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Sammanfattning 
 

Med utvecklingen av mobilteknik som skett de senare år så har mobile banking blivit en allt 

viktigare kanal och tjänst för bankerna att nå ut till sina kunder. Men i alla länder har inte 

bankkunderna valt att ansluta sig till tjänsten. Då banker lägger ner stora summor pengar på 

att utveckla tjänsten för sina kunder så blir det intressant att undersöka varför det har gått 

bättre för vissa länder i utvecklingen av mobile banking. Den här studien syftar på att 

undersöka varför många svenskar väljer att använda sig av mobile banking. Detta är gjort 

genom enkäter och intervjuer utformade efter Technology Acceptance Model. Enkäterna 

syftar på att besvara svenskars uppfattning av mobile bankig för att sedan jämföra den med en 

tidigare studie om hur malaysier uppfattar mobile banking. Detta då Malaysia är ett land där 

mobile banking inte fått samma genomslag som Sverige. Intervjuerna är till för att nå djupare 

i svenskars val att använda sig av tjänsten och ge mer konkreta exempel på varför de använder 

sig av mobile banking. 

 

Resultat från studien visade att svenskar har en annan riskuppfattning när det kommer till 

mobile banking än vad malaysier har. Vilket bidrar till att svenskar inte ser säkerhet som ett 

problem vid valet att använda sig av tjänsten. Även så var tilläggstjänster som de svenska 

bankerna använde sig av en stor del till att svenskar ansåg att mobile banking skapade ett 

värde för dem. 
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1 Inledning 
 

I denna del presenteras en förklaring till arbetet, vad är det som har drivit oss, vilka 

avgränsningar som gjorts och vad vi förväntar oss att arbetet ska bidra till. 

 

1.1 Introduktion 
 

De senaste åren har ett ökat intresse av att man ska kunna använda sig av sin mobiltelefon för 

att utföra bankärenden växt fram. Att kunna locka användare till denna tjänst som kallas 

mobile banking har banker sett som ett viktigt mål, framförallt för att kunna hänga med i den 

tekniska utvecklingen samt för att kunna öka servicen till sina kunder (Gupta, 2013). I många 

länder i världen har detta skapat en stor våg av användare som ansluter sig till tjänsten. 

Medans tjänsten i andra länder inte haft samma positiva utveckling. 

 

Ett av de länderna där mobile banking slagit igenom är Sverige, som på senare år har blivit ett 

av de ledande länderna, både när det kommer till användning och utveckling. (Ensor, Montez, 

& Wannemacher, 2012). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Mobile banking är en tjänst som kan skapa värde för bankkunder i form av smidigare 

bankärenden och bättre service. Trots fördelarna som mobile banking erbjuder så visar 

rapporter att utvecklingen går långsamt i vissa länder (Lin, 2011), (Cruz, Neto, Muñoz-

Gallego, & Laukkanen, 2010). Då banker lagt ner stora resurser på utveckling av tjänsten är 

det ett problem att kunderna inte väljer att använda mobile banking (Gupta, 2013). 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka varför mobile banking har lyckats i Sverige. Vi kommer 

titta på hur svenskar uppfattar tjänsten och med hjälp av tidigare forskning undersöka om 

deras uppfattning om tjänsten skiljer sig mot ett land där mobile banking inte fått samma 

genomslag. För att sedan undersöka vilka faktorer som är viktigast för svenskars val att 

använda sig av tjänsten. Detta kommer ske genom att använda oss av Technology Acceptance 

Model. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att använda Malaysia som det exempel på ett land där mobile banking inte har 

slagit igenom. Valet har vi gjort då Malaysia har en hög grad av smartphone användare, samt 

att det finns många studier kring varför mobile banking inte slagit igenom i landet och hur 
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malaysier uppfattar mobile banking (“Smartphone penetration hits 63% in Malaysia”, 2014). 

Vilket ligger i linje med den undersökning vi vill göra på svenskar och skapar möjligheten att 

undersöka om svenskars och malaysiers uppfattning om mobile banking skiljer sig . 

 

Vi har gjort valet att bara undersöka från ett användarperspektiv. Vi har fokuserat på hur 

personer uppfattar mobile banking och titta på vilka faktorer som avgör deras val till att 

använda sig av tjänsten. Detta då vi är mer intresserade att undersöka hur personerna uppfattar 

tekniken än att undersöka hur tekniken verkligen ser ut.   

 

1.5 Kunskapsprodukter 
 

Arbetet kommer att presentera hur svenskar uppfattar mobile banking och med hjälp av det 

skapa en teori om varför mobile banking har lyckats i Sverige. Samt ska det även bidra till en 

kunskap om personer från två olika länder där mobile banking har lyckats  kontra inte lyckats, 

har olika uppfattning om vilka faktorer som påverkar deras intentioner till att använda sig av 

tjänsten. Vilket leder till  kunskap som kan användas för vidare forskning inom ämnet.  

 

1.6 Kunskapsintressenter 
 

Vi ser att vårt arbete kan lägga en grund till vidare forskning inom mobile banking. Då det 

finns gott om studier som undersöker varför mobile banking inte lyckats i vissa länder. Men 

det finns en brist på studier som har undersökt från ett användarperspektiv varför mobile 

banking har lyckats i ett land.  

 

1.7 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med del ett; inledningen, här ges det en övergripande blick över de olika 

delarna i uppsatsen. Del två tar upp den modell vi har valt att utgång i vår undersökning. Del 

tre presenterar hur arbetet har gjorts och vilka metoder vi har använt oss av, del fyra 

presenterar den teori som delar av arbetet grundar sig på. I del fem så presenterats empirin 

som sedan analyseras i del sex. Resultatet och slutsatsen återfinns i del sju. Avslutningsvis så 

tas diskussion om arbetet upp i del åtta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 Teoretisk modell 
 

Här presenteras den teoretiska modell och de begrepp inom modellen som vi har valt att 

använda oss av för göra vår undersökning och besvara vår frågeställning. 

 

2.1 Technology Acceptance Model 
 

Technology Acceptance Model (TAM) är en informationssystems teori, som handlar om 

användares intention till att använda sig av ett system, kopplat till hur användaren uppfattar 

systemet. Modellen utvecklades av Fred Davis som en utökning av Theory of Reasoned 

Action för att bättre kunna applicera den på informationssystem (Davis, 1989). Den använder 

sig av två centrala begrepp vilka är Preceived Usefulness (PU) och Preceived Ease of Use 

(PEOU), men har sett många utökningar med begrepp som anses relevanta till det system som 

den ska appliceras på. 

