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Sammandrag 

 
Titel: Bankkort utan pinkod, hiss eller diss? En kvantitativ studie om hur den äldre 

målgruppen upplever nytta och användarvänlighet med bankkort utan pinkod 

Författare: My Hüsing Zetterqvist och Linda Rodziewicz 

År: 2016 

 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka äldre individers (ålder 55+) upplevelse av nytta och 

användarvänlighet vad det gäller bankkort utan pinkod samt om valda externa variabler 

påverkar dessa huvudvariabler och i sådana fall hur. För att se eventuella samband skapades 

en egen modell som består av valda extern variabler: tidigare erfarenhet, upplevd risk, tillit 

och teknofobi samt av huvudvariablerna upplevd nytta samt upplevd användarvänlighet. 

Datainsamling skapades genom enkätundersökning som sändes ut på SPF Seniorernas 

Facebooksida och besvarades av 252 personer.  

 

Resultaten visade att äldre upplever en användarvänlighet med bankkort utan pinkod men 

ingen nytta. Studien visade även att nästan samtliga hypoteser kunde accepteras då samband 

fanns mellan variablerna i studiens analysmodell. Detta gäller inte för sambandet mellan 

variabeln tidigare erfarenhet och huvudvariablerna, då ett klart samband mellan dem inte 

kunde finnas. Upplevd risk och teknofobi hade en negativ påverkan på den upplevda nyttan 

och användarvänligheten medan tillit hade en positiv påverkan på dem.  
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1. Inledning 
Uppsatsen inleds med en bakgrund kring Sveriges väg mot det kontantlösa samhället och 

bankers införande av kontaktlös betalning. Därefter följer en problemdiskussion kring äldre 

individers upplevelse av nyteknologi som avslutas med syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Trots nyligen utgivna svenska sedlar går Sverige mot ett alltmer kontantlöst samhälle. Enligt 

The Guardian (2014) är Sverige det mest kontantlösa samhället i världen. I och med denna 

utveckling har det blivit mer begränsat med möjligheter för kontanta betalningar och det finns 

en växande trend som tyder på att kontanter i större utsträckning inte längre används så som 

vid lokaltrafik, parkeringsavgift och i vissa butiker (Insight Intelligence, 2013). 

 

En bidragande faktor som kan leda till det kontantfria samhället är att det uppstått innovativa 

lösningar som närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC), en teknik för 

kontaktfri kommunikation mellan enheter på korta avstånd. NFC tekniken har skapat ett 

betalsätt där betalmedlet endast är i närheten av en NFC-utrustad terminal för att en 

transaktion ska genomföras (NFC, 2016; Sveriges Riksbank, 2013). Ett kontaktlöst betalkort 

är baserat på denna teknik, där betalkortet enbart behöver hållas vid en kortläsare utan att slå 

in en pinkod för att pengarna ska debiteras (SVT, 2015). 

 

ICA Banken erbjöd 2015 det kontaktlösa betalkortet till sina kunder och kortet kunde då 

nudda intill en terminal. Sedan 18 maj 2015 finns möjlighet att betala med kortet i alla ICA 

butiker. Kortet hålls endast intill kortautomaten och vid köp av ett värde under 250 kronor 

behövs inte någon PIN-kod (ICA Banken, 2016a), av denna anledning kommer denna typ av 

betalkort kallas för bankkort utan pinkod i denna uppsats. Småköp i Sverige genomför ofta 

med kontanter (Sveriges Riksbank, 2013; DN, 2012) och bankkort utan pinkod ska bidra med 

snabbare transaktioner än med andra betalmedel (ICA Banken, 2016a). Målet är att hälften av 

Sveriges transaktioner ska ske genom kontaktlös betalningsteknik år 2017 vid köp för mindre 

summor (SVT, 2015). 

 

ICA Banken är den första svenska banken med att lansera bankkort utan pinkod (Privata 

Affärer, 2015) där de under 2015 bytte ut alla sina kunders betalkort till ett sådant som 
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hanterar kontaktlös betalning (ICA Banken, 2016a). Det finns även andra banker som 

implementerat dessa bankkort utan pinkod i Sverige, bland annat Danske Bank, som skickade 

ut kortet till ett mindre antal kunder något tidigare än ICA Banken (SVD, 2014). Andra 

storbanker är beredda på att erbjuda sina kunder betalkort med likadan funktion inom en snar 

framtid (SVT, 2015).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns mycket litteratur inom teknologiacceptans som förespråkar en negativ relation 

mellan ålder och accepterandet av ny teknologi (Dogruel et al., 2015; Harrison et al., 1992). 

Det finns även forskning som visar på att just den äldre målgruppen känner ett hinder till att 

börja använda ny teknik samt traditionellt har ansetts som icke mottagliga till förändring 

(Tacken et al., 2005; Gilly & Zeithaml, 1985). En annan synvinkel presenteras av Karjaluoto 

et al. (2002) argumenterar för att en individs generella uppfattning av teknologi har en större 

effekt än ålder. Dessutom visar undersökningar från Statistiska centralbyrån (2014) att 76 

procent av de som är mellan åldrarna 55-64 har använt sig av en internetbank, en relativt ny 

teknologi, och av de som är mellan åldrarna 65-74 är motsvarande siffra 65 procent. 

Målgruppen som benämns äldre för denna studie är personer som är 55 år eller äldre. Vilket 

även stämmer överens med tidigare presenterad forskningstudiers avgränsning av ålder. 

 

Enligt Davis et al. (1989) kan den upplevda nyttan och användarvänligheten en person har till 

teknologi påverka dennes attityd och därmed intention att använda produkten. Världen och 

Sverige står inför en åldrande befolkning (OECD, 2003) och företag som introducerar nya 

produkter och tjänster som bankkort utan pinkod bör nå ut även till dessa. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv är det viktigt att även äldre upplever dessa bankkort som nyttiga 

och användarvänliga då detta kan leda till ett större nyttjande av tekniken.  

 

Men vad påverkar egentligen äldres syn på nyttan och användarvänligheten på bankkort utan 

pinkod? Många externa variabler kan ha ett finger med i spelet. Tyder den tidigare 

forskningen om en negativ relation mellan äldre och teknologi (Dogruel et al., 2015; Harrison 

et al., 1992) att äldre har teknofobi? Det vill säga att de känner sig överväldigande av 

teknologi i allmänhet (Sinkovics et al., 2002)? Kan tidigare erfarenhet påverka hur äldre ser 

på kortet? Och finns det en risk med dessa bankkort utan pinkod? Med detta i baktanke 

presenteras uppsatsens syfte och forskningsfråga nedan.  
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

Uppsatsen syfte är att med en enkätundersökning undersöka om personer 55 år och äldre 

upplever en nytta och användarvänlighet med bankkort utan pinkod. Studien ämnar även att 

undersöka om och i sådana fall hur valda externa variabler påverkar den upplevda nyttan och 

användarvänligheten. Uppsatsen ämnar att få svar på följande frågeställningar:  

1. Hur upplevs nyttan och användarvänligheten av bankkort utan pinkod hos individer 55 

år och äldre?  

2. Påverkar variablerna tidigare erfarenhet, upplevd risk, tillit och teknofobi den 

upplevda nyttan och användarvänligheten hos individer 55 år och äldre? Och i sådana 

fall, hur? 

 

2. Kontaktlös betalning och ICA Bankens bankkort utan pinkod 
Kontaktlös betalning är en “smart chip” teknologi där en liten antenn kommunicerar med en 

kortläsare genom radiofrekvens. Dessa “smart chips” kan på ett säkert sätt hantera, lagra och 

ge åtkomst till den data som finns på chippet. Chippet kan, förutom dessa interna funktioner, 

också kommunicera med en kontaktlös läsare (Smart Card Alliance, 2006). En av dessa 

“smart chip” teknologier är Near Field Communication (NFC). NFC finns integrerat i flertal 

former, därbland plast- och kreditkort (NFC, 2016). 

 

Kontaktlös betalning är en betaltransaktion som ej kräver fysisk kontakt mellan betalenheten 

och betalterminalen. Detta är en innovativ teknik som bygger på förändrade processer vid 

hanteringen av betalningar (Sveriges Riksbank, 2013). Kontaktlös betalning är en 

betalningslösning som redan 2006 visade stort uppsving i bl.a. U.S.A. Redan då användes 

betallösningen av bland annat American Express, MasterCard och Visa Contactless (Smart 

Card Alliance, 2006).  

 

Under 2015 blev ICA Banken (genom samarbete med MasterCard) först i Sverige med att 

införa kontaktlösa kortbetalningar genom bankkort utan pinkod. Med denna lansering kunde 

konsumenter betala kontaktlöst i samtliga svenska ICA-butiker (ICA gruppen, 2014). ICA 

Banken ersatte succesivt ut bankkorten hos alla deras kunder under 2015 (ICA Banken, 

2016a).  Med ICA Bankens nya betalkort utan pinkod kan kunder göra småköp under 250 
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kronor genom att svepa förbi kortet vid betalterminalen utan att slå in en pinkod. Vid köp över 

250 kronor fungerar fortfarande den kontaktlösa tekniken men kunden måste slå in sin 

pinkod. På ICA Bankens hemsida går följande uppmaning att läsa: 

 

”Blippa – det nya sättet att betala kontaktlöst. Det går snabbare i kassan. Tryggt och enkelt. 

Betalning och bonus med ett enda blipp.” (ICA Banken, 2016b).  

 

Det finns även ett antal andra banker i Sverige som anammat trenden med kontaktlös 

betalning och bankkort utan pinkod. Danske bank (2014) samt American Express (2016) är 

några utav dem. Storbankerna i Sverige har meddelat att de kommer att införa kontaktlösa 

betalkort för sina kunder inom ett till två år (SVT, 2015).  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket börjar med en redogörelse av huvudvariablerna upplevd nytta och 

upplevd användarvänlighet. Detta följs upp med en beskrivning av tidigare empirisk forskning 

samt motivation till studiens valda externa variabler. Dessa variabler definieras och kapitlet 

mynnar ut i en undersökningsmodell.  

 

3.1 Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet 

Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet är en del av den modell som kallas 

Teknologiacceptansmodellen (TAM) utvecklad av Fred Davis (1989). TAM är ett mått som 

förutser samt förklarar hur individer kommer att acceptera och använda teknologi. En individs 

intention att använda en teknologisk tjänst eller produkt påverkas av ens attityd gentemot 

tekniken. Attityden i sig beror på en persons upplevda nytta och användarvänlighet av en 

produkt/tjänst, som i sin tur beror på externa variabler (Davis et al., 1989). Denna uppsats 

fokuserar på det sistnämnda steget: hur externa variabler påverkar den upplevda nyttan och 

användarvänligheten. 

