogs bankernas 

betalningsalternativ över tech-bolagens alternativ vilket beskrivs i Förtroende för företagen i empirin. 

Personers värderingar föll i linje med att tech-bolagen inte hade rätt erfarenhet eller förtroende för att 

hantera ekonomiska uppgifter. Det kan då fastställas att idén om att tech-bolag såsom Google, 

Samsung och Apple ska ha kontroll över personer ekonomiska uppgifter inte faller in under 

användares värderingssystem på hur dessa företag arbetar. Däremot fanns ett förtroende till bankernas 

egna lanserade alternativ där användarna vet att det är bankerna som hanterar informationen. Enligt 

Rogers (2003) kan det krävas nya adoptioner som ändrar användarnas värderingssystem innan det kan 

bli en effektiv adoptionsprocess. Detta understryks också av en av de intervjuades åsikt som 

poängterade att bolagen måste marknadsföra om sig om de ska ska upplevas som mer legitima.  

 

I Mallat (2007) identifierades upplevd risk och förtroende hos tjänsteleverantörer som ett centralt 

ämne. Denna studie har identifierat oro angående integritet, transaktionsfel och bekymmer angående 

mobila nätverk, vilka också delas av Mallats studie. Mallat kunde även konstatera att ett förtroende 

hos försäljare, finansiella institutioner och telekom operatörer har en inverkan på användares 

inställning. Utifrån den insamlade empirin kan vi tillägga att ett förtroende hos tech-bolagen eller de 

som lanserar applikationerna också har en inverkan på användarens inställningar. 
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6.3 Komplexitet 

Ingen av de intervjuade var säkra på hur användandet av de mobila betalningssätten faktiskt gick till. 

Därav kan det konstateras att det finns en viss upplevd komplexitet (Rogers, 2003). Denna 

komplexitet kan dock anses vara ganska låg då alla deltagarna var bekanta med idén om 

närkontaktsskanning (blippning) som utgör en stor del av hur betalningssätten fungerar. Eftersom 

deltagarna redan förstår konceptet med närkontaktsskanning borde detta medföra mindre komplexitet 

(än en helt ny teknik) och en snabbare adoption enligt Rogers (2003).  

 

När det kommer till att skaffa de mobila betalningssätten upplevdes processen huvudsakligen som 

intuitiv och enkel, det vill säga att det inte upplevdes som komplext. Det framgick dock av en intervju 

att denna uppfattning inte delas av alla då processen kan anses vara krånglig och därmed uppfylla 

kravet för komplexitet. Denna uppfattning av komplexitet är något som hindrar en snabb adoption av 

tekniken (Rogers, 2003).  

 

Ett annat hinder för en snabb adoption är den upplevda komplexiteten rörande hur tekniken faktiskt 

fungerade invändigt (Rogers, 2003). Denna komplexitet upplevdes kring säkerheten av de mobila 

betalningssätten eftersom deltagarna inte visste hur tekniken fungerade. Även rörande integritet och 

informationsinsamling fanns det en bild av komplexitet då deltagarna inte visste vad för information 

som samlades in och vad den eventuellt användes för.  

 

 

6.4 Testbarhet 

Då ingen av de intervjuade hade testat de mobila betalningssätten kan man anta att mobila 

betalningssätt har en avsaknad av testbarhet. Detta kan understrykas av att intervjudeltagarna som till 

viss mån övervägde adoption hade en osäkerhet rörande exempelvis, hur man skaffar och använder 

applikationen, dess säkerhet eller autentiseringar. Denna osäkerhet hade kunnat minskas genom 

testning av tekniken (Rogers, 2003). Dock är det ett hinder när det kommer till testbarhet rörande 

transaktioner. För att kunna testa måste de koppla ihop med ett bankkonto och genomföra en 

transaktion vilket kan anses som väldigt långdraget och komplicerat. Vi kan därför anta att 

innovationen mobila betalningssätt lider brist på bra testbarhet. Enligt Rogers (2003) resulterar en 

dålig testbarhet i en långsammare adoption av innovationen tillsammans med att användare kvarstår 

som osäkra i sakfrågor som de i andra fall skulle kunnat ta reda på. 
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6.5 Observerbarhet 