 

Vi gjorde valet att använda oss av TAM framförallt då mycket av den tidigare forskningen 

inom ämnet har använt modellen för att undersöka personers intentioner till att använda sig av 

mobile banking. Vilket ger oss en möjlighet att undersöka om svenskars uppfattning ser 

annorlunda ut mot ett land där mobile banking inte har haft samma genomslag. Samt så är vi 

ute efter svenskars uppfattning av mobile banking vilket modellen passar bra till att besvara. 

 

Utöver modellens central begrepp så valde vi oss att utöka den med Relative Advantages och 

Preceived Risk. Då vi kände att det är två begrepp som passade bra till hur vi ville använda 

oss av modellen. Även då dessa begrepp förekommer i den tidigare studie vi valt att använda 

oss av för att jämföra om svenskars uppfattning av mobile banking ser annorlunda ut 

gentemot malaysiers, vilket öppnar upp för en mer direkt jämförelse. 

 

2.1.1 Preceived Usefulness 

 

Preceived Usefulness definieras som “the degree to which a person believes that using a 

particular system would enhance his or her job performance” (Davis, 1989). Vilket syftar på 

hur en användare uppfattar att det finns fördelar med användning av ett system. Inom mobile 

banking kan Preceived Usefulness få betydelsen, hur tjänsten hjälper kunden att utföra sina 

bankärenden på ett smidigare och mer effektivt sätt (Jeong & Yoon, 2013). Tidigare forskning 

visar att Precevid Usefulness har en betydande relation till om kunden väljer att använda sig 

av mobile banking (Chung & Kwon, 2009). 
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2.1.2 Preceived Ease of Use 

 

Preceived Ease of Use definieras som “the degree to which a person believes that using a 

particular system would be free of effort” (Davis, 1989). Vilket syftar på hur användare 

uppfattar att ett system är enkelt att använda. Precieved Ease of Use i kontexten av mobile 

banking kan peka på att om kunden uppfattar tjänsten som svår att använda så kan det påverka 

kundens attityd till använda sig av tjänsten (Jeong & Yoon, 2013). 

 

2.1.3 Relative Advantages 

 

Relative Advantages syftar på vilka fördelar ett system kan bidra med för en användare. Inom 

mobile banking kan det handla om att tjänsten blir enklare, mer användarvänlig och får kortar 

väntetid (Cheah, Teo, Sim, Oon & Tan, 2011). Så om kunden ser en fördel med att använda 

sig av mobile banking så påverka kundens attityd till användning av tjänsten. 

 

2.1.4 Preceived Risk 

 

Preceived risk kan definieras som “uncertainty about the outcome of the use of the innovation” 

(Gerrard & Cunningham, 2003). Med vilket menas att användare är osäkra på vilken risk det 

finns i att använda sig av ett system. I mobile banking blir det viktigt att titta på detta då 

kundernas riskuppfattning blir högre då tjänsten hanterar pengar. 
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3 Metod 
 

I denna del ges en förklaring till vilken datainsamlings metod vi har valt att använda oss av 

och ger en förklaring till de enkäter och intervjuer som använts för att samla in data. Hur detta 

har gått till och varför vi valt att använda oss av dem.  

 

3.1 Forskningsansats 
 

Vi ser arbetet som en fallstudie, detta då ämnet arbetet berör är så väldigt brett, men då vi valt 

att begränsa ner det till ett specifikt fall. Ett explorativt tillvägagångssätt har också valts då det, 

dels inte gått att hitta fakta kring det sammanhang vi arbetar med. Men också då vi tänker oss 

detta arbete som ett startskott för vidare forskning. 

 

Den kunskap vi ska ta fram syftar på att skapa en förståelse för varför bankkunder i Sverige 

väljer att använda sig av mobile banking. Kunskapen är i detta fall i form av förståelse 

kunskap, detta då vi försöker oss på att förstå ett beteende i ett sammanhang. Sammanhanget 

här blir då mobile banking och beteendet blir svaret på frågeställningen. 

 

3.2 Datainsamling 
 

För att få fram den data som vi behövde för att besvara vår frågeställning så har vi valt att 

använda oss av mixed research methodology, vilket syftar på att blanda en kvantitativ och en 

kvalitativ datainsamling (Venkatesh, Brown, & Bala, 2013). Valet av 

datainsamlingsmetod  gjorde vi då vi ville få det bredare perspektivet från en kvantitativ 

metod och gå djupare i frågan med en kvalitativ metod. När det kom till hur vi vill använda 

oss av mixed research methodology så valde vi oss av ett concurrent tillvägagångssätt, med 

det så menas det att man delar upp studien så att man analyserar den kvantitativa och 

kvalitativa parallellt för att i slutet slå ihop dem (Creswell, 2003). 

 

Den kvantitativa metoden i form av enkäter användes för att besvara hur svenskar uppfattar 

mobile banking. Vilket även är den vanligaste metoden i tidigare forskning inom ämnet där 

TAM används för att analysera data. I och med det kan vi få än bättre uppfattning hur 

svenskar upplever mobile banking i förhållande till människor med andra nationaliteter Som 

öppnar upp för att undersöka om svenskars inställning till mobile banking kan ha inverkan på 

deras val att använda sig utav tjänsten.  

 

För att sedan använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att kunna gå djupare 

i frågan och besvara vilka praktiska anledningar som gör att svenskar väljer att använda sig av 

mobile banking.  
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3.2.1 Enkäter 

 

För att samla kvantitativ data så valde vi att använda oss av enkäter, då vi ville samla så 

många svar som möjligt för att försöka få en mer generell bild på hur en svenskar uppfattar 

mobile banking. Samt att vi lättare ska kunna analysera och jämföra den kvantitativa data med 

studien från Malaysia utifrån TAM. 

 

Utformning 

 

Enkäten utformades på ett sånt sätt att en analys utifrån TAM skulle kunna genomföras. Den 

bestod av 5 delar där den första delen hanterade generella frågor så som ålder, om personen i 

fråga ägde en smartphone och använde sig av mobile banking eller ej. De fyra andra delarna 

syftade på att besvara varsitt begrepp inom TAM som vi valt att använda oss av. Vilket skulle 

göra det möjligt att analysera varje begrepp var för sig. Enkäten riktades både mot användare 

och icke användare av mobile banking. Detta då vi ville få svenskars generella uppfattning om 

mobile banking och inte bara svar från personer som använder sig av tjänsten. 