 

Upplevd nytta definieras huruvida en individ anser att användandet av en teknologi kan 

komma att förbättra dennes arbetsprestation (Davis et al., 1989). Med andra ord hur 

teknologin kan förbättra ens vardag. Enligt TAM modellen är denna variabel mer utmärkande, 
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då en individ endast kommer att ta till sig ny teknik då denne anser att den upplevda nyttan 

finns (Davis et al., 1989). 

 

Upplevd användarvänlighet definieras som den grad till vilken en individ anser att 

användandet av ett system kommer vara fritt från ansträngning att förstå sig på. Det handlar 

om hur svårt eller lätt det är att ta till sig en viss teknik (Davis et al., 1989).  

 

3.2 Tidigare empirisk forskning och kombinationen av externa variabler 

Upplevd nytta och användarvänlighet som beskrivs ovan och som denna studie ämnar att 

undersöka brukar utökas ofta inom forskning med olika kombinationer av externa variabler. 

Externa variabler kan tillexempel vara systemfunktioner, användaregenskaper eller beteenden 

(Davis et al., 1989). Nedan följer en beskrivning av tidigare empirisk forskning som använt 

sig av denna modell och vilka externa variabler de valt att undersöka den upplevda nyttan och 

användarvänligheten med.   

 

Dogruel et al. gjorde år 2015 två studier om äldres användning och acceptans av 3D biografi 

och dataspelssimulationer. I denna studie användes de externa variablerna teknofobi och 

tidigare erfarenhet för att undersöka äldres upplevda nytta och användarvänlighet och även 

attityd med denna teknologi. 

 

Ytterligare forskning av Leong et al. (2013) fastslog vilka variabler som influerar 

anpassningen av NFC-aktiverade mobila betalkort och valde att bland annat använda sig av de 

externa variablerna tillit och tidigare erfarenhet. Lee (2008) forskade om positiva och 

negativa externa variabler som undersöker om kunder använder sig av internetbank eller inte. 

Lee integrerade riskfaktorerna prestationsrisk och finansiell risk i sin forskning som externa 

variabler. Risk förekommer flertal gånger vid liknande studier som denna och Bauer (Bauer, 

1967; refererad i Featherman & Pavlou, 2003) ansåg upplevd risk som nödvändigt att 

inkludera vid denna typ av studier då konsumenter upplever både medveten och omedveten 

risk då uppskattning av en produkt eller tjänst görs vid ett köp eller vid anpassning.  

 

3.3 Studiens externa variabler 

Det märks att människors vanor och upplevelser av teknologi är vanliga forskningsområden 

och det ovan är enbart ett axplock av den empiriska forskning som berör detta. Inför denna 



11	  
	  

undersökning valdes externa variabler baserad på den tidigare empirisk forskning beskriven i 

avsnittet ovan. Dessa externa variablerna kommer sedan definieras och beskrivas i 

teoriavsnitten 3.4 till 3.8. 

 

Variabeln tidigare erfarenhet valdes då bankkort utan pinkod är en nyintroducerad teknik i 

Sverige. Det är därför av intresse att se ifall äldres uppleveser av nyttan och 

användarvänligheten av dessa bankkort ändras då de tidigare har hört talas om eller använt 

bankkortet. 

 

Variabeln upplevd risk ansågs relevant då funktionen att inte behöva slå in sin kod kan kännas 

otryggt. En vanlig fråga på ICA Bankens hemsida angående deras bankkort är just “Hur tryggt 

är det med kontaktlösa kort?” (ICA Banken, 2016c). Det är även på grund av denna 

potentiella otrygga känsla uppsatsen ämnar att undersöka kunders tillit till banken och 

teknikenbakom bankkorten utan pinkod. 

 

Till sist visar tidigare studier att äldre kan vara motvilliga till förändring och ny teknologi. Det 

finns forskning som visar på att just den äldre målgruppen känner ett hinder till att börja 

använda ny teknik samt traditionellt har ansetts som icke mottagliga till förändring (Tacken et 

al., 2005; Gilly & Zeithaml, 1985). Studien ämnar därför att se om äldre känner någon form 

av teknofobi och ifall det har ett samband med den upplevda nyttan och användarvänlighet 

äldre kan känna gentemot bankkorten utan pinkod.    

 

3.4 Tidigare erfarenhet 

Tidigare erfarenhet nämns som en viktig del i ett flertal studier och är den första utökade 

variabeln i undersökningsmodellen. Denna variabel ses som vital att undersöka då äldre 

individer ofta saknar erfarenhet från nya teknologier (Dogruel et al., 2015).  

 

Tidigare erfarenhet av en teknologi påverkar den upplevda nyttan och den upplevda 

användarvänligheten och ju mer erfarenhet en individ har av en viss teknologi, desto mer 

ökad förståelse kommer denna individ att ha om nya teknologier (Karjaluoto et al., 2002). 

Karjaluoto et al. (2002) härleder därmed att en bättre förståelse av en viss teknologi tillåter 

en individ att uppskatta den ökade nyttan tack vare den nya teknologiska förbättringen.  
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I denna studie menas tidigare erfarenhet som användande av ett bankkort utan pinkod samt 

ifall individen i fråga hört talas om bankkortet innan. Eventuellt tidigare erfarenhet bör 

enligt ovanstående teori ha en positiv påverkan på den upplevda nyttan och 

användarvänligheten vilket leder oss till de två första hypoteserna. 

 

H1: Tidigare erfarenhet påverkar positivt på äldres upplevelser av nytta gentemot 

bankkort utan pinkod 

H2: Tidigare erfarenhet påverkar positivt på äldres upplevelser av användarvänlighet 

gentemot bankkort utan pinkod  

 

3.5 Upplevd risk 

Risk, den andra variabeln i undersökningsmodellen, betyder att något oönskat inträffar. 

Risk benämns även inom tekniska sammanhang där det definieras som sannolikheten att 

en omständighet leder till en oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod 

(NE, 2016). 

 

I denna studie används dock termen upplevd risk, som introducerades av Raymond Bauer 

under 60-talet (Bauer; refererad i Stone & Grœnhaug) inom forskning av 

konsumentbeteende. Han ansåg att individers beteenden resulterar i följder som inte går att 

förutse, och dessa kan vara oönskade. Bauer menar att upplevd risk för en individ kan 

innebära negativa konsekvenser, som skulle kunna ske som ett resultat vid användande av 

en produkt eller tjänst. 

 

Inom kunskapsområden som ekonomi och psykologi relateras konceptet risk till 

situationer vid val som involverar resultat som är både möjligt positiva och negativa (ett 

exempel är vid lotteri som medför en möjlighet för antingen vinst eller förlust). Vid 

forskning av upplevd risk inom konsumentbeteende har det dock enbart varit fokus på 

möjligt negativa resultat (Stone & Grœnhaug, 1993). 

 

3.5.1 Riskfaktorer 

En stor del av litteratur inom konsumentbeteende stödjer ett användande av ett flertal 

riskfaktorer för att mäta individers inställning till köp (Featherman & Pavlou, 2003) och 

därmed dess upplevda nytta och användarvänlighet. Tidigare studier som behandlat 
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ämnesområdet upplevd risk inom teknologi har visat att det som påverkade att individer 

inte använde en teknisk tjänst var ett antal faktorer av upplevd risk, en av dessa var 

bristande teknisk funktion (prestationsrisk) (Mattila, 2003). Två riskfaktorer har valts ut 

för denna studie: prestationsrisk och finansiell risk: 

 

3.5.1.2 Prestationsrisk 

Prestationsrisk beskrivs som risken att en produkt/tjänst inte fungerar som den ska och 

därmed misslyckas med att möta de förväntningar en konsument kan ha (Featherman & 

Pavlou, 2003). 

 

3.5.1.3 Finansiell risk 

Finansiell risk beskrivs som det penningvärde som inte bara förknippas med den 

ursprungliga betalningssumman och de efterföljande underhållskostnaderna, den 

förknippas också till risken för bedrägeri i samband med en ekonomisk förlust 

(Featherman & Pavlou, 2003). Exempel på detta kan vara transaktionsfel eller missbruk av 

bankkonto (Lee, 2008). 

 

Riskfaktorerna skapar tillsammans följande hypoteser: 

 

H3: Upplevd risk påverkar negativt på äldres upplevelse av nytta gentemot bankkort utan 

pinkod 

H4: Upplevd risk påverkar negativt på äldres upplevelser av användarvänlighet gentemot 

bankkort utan pinkod 

 

3.6 Tillit 

Tillit, den tredje variabeln i uppsatsens modell, kan förklaras som en tro att en andra part 

kommer att bete sig på ett ansvarstagande sätt och därmed uppfylla en förväntan hos den 

förtroende, utan att utnyttja dennes sårbarheter (Pavlou, 2003). 

 

Tillit kan spela en viktig roll inom finansiella elektroniska transaktioner eftersom 

användare är utsatta för en större risk för osäkerhet samt en känsla av förlorad kontroll 

(Pavlou, 2003, Slade et al., 2015). 
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Pavlou (2003) som forskat inom tillit och risk menar att tillit behövs vid osäkra situationer 

då det vid sådana situationer sker ett antagande av risk och en sårbarhet gentemot pålitliga 

parter. Därmed kan konsumentens tillit beskrivas som en nivå av risk involverat i 

situationen. 

 

En samstämmighet råder bland forskare inom ämnet att tillit är relaterat till en mer positiv 

attityd vilket i sig leder till en positiv inställning gentemot den upplevda nyttan och 

användarvänligheten (Pavlou, 2003). 

 

Inom ramen för denna studie beskrivs tillit som till den graden av vad man tror att själva 

användandet och tekniken samt banken bakom bankkort utan pinkod är trovärdigt och 

tillförlitligt. Pavlou (2003) fann att tillit kan påverka både upplevd nytta samt upplevd 

användarvänlighet. Ett pålitligt informationssystem skulle anses av konsumenter som 

säkert och bekymmersfritt, samt mer enkelt då de inte behöver bry sig om att kontrollera 

situationer (Leong et al., 2013). Detta leder oss till de framtagna hypoteserna om tillit:   

 

H5: Tillit påverkar positivt på äldres upplevelser av nytta gentemot bankkort utan pinkod 

H6: Tillit påverkar positivt på äldres upplevelser av användarvänlighet gentemot bankkort 

utan pinkod 

 

3.7 Teknofobi 

Teknofobi beskrivs som den överväldiga känslan vid användandet av komplexa 

teknologirelaterade produkter. Detta leder ofta till ett mindre öppet sinne gentemot innovativa 

teknologiska framsteg och kan till och med innebära en negativ attityd gentemot dessa 

produkter. När denna tekniska motvillighet övergår till ångest anses personen i fråga lida av 

teknofobi (Sinkovics et al., 2002). 