När det gäller observerbarheten av mobila betalningssätt i Sverige kan vi konstatera från de 

intervjuade att den är relativt låg. De hade hänt för ett fåtal av de intervjuade att de sett någon använda 

någon av applikationerna någon enstaka gång. I nuläget resulterar detta negativt på en adoption av 

betalningssättet (Rogers, 2003), men då detta är en  ny innovation i Sverige kan det antagas att fler 

personer kommer se betalningssätten användas ju längre in i adoptionsprocessen vi kommer (om 

adoptionsprocessen fortsätter att gå framåt) vilket skulle vara positivt för adoptionen.  

 

 

6.6 Kommunikationskanaler 

Några av deltagarna hade hört talas om de mobila betalningssätten genom telefonen, i form av 

aviseringar eller andra uppmaningar, men dessa hade ignorerat uppmaningarna att installera och testa. 

Detta kan troligtvis förklaras genom att individens uppfattning påverkas mest av personer som är lika 

dem själv och redan har adopterat tekniken (Rogers, 2003). En uppmaning från telefonen är långt från 

att uppfylla detta då telefonen är ett fysiskt ting och inte alls liknar de individer som eventuellt ska 

adoptera de mobila betalningssätten.  

 

Det var få som hade hört talas om de mobila betalningssätten genom någon de känner eller någon 

annan i dess närhet. Endast en person i studien hade blivit uppmanad av en närstående (som själv hade 

adopterat) att börja använda ett mobilt betalningssätt. Denna person som hade förmedlat sin positiva 

utvärdering av tekniken hade ingen påverkan på deltagaren i studien som valde att inte adoptera 

tekniken. Detta trots att det var personens pappa som förmedlade uppmaningen, vilket kan anses vara 

en person som liknar deltagaren själv och som redan har adopterat tekniken och därmed borde ha en 

större chans att påverka adoptionen på ett positivt sätt (Rogers, 2003). Det uppgavs dock att en 

närstående troligtvis har en större chans att påverka en adoption vilket stämmer överens med det 

Roger (2003) säger. I det här fallet verkar denna påverkan dock inte vara tillräcklig för att motivera en 

adoption.  
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6.7 Tid 

Deltagarna i denna studie har, förutom i ett fall, haft en viss förståelse för hur tekniken fungerar och 

därmed uppfyllt det som Rogers (2003) definierar som kunskap. Dock har det visats att denna kunskap 

är låg och att det finns många osäkerhet kring tekniken och hur den fungerar. Det framgick också att 

alla deltagare innan eller under intervjun hade utformat en attityd gentemot tekniken baserat på den 

kunskap de har samlat in, där de flesta hade en negativ inställning. Detta utgör det steg som Rogers 

(2003) kallar för övertalning. Några deltagare hade dessutom gått igenom nästkommande steg, val, 

och bestämt sig för att inte använda tekniken.   

 

Rogers (2003) beskriver denna beslutsprocess som en process där en individ söker information i flera 

steg för att minska osäkerheten rörande innovationen. Den stora osäkerhet som uppmärksammats i 

denna studie skulle kunna förklaras genom att deltagarna är i de tidigare stegen av 

informationsökandet och därmed inte minskat osäkerheten tillräckligt. Vissa deltagare i studien har 

trots (eller på grund av) denna osäkerhet och okunskap fattat beslut att avvisa tekniken. Dessa 

användare skulle enligt Rogers (2003) behöva utsättas för motstridiga meddelanden för att ändra sin 

åsikt om adoptionen. 

  



30 

 

7 Slutsats  

Denna studie har utformats som en kvalitativ fallstudie med syftet att undersöka vilka faktorer som 

påverkar adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige, samt hur dessa faktorer påverkar den 

eventuella adoptionen. Den valda forskningsmetoden har gett en detaljerad insikt i hur svenska 

smartphoneanvändare uppfattar mobila betalningssätt. Svaret på frågorna som försöks besvaras i detta 

arbete har härletts från den insamlade kvalitativa datan från de utförda semi-strukturerade intervjuerna 

tillsammans med Rogers innovationsspridningsteori som ger en förklaring till hur adoptionen och 

spridningen av innovationen (mobila betalningssätt) sker.  