 

Enkätfrågor 

 

Enkätfrågorna utformades för att besvara hur de olika begreppen i vår TAM modell påverkade 

personens val till att använda sig av mobile banking. För varje del i enkäten så utformades 

frågorna så att vi skulle börja med att få en generell bild över hur personen uppfattade mobile 

banking, för att i slutet av varje del ha en fråga som var direkt relaterade till hur det begreppet 

påverkade personens val av att använda sig av mobile banking. I de generella frågorna 

använde vi oss av en blandning av Ja/Nej frågor och frågor med en skala som svar. I de frågor 

som var direkt relaterade till begreppen så användes en skala om hur mycket begreppet 

påverkade personen i fråga. I frågorna som använde sig av en skala som svar så valde vi att 

använda oss av en jämn skala, detta gjorde vi då vi ville undvika att få neutrala svar, svar i 

mitten av skalan. 

 

Enkätfrågorna finns som en bilaga. 

 

Genomförande 

 

För att samla in svar på vår enkät så lades den upp på ett socialt medium (Facebook) och på 

ett Internetforum (SweClockers). Detta gjorde vi då vi kände att det var det bästa sättet för oss 

att få in så många svar som möjligt från olika grupper av människor. Totalt så lyckades vi 

samla in 49 svar på enkäten. 
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3.2.2 Intervjuer 

 

För att smala in kvalitativ data så använde vi oss av intervjuer. Intervjuerna var utformade på 

ett sådant sätt att vi skulle kunna använda svaren för att gå djupare i analysen och få mer 

konkreta exempel om varför svenskar använder sig av mobile banking. 

 

Utformning 

 

Intervjuerna utformades på ett strukturerat sätt med en samling av öppna frågor (Oates, 2006). 

Kombinationen av ett strukturerat tillvägagångssätt och öppna frågor är valt därför att vi är 

ute efter en skalbar metod. I och med det explorativa tillvägagångssättet som beskrivits 

tidigare var vi från början inte helt säkra på hur många intervjuer som behövde utföras. Så 

med en skalbar metod så var det enkelt  för oss att utföra flera intervjuer vid behov utan att 

annat skulle påverkas allt för mycket. 

 

Ett strukturerat utförande valdes då vi är ute efter ett standardiserat (inom arbetet) utförande. 

Målet är att kunna jämföra och analysera resultatet från intervjuerna på ett sätt. Detta uppnås 

genom att vi som utförande av intervjuerna skall ha den ledande rollen, vilket betyder att det 

är vi som skriver ner det som blir sagt under intervjun, samt att som Oates (2006) skriver om 

strukturerade intervjuer, att den person som blir intervjuad inte skall påverkas av våra åsikter, 

detta uppnås genom det strukturerade arbetssättet där vi enbart läser frågan på ett neutralt sätt. 

 

Intervjufrågor 

 

Intervjufrågorna bestod av öppna frågor därför att vi som den part som utför intervjuerna inte 

riktigt visste vilket typ av svar vi skulle kunna att få, då kunskapen om ämnet kunde variera 

mycket mellan de personer som vi skulle intervjua Det ligger alltså stort fokus på att frågorna 

skall kunna generera det resultat som är tänkt, alltså ett resultat som ska kunna analyseras 

utifrån Technology Acceptance Model (TAM). För att uppnå detta kommer frågorna att 

utformas dels efter dem fem punkter som Oates (2006) tar upp om en frågas utformning, men 

också utefter de punkter som TAM tar upp. Formuläret består således av flera mindre frågor 

än färre större frågor. 

 

Intervjufrågorna finns som en bilaga. 

 

Genomförande 

 

För att hitta personer att intervjua så gick vi ut med en öppen “annons” på ett socialt medium 

(Facebook), där vi frågade efter personer som använde sig av mobile banking och kunde tänka 

sig ställa upp på en intervju. Samt så hörde vi med bekanta till oss om de använde sig av 

mobile banking och kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Totalt så gjordes det 9 

intervjuer. 
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Genomförandet av intervjuerna skedde antingen ansikte mot ansikte eller över Internet. För att 

underlätta för oss själva samt den person som blev intervjuad så höll en av oss i intervjun 

medans den andra skrev ner personens svar, som vi sedan transkriberade. 

 

Intervjun inleddes med en presentation av oss själva, vad syftet var med intervjun och vad 

som kommer ske under intervjun. Så att eventuella frågetecken reddes ut redan ifrån början, 

frågetecken som annars kan riskera att påverka resultatet. 

 

3.3 Dataanalys 
 

Här presenteras det sätt som den insamlade datan kommer att presenteras på. Hur analysen går 

till presenteras för vardera data-insamlingsmetod enskilt under en egen rubrik. 

 

3.3.1 Enkäter 

 

Enkäterna analyserade vi direkt utifrån TAM. Med det så innebär det att vi sökte efter vad för 

relation varje TAM begrepp hade på respondenternas val att använda sig av mobile banking. 

Detta gjorde vi genom att titta på den frågan i varje del som var direkt relaterad till det 

begreppet som just den delen behandlade. Genom att uppmärksamma mönster i svaren är 

målet att analysen ska resultera i vetskapen om begreppet har en positivt, negativ eller 

obetydlig relation till valet att använda sig av mobile banking. 

 

3.3.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna analyserade vi med hänsyn till de TAM begrepp som vi använde oss av i enkäten. 

Här var vi mer ute efter att besvara vilka konkreta anledningar respondenterna hade till att 

använda sig av mobile banking. Vilket skulle ge ett djupare svar för varje begrepp än vad 

enkäterna gav. 
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4 Teori 
 

I denna del ges en förklaring till de begrepp som använts i arbetet. Detta för att ge en djupare 

förståelse i ämnet och tydliggöra för vissa definitioner. 

 

4.1 Mobile Banking 
 

Med det ökande intresse och användandet av mobila enheter som vi har sett växa fram de 

senaste åren, så ställs det nu nya och högre krav på de underliggande 

informationsinfrastrukturerna. Mobiltelefoner har blivit till mer än en enhet vi endast 

använder för att ringa med. De är nu enheter som ska hjälpa oss att vara uppkopplade till den 

tekniska världen som vi lever i. Många av de dagliga uppgifter som man tidigare var tvungen 

att utföra i fysik person, kan nu mobilen hjälpa till att underlätta utförandet av. En av det 

tjänster som har fått en ny innebörd i och med den tekniska utvecklingen är bankärenden. Då 

det tidigare alltid har krävts att man ska besöka banken för att hantera sina pengar. Så kan 

man nu utföra transaktioner på mobiltelefonen vilket har skapat begreppet mobile banking. 

 

Mobile banking, även kallat M-banking och SMS-banking, är en banktjänst som gör det 

möjligt för bankkunder att hålla koll på konto historik, utföra transaktioner och betala 

räkningar genom användandet av en mobiltelefon (Laukkanen, 2007). Tjänsten är först och 

främst utvecklade av banker för att kunna erbjuda sina kunder ett snabbt och enkelt alternativ 

att utföra bankärenden. I och med den växande populariteten så ställs det hårdare krav på 

bankerna av kunderna att underhålla och vidareutveckla tjänsten (Lin, 2011). Därför sker det 

nu en snabb utveckling inom området där nya funktioner introduceras för att locka nya kunder. 