 

Higgins och Shanklin (1992) har valt att dela upp teknofobin i olika typer och här används tre 

av dessa: 

 

1.      Rädslan för teknologins komplexitet 

2.      Rädslan för snabb föråldring 
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3.      Rädslan för social utstötning 

 

Rädslan för teknologins komplexitet definierat som motviljan till teknologin själv, att inte 

kunna förstå eller använda teknologin. Snabb föråldring är motvilligheten att införskaffa en 

produkt idag, då den snabbt kan bli omodern och ett behov att behöva lära sig en ny produkt 

kan fort uppstå. Rädslan för social utstötning är känslan av negativa sociala signaler vid köp 

av produkter som enligt en individs referensgrupp inte ses som ”rätt” produkt eller märke 

(Higgins & Shanklin, 1992).  

 

I uppsatsens modell innebär teknofobi en negativ syn på upplevda nyttan och 

användarvänligheten av bankkort utan pinkod. Därmed lyder hypoteserna för teknofobi; 

 

H7: Teknofobi påverkar negativt på äldres upplevelser av nytta gentemot bankkort utan 

pinkod 

H8: Teknofobi påverkar negativt på äldres upplevelser av användarvänlighet gentemot 

bankkort utan pinkod 

 

3.8 Undersökningsmodell  

Teoretiska ramverket som presenterats ovan mynnar ut i en egenkomponerad 

undersökningsmodell som kombinerar de valda externa variablerna med den upplevda nyttan 

och användarvänligheten. För att undersöka syftet om och hur externa variabler påverkar den 

upplevda nyttan och användarvänligheten har hypoteser skapats för variablernas relationer. 
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Figur 1 Studiens analysmodell 

 
 

4. Metod 

Följande kapitel kommer att förklara studiens forsknings- och analysmetod samt motivera de 

val som gjorts under undersökningen. Metodavsnittet innehåller även operationaliseringen 

och relevant metodkritik.  

 

4.1 Forskningsmetod 

Studien att undersöka äldres upplevda nytta och användarvänlighet till bankkort utan pinkod 

ses som en förklarande studie. En förklarande studie går ut på att fastslå relationer, 

korrelationer, mellan variabler genom att studera situationer eller problem. Denna studie 

ämnar genom att samla in data undersöka eventuella samband mellan de olika externa 

variablerna och den upplevda nyttan och upplevda användarvänligheten (Saunders et al., 

2012, s.172).  

 

En kvantitativ undersökning för insamling av data har gjorts för att undersöka förhållandet 

mellan variablerna. Den kvantitativa undersökningen ämnar att se på förhållandet mellan de 

valda variablerna och sedan analysera dessa statistiskt (Saunders et al., 2012, s.161-163); med 
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andra ord upplevd nytta och användarvänlighet och de externa variablerna. Kvantitativ 

forskning förknippas med en rad olika metoder för insamling och där bland den valda 

metoden enkätundersökning, som lämpar sig bäst vid förklarande studier (Saunder et al., 

2012, s.144). Enkätundersökningar har en förmåga att generera kvantifierbara data om ett 

stort antal individer som är representativa för en större population på ett standardiserat samt 

systematiskt sätt (Bryman, 1997, s.20). Då syftet är att undersöka upplevelser av äldres nytta 

och användarvänlighet av bankkort utan pinkod anser vi att en kvantitativ undersökning 

lämpas bäst. Även vid tidigare studier (Dougrel et al., 2015; Leong et al., 2013; Lee, 2008) 

som berört liknande ämne har enkätundersökning oftast används och det är en av 

anledningarna till att just sådan har utformats.  

 

Studiemetoden baserades på en enkätundersökning för att kunna samla standardiserad data 

från en omfattande andel respondenter på ett ekonomiskt sätt vid tid- och resursbegränsningar. 

Eftersom enkätundersökningen skedde på egen hand av respondenterna var frågorna tydligt 

formulerade så de uppfattades likadant av alla respondenter(Saunders et al., 2012, s.176-178). 

Enkätsvaren användes sedan för att analysera förhållandet mellan de olika variabler. 

Enkätundersökningar i helhet är en strukturerad metod som kräver att urvalstekniker och 

frågekonstruktion görs innan själva insamlingen av information för att sen kunna bepröva de 

aktuella teorierna (Bryman, 1997, s.118). Enkätundersökningen var i denna uppsats därmed 

bestämd och formulerad i förväg där de valda variablerna, som skulle undersökas, var införda 

i enkäten. 

 

4.2 Urval 

En önskan för denna studie var en målgrupp i Sverige med en ålder på 55 år och äldre. Åldern 

valdes för att kunna jämföra studien med tidigare empiriska undersökningar där 55 år och 

äldre är en vanligt förekommande åldersavgränsning. Även SCB använder denna 

ålderskategori i sin statistik om internetanvändning, som kan läsas mer om i avsnitt 4.5. När 

budget- och tidsbegränsning gör att undersökningar inte kan genomföras på hela den önskade 

populationen är det nödvändigt att göra ett urval (Saunders et al., 2012, s.260). Urvalet i 

denna undersökning gjordes med hjälp av SPF Seniorerna som lade ut enkätundersökningen 

på deras Facebooksida, därmed blev respondenterna de som hade tillgång till denna sida.  
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SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) är en medlemsorganisation riktad till 

pensionärer oavsett ålder i Sverige. SPF är en politiskt samt religiöst obunden organisation 

med 270 000 medlemmar som tar upp äldrepolitik och tillsammans med sina 820 föreningar 

informerar och diskuterar äldrefrågor (SPF Seniorerna, 2015). De har en nära kontakt med 

sina medlemmar genom deras Facebookgrupp på 32 000 medlemmar och hade möjlighet att 

snabbt få ut studiens enkätundersökning på sidan på ett tids- och resurseffektivt sätt. Det kan 

antas att enkäten inte nådde alla SPFs Facebook medlemmar då de flesta kanske inte 

regelbundet loggar in på sina Facebookkonton. De som är inloggade är inte heller garanterade 

att se inlägget från SPF Seniorerna. Trots detta ansågs enkäten nå tillräckligt många 

respondenter för att kunna göra en kvantitativ undersökning. 

 

4.3  Enkätundersökningen 

Enkäten distribuerades som nämnt via SPF Seniorernas Facebookgrupp. Medlemmarna på 

SPF Seniorernas Facebooksida hade även möjlighet att vara med om en utlottning av två 

biobiljetter, detta för att försöka få fler medlemmar att svara på enkäten då incitament kan öka 

andelen respondenter (Bryman, 2011, s.233). Att locka respondenter kan dock ses som oetiskt 

då en viss press kan sättas på människor att svara på enkäten (Saunders et al., 2012, s.237). 

Respondenterna är dock inte tvingade att svara på den och får genom introduktionssidan 

information angående undersökningens syfte och innehåll.  

 

Enkäten inleddes med en introduktion till ämnet bankkort utan pinkod och vad det innebär 

samt att denna undersökning är en del av en kandidatuppsats på Företagsekonomiska 

Institutionen på Uppsalas Universitet. Respondenten svarade sedan på frågor i olika 

omgångar, detta gjordes för att inte utmatta respondenten genom att visa alla frågor på en 

gång.  

 

En deadline för enkätundersökningen sattes ungefär tre dagar efter att enkäten skickades ut. 

Detta för att kunna fortsätta med studien och börja analysera det insamlade materialet. Antalet 

respondenter slutade på 252 stycken. Efter avsnitt 4.3.3 finnes tabell 1: en tabellöversikt av 

enkätundersökningens frågor och vilken variabel frågorna berör. Hela enkätundersökningen i 

dess utgivna form kan ses i Bilaga 1. 
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4.3.1 Enkätundersökningens utformning 

Enkäten utformades med verktyget Google Forms som hjälpte oss att ta fram data från 

respondenterna. Totalt innehöll enkäten 22 frågor. Den första frågan hade svarsmöjligheterna 

“Ja” och “Nej”, den andra frågan om tidigare erfarenhet hade dessutom svarsalternativet “Vet 

ej” och tredje frågan hade svaren “Ja”, “Nej”, “Vet ej” och “Ej använt bankkort utan pinkod 

tidigare”. Resterande frågor besvarades genom att välja en punkt längs en femgradig 

likertskala. Lägst på denna skala som ger låga värden och en negativ syn angående bankkort 

utan pinkod var påståendet “håller inte alls med”, högst på skalan med höga värden och en 

positiv syn på bankkortet utan pinkod var “håller helt med”.  Frågor med värderingsmöjlighet 

används ofta vid samling av en mängd data. Möjliga svar till värdering bör presenteras i en 

vågrät linje då detta är hur respondenter främst bearbetar data. Både negativa och positiva 

påståenden bör inkluderas för att ge respondenten möjligheten att kunna besvara frågan på ett 

säkert sätt (Saunders et al., 2012, s.436).  

 

4.3.2 Pilotundersökning 

Innan enkätundersökningen distribuerades ut utfördes en pilotundersökning. Enkäterna 

skickades för bedömning av validiteten i enkäten som skapats. Pilotstudien testades på 2 

oberoende av varandra individer där ena individen passade in i vår målgrupp och den andra 

var yngre. De tillfrågade uppanades att kommentera enkätens utformning samt frågor. 

Enkäten fick positiv respons av de tillfrågade som inte såg någon otydlighet i frågorna eller 

med utformningen av enkäten och kände oss därmed trygga med att skicka ut enkäten till våra 

respondenter. Under pilotstudien observerades det även hur lång tid enkäten tog att 

genomföra. 

 

4.3.3 Operationalisering 

Inledningsvis svarade respondenten på fråga 1-3 angående sin tidigare erfarenhet av bankkort 

utan pinkod som undersöker hur respondenens tidigare erfarenhet påverkar dess upplevda 

nytta och användarvänlighet. 

Frågorna 4-6 kopplade till den upplevda nyttan som definieras som huruvida en individ anser 

att användandet av ett system kan komma att förbättra dennes arbetsprestation. 
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Frågorna 7-9 ämnade svara på till vilken grad en individ anser att användandet av ett system 

kommer vara fritt från ansträngning att förstå sig på, det som är det teoretiska ramverket för 

upplevd användarvänlighet. 

 

Frågorna 10-17 är kopplade till den upplevda risken av bankkortet utan pinkod. 

Teorisavsnittet upplevd risk delades upp i tre frågesektioner, där den första innefattar risken 

att produkten eller tjänsten inte fungerar som den ska och därmed misslyckas med att uppnå 

nyttan konsumenten eftersträvar i frågorna 10-12. Den andra sektionen med frågorna 13-15 

täcker den ekonomiska risken med ett bankkort utan pinkod som behandlar rädslan för att en 

förlust kan se vid köp av en produkt eller tjänst. Riskavsnittet avslutades med frågorna 16-17 

avseende generell- och allmän risk. Fråga 16 behandlade ett generellt mått av risk som tas 

med i studien för att ha möjligheten till ett bredare perspektiv på risk. Fråga 17 insågs efter 

enkätstudien att den mätte samma sak som frågorna 10-15, därför valdes denna fråga bort. 