 

 

F1: Vilka faktorer influerar svenska icke-användares adoption av mobila betalningssätt? 

Denna studie har identifierat flertalet faktorer som influerar de svenska icke-användarnas adoption av 

mobila betalningssätt. En faktor som identifierades var att det fanns en okunskap kring hur de mobila 

betalningssätten fungerar, vilket resulterade i en osäkerhet. En annan faktor var den upplevda nyttan 

av mobila betalningssätt där den personliga nyttan ansågs vara otillräcklig, även om viss nytta kunde 

identifieras. Bristen på tillgänglighet av den stödjande infrastrukturen var en annan faktor som 

influerade adoptionen. Säkerhet och risker hos de mobila betalningssätten upplevdes också påverka 

adoptionen. Främst var det aspekterna fysisk säkerhet och nätverkssäkerhet som kunde identifieras. 

Personlig integritet och då främst insamling av personlig information samt vad som görs med denna 

information kan också influera adoptionen. En annan faktor som uppdagades var förtroende för 

företagen bakom betalningssätten. Det visade sig att det till en viss del fanns ett större förtroende för 

bankerna än för tech-bolagen när det kommer till tjänster som berör pengar. Sociala influenser 

uppmärksammades också som en faktor som kan påverka adoptionen, då framförallt närstående har en 

större påverkan än bolagen som ligger bakom betalningssätten. Den sista faktorn som identifierades 

var alternativa betalningssätt och hur de upplevs i jämförelse med de mobila betalningssätten. I den 

här studien förekom många jämförelser med kontokort som upplevdes ha en större nytta än mobila 

betalningssätt. Även jämförelser med Swish förekom, dock uppdagades det att Swish tjänar ett annat 

syfte än de mobila betalningssätten.  
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F2: Hur påverkar dessa faktorer den eventuella adoptionen inom Sverige? 

Utifrån Rogers IDT och inslamdad empiri kan vi fastställa hur de olika faktorerna påverkar en 

adoption i en svensk miljö. Många ansåg att den upplevda nyttan av de mobila betalningssätten var låg 

då de var nöjda med de alternativa betalningssätten som redan används. Detta påverkar den potentiella 

adoptionen negativt. Samtidigt kan vi fastställa att mobila betalningssätt bygger till viss mån på 

kompatibla innovationer som närkontaktskanning och mobila betalningsapplikationer. Denna 

kompatibilitet med alternativa betalningssätt är något som påverkar adoptionen på ett positivt vis. 

Dock fanns det en viss negativ kompatibilitet i form utav det förtroende och värderingssytem som 

medkommer tech-bolagens ansvar hos innovationen och hur detta skiljer sig från alternativa 

betalningssätt.  

 

Majoriteten av de intervjuade ansåg betalningssätten som lätta eller intuitiva att använda. Detta är 

något som antyder en låg komplexitet och är positivt för en potentiell adoption. Dock fanns det en viss 

konsensus om komplexitet av hur betalningssätten fungerar tekniskt vilket resulterade i osäkerhet 

kring säkerhet och integritet. Något som identifierades som bristande var betalningssättens testbarhet. 

Det finns i stort sett inget sätt att testa applikationerna förutom att bli en direkt användare. Detta 

påverkar adoptionen på en negativt vis då det avskräcker användare eller ger inte en möjlighet att 

besvara användares osäkerhet. Vi kan även konstatera att betalningsättets obeserverbarhet var låg, 

vilket är något som påverkar negativt. Olika kommunikationskanaler har olika betydelse för 

adoptionen, där sociala influenser från närstående kan ses ha en positiv påverkan på adoptionen medan 

influenser från tillverkarna har en lägre påverkan.  