 

4.1.1 Utveckling 

 

Mobile banking introducerades först 1999 av den  holländska banken Paybox (Chirags1, 

2012). Den första typen av mobile banking fick namnet SMS banking som tillät kunderna att 

interagera med banker med hjälp av SMS. SMS banking var uppbyggt av så kallade pull och 

push meddelanden, där push meddelanden var det bankerna skickade till kunderna när t.ex. ett 

uttag från ens bankkonto hade gjorts. Pull meddelanden var när kunderna begärde information 

från banken om ett visst ärende, det kunde t.ex. handla om att kunden vill se sitt bank saldo. 

 

Men i och med den explosionsartade utvecklingen inom mobilbranschen, och framkomsten av 

smartphones med operativsystem som iOS och Andriod, så såg mobile banking stora framsteg 

i funktioner som kunde erbjudas till kunderna. Bankerna fick möjligheten att utveckla egna 

applikationer där de kunde styra vilka tjänster så var tillgängliga för kunderna. Detta har gjort 

att mobile banking har kunnat utvecklas till den tjänsten den är idag. 
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4.2 E-Kort 
 

E-Kort är en tilläggstjänst som bland annat Swedbank erbjuder. Tjänsten bygger på att man 

vid köp över Internet inte ska behöva betala med sitt riktiga kort och genom det avslöja sitt 

kortnummer. Detta är något förhindras och som uppnås genom att användaren har möjlighet 

att skapa ett elektroniskt kort före att den betalar. Dessa kort har vanligtvis en väldigt kort 

giltighetstid och är också unika. Det är endast banken som kan koppla e-kortet med det riktiga 

kortet. (“Swedbank - E-Kort,” 2014) 

 

4.3 Swish 
 

Swish är resultatet av ett samarbete mellan svenska banker, detta samarbete beskrivs som det 

största på 50 år. Swish är en tjänst som bygger på att en användare ska kunna skicka pengar 

till mobilnummer. Detta uppnås genom att en användare beställer tjänsten ifrån sin bank och 

på detta sätt kopplar man sitt mobilnummer med sitt kontonummer. Swish använder sig av 

Mobilt BankID och är genom det lika säkert som Internet och mobilbanken. (“Så fungerar det,” 

2014) 

 

4.4 BankID 
 

BankID är en elektronisk identifikation och är den största av sitt slag i Sverige. BankID 

lanserades först år 2003 och då fanns det ett samarbete med flera banker. Idag så används 

BankID av runt 11 miljoner användare genom 10 olika banker. (“This is BankID - - 

www.bankid.com,” 2014) 

 

4.4.1 Mobilt BankID 

 

Mobilt BankID grundar sig i samma koncept som BankID. Skillnaden ligger i att mobilt 

BankID är utformat för att fungera på mobila enheter. Användningen sker genom att 

användaren laddar ner appen till sin mobila enhet. Därefter behöver man beställa tjänsten 

ifrån sin bank (“Mobile BankID - - www.bankid.com,” 2014). 
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4.5 Tidigare forskning 
 

Här presenteras den studie vi kommer använda oss av för att jämföra med vår undersökning i 

analysen. 

 

 

4.6.1 Malaysia 

 

En studie gjordes 2011 i Malaysia för att undersöka vilka faktorer som påverkade malaysiers 

val till att använda sig av mobile banking (Cheah, Teo, Sim, Oon & Tan, 2011). Studien 

gjordes i syfte att undersöka varför endast 2,50% av mobilanvändare valde att använda sig av 

mobile banking, vilket var en lägre procent än vad analytiker hade förväntat sig. För att 

analysera malaysiers attityd till mobile banking så använde de sig av enkäter där svaren 

analyserades utifrån en utökad version av Technology Acceptance Model (TAM). Begreppen 

som användes i TAM var Preceived Usefulness, Preceived Ease of Use, Social Norms, 

Relative Advantages, Preceived Risk och Personal Innovativness. Detta gjordes genom att 

skapa hypoteser till vad för relation varje begrepp hade för kundernas val att använda sig av 

mobile banking. 

 

Preceived Usefulness 

 

Hypotesen som presenterades i studien var att Preceived Usefulness har en positivt relation till 

användning av mobile banking. Resultat från undersökningen visades stämma överens med 

hypotesen som tagits fram. Om malaysierna ansåg att tjänsten skapade ett värde i from av ett 

bättre sätt att utföra sina bankärenden så var de mer villiga att börja använda sig av tjänsten. 

Detta visar att banker bör lägga fokus på de fördelar kunden ser med mobile banking, vilka 

kan vara lägre kostnad, bättre service och ökad smidighet. 

 

Preceived Ease of Use 

 

Hypotesen som presenterades i studien var att Preceived Ease of Use har en positivt relation 

till användning av mobile banking. Likt Preceived Usefulness visade sig Preceived Ease of 

Use stämma överens med den presenterade hypotesen. Om tjänsten visade sig var enkel att 

använda så att kunder kände sig trygg i användandet, så skulle fler välja att använda sig av 

tjänsten. Slutsatsen om Preceived Ease of Use som gjordes i undersökningen var att banker 

ska sluta se mobile banking som en utökning av internet banking och i och med det utveckla 

det som en egen tjänst vilket kan skapa en tjänst som är enklare att använda med ett bättre 

användargränssnitt. 
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Social Norms 

 

Innebär att åsikter i en persons omgivning kan påverka valet av att använda ett system eller 

inte. Tidigare studier visar att detta har en inverkan på personer när de ska börja använda sig 

av ett nytt system. Hypotesen som togs farm utifrån det var att Social Norms har en positivt 

relation till användning av mobile banking. Men resultat från undersökningen visade att det 

inte påverkade malaysiers val när det kom till att använda mobile banking. En förklaring som 

ges till det är att det kan vara så att sociala normer inte har lika stor betydelse när det handlar 

om ett frivilligt system så som mobile banking. 

 

Preceived Risk 

 

Preceived risk kan ha en stor inverkan på användning av ny teknik, vilket bidrar till att det är 

viktigt att ta hänsyn till då användaren inte alltid har den nödvändiga kunskapen för att avgöra 

om ett system är säker eller inte. I linje med tidigare studier så togs hypotesen fram att 

Preceived Risk har en negativ relation till användning av mobile banking. Resultat från 

undersökningen visade att kunderna uppfattade att det fanns en stor risk med att använda sig 

av mobile banking, vilket stämde överens med hypotesen Därför är det viktigt för banker att 

påvisa att man kan hålla en hög nivå av säkerhet på tjänsten för att förbättra kundens 

uppfattning om risk. 