Frågorna 18-19 i enkätundersökningen efterfrågade respondentens tillit till bankkort utan 

pinkod. Inom ramen för denna studie beskrivs tillit som till den grad av vad en individ anser 

användandet av bankkort utan pinkod är trovärdig och tillförlitligt. 

 

Enkätundersökningen sista frågor 20-22 avslutades angående respondentens eventuella 

teknofobi som innefattar en rädsla för teknologiska framsteg som delas upp i tre typer i 

teoriavsnittet. Fråga 20 berör rädslan för teknologins komplexitet definieras, fråga 21 

berör rädslan för att bankkortet utan pinkod ska åldras fort och vara omodern snabbt och 

sista frågan, fråga 22, innefattar rädslan för social utstötning. 

 
Tabell 1 Översikt av enkätfrågor 
Variabel Fråge- 

nummer 
Frågor 

Tidigare 
erfarenhet 

1-3 • Har du tidigare hört talas om bankkort utan pinkod? 
• Har du tidigare använt dig av betalkort med denna funktion? 
• Om ja, är det någonting du skulle kunna tänka dig göra igen?  

Upplevd nytta 4-6 • Genom att använda ett bankkort utan pinkod så tror jag att jag 
skulle utföra mina köp snabbare än om jag använde mig av 
kontanter eller bankkort med pinkod 

• Genom att använda ett bankkort utan pinkod så tror jag att det 
skulle bli lättare för mig att utföra mina köp än om jag använde mig 
av kontanter eller bankkort med pinkod 

• Jag anser att användandet av ett bankkort utan pinkod gör mina köp 
smidigare än om jag använde mig av kontanter eller bankkort med 
pinkod   
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Användarvänlighet 7-9 • Bankkortet utan pinkod låter enkelt att lära sig 
• Bankkortet utan pinkod låter enkelt att använda 
• Bankkort utan pinkod låter praktiskt att använda 

Prestationsrisk 10-12 • Jag skulle känna mig säker i att bankkortet utan pinkod fungerar på 
så sätt att rätt summa pengar dras från mitt bankkonto och sätts in 
på butiken konto 

• Jag skulle känna mig säker på att bankkortsterminalen i butiken 
fungerar som den ska och rätt summa pengar dras från mitt 
bankkonto och sätts in på butiken bankkonto   

• Jag skulle känna mig säker i att säkerhetssystemet som finns 
mellan bankkortet utan pinkod och kortterminalen kan skydda 
mina pengar 

Finansiell risk 13-15 • Jag skulle inte oroa mig för att bankkortet utan pinkod kan nudda 
kortterminalen av misstag och därmed dra pengar utan min vetskap 

• Vid användande av bankkort utan pinkod skulle jag inte vara orolig 
över att andra människor kan komma åt mitt konto 

• Jag skulle inte vara orolig över att få ersättning från min bank ifall 
pengar skulle dras från mitt kontokort utan min vetskap eller någon 
annan människa kommer åt mina pengar 

Generell risk 16-17 • Generellt är jag inte skeptiskt gentemot bankkort utan pinkod 
• Generellt utsätter inte bankkort utan pinkod mig för de risker som 

tidigare nämnts i enkäten 

Tillit 18-19 • Jag litar på att tekniken runt bankkort utan pinkod är 
tillförlitligt 

• Jag litar på att tekniken runt bankkort utan pinkod är säkert 

Teknofobi 20-22 • Jag tror att jag skulle förstå mig på bankkort utan pinkod och 
därmed kunna använda det 

• Jag är inte rädd för att lära mig en ny teknik även om den skulle 
snabbt bli omodern och ersättas med en ny imorgon 

• Jag är inte rädd för att min bekantskapskrets skulle tycka negativt 
om att jag använde mig av bankkort utan pinkod   

 

4.4 Analysmetod 

Enkätundersökningens frågor antar olika värden. Det kan ses som att den första frågan om 

tidigare erfarenhet hade dikotoma variabler då de rymmer data för enbart två värden (Ja/Nej). 

Författarna till denna studie valde dock att se på fråga ett som nominalvariabler då fråga två 

och tre definieras som detta. Nominalvariabler består av olika kategorier som inte kan 

rangordnas, och i denna studie består de enkätfrågor som berör variabeln tidigare erfarenhet 

av sådan karaktär. De resterande frågorna är av likertskala. Det finns diskussioner ifall 

likertskala bör omfattas som ordinalavariabler eller kvot-/intervallvariabler. Då författarna till 

denna uppsats anser att avstånden mellan kategorierna är lika stora valde de att behandla 

resterande enkätfrågor som kvot- eller intervallvariabler (Bryman, 2011, s.320-322). 
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Samtliga enkätsvar summerades inom varje frågekategori och medelvärden beräknades, detta 

för att sedan kunna göra statistiska dataanalyser. Samtliga beräkningar gjordes i 

kalkylprogrammet Excel och de statistiska dataanalyserna utfördes i statistikprogrammet 

SPSS. 

 

Innan analys av samband påbörjades gjordes ett validitets- och reliabilitetstest på alla 

enkätfrågor förutom de gällande tidigare erfarenhet då de bestod av nominellavariabler. Detta 

för att se om alla enkätfrågor sedan kunde användas i ett korrelationstest i ett senare skede 

eller inte. Detta gjordes först genom en faktoranalys och sedan Cronbach’s alpha. 

För att undersöka om det fanns ett samband samt hur starkt det är mellan variabeln tidigare 

erfarenhet och upplevd nytta samt upplevd användarvänlighet, behövdes ett samband mellan 

nominalvariabler och kvot- och intervallvariabler undersökas. Dessa samband undersöktes 

genom en korstabell, chi-två och Cramer’s V. För att sedan undersöka om det finns samband 

mellan variablerna upplevd risk, tillit samt teknofobi och upplevd nytta samt upplevd 

användarvänlighet, som är kvot- och intervallvariabler, genomfördes istället 

korrelationsanalyser (Pearson correlation) för uppsatsens valda hypoteser (Bryman, 2011, 

s.325-335). Utifrån de valda hypoteserna har dessa analysmetoder valts för att kunna se hur 

starka sambanden är.  

 

En hypotesprövning av Pearsons genomfördes som sagt för att se om samband fanns. Vi 

utgick från en nollhypotes, som säger att samband saknas mellan variablerna och att slumpen 

bestämmer. Denna nollhypotes ställdes mot en mothypotes om att samband fanns, som 

innebär att slumpen inte styr. Nollhypotesen formulerades utifrån ett antagande att 

korrelationskoefficienten i vår population är noll, mothypotesen formulerades till att 

korrelationskoefficienten var skild från noll. 

 

H0: samband saknas, r = 0 

H1: samband finns, r ≠ 0 

 

I denna hypotesprövning gäller även normalitetskravet att de undersökta variablerna måste 

vara approximativt normalfördelade (Djurfeldt et al., 2011, s.183). 
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4.5 Metodkritik 

Tidigare i metodkapitlet nämns osäkerheten kring hur många respondenter 

enkätundersökningen nådde. Utöver detta finns även ingen garanti att alla respondenter var 55 

år eller äldre då enkäten lades ut på en öppen hemsida där alla människor kan komma åt. Den 

finns även en risk att personer under 55 lockades till att svara på enkätundersökning på grund 

av utlottningen av biobiljett. Med förklaring från både SPFs sida i inlägget där 

enkätundersökningen lades ut och med en tydlig förklaring i introduktionen till 

enkätundersökningen vid öppnande av enkäten att den riktar sig till de över 55 år, gjordes en 

stark insats för att tydliggöra för respondenterna att enkätundersökningen riktade sig till de 

som är 55 år och äldre. 

 

Det kan ifrågasättas att en studie som vill undersöka äldre individers upplevda nytta och 

användarvänlighet av teknologi görs via internet där respondenter använder sig utav en 

hemsida som Facebook och därmed behöver troligen ha en förståelse över Internet och 

datoranvändning. Användning av Internet och datorer kan dock idag ses som en baskunskap 

hos alla äldre vuxna i Sverige inklusive de över 55 år. Enligt statistik framtagen av SCB 

(2014) har 91 procent av de i åldrarna 55-64, 87 procent av de i åldrarna 65-74 och 57 procent 

av de i åldrarna 75-85 tillgång till Internet hemma. Ytterligare statistik visar dessutom att 

enbart 8 procent av de i åldrarna 55-64, 17 procent av de i åldrarna 65-74 och 49 procent av 

de i åldrarna 75-85 aldrig använt Internet. Användande av Internet kan därmed ses som en 

hygienfaktor, ett begrepp taget från Herzbergs (1966) motivationsteori som definierar ett 

grundläggande element, här menat som en grundnivå när det gäller teknik. Att använda ett 

bankkort utan pinkod är däremot inte lika vanligt och bör inte ses som en baskunskap inom 

teknikens värld. Därmed ses inte användandet av respondenter från Internet och Facebook 

som ett hinder för undersökningen. 

 

Organisationer och föreningar som SPF kan även attrahera vissa typer av medlemmar på 

grund av organisationens struktur och värderingar. Detta medför en risk för att urvalet inte är 

representativt för den äldre befolkningen i Sverige. Detta, tillsammans med de ovan nämnda 

faktorerna om mer teknologisk vana och eventuella respondenter under 55 år, kan ge studien 

en felmarginal som bör tas i reflektion vid läsandet av denna studies resultat.  
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5. Resultat 

Kapitlet börjar med studiens validitet samt reliabilitet, till att i nästa skede redovisa ett 

deskriptivt resultat. Sedan går kapitlet in på resultaten från dataanalyserna, genom att visa 

upp tabeller och grafer och förklara dessa i en löpande text. Slutligen framställs studiens 

resultat för uppsatsens valda hypoteser. 

 

5.1 Enkätfrågornas styrka 

För att kunna genomföra analysen måste vi vara säkra på att den insamlade datan är 

användbar. Detta undersöks genom en faktoranalys, för att undersöka om validitet finns, samt 

Cronbach’s Alpha, för att undersöka om reliabilitet finns i enkätfrågorna. Variabeln tidigare 

erfarenhet togs ej med i detta avsnitt då dessa enkätfrågor ej var kodade i likertskala. 

	  

5.1.1 Faktoranalys 

Faktoranalys är en metod för datareducering där det undersöks om ett större antal variabler 

kan summeras ihop genom genom att leta efter grupperingar bland gemensamma 

korrelationer. Analysen används för att se om enkätfrågorna är ställda på ett sätt som 

uppfattas som de ska och är avsedda till, detta för att öka validiteten (Pallant, 2005, s.172). 