 

Den okunskap som identifierades antyder att deltagarna i studien är i ett tidigt skede av en 

informationssökningsprocess. Okunskapen påverkar adoptionen genom att de potentiella användarna 

har begränsat med information att gå på för att övertalas till ett val om användande. För de som ändå 

fattat ett beslut om användande eller icke användande, skapar okunskapen ett utrymme för att bli utsatt 

för ny motstridig information som kan fylla in de luckor som finns i informationen och därigenom 

ändra beslutet angående adoptionen.  
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8 Diskussion 

När tekniken är så pass ny som mobila betalningssätt är i Sverige idag så medför det svårigheter för en 

undersökning. Det har i det här fallet medfört svårigheter i form av att de personer som intervjuats 

under arbetet har haft en viss avsaknad av kunskap inom ämnet och om tekniken. Detta har resulterat i 

att frågor och svar fokuserade mer på generella och abstrakta antaganden och inte på hur användare 

faktiskt upplever ett användande av tekniken. Detta medför dock en viktig aspekt i en 

adoptionsprocess. Då man säkerligen skulle kunna få mer konkreta och specifika slutsaster om man 

intervjuade faktiska användare är det också viktigt att föra dokumentation så här tidigt i 

adoptionsprocessen. Det här arbetet skulle kunna användas som bas eller komplement i en mer 

longitudinell studie som tittar på hela eller delar av adoptionsprocessen i framtiden. 

 

Litteratur som analyserats under arbetet har delat en viss otydlighet eller delad uppfattning av hur de 

definierar olika betalningssätt. Speciellt skillnad mellan definitionen av kontaktlösa och mobila 

alternativ. De båda begreppen var ibland synonyma och syftade ibland på olika saker. På grund av 

detta fick vi tidigt i arbetet ta fram en modell (fig 1.1) som definierade och förklarade de olika 

betalningssättens tekniker och vilka alternativ som passar in under tekniken. Det bör därför diskuteras 

och eventuellt tas fram någon form av standard på hur man ska skilja på dessa betalningssätt så 

missförstånd kan undvikas. 

 

Urvalet av personer till intervjuerna gjordes utifrån ett bekvämlighetsperspektiv. Detta har som 

konsekvens att demografin på urvalet antagligen är relativt lika mellan de olika parterna och 

författarna. Dock så har arbetets fokus inte legat på demografiska skillnader utan på mer abstrakta och 

skiljande åsikter och preferenser. Alla som intervjuades faller även in under de kriterier som angavs i 

del 1.4 (avgränsning).  
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9 Vidare forskning 

Denna studie har utförts då mobila betalningar med NFC/RFID fortfarande är nya på den svenska 

marknaden. Det skulle vara intressant att se studie om hur adoptionen ser ut i ett senare stadie. Detta 

skulle då kunna jämföras med  situationen i nuläget för att se om något har förändrats. 

 

Studien är utförd på ett kvalitativt tillvägagångssätt med ett relativt litet urval. Framtida forskare 

skulle kunna göra en större kvantitativ studie för att se om det som identifierats i denna studie är 

applicerbart på en större befolkning.  

 

Något som framgick i studien var att Swish var ett väldigt uppskattat betalningssätt, det fanns också en 

åsikt om att Swish själva borde införa en funktionalitet för närkontaktsskanning eftersom Swish redan 

har en stor användarbas i Sverige. Det skulle vara intressant att se om fler delar den här uppfattningen 

och vad denna lösning skulle ha för negativa och positiva effekter för det digitala och kontantlösa 

samhället, men även vilka konsekvenser detta kan resultera för dem som redan använder Swish.  