 

Personal Innovativness 

 

Personal Innovativness är en beskrivning på ett karaktärs drag som är relaterad till tiden det 

tar för en person att börja använda sig av ny teknik. Tidigare forskning visar personer med 

hög innovation har lättare att acceptera ny teknik och sedan börja använda den. Vilket även 

visar sig i reslutat för undersökningen som även bekräftade hypotesen som togs fram att 

Personal Innovativness har en positivt relation till användning av mobile banking. Förslaget 

från studien är att banker ska rikta sin marknadsföring mot denna grupp kunder då denna 

grupp ofta brukar vara trendsättare, vilket kan dra med fler i användandet av mobile banking 

 

Relative Advantages 

 

Hypotesen som togs fram var att Relative Advantages har en positiv relation till användning 

av mobile banking. I undersökningen visade det sig att relativ fördel hade en positivt effekt på 

användning av mobile banking. Om kunden uppfattade att det fanns fördelar med att använda 

sig av tjänsten så var den mer villig att börja använda den, vilket bekräftade hypotesen. 

Banker kan utnyttja detta genom att erbjuda kunden de funktioner som den vill ha, så att 

kunden ser en fördel i att använda sig av mobile banking. 
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5 Empiri 
 

I denna del presenteras resultatet av datainsamlingen. 

 

5.1 Enkäter 
 

Här presenteras resultatet av svaren från enkäten. Resultatet är strukturerat på samma sätt som 

enkäten är. Det vill säga, en del per term från Technology Acceptance Model (TAM). 

 

Totalt så fick vi in 49 svar, där åldern på respondenterna hade ett spann mellan 20-31 år. 

Samtliga som svarade på enkäten använde sig av en smartphone och 88% använde sig av 

mobile banking.  

 

5.1.1 Preceived Usefulness 

 

När det kom till Preceived Usefulness visade det sig att de nästan alla respondenter ansåg att 

det fanns en nytta i att kunna använda sig av mobile banking.  

98% svarade ja på om de ansåg att det fanns en nytta i att kunna kolla banksaldot genom 

mobiltelefonen. Samt så ansåg 88% att det fanns en nytta att kunna betala räkningar och 

100% ansåg att det fanns en nytta att kunna överföra pengar genom mobiltelefonen. 

 

 

 
 

Figur 2. Skulle du använda mobile banking även fast du inte upplevde att det fanns någon nytta i att använda 

det? 

 

På frågorna som syftade på att besvara hur viktigt det var att mobile banking skulle skapa 

nytta i form av förbättrat utförande av bankärenden för personen. Så visade det sig att nästan 

alla respondenterna ansåg att mobile banking förbättrade eller kunde förbättra deras utförande 

av bankärenden (Figur 1). Där även de flesta svarade att det förbättrade mycket. På frågan om 

personen skulle använda sig av mobile banking även om de inte såg något nytta med det, så 

svarade 75% att de inte skulle göra det (Figur 2). 
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Figur 1. Ser du att mobile banking förbättrar/kan förbättra ditt utförande av bankärenden? (1 - Inte alls / 6 - 

Mycket) 

 

5.1.2 Preceived Ease of Use 

 

Den andra delen av enkäten var ämnad åt att ta reda på hur personer uppfattar enkelhet i 

användande i relation till mobile banking. Resultatet av de mer generella frågorna inom denna 

del av enkäten visade att det var mycket viktigt för respondenterna att det skulle vara enkelt 

att utföra bankärenden, även så visade det sig att de ansåg att mobile banking gjorde det 

lättare att utföra bankärenden.  

 

 
Figur 3. Hur uppfattar du att användarvänlighet för mobila bankapplikationer påverkar ditt val att använda sig av 

mobile banking eller ej? (1 - Inte alls / 6 - Mycket) 

 

I frågorna relaterade till hur personen ansåg att användarvänligheten för mobile banking var 

och hur den påverkade dem. Så visade det sig att de majoriteten ansåg att det var enkelt att 

använda sig mobile banking, med några som lade sig mer i mitten mellan svårt och enkelt. På 

den sista frågan och huvudfrågan i delen vilket syfta på att besvara hur viktigt personens 

ansåg att användarvänlighet påverkade deras val att använda sig utav mobile banking eller ej. 

Vilket resulterade i ett blandat svar som lutade mer åt att användarvänligheten var viktig för 

valet att använda sig av mobile banking men det fanns även en stor del som ansåg att det var 

mindre viktigt (Figur 3). 
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5.1.3 Relative Advantages 

 

Den tredje delen som var ämnad att svara om personen ansåg att det fanns fördelar och 

nackdelar vid användning av mobile banking gentemot andra banktjänster och om de 

påverkade valet att använda sig av mobile banking. Resultatet visade att det de flesta av 

respondenterna ansåg att det fanns fördelar med mobile banking, där hela 90% svarade ja på 

frågan. För de som svarade ja på att det fanns fördelar med mobile banking fanns en öppen 

del, där de kunde ge exempel på vilka fördelar de tyckte är viktigaste. Här visade det sig att 

begrepp som enkelhet, snabbhet och tillgänglighet dominerade. 

 

På de två frågor som var direkt relaterade till begreppet Relative Advantages, vilka var hur 

personen ansåg att fördelar och nackdelar påverkade deras val att använda sig av mobile 

banking. Visade det sig att flesta ansåg att det var viktigt att tjänsten bidrog med fördelar för 

att de skulle använda sig utav den (Figur 4). Samt så visade det sig att nackdelar hade en viss 

inverkan på valet att använda sig av tjänsten, men inte lika mycket som fördelar hade. (Figur 

5) 

 

 
Figur 4. Hur viktigt anser du det vara att det finns fördelar med mobile banking för att du ska tänka dig använda 

tjänsten? (1 - Inte alls / 6 - Mycket) 

 

 
Figur 5. Hur påverkar eventuella nackdelar du ser med mobile banking ditt val att använda sig av tjänsten? (1 - 

Inte alls / 6 - Mycket) 
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5.1.4 Preceived Risk 

 

Den fjärde och sista delen av enkäten syftade på att besvara hur personen uppfattade om det 

fanns risker med att använda sig av mobile banking.  

 

Först så frågade vi om personernas riskuppfattning skiljde sig mellan mobiltelefon och datorer, 

vilket visade att 75% upplevde att det inte fanns större risker vid användning av mobile 

banking gentemot att utföra bankärende genom en dator. Dock så svarade 42% att de 

upplevde att mobiltelefon var mindre säker än en dator och 58% svarade att de inte gjorde det. 