Faktorsanalysen visar även om respondenterna är konsekventa i sina svar (Saunders et al., 

2012, s.192). För att undersöka om de frågor som tillhör samma variabler har en inbördes 

korrelation behöver en korrelationsmatris av variablerna ha laddningar där värdet är högre än 

0,3 (Pallant, 2005, s.174). 

 

Resultaten för denna analys syns i bilaga 3. Fem variabler finns med 2-3 frågor vardera som 

testas utifrån en explorativ faktoranalys med inställningen “maximum likelihood”. Vi såg att 

tredje frågan som berörde upplevd användarvänlighet (PEOU) samt första frågan om 

finansiell risk (FR) hade laddningar med ett lägre värde till skillnad från de andra frågorna i 

respektive variabel. Det verkar finnas en inkonsekvens i hur respondenter har tolkat dessa 

frågor. Därmed togs dessa två bort från analysen. 
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Alla frågor, inklusive de bortvalda frågorna, har laddningar högre än 0,3. Efter att ha tagit bort 

ovanstående frågor har varje variabel ungefär lika laddning på sina frågor. Dock så laddar 

vissa frågor dubbelt, det vill säga i andra grupperingar, vilket tyder på att vi har en imperfekt 

faktoranalys. Även om denna anmärkning på att det var fel i vissa variabler gjordes, 

bestämdes det att variablerna måste vara kvar i denna studie för att en analys ska kunna 

genomföras. 

 

Det finns två mätningar till som även de hjälper till att bedöma variablernas lämplighet, 

Bartlett’s test of sphericity och Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Bartletts test bör vara signifikant 

för att faktoranalysen ska anses lämplig och den är det då p < 0.05. KMO’s index varierar från 

0 till 1 där 0.6 är ett ett minimumvärde för en bra faktoranalys (Pallant, 2005, s. 174). 

Bartlett’s test visade ett värde på 0,000 vilket innebär att vår data är lämplig för en 

faktoranalys. En hög KMO upptäcktes på ,933 vilket är över minimumvärdet. Se bilaga 3 för 

dessa värden.   

	  

5.1.2 Cronbach’s Alpha 

Efter att enkätfrågor tagits bort från analysen så användes Cronbach’s alpha för att mäta 

reliabiliteten. Är det så att testets utfall ligger på 0,7 eller högre så tyder det på en 

tillförlitlighet för den variabel det gäller. Med andra ord att det finns en inre stabilitet i de 

utformade påståendena (Pallant, 2005, s.6). 

Tabell 2 Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s α Antal frågor 

Upplevd nytta 0,965 3 

Upplevd användarvänlighet 0,952 2 

Upplevd risk 0,917 6 

Tillit 0,980 2 
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Teknofobi 0,800 3 

 

Alla enkätfrågor som mätte variablerna upplevd nytta, upplevd användarvänlighet, upplevd 

risk, tillit samt teknofobi kan vi se anses som tillförlitliga i tabell 2. Värdena är mycket höga 

för varje variabel, vilket anvser reliabelt. Tillit ser vi mäter 0,98 vilket är högst av alla.  

 

5.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 3 visar antal respondenter från undersökningen samt procentuell fördelning på hur de 

svarat på frågor berörande variabeln tidigare erfarenhet. De tre inledande frågorna angående 

tidigare erfarenhet kodades om för analys där svaret “Ja” fick kod 1 och svaret “Nej” fick kod 

2. I andra frågan kodades även svaret “Vet ej” till 3. Den tredje frågans “Ej använt bankkort 

utan pinkod” fick koden 4. 

Tabell 3 Respondenternas svar angående tidigare erfarenhet 

Tidigare erfarenhet N Ja Nej Vet 
ej 

Ej 
använt 

Inget 
svar 

% 
Total 

1.Har du tidigare hört talas om 
bankkort utan pinkod? 

252 51% 49% 0% - - 100% 

2.Har du tidigare använt dig av 
betalkort med denna funktion? 

252 16% 83% 1% - - 100% 

3.Om ja, är det någonting du skulle 
kunna tänka dig göra igen? 

252 14% 14% 5% 49% 19% 100% 

 

I tabell 3 går att utläsa att 51% av respondenterna, ungefär hälften, har hört talas som 

bankkort utan pinkod innan enkätundersökningen. Vi ser även att till största delen så har 

respondenterna inte använt sig av funktionen då 83% svarade nej.  

 

Efter undersökningen kunde det uppmärksammas att de tre första frågorna inte gick ihop. 

Tredje frågan som berör om respondenterna skulle kunna tänka sig att använda kortet igen 
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(om de redan använt kortet tidigare) uppgav 33% (14% som svarade “Ja”, 14% som svarade 

“Nej” samt 5% som svarade “Vet ej”) ett svar som tyder på att de tidigare har använt kortet. 

Detta trots att enbart 16% angett att de tidigare har använt sig av kortet i fråga två. På grund 

av detta har fråga tre valts bort i analysen i denna undersökning då den uppenbarligen har 

uppfattats fel. 

 

Nedanstående figurer, (figur 2 och 3), visar histogrammen över huvudvariablerna upplevd 

nytta och upplevd användarvänlighet, som utgör en klassificering av kvatitativ data (Djurfeldt 

et al., 2011, s.54). 

Figur 2 och 3 Histogram över medelvärde för upplevd nytta och upplevd användarvänlighet  

 

 

*Perceived usefulness (PU) = upplevd nytta  

**Perceived ease of use (PEOU) = upplevd användarvänlighet 

Vi ser enligt histogrammen att majoriteten av respondenterna har medelvärdet 1 för PU och 

medelvärdet 5 för PEOU. 

 

I nedanstående (tabell 4) återfinns medelvärden samt standardavvikelser för samtliga variabler 

utom variabeln tidigare erfarenhet, som bestod av nominella värden. För värden samt 

procentuell fördelning av varje enkätfråga hänvisas läsaren till bilaga 2. 

Tabell 4 Variablernas medelvärden och standardavvikelser 
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 Medelvärde Standardavvikelse 

Upplevd nytta 2,4 1,47 

Upplevd användarvänlighet 3,7 1,51 

Upplevd risk 2,4 1,50 

Tillit 2,3 1,45 

Teknofobi 3,9 1,44 

 

I tabell 4 kan utläsas att teknofobin gav högst medelvärde på strax under 4 på en femgradig 

likertskala. Därefter kom den upplevda användarvänligheten näst högst med medelvärdet 3,7. 

Standardavvikelsen, som anger spridningen runt medelvärdet (Djurfeldt et al., 2011, s.65) är 

högst på den upplevda användarvänligheten. Ju högre ett värde är för standardavvikelsen, 

desto mer spridda är observationerna (Djurfeldt et al., 2011, s.65). 

Tabell 5 Upplevda riskens medelvärden och standardavvikelser 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Prestationsrisk 2,4 1,49 

Finansiell risk 2,3 1,48 

Generell risk 2,4 1,55 

 

Tabell 5 ovan visar medelvärden fördelade på de tre riskkategorier som fanns med i variabeln 

upplevd risk. I denna uppsats delas riskkategorierna upp i de teoretiskt presenterade 

riskfaktorerna och en generell risk. Då upplevd risk är den enda variabeln bestående av ett 

flertal delar valdes denna uppdelning för att se om de olika riskfaktorerna skildes åt. Det som 

kan utläsas i tabellen är att medelvärdena skiljer sig väldigt lite mellan riskkategorierna, den 

finansiella risken har värderats något lägre än de andra. Vi kan även utläsa att 

standardavvikelsen för generell risk är högst. Höga standardavvikelser visar på att 

observationerna är mer spridda (Djurfeldt et al., 2011, s.65) 
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5.3 Test av samband: tidigare erfarenhet 

Korstabeller presenteras i bilaga 4 och nedan presenteras uträkningarna av chi-två kombinerat 

med Cramer’s V. Korstabulering används för kvalitativa variabler som är variabler på en 

nominalskala (Djurfeldt et al., 2011, s.142-145). Korstabeller ger en överblick och görs för att 

kunna se eventuella samband med Chi-två och Cramer’s V analyser. Chi-två är ett test som 

beräknar hur säker man kan vara på att ett samband mellan två variabler finns. Chi-två 

kombineras med Cramer’s V som används för att se hur starkt ett samband är (Bryman, 2011, 

s.326-335). Cramer’s V antar ett värde mellan 0 och 1 (Djurfeldt et al., 2011, s.149).  

 

Först ut presenteras analysen av korstabellerna (som kan ses i bilaga 4) för tidigare erfarenhet 

och variabeln upplevd nytta. 

 

En uträkning av chi-två (som kan ses i bilaga 5) för den första korstabellen där upplevd nytta 

(PU) mäts mot den första frågan för tidigare erfarenhet “Har du tidigare hört talas om 

bankkort utan pinkod?” visade att den förväntade summan (expected count) var 46,2%. Då 

denna procentsats översteg 20% avläses “likelihood ratio” istället för chi-två vilket gav oss 

signifikansnivån 0,034 (PMC, 2013). Då detta är mindre än 0,05 finns ett samband. Vi avläser 

värdet för Cramer’s V vilket är 0,288 som är ett medelstarkt samband (Real statistics, 2016). 

 

Uträkningen för den andra korstabellen, där upplevd nytta (PU) mäts mot den andra frågan 

kopplad till tidigare erfarenhets “Har du tidigare använt dig av betalkort med denna 

funktion?”, visade även den en förväntad summa med ett högt procentantal. Procenantalet 

64,1% översteg 20% och “likelihood ratio” som då avläses gav signifikansnivån 0,062. Här 

märker vi dock att den uträknade signifikansnivån är över 0,05 vilket tyder på att det inte 

finns ett samband.  

 

Korstabellerna för tidigare erfarenhet och upplevd användarvänlighet går också att finna i 

bilaga 4 och nedan följer chi-två och Cramer’s V analys för dessa. 
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Chi-två analysen (som kan ses i bilaga 5) av den första frågan angående erfarenhet “Har du 

tidigare hört talas om bankkort utan pinkod” och eventuellt samband med upplevd 

användarvänlighet (PEOU) gav en förväntad summa (expected count) på 33,3%. Därför 

avlästes “likelihood ratio” som signifikansnivå med värdet 0,49. Då detta är långt över 0,05 

tyder denna analys på att det ej finns ett samband.  

 

Analysen för den andra korstabellen som berör PEOU och den andra frågan kopplad till 

tidigare erfarenhet “Har du tidigare använt dig av betalkort med denna funktion?” gav istället 

en förväntad summa på 66,7% och en “likelihood ratio” på 0,033. Detta tyder på att det 

faktiskt finns ett samband. Ur tabellen går att avläsa ett Cramer’s V värde på 0,227 som tyder 

på ett medelstarkt samband (Real Statistics, 2015). Samtliga uträkningar för chi-två och 

Cramer’s V finns i bilaga 5.  