 

En annan intressant aspekt som identifierades men som låg utanför ramen för den här studien var att 

förtroendet för banker och de stora tech-bolagen skilde sig åt och att bankerna till viss del anses ha ett 

större förtroende när det kommer till betalningsapplikationer. Det skulle vara intressant att bedriva en 

studie på vad som påverkar användare att välja ett alternativ utöver det andra och i vilken utsträckning 

detta gäller för den totala populationen.  
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11 Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Introduktion till intervjun 

 

● Vi utför en C-uppsats i systemvetenskap 

● Ämnet vi skriver om är mobila betalningssätt och hur smartphoneanvändare ställer 

sig  till dessa betalningssätt 

○ Det vi är intresserade av är apple pay /samsung pay eller liknande 

■ kontaktlösa mobila betalningar 

● Spelar in intervjun för att förenkla arbetet med att analysera 

○ endast jag som kommer lyssna 

● Allting kommer att anonymiseras 

● Om personen vill kan vi återkoppla när vi sammanställt för att förtydliga / förändra 

något 

 

Inledande frågor 

 

● Vad har du för telefon just nu? 

○ Vad tycker du om den? 

 

● När fick du din första smartphone? 

 

● Vad använder du din telefon mest för skulle du säga? 

 

● Har du någonsin använt telefonen för att betala? 

○ När var senast du betalade med din telefon? 

○ Kan du berätta mer om det? 

○ Hur kommer det sig att du började betala med telefonen? 

 

● Vad vet du om tjänster som Apple Pay/Samsung Pay, eller liknande tjänster? 

○ När hörde du om det först? 

○ Vet du hur de fungerar? 

■ Hur fick du reda på det? (bank / media / socalt?) 

■ Visa film eller nåt? 

○ Vad tycker du om sådana typer av tjänster i allmänhet? 

 

● Tycker du att det finns ett behov för sådana tjänster? 

○ Varför/varför inte? 

 

● Vad använder du för olika betalningssätt idag? 

○ Vad använder du mest? 

 

 

 



39 

 

Frågor om mobila betalningssätt 

 

Frågorna utgår ifrån: Amoroso Donald L, Magnier-Watanabe Rémy (2011). Building a 

Research Model for Mobile Wallet Consumer Adoption: The Case of Mobile Suica in Japan. 

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. vol 7, issue 1 , p94-110 

 

 

Upplevd användbarhet 

● Upplever du mobila betalningssätt som användbara? 

○ Vad är det du anser vara användbart och vad anser du inte vara användbart? 

 

 

Upplevd enkelhet att använda 

● Upplever du att mobila betalningssätt är enkla att använda (inkluderar användning 

och att skaffa tjänsten)? 

○ Vad är det du anser vara enkelt? Vad anser du inte vara enkelt? 

 

 

Stödjande infrastruktur 

● Hur upplever du tillgängligheten av tekniken? 

○ Tillgänglighet av applikationerna 

○ TIllgänglighet av serviceinfrastruturen (terminaler osv) 

 

Upplevd säkerhet och integritet 

● Vad tycker du om säkerheten hos mobila betalningssätt? 

○ Autenticitet - legitima användare 

○ Konfidentialitet - data utbyts bara mellan legitima användare 

○ Icke-förnekande - kan inte förneka inblandelse 

○ Dataintegritet - rätt data skickas 

 

● Vad tycker du om integritet (privacy) hos mobila betalningssätt? 

○ Insamling av för mycket personlig data (av appen) 

○ Personlig data inte skyddad tillräckligt (t.ex. okrypterad DB) 

○ Errors (personlig data som inte stämmer) 

○ Sekundäranvändning (personlig information används till annat) 

 

Upplevd risk 

● upplever du att det finns någon risk med mobila betalningssätt? 

○ vad för risk? 

 

Förtroende 

● Skulle du säga att du har ett förtroende för dessa mobila betalningssätt i nuläget? 

○ Varför / varför inte? 
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Socialt inflytande 

● Finns det några i din närhet / eller några du känner till som använder mobila 

betalningssätt? 

○ påverkar det din inställning till de mobila betalningssätten tror du? På vilket 

sätt? 

○ Hur pratar dom om det? 

○ Konkurrerande märken/banker 

 

 

Attraktivitet hos alternativ 

● Finns det några alternativ till (apple pay/samsung pay etc) som du använder eller 

tycker är “attraktiva”? 

○ varför tycker du det? 

 

 

Avslutning 

 

● Vad skulle få dig att använda apple / samsung pay eller liknande tjänst tror du? 

 

● Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill prata om eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? 

 