 

 
Figur 6. Hur mycket påverkar din upplevelse av risker ditt val till att använda/inte använda mobile banking? (1 - 

Inte alls / 6 - Mycket) 

 

På frågan om personen litade på att banken skötte sin säkerhet så visade det sig att de flesta 

respondenterna litade på sin bank, då hela 88% svarade ja på frågan. Den avslutande frågan 

som syftade på att besvara hur personens riskuppfattning om mobile banking påverkade valet 

att välja att använda tjänsten, så blev det ett utspritt svar över skalan (Figur 6). Dock så lutade 

det något mer mot att riskuppfattning inte hade en stor inverkan på valet att använda sig av 

mobile banking. 
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5.2 Intervjuer 
 

Här presenterar resultatet av intervjuerna, denna del är indelad på samma sätt som 

intervjufrågorna. Det vill säga en underrubrik per kategori av frågor, rubrikerna har samma 

namn som kategorierna. Vardera del inleds med en inledning där det bakomliggande syftet till 

delen presenteras, därefter följer ett sammanställt resultat. 

 

5.2.1 Personen och banken 

 

Denna del av frågeformuläret var ämnad till att ge en bild över personens bankvanor, vilka 

bankärenden är de vanligaste förekommande. 

 

Överföringar mellan konton och att betala räkningar är något som uteslutande alla intervjuade 

sa att deras bankvanor bestod av. Något som enbart nämndes någon enstaka gång var 

betalningar via så kallade e-kort och betalningar genom Swish. 

 

5.2.2 Varför personen började använda mobile banking 

 

Denna del av frågeformuläret var ämnad till att ge en bild över varför personen valde att börja 

använda sig av mobile banking. 

 

Ett samlat beteende hos de intervjuade var att de såg sig själva som att ha börjat använda 

respektive banks tjänst så fort de hörde om den. 

 

Jag började använda mig av tjänsten ganska direkt, hade inga negativa tankar om det. Tyckte det var 

väldigt smidigt. (Intervju 5) 

 

Användningsområdena har sen tidigare i intervjun utvecklats något, ett vanligt förekommande 

beteende nu är framförallt att kolla saldot och föra över pengar, ibland sker överföringarna 

genom Swish. 

 

En brist i bank-applikationerna är avsaknaden att kunna sköta och ha koll på ens aktier och 

fonder, något som få nämnt är en del av deras bankvanor. En annan synpunk var att man 

gärna hade velat kunna koppla ihop bankidentiteter med kontakter på ens egen telefon. 

Slutligen så kom ett par kommentarer kring användargränssnittet, man jämförde gränssnittet 

med det som man hade tillgång till på en dator. 

 

Saknar att konto historiken är mindre detaljerad än vad den är i en internetbank. Skulle vilja kunna se 

fler transaktioner. (Intervju 2) 
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5.2.4 Hur personen ser på mobile banking 

 

Den avslutade delen av frågeformuläret var ämnad till att ge en förståelse kring vilken 

inställning personen har gentemot mobile banking, vilka positiva och negativa delar finns det 

och litar man på banken? 

 

Smidigheten är något som dyker upp som en positiv del kring mobile banking. Samtliga 

nämner olika aspekter kring smidigheten. Framförallt är det att kunna utföra bankärenden 

genom mobilen som nämns, detta gör att man blir ortsoberoende. 

 

Att man inte behöver hålla koll på hur mycket pengar man har på kontot när man är ute och handlar, kan 

fixa det på plats genom att föra över pengar mellan sina konton. (Intervju 5) 

 

När det istället handlar om negativa synpunkter så är det återigen säkerheten som är i fokus. 

Något som sagts tidigare och som dyker upp här igen är tänket kring en bredare anfallsvinkel 

för anfallare. 

 

Säkerheten, tror att det skapas mer utrymme för personer som håller på med att kapa konton och sånt. 

Genom att det blir fler medium att utnyttja det. (Intervju 1) 

 

Men förutom ovanstående tanke är det ett flertal som nämner problem med ifall man skulle 

tappa sin mobil och är fundersamma kring vad som egentligen händer då. Men när det istället 

handlar om förtroendet kring säkerheten gentemot bankerna så finns det en samlad 

uppfattning om att de sköter den, delvis på grund av regulationer och regelverk. 

 

Precis som i tidigare delar när det är smidigheten som framförallt nämnts som en positiv del 

till mobile banking så är det funderingar kring säkerheten som kommer upp när man börjar 

diskutera det negativa. Ett tydligt mönster i svaren är att man ser smidigheten som det positiva, 

men är osäker när det kommer till säkerheten. Man vet inte riktigt vad det är som gäller. I 

slutändan litar man ändå på att respektive bank sköter säkerheten. 
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6 Analys 
 

I denna del kommer analysen av empirin presenteras. Den kommer vara uppdelade på samma 

sätt som i empirin där vi börjar med en analys av svaren från enkäterna för att sedan gå 

djupare i analysen genom att ta hjälp av svaren från de intervjuer som också utfördes. 

 

6.1 Analys av enkäter 
 

Analysen av enkäter kommer är upplagd på samma sätt som empirin för enkäterna. Vardera 

begrepp ifrån TAM modellen behandlas under en enskild rubrik. Tidigare forskning används 

dessutom form av jämförelse, en jämförelse för att se hur den svenska och malaysiska 

uppfattningen skiljer sig. 

 

6.1.1 Preceived Usefulness 

 

Resultat från enkäterna visar att det är viktigt för svenskar att mobile banking ska skapa ett 

värde i form av förbättrat utförande av bankärenden, för att de ska göra valet att använda sig 

av tjänsten. Med det så menas det att för svenskar så har Preceived Usefulness en positiv 

relation till användning av mobile banking. Detta ligger i linje med malaysiers uppfattning om 

Preceived Usefulness. Det är allstå viktigt för både svenskar och malaysier att mobile banking 

bidrar med någon förbättring när det kommer till att utföra bankärenden. Med denna 

vetenskap så kan vi dra slutsatsen att det inte skiljer sig mellan svenskars och malaysiers 

uppfattning om Preceived Usefulness. Vilket gör det möjligt att titta närmare på vilka 

förbättringar som de svenska mobile banking användarna anser är viktigast för deras val att 

använda sig av tjänsten. Med det så kan vi få oss en bild om vad som har gjort att mobile 

banking har lyckats i Sverige och varför många svenskar väljer att använda sig av tjänsten.  

 

6.1.2 Preceived Ease of Use 

 

När det kommer till Preceived Ease of Use visade det sig att svenskar ansåg att det var viktigt 

att det ska vara enkelt att utföra bankärenden. Samtidigt så uppfattade en stor majoritet att det 

var mycket enkelt att använda sig av mobile banking. Dock så visade det sig att när det kom 

till valet att använda sig av mobile banking så var enkelhet och användarvänlighet inte en 

dominerande faktor till svenskars val att använda sig av tjänsten. Detta gör att svaren tyder på 

att Preceived Ease of Use har en svagt positivt relation till svenskars val att använda sig av 

mobile banking.  