 

5.4 Test av samband: upplevd risk, tillit och teknofobi 

För att se samband mellan två kvantitativa variabler beräknades korrelationskoefficienten 

Pearsons r, som är ett mått på styrkan i ett samband (Djurfeldt et al., 2011, s.155). Ett positivt 

samband, även kallat en positiv korrelation, är då höga värden för en variabel motsvaras av 

höga värden för den andra variabeln. Motsvarande gäller även för en negativ korrelation 

(Körner & Wahlgren, 2012, s.154-155). Detta mäts med korrelationskoefficienten. Om 

korrelationskoefficienten antar ett högt värde innebär det ett starkt samband mellan 

variablerna, den antar med andra ord en positiv samvariation. Ju starkare sambandet är desto 

närmare blir koefficienten +1 (för positivt samband) eller -1 (för ett negativt sådant). Ett 

fullständigt samband är då r = +/-1. Varje förändring av ena variabeln leder alltså till exakt 

samma förändring för den andra variabeln. Saknas samband är korrelationskoefficienten 0.  

 

Nedan visas en figur på korrelationer mellan externa variablerna och huvudvariablerna för de 

framtagna hypoteserna. 
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Figur 4 Korrelationsfigur 

 

*P-värdet för samtliga variabler i figur 4 är på 0,000  

Det som visar att samband finns är att signifikansnivån, p-värdet, anger värdet 0. Detta 

innebär att det inte finns någon chans att vi förkastat nollhypotesen när den är sann (Triola, 

2015, s.387). 

 

Det kan utläsas från korrelationsfiguren att alla relationer har ett samband, en positiv 

korrelation syns mellan de externa variablerna och huvudvariablerna. Korrelationen är hög 

och innebär starkt samband för de flesta sambanden.  

 

Det starkaste sambandet syns mellan den upplevda nyttan och den upplevda risken med en 

korrelation på 0,725. Relationen mellan upplevd nytta och teknofobi visade det svagaste 

sambandet med korrelationen 0,425. 

 

För sambanden mellan de externa variablerna och den upplevda användarvänligheten kan 

utläsas att det starkaste sambandet syns mellan den upplevda användarvänligheten och 

teknofobin med en korrelation på 0,723. Relationen mellan upplevd användarvänlighet och 

tillit visade det svagaste sambandet med korrelationen 0,467. 
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5.5 Respondenternas kommentarer 

Då enkäten lades ut på en Facebooksida fanns även en möjlighet för respondenter att skriva 

kommentarer till den utlagda enkäten. Ett flertal visade starka känslor för ämnet och några 

utvalda kommentarer går att läsa nedan:  

 

Några respondenter var positivt inställda till ett bankkort utan pinkod: 

“En helt suverän utveckling av betalning med bankkort.” 

“Jag tycker idén är superbra! Alla dessa koder, usch! Idag har väl de flesta internet och 

dosa, nästan iallafall.” 

 

De flesta kommentarer berörde dock risken kring bankkort utan pinkod: 

“Men kan inte tycka om systemet. När man är gammal och har problem med minnet, balansen 

och annat då är det lätt att tappa kortet. Det betyder att vem som helst kan betala med detta.” 

“Vad är det som säkerställer att en obehörig förhindras använda kortet om det är stulet från 

mig? Detta är ju värre än väskryckning - nu kan ju hela kontot rensas.”  

“Jag har stängt av funktionen på mitt ICA-kort, annars är jag rädd att om jag förlorar kortet 

på Maxi utan att märka det, hinner någon handla på det i flera kassor innan jag kommer dit 

och saknar kortet.” 

“Tänker inte använda. Skulle jag tappa eller glömma mitt kort någonstans är det fritt fram för 

den oärlige att handla ett antal gånger för belopp under 250 kr innan jag hinner stöldanmäla 

kortet …. ” 

 

5.6 Studiens hypoteser 

Tabellen nedan (tabell 6) presenterar en sammanställning av de samband som accepterats eller 

förkastats. Nedanstående antagande gäller fortfarande: 

H0: samband saknas, r = 0 

H1: samband finns, r ≠ 0 
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Vid beräkning av eventuellt samband för tidigare erfarenhet och upplevd nytta samt tidigare 

erfarenhet och upplevd användarvänlighet kunde vi ej konstatera om ett samband fanns då två 

av beräkningarna tydde på det medans de andra två sa att samband saknas. Därför kunde inte 

hypoteserna H1 och H2 accepteras. 

Tabell 6 Studiens hypoteser 

Hypotes Status 

H1: Tidigare erfarenhet påverkar positivt på äldres upplevelser av nytta 
gentemot bankkort utan pinkod 

Förkastas 

H2: Tidigare erfarenhet påverkar positivt på äldres upplevelser av 
användarvänlighet gentemot bankkort utan pinkod  

Förkastas 

H3: Upplevd risk påverkar negativt på äldres upplevelse av nytta gentemot 
bankkort utan pinkod 

Accepteras 

H4: Upplevd risk påverkar negativt på äldres upplevelser av användarvänlighet 
gentemot bankkort utan pinkod 

Accepteras 

H5: Tillit påverkar positivt på äldres upplevelser av nytta gentemot bankkort 
utan pinkod 

Accepteras 

H6: Tillit påverkar positivt på äldres upplevelser av användarvänlighet 
gentemot bankkort utan pinkod 

Accepteras 

H7: Teknofobi påverkar negativt på äldres upplevelser av nytta gentemot 
bankkort utan pinkod 

Accepteras 

H8: Teknofobi påverkar negativt på äldres upplevelser av användarvänlighet 
gentemot bankkort utan pinkod 

Accepteras 

 

6. Analys 

Uppsatsens analys är uppdelad i avsnitt med varje variabel var för sig. I avsnitten diskuteras 

resultat tillsammans med hypotesprövningarna och kopplas ihop med relevant teoretisk 

referensram. 
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6.1 Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet 

Hur upplevs nyttan och användarvänligheten av bankkort utan pinkod hos individer 55 år och 

äldre?  

 

I resultatet ser vi att medelvärdena för frågorna som berör upplevd nytta är nära varandra och 

inget värde är mycket mindre eller större än de andra. Samma gäller för medelvärdena 

beräknade för upplevd användarvänlighet.  

Resultatet ger oss ett gemensamt medelvärde för upplevd nytta som ligger lite under medel. 

Med detta innebär det att de äldre individerna har en ganska svag tro på att bankkortet 

kommer att bidra till ett snabbare och lättare sätt att betala med, istället för med kontanter 

eller bankkort med kod. I histogrammet som berör upplevd nytta ser vi även att majoriteten av 

respondenterna svarade det lägsta värdet 1. Detta tyder på att äldre individer inte upplever 

någon nytta av bankkortet. De kan därmed inte se hur bankkortet skulle förbättra deras 

arbetsprestation och vardag och det är därmed osannolikt att de skulle ta till sig denna nya 

teknik.   

Resultatet visar att det gemensamma medelvärdet för upplevd användarvänlighet ligger 

ganska högt. Detta tyder på att de äldre individerna anser att kortet är enkelt att ta till sig samt 

att använda. Här ser vi i histogrammen att majoriteten av respondenterna svarade ett mycket 

högt värde på 5. Detta säger oss att äldre individer upplever bankkort utan pinkod 

användarvänligt. Äldre anser med andra ord att bankkort utan pinkod skulle vara lätt att förstå 

sig på och ta till sig.  

Ett flertal respondentern lämnade kommentarer på SPF Seniorernas Facebooksida där de 

ställde sig positiva till bankkort utan pinkod. Det kan avläsas att vissa respondenter förstår hur 

bankkort utan pinkod kan komma till nytta. Bland annat anser några att det är en bra 

utveckling av betalning med kort samt att det är skönt att inte behöva minnas en kod eller 

använda sig av kod så ofta. De flesta kommentarer berörde dock det negativa med betalkortet, 

vilket också stämmer överens med det resultat, i medelvärde, som denna undersökning gav. 
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6.2 Tidigare erfarenhetens påverkan på upplevd nytta och användarvänlighet 

Påverkar variabeln tidigare erfarenhet den upplevda nyttan och användarvänligheten hos 

individer 55 år och äldre? Och i sådana fall, hur? 

Beräkningen av eventuellt samband angående tidigare erfarenhet gav intressanta resultat. 

Även om hypoteserna inte kunde accepteras då inget samband sågs mellan upplevd nytta 

och de som tidigare använt kortet samt upplevd användarvänlighet och de som tidigare 

hört talas som kortet fanns andra samband. Ett medel starkt samband kunde ses mellan de 

som tidigare hört talas om bankkort utan pinkod och ifall de upplevde en nytta med kortet. 

Det fanns även ett medel starkt samband mellan de som tidigare använt bankkort utan 

pinkod och en upplevd användarvänlighet.  

 

Detta betyder att tidigare erfarenhet har en viss påverkan. Bland annat att de respondenter 

som hört talas som kortet upplever en större nytta med kortet. Detta kan innebära att en 

större förståelse för teknologin och vad bankkort utan pinkod innebär, ger en större 

förståelse för hur bankkort utan pinkod kan förbättra ens arbetsprestation. Detta i sig kan 

innebära att de som hört talas som kortet tidigare har större sannolikhet att ta sig till den 

nya tekniken. 

 

Liknande gäller att de respondenter som använt sig av bankkort utan pinkod någon gång 

upplever att kortet är användarvänligt. De som använt sig av kortet känner med andra ord 

att bankkort utan pinkod är enkelt att förstå sig på och ta till sig.  

 

6.3 Upplevda riskens påverkan på upplevd nytta och användarvänlighet 

Påverkar variabeln upplevd risk den upplevda nyttan och användarvänligheten hos individer 

55 år och äldre? Och i sådana fall, hur? 

I resultatet syns riskfaktorernas samt den generella riskens medelvärden, som knappt skiljer 

sig från varandra. Enkätfrågorna kopplade till upplevd risk var ställda på så sätt att ju större 

värde som angavs desto mindre risk upplevdes. Medelvärdet för hela variabeln upplevd risk är 

mer lågt än högt (under 3 på en likertskala), vilket innebär att den upplevda risken anses av de 

äldre individerna som ganska hög till bankkort utan pinkod. 
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Korrelationsanalysen visade stark samvariation mellan upplevd risk och upplevd nytta samt 

ett medelstarkt samband mellan upplevd risk och upplevd användarvänlighet. Äldre individers 

upplevda risk angående bankkort utan pinkod har alltså en större påverkan på den upplevda 

nyttan än den upplevda användarvänligheten. Ju mindre den äldre individen upplever att det 

finns risk med bankkort utan pinkod desto mer upplevs nyttan och användarvänligheten, där 

nyttan upplevdes starkare.  