 

Om man tittar på studien från Malaysia så visar den att Preceived Ease of Use har en större 

påverkan på malaysiers val att använda sig av mobile banking än vad det har på svenskars val.  
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6.1.3 Relative Advantages 

 

Reslutat för Relative Advantages visade att svenskar såg att det finns fördelar att använda sig 

av mobile banking gentemot andra banktjänster. Det visade också att fördelar hade en stor 

inverkan på valet att använda sig av mobile banking och svenskar ansåg att deras uppfattning 

om vilka fördelar mobile banking bidrar mer påverkade mer än deras uppfattning om vilka 

nackdelar det finns med tjänsten. Med det kan vi dra slutsatsen att Relative Advantages har en 

positiv relation till svenskars val att använda sig av mobile banking. Vilket även var samma 

slutsats som studien från Malaysia kom fram till. Det tyder alltså på att både svenskar och 

malaysier lägger stor vikt på att mobile banking ska skapa någon form av fördel gentemot 

andra banktjänster för att de ska välja att nyttja sig av tjänsten.  

 

6.1.4 Preceived Risk 

 

I svaren för Preceived Risk så visade det sig att svenskar hade en hög tillit till att deras banker 

skötte sin säkerhet för mobile banking. Vilket avspeglas i svaren till frågan om hur de 

påverkades av deras uppfattning om vilka risker som finns vid användning av mobile banking 

och hur det påverkar deras val att använda sig av tjänsten. Svaren tyder på att svenskar inte 

lade en så stor vikt på risker när det kom till valet att använda sig av mobile banking. Med 

detta så visade det att Preceived Risk har en obetydlig relation till svenskar val att använda sig 

av mobile banking. Vilket skiljer sig gentemot studien från Malaysia där Preceived Risk hade 

en negativ relation till malaysiers val att använda sig av mobile banking.  

 

6.2 Analys av intervjuer 
 

Analysen av intervjuerna kommer vara uppdelade efter begreppen från TAM modellen på 

samma sätt som analysen av enkäten. Här kommer vi titta på och analysera vilka fördelar eller 

nackdelar som de intervjuade såg i mobile banking och varför de väljer att använda sig av 

tjänsten. 

 

6.2.1 Preceived Usefulness 

 

Inom ramen för begreppet Preceived Usefulness så svarade de vi intervjua att de framförallt 

ansåg att smidighet är en avgörande faktor för att mobile banking ska skapa ett värde för dem. 

Smidigheten ansåg de skapa nytta i användandet av tjänsten då den förbättrade utförandet av 

bankärenden. Det nämndes framförallt att möjligheten till en friare användning var ett stort 

plus. Friare användning i den form att man inte behöver vara på samma plats för att använda 

sig av tjänsten, utan att man har möjligheten att snabbt utföra de bankärenden vill oberoende 

av den plats man befinner sig. Även tilläggstjänster som Swish och Mobilt BankID nämndes 

som något som bidrar till en smidigare användning, då de hjälper en att utföra bankärenden på 

ett enklare sätt. 
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6.2.2 Preceived Ease of Use 

 

När det handlade om Preceived Ease of Use så ansåg de intervjuade att mobile banking var 

enkelt att använda, vilket bidrog till deras val att nyttja sig av tjänsten. Det nämndes 

framförallt i relation till smidighet, då de ansåg genom att tjänsten var enkel att använda så 

ökade smidigheten för den. Vilket gör det enklare att använda sig av tjänsten när man inte är i 

sitt hem eller har ont om tid. Här nämndes Swish framförallt som ett exempel som gör det 

enklare att föra över pengar till vänner var man än befinner sig. 

 

6.2.3 Relative Advantages 

 

När det kom till Relative Advantages så visade det sig att den fördelen som de flesta tog upp 

var att det fanns fler möjligheter att utföra sina bankärenden på med hjälp av mobile banking. 

Vilket även har nämnts i tidigare delar i form av smidighet som en avgörande faktor till valet 

att använda sig av tjänsten. Här nämndes speciellt Mobilt BankID som en av de största 

fördelar som de såg med mobile banking, då med hjälp av Mobilt BankID så behöver man 

inte ha med sig och använda sig av sin bankdosa när man ska utföra vissa bankärenden. Vilket 

gör tjänsten mer användbar när man inte vistas i sitt eget hem. 

 

6.2.4 Preceived Risk 

 

Från våra intervjuer så visade det sig att de intervjuade hade en viss bild av vilka hot och 

risker som kan finnas vid användning av mobile banking. Detta var dock något de inte tog så 

allvarligt på då de litade på att deras banker skötte säkerheten för tjänsten, samt att ifall det 

skulle bli något fel eller om de blev utsatta för något brott så hade de en tillit att bankerna 

skulle kompensera dem. 
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7 Resultat 
 

I denna del presenterar vi reslutat för vår undersökning och vilka slutsatser vi har kommit 

fram till. 

 

7.1 Slutsats 
 

Från analysen av enkäten så drar vi slutsatsen att när det handlar om svenskars uppfattning av 

mobile banking så skiljer den sig mycket när det kommer till vilken riskuppfattning de har 

gentemot malaysiernas. Malaysierna tar upp risken vid användning av mobile banking som en 

av de stora anledningarna till att inte använda sig av mobile banking, men i svenskarnas fall så 

ser de ingen större risk i att använda sig av tjänsten. Anledning till detta ser vi svaren från 

både våra enkäter och intervjuar där det visar att svenskar har en mycket stor tillit till sina 

banker. Om något fel skulle uppstå med tjänsten så ser de att bankerna kommer åtgärda 

problemet och kompensera sina kunder. Detta ser vi som en viktig del till att svenskar har valt 

att ta till sig och använda mobile banking i en mycket större omfattning. Då riskuppfattning 

kan vara ett av de stora problem som mobile banking kan stöta på i länder.  

 

Även så ser vi att uppfattningen om enkelhet skiljer sig något mellan svenskar och malaysiers 

syn på  mobile banking. Då vår undersökning tyder på att svenskar anser att enkelhet i 

användandet är mindre viktigt vid valet att använda sig av mobile banking än vad malaysier 

gör. Detta tror vi beror på att svenskar ser mer fördelar med att använda mobile banking vilket 

får enkelheten att komma i andra hand. Vi ser också att en förklaring till detta kan vara att 

mobile banking i Sverige har kommit så långt att användarna ser det nästan som en 

självklarhet att det ska vara enkelt att använda. 

 

När vi med hjälp av våra intervjuer tittar efter mer konkreta saker som gör att svenskar väljer 

att använda mobile banking, så visar det sig att smidighet är något som värderas väldigt högt. 

Här nämns tilläggstjänster som Swish och Mobilt BankID som en stor anledning till att 

mobile banking uppfattas som smidigt och enkel att använda. Vilket tyder på att det svenska 

bankerna har lyckats utveckla och använda sig av tjänster som förbättrar deras kunders 

upplevelse av mobile banking. Det nämns inte heller några direkt problem eller brister med 

mobile banking utan det mesta som sägs är direkt positivt till tjänsten. 
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8 Diskussion 
 

I denna del utvärderar vi det egna arbetet, vi diskuterar det vi anser att vi själva gjort bra och 

det som hade kunnat gjorts bättre. 

 

8.1 Modell 
 

Det första man kan prata om är valet att använda sig utav TAM då det tämligen kritiserad 

modell. Den är framförallt kritiserad för att den använder vissa begrepp inte är väldefinierade 

och att respondenters egen uppfattning av t.ex. vad som är användarvänligt används. Detta såg 

vi dock inte som ett stort problem för den undersökning vi valde att göra, framförallt för att 

det vi ville ha ut mer av hur respondenten uppfattade mobile banking mer än hur den tekniska 

produkten fungerade. Även så gjorde vi valet baserat på att mycket av den tidigare forskning 

inom mobile banking har använt sig av TAM. vilket öppnade upp för oss att jämföra reslutat 

på ett mer direkt sätt.  

 

Valet att inte använda sig av TAM begreppen Social Norms och Personal Innovativness som 

studien från Malaysia använde. Gjordes då vi ansåg att det skulle krävas en mycket större 

undersökning för att få relevanta svar på begreppen. Samt att begreppen inte var direkt 

kopplade till mobile banking utan mer generella om hur omgivningen påverkade personen val 

att använda sig av teknik. Vilket vi inte kände var lika relevant för den undersökning vi ville 

göra. 

 

8.2 Metod 
 

Sen så ser vi problemet med antalet svar till enkäten, vi var ju ute efter att få en sådan 

genomsnittlig bild som möjligt. Här hade vi hoppats på fler svar än vad vi nu fick. Men nöjde 

oss ändå med den mängd vi fick in därför att svaren hade en viss variation i sig som ur ett 

statistikt-perspektiv kanske inte tyder på så mycket, men som vi ändå blev nöjda med därför 

att det fanns just en variation.  

 

8.3 Reslutat 
 

Som med alla empiriska undersökningar så finns det faktorer som har påverkat reslutat, att vi 

inte lyckades få fler svar till enkäten ser vi som något som påverkar uppsatsen negativt, ett 

femtiotal svar är för väldigt lite för att man egentligen ska kunna dra några större slutsatser. 

Vi känner nu i efterhand att vi borde letat efter fler kanaler att få ut enkäten genom vilket 

troligtvis skulle öka spridningen i vilka som skulle svarat. Vi tror även att det finns ett 

problem med att ge enkäter som fokuserar på teknik, då det troligtvis lockar mer 

teknikkunniga personer än de mindre teknikkunniga. Detta kan vara orsaken till att alla som 

har svarat på vår enkät använder sig av en smartphone.  
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Sen kan man fundera på hur relevant det är att jämför Sverige och Malaysia då det är två 

väldigt olika länder, men framförallt kulturer som i sig också kan påverka resultatet. Här ser 

vi ändå att tillräckligt mycket likheter inom smartphone utvecklingen mellan länderna för att 

undersökningen ska ge ett intressant svar. 
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10 Bilagor 

 
10.1 Enkätfrågor 
 

1. Inledning 

1. Hur gammal är du? 

2. Använder du dig av en smartphone? 

3. Sköter du några av dina bankärenden på mobiltelefonen? 

2. Nytta 

1. Ser du någon nytta i att kunna kolla banksaldot ifrån mobiltelefonen? 

2. Ser du någon nytta i att kunna betala räkningar genom mobiltelefonen? 

3. Ser du någon nytta i att kunna överföra pengar genom mobiltelefonen? 

4. Ser du någon nytta i att kunna sköta bankärenden genom mobiltelefonen? 

5. Ser du att mobile banking förbättrar/kan förbättra ditt utförande av 

bankärenden? 

6. Skulle du använda mobile banking även fast du inte upplever att det finns 

någon nytta i att använda det? 

3. Användarvänlighet 

1. Är det viktigt att det är enkelt att utföra bankärenden för dig? 

2. Uppfattar du att mobile banking gör det enklare att utföra bankärenden? 

3. Hur svårt/enkelt uppfattar du att mobila bankapplikationer är att använda sig 

av? 

4. Hur uppfattar du att användarvänlighet för mobila bankapplikationer påverkar 

ditt val att använda sig av mobile banking eller ej? 

4. Fördelar 

1. Ser du att det finns fördelar att använda sig utav mobile banking gentemot 

andra banktjänster? 

1. Om Ja, ange ett exempel? 

2. Hur viktigt anser  du det vara att det finns fördelar med mobile banking för att 

du ska tänka dig använda tjänsten? 

3. Hur påverkar eventuella nackdelar du ser med mobile banking ditt val att 

använda sig av tjänsten? 

5. Risker 

1. Upplever du att riskerna är större när man sköter bankärenden genom mobilen 

än om man hade gjort det genom datorn? 

2. Upplever du att en mobiltelefon är mindre säker än en dator? 

3. Litar du på att din bank sköter säkerheten? 

4. Hur mycket påverkar din upplevelse av risker ditt val att använda/inte använda 

mobile banking? 

6. Öppen del 

1. Valfria kommentarer kring mobile banking? 

 



28 
 

 

 

10.2 Intervjufrågor 
 

1. Personen och teknik 

1. Ser du något positivt med ny teknik? 

2. Ser du något negativt med ny teknik? 

3. Ser du några risker med ny teknik? 

2. Personen och banken 

1. Vilken bank har du? 

2. Vilka är de vanligaste bankärenden du utför? 

3. Varför personen började använda mobile banking 

1. Från och med att du blev informerad om mobile banking, hur lång tid dröjde 

det innan du började använda det? 

2. Vilka ärenden sköter du genom mobile banking? 

3. Är det någon typ av ärenden du hade velat utföra mobilt, men som inte går? 

4. Hur personen ser på mobile banking 

1. Vad är det positiva du ser med mobile banking? 

2. Vad är det negativa du ser med mobile banking? 

3. Litar du på att bankerna sköter säkerheten respektive mobil app, om inte: 

varför? 

 