 

Risk som definieras som när någonting oönskat inträffar, efterfrågades i enkäten genom 

skepsis, oro samt säkerhet kring bankkort utan pinkod. Ju svagare skepsis och oro samt ju 

säkrare kortet känns, desto starkare upplevs hur bankkortet ska förbättra respondenternas 

vardag. Desto starkare upplevs även enkelheten att ta till sig bankkortet och använda det, dock 

inte lika starkt som förbättringen av vardagen.  

 

Bland de kommentarer respondenterna lämnat syns det att de känner stor osäkerhet kring 

bankkort utan pinkod, vilket dessutom stämmer överens med medelvärdena för frågorna 

kopplade till upplevd risk. En av de osäkerheter som kommentarerna berör är att kortet inte 

kräver en pinkod vid köp under 250 kronor. Dessa individer verkar känna att risken till att en 

obehörig ska komma åt kortet och utföra ett köp är för stor för att de ska känna sig säkra nog 

att använda bankkortets funktion att betala utan pinkod. Bland kommentarerna syns även att 

en person specifikt slagit av denna funktion på sitt bankkort. En annan respondent har 

kommenterat att kortet specifikt inte är bra för äldre individer, då de kan ha problem med 

minnet och därmed tappa bort kortet. 

 

6.4 Tillits påverkan på upplevd nytta och användarvänlighet 

Påverkar variabeln tillit den upplevda nyttan och användarvänligheten hos individer 55 år 

och äldre? Och i sådana fall, hur? 

I resultatet syns ingen skillnad på medelvärdena av respondenternas svar för vardera fråga 

kopplad till tillit. Medelvärdet är relativt lågt på en likertskala och av det utläses att många 

äldre känner en svag tillit till bankkort utan pinkod. 
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Vi ser en positiv korrelation mellan variablerna, dock syns en starkare samvariation 

mellan tillit och upplevd nytta. Ju mer de äldre individerna anser att bankkortet är 

tillförlitligt och säkert  desto mer ses anses det att bankkortet gör köpen snabbare, lättare 

samt smidigare än om kontanter eller bankkort utan pinkod skulle användas. De ser med 

andra ord hur bankkortet utan pinkod skulle kunna förbättra deras arbetsprestation och 

vardag. Samma gäller för att de äldre ska ta till sig kortet och använda det, samvariationen 

är dock inte lika stor som till den upplevda nyttan.  

 

I resultatet återfinns kommentarer från respondenter som bland annat ifrågasatte vad det är 

som säkerställer att ingen utomstående får tag på kortet och använder det. Detta kan 

kopplas till att de äldre individerna kan känna tvivel och misstro till tekniken runt 

bankkort utan pinkod och inte riktigt litar på den.  

 

6.5 Teknofobins påverkan på upplevd nytta och användarvänlighet 

Påverkar variabeln teknofobi den upplevda nyttan och användarvänligheten hos individer 55 

år och äldre? Och i sådana fall, hur? 

I resultatet syns att teknofobins medelvärden skiljer sig väldigt lite åt och därför finns 

ingen större skillnad mellan frågorna kopplade till teknofobi. Detta visar att de äldre 

individer som medverkade i denna studie känner generellt ungefär lika stor rädsla för 

teknologins komplexitet, snabb föråldring och eventuell social utstötning. Medelvärdet för 

teknofobi ses som ganska högt på en likertskala och genom att se på det kan vi konstatera 

att äldre individer inte känner någon högre form av teknofobi, detta då enkätfrågorna för 

teknofobi ställdes så att ett högt medelvärde gav låg teknofobi. 

 

Ett positivt samband finns mellan teknofobi och upplevd nytta samt teknofobi och 

användarvänlighet. Samvariationen mellan teknofobi och upplevd nytta var lägre i 

jämförelse med sambandet mellan teknofobi och upplevd användarvänlighet som var 

starkt. Korrelationsanalysen visade att ju svagare teknofobi de äldre individerna har 

för  bankkortet desto mer upplevs användarvänligheten samt nyttan.  

 

Därmed påverkar den ångest som kan uppstå vid användande av bankkortet negativt på 

hur väl äldre tror att de kan förstå sig på och ta till sig bankkort utan pinkod. Vi ser även 
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att denna ångest har negativ påverkan på inställningen till att bankkortet utan pinkod kan 

förbättra ens vardag och arbetsprestation, även om detta samband inte är lika stark. 

 

7. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att med en enkätundersökning undersöka om personer 55 år och äldre 

upplever en nytta och användarvänlighet med bankkort utan pinkod. Studien ämnar även att 

undersöka om och i sådana fall hur valda externa variabler påverkar den upplevda nyttan 

och användarvänligheten. 

 
Uppsatsens undersökning av medelvärden och histogram visade att personer 55 år och äldre 

upplevde användarvänlighet men inte nytta med bankkort utan pinkod. 

 

Vidare visade undersökningen att alla samband korrelerade positivt med varandra utom 

sambandet mellan tidigare erfarenhet och den upplevda nyttan samt tidigare erfarenhet och 

den användarvänligheten. Upplevd risk och teknofobi hade negativ påverkan medans tillit 

hade en positiv påverkan på den upplevda nyttan och användarvänligheten. Tidigare 

erfarenhet visade att de som tidigare använt kortet upplever det som användarvänligt och de 

som som tidigare hört talas som bankkort utan pinkod upplever en nytta med det. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har enbart undersökt ett område inom äldres upplevda nytta och 

användarvänlighet gentemot ny teknologi; bankkort utan pinkod. Det kan finnas ett intresse av 

att undersöka äldres upplevelser inom andra områden av ny teknologi och bankvärldens 

framfart.  

Uppsatsen undersökte dessutom enbart laddningar och samband mellan de externa variablerna 

(tidigare erfarenhet, upplevd risk, tillit och teknofobi) och upplevd nytta och upplevd 

användarvänlighet. Då detta kan ses som en början av TAM modellen kan även övriga 

laddningar inom modellen vara intressanta att undersöka. Tillexempel kan man undersöka hur 

äldres upplevelse av nytta och användarvänlighet i sig påverkar deras attityd.    
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Till sist finns en möjlighet att undersöka vad som nu kan ske från bankernas håll för att 

försöka påverka och förbättra äldres upplevelse av dessa bankkort utan pinkod för att få fler i 

denna åldersgrupp att använda tjänsten.  



40	  
	  

9. Referenslista  
American Express, 2016. “Gör vardagsinköpen kontaktlöst. Enklare och snabbare.” Hämtad 
13 januari, 2016, från https://www.americanexpress.com/se/content/membership-
benefits/contactless/contactless.html 
	  

Bauer, R., 1967. Consumer behavior as risk taking. In: Cox, D. (Ed.), Risk Taking and 
Information Handling in Consumer Behavior. Harvard University Press, Cambridge, MA 
	  

Bryman, A. 1997. “Vad är kvantitativ forskning?” och “Debatten om kvantitativ kontra 
kvalitativ forskning” i Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur. pp. 20-55, 112-147. 
	  

Bryman, A. 2011. “Enkäter” och “Kvantitativ dataanalys” i Samhällsvetenskapliga metoder. 
Stockholm: Liber.  pp. 227-241, 314-339. 
	  

Dagens nyheter, 2012. “Samhälle utan sedlar”. Hämtad 13 januari, 2016, från 
http://www.dn.se/ekonomi/samhalle-utan-sedlar/ 
	  

Danske Bank, 2014. “Danske Bank först ut med kontaktlöst kort”, pressmeddelande, 10 
december 2014, Sverige: Danske Bank Group.  
	  

Davis, F. D. 1989. "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 
information technology", MIS quarterly, pp. 319-340. 
	  

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., Warshaw, P. R. 1989. “User acceptance of computer technology: 
A comparison of two theoretical models”, Management Science, vol. 35, no. 8, pp. 982–1003. 
	  

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). “Bivariat analys”,“Statistiskt signifikant? 
Om sambandstest och hypotesprövning”, “Chi2-test av oberoende i korstabeller (Fall 1)” och 
“Test av sambandet mellan två kvantitativa variabler (Fall 3)” i Statistisk verktygslåda 1: 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
	  

Featherman, M.S. & Pavlou, P.A. 2003. “Predicting e-services adoption: a perceived risk 
facets perspective”, International Journal of Human- Computer Studies, vol. 59, no. 4, 
pp.451- 474. 
	  

Gilly M.C. & Zeithaml V.A. 1985. “The Elderly Consumer and Adoption of 
Technologies”,  Journal of consumer research, vol. 12, no. 3, pp. 353-357.  



41	  
	  

	  

The Guardian, 2014. “Welcome to Sweden – the most cash-free society on the planet”. 
Hämtad 13 januari, 2016, från http://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/welcome-
sweden-electronic-money-not-so-funny  
Herzberg, F. 1966. Work and the nature of man, Oxford, England: World Pub. Co.  
	  

Higgins, S.H. & Shanklin, W.L. 1992. "Seeking Mass Market Acceptance for High-
Technology Consumer Products", Journal of Consumer Marketing, vol. 9, no. 1, pp.. 5-14. 
	  

ICA Banken, 2016a, “Blippa – Det nya sättet att betala kontaktlöst”. Hämtad 3 januari, 2016, 
från https://www.icabanken.se/aktuellt/nyheter/kontaktlosa-betalningar/  
	  

ICA Banken, 2016b. ”Kontaktlösa betalningar”. Hämtad 3 januari, 2016, från 
https://www.icabanken.se/kundservice/kontaktlosa-betalningar/ 
	  

ICA Banken, 2016c. “Frågor och svar om kontaktlösa betalningar”. Hämtad 3 januari, 2016, 
från https://www.icabanken.se/fragor-och-svar/kontaktlosa-betalningar/  
	  

ICA Gruppen. 2014. ”ICA öppnar upp för kontaktlösa kortbetalningar”, pressmeddelande, 9 
december, 2014, Solna: ICA Gruppen AB. 
	  

Karjaluoto, H., Mattila, M. & Pento, T. 2002. "Factors underlying attitude formation towards 
online banking in Finland", International Journal of Bank Marketing, vol. 20, no. 6, pp. 261-
272. 
	  

Körner, S. & Wahlgren, L. 2012. “Regression och korrelation” i Praktisk statistik. Lund: 
Studentlitteratur. pp.151-179. 
	  

Lee, M. 2008. “Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM 
and TPB with perceived risk and perceived benefit”, Electronic Commerce Research and 
Applications, vol. 8, no. 3, pp. 130-141. 
	  

Leong, L., Hew, T., Tan, G.W. & Ooi, K. 2013, "Predicting the determinants of the NFC-
enabled mobile credit card acceptance: A neural networks approach", Expert Systems With 
Applications, vol. 40, no. 14, pp. 5604-5620. 
	  

Mattila, M. 2003. “Factors affecting the adoption of mobile banking services”, Journal of 
Internet Banking and Commerce, vol. 8, no. 1. 
	  



42	  
	  

Nationalencyklopedin, 2016b. “Risk”. Hämtad 3 januari, 2016, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/risk  

Near Field Communications, 2016. “How NFC Works”. Hämtad 13 december, 2015, från 
http://www.nearfieldcommunication.org/how-it-works.html 
	  

OECD. 2015. Ageing and Employment Policies Sweden. OECD Publishing.   
Pallant, J. 2005. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for 
Windows (Version 12). Sydney: Allen & Unwin. 
	  

Pavlou, P.A. 2003. “Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and 
Risk with the Technology Acceptance Model”, International Journal Of Electronic 
Commerce, vol. 7, no. 3, pp. 101-134. 
	  

Privata Affärer, 2015. “Snart kan du betala med kontaktlösa kort”. Hämtad 13 januari, 2016, 
från http://www.privataaffarer.se/nyheter/snart-kan-du-betala-med-kontaktlosa-kort-769441 
	  

PubMed Central, 2013. “The Chi-square test of independence”. Hämtad 13 januari, 2016, från 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900058/  
	  

Real Statistics, 2016. “Effect Size for Chi-square Test”. Hämtad 13 januari, 2016, från 
http://www.real-statistics.com/chi-square-and-f-distributions/effect-size-chi-square/  
	  

Sinkovics, R.R., Stöttinger, B., Schlegelmilch, B.B., Ram, S. 2002. “Reluctance to use 
technology-related products: Development of a technophobia scale.”, Thunderbird Int. Bus. 
Rev. 44, pp.477–494.  
	  

Slade, E.L., Dwivedi, Y.K., Piercy, N.C. & Williams, M.D. 2015. "Modeling Consumers’ 
Adoption Intentions of Remote Mobile Payments in the United Kingdom: Extending UTAUT 
with Innovativeness, Risk, and Trust", Psychology & Marketing, vol. 32, no. 8, pp. 860-873. 
	  

Smart Card Alliance, 2006. ”The What, Who and Why of Contactless Payments”. Hämtad 22 
november, 2015, från http://www.smartcardalliance.org/publications-contactless-payments-
what-who-why/ 
	  

SPF Seniorerna, 2015. “Om oss”. Hämtad 14 december, 2015, från 
http://www.spf.se/subPage1.asp?nodeid=57939  
	  



43	  
	  

Statistiska centralbyrån, 2014. “Privatpersoners användning av datorer och internet 2014”. 
Hämtad 13 januari, 2016, från 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2014A01_BR_IT01BR1402.pdf  
	  

Stone, R. N. & Grønhaug, K. 1993. “Perceived risk: further considerations for the marketing 
discipline”, European Journal of marketing, vol. 27, no. 3, pp. 39-50. 
	  

Svenska dagbladet, 2014. “Kontaktlös betalning blir verklighet”. Hämtad 13 januari, 2016, 
från http://www.svd.se/kontaktlos-betalning-blir-verklighet  
	  

Sveriges riksbank, 2013. “Den svenska massbetalningsmarknaden”. Hämtad 13 januari, 2016, 
från 
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2013/rap_riksbanksstudie_De
n_svenska_massbetalningsmarknaden_130605_sve.pdf  
	  

SVT, 2015. “Nu kommer bankkortet utan pin-kod”. Hämtad 13 januari, 2016, från 
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/nu-kommer-bankkortet-utan-pin-kod 
	  

Tacken, M., Marcellini F., Mollenkopf, H., Ruoppila, I. & Széman, Z. 2005. “Use and 
acceptance of new technology by older people. Findings of the international MOBILATE 
survey: ‘Enhancing mobility in later life ’”, Gerontechjournal, vol. 3, no. 3, pp. 126-137. 
	  

Triola, M.F. 2015. “Hypothesis Testing” i Elementary Statistics. Essex: Pearson Education 
Limited. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



44	  
	  

10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Enkät 

	  

Attityder kring bankkort utan pinkod 

Sverige går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle. I detta samhälle har en ny bankteknik 

skapats i form av ett bankkort som vid köpsummor under 250 kronor kan användas utan att du 

behöver slå in en pinkod. Tekniken bygger på att kortet endast behöver vidröras vid 

kortterminalen för att pengarna ska dras från kortet. Pengar förs över till detta bankkort hos 

banken som vanligt och kan sedan användas i butiker som är anslutna till detta system. 

Denna enkät är en del av vår kandidatuppsats vid företagsekonomiska institutionen på 

Uppsala Universitet där vi vill undersöka attityder till dessa speciella betalkort med speciellt 

fokus på individer som är 55 år eller äldre och därför vänder vi oss nu till dig.   

Vid besvarandet av denna enkätundersökning behöver du ingen tidigare erfarenhet av denna 

typ av bankkort. Om du saknar erfarenhet kan du då tänka dig ett bankkort där du inte 

behöver slå in din pinkod vid köp under 250 kronor genom att enbart vidröra bankkortet vid 

betalautomaten. Har du hört talas om denna teknik eller har tidigare erfarenhet av dessa 

bankkort kan du då tänka på blippkortet från ICA banken eller likaså annan bank. Denna 

enkät tar ungefär 10 minuter att fylla i. 

Tack för din medverkan! Linda & My 

	  

Enkäten inleds med tre frågor om din erfarenhet kring bankkortet utan pinkod 

	  

1. Har du tidigare hört talas om bankkort utan pinkod?  

2. Har du tidigare använt dig av betalkort med denna funktion? 

3.Om ja, är det någonting du skulle kunna tänka dig göra igen?  

 

Här med följer 6 frågor om nyttan och användarvänligheten runt bankkort utan pinkod 

	  

4. Genom att använda ett bankkort utan pinkod så tror jag att jag skulle utföra mina 

köp snabbare än om jag använde mig av kontanter eller bankkort med pinkod 
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5.Genom att använda ett bankkort utan pinkod så tror jag att det skulle bli lättare för 

mig att utföra mina köp än om jag använde mig av kontanter eller bankkort med 

pinkod 

	  

6. Jag anser att användandet av ett bankkort utan pinkod gör mina köp smidigare än 

om jag använde mig av kontanter eller bankkort med pinkod   

7. Bankkortet utan pinkod låter enkelt att lära sig 

	  

8. Bankkortet utan pinkod låter enkelt att använda 

	  

9. Bankkort utan pinkod låter praktiskt att använda 

 

Nu kommer 8 frågor om osäkerheten kring bankkort utan pinkod 

	  

10. Jag skulle känna mig säker i att bankkortet utan pinkod fungerar på så sätt att rätt 

summa pengar dras från mitt bankkonto och sätts in på butiken konto 

 

11. Jag skulle känna mig säker på att bankkortsterminalen i butiken fungerar som 

den ska och rätt summa pengar dras från mitt bankkonto och sätts in på butiken 

bankkonto   

 

12. Jag skulle känna mig säker i att säkerhetssystemet som finns mellan bankkortet 

utan pinkod och kortterminalen kan skydda mina pengar 

 

13. Jag skulle inte oroa mig för att bankkortet utan pinkod kan nudda kortterminalen 

av misstag och därmed dra pengar utan min vetskap 

	  

14. Vid användande av bankkort utan pinkod skulle jag inte vara orolig över att andra 

människor kan komma åt mitt konto 
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15. Jag skulle inte vara orolig över att få ersättning från min bank ifall pengar skulle 

dras från mitt kontokort utan min vetskap eller någon annan människa kommer åt 

mina pengar 

 

16. Generellt är jag inte skeptiskt gentemot bankkort utan pinkod 

	  

17. Generellt utsätter inte bankkort utan pinkod mig för de risker som tidigare nämnts i 

enkäten 

 

Enkätundersökningen avslutas med följande 5 frågor. Tack för att du svarade på 

enkäten och bidrog till vår undersökning! 

	  

18. Jag litar på att tekniken runt bankkort utan pinkod är tillförlitligt 

	  

19. Jag litar på att tekniken runt bankkort utan pinkod är säkert 

20. Jag tror att jag skulle förstå mig på bankkort utan pinkod och därmed kunna 

använda det 

	  

21. Jag är inte rädd för att lära mig en ny teknik även om den skulle snabbt bli 

omodern och ersättas med en ny imorgon 

	  

22.Jag är inte rädd för att min bekantskapskrets skulle tycka negativt om att jag 

använde mig av bankkort utan pinkod   
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10.2 Bilaga 2 - Tabell medelvärden/standardavvikelser 

 
 
10.3 Bilaga 3 - Faktoranalys, KMO och Bartlett’s test  

 
Rotated Factor Matrixa 

	  

Factor 

1 2 3 

T2 ,919 	   	  

T1 ,910 	   	  

PR2 ,700 ,354 	  

PR3 ,698 	   ,373 

GR1 ,696 	   ,376 

PR1 ,663 ,308 ,336 

FR3 ,632 	   	  

FR2 ,601 	   	  

FR1 ,445 ,307 	  

PEOU1 	   ,947 	  

PEOU2 	   ,878 	  
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TF1 	   ,730 	  

TF2 	   ,538 	  

TF3 ,331 ,510 	  

PU2 ,421 	   ,847 

PU3 ,433 	   ,829 

PU1 ,388 	   ,793 

PEOU3 ,514 ,346 ,574 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
	  

KMO och Bartlett’s test  

KMO 0,933 

Bartlett’s test, Sig. 0,000 
	  

10.4 Bilaga 4 – Korstabeller 

 
Korstabell upplevd nytta - “Har du tidigare hört talas som bankkort utan pinkod?” 

 
*Perceived usefulness (PU) = upplevd nytta 
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Korstabell upplevd nytta - “Har du tidigare använt dig av betalkort med denna funktion?” 

 
*Perceived usefulness (PU) = upplevd nytta 

 

Korstabell upplevd användarvänlighet - “Har du tidigare hört talas som bankkort utan 
pinkod?”  

 
*Perceived ease of use (PEOU) = upplevd användarvänlighet 

 

Korstabell upplevd användarvänlighet - “Har du tidigare använt dig av betalkort med denna 
funktion?” 
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*Perceived ease of use (PEOU) = upplevd användarvänlighet 

	  

10.5 Bilaga 5 - Chi-två och Cramer’s V 

	  

Medelvärde PU * Tidigare erfarenhet: Har du tidigare hört talas om bankkort utan pinkod? 

 
 
Medelvärde PU * Tidigare erfarenhet: Har du tidigare använt dig av betalkort med denna 
funktion? 
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Medelvärde PEOU * Tidigare erfarenhet: Har du tidigare hört talas om bankkort utan pinkod? 
	  

 
	  

Medelvärde PEOU * Tidigare erfarenhet: Har du tidigare använt dig av betalkort med denna 
funktion? 
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