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Problemformulering  

Hur påverkar konsumenternas ålder användningen av mobila betalningstjänster? 

Hur påverkas användningen av mobil betalning beroende på konsumenternas kunskap utifrån 

deras ålder? 

Har konsumenterna en annan syn att se på säkerheten hos mobila betalningstjänster utifrån 

deras ålder? 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en 

kvantitativ studie, mäta hur konsumenternas ålder påverkar användningen av mobila 

betalningstjänster. Vidare vill vi undersöka och analysera om säkerhet är avgörande för 

användningen av mobila betalningstjänster och om konsumenter är villiga att övergå till mobil 

betalning utifrån deras ålder. Slutligen vill vi få fram ett resultat där läsaren ser hur 

fördelningen av konsumenternas användande ser ut i de olika åldrarna. 

 

Teoretisk referensram 

Här presenteras olika teorier för att förstå mobila kommunikationens utveckling, samt de olika 

betalningsmedlen. Teorier kring faktorerna säkerhet, enkelhet och användning tas upp med 

fokus på mobil betalning. Slutligen presenteras teorier vilka anses vara avgörande för 

användning av en ny teknologi. 

All teori är utifrån ett åldersperspektiv. 

 

Metodik 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie. Datainsamlingen består av 380 respondenter i 

Halmstads tätort som medverkat i vår enkätundersökning, tillsammans med tidigare 

nedskrivna teorier och information. 

 

Empirisk studie 

I empirin presenteras svaren ur enkätundersökningen med diagram och korstabeller. 

 

Slutsats 

Det finns ett samband mellan användning av mobila betalningstjänster och ålder. Desto högre 

ålder på konsumenten, leder till minskad användning av mobila betalningstjänster. Äldre 

människor har en vilja till att börja använda mobil betalning, men deras kunskap om mobilens 

funktioner begränsar detta. Majoriteten av respondenterna anser att deras vardag hade 

underlättats om de kunde överföra pengar och betala köp via mobilen. 

Ifall en marknadsmässig betrodd mobil betalningstjänst utifrån ett säkerhetsperspektiv finns i 

existens, är konsumenterna villiga att börja använda denna tjänst. 
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Abstract 
Title: The age impact on the usage of mobile payments – A qualitative study. 

Authors: Timmy Berta och Igor Krulj 
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services, internet payments, smartphone services, e-commerce, mobile security. 

 

Problem formulation 

How does consumer’s age affect the usage of mobile payment services? 

How is the use of mobile payment depending on consumer’s knowledge based on their age? 

Has consumers a different view on the safety of mobile payment services based on their age? 

 

Purpose 

The purpose of this paper, based on the theoretical framework and a quantitative study, is to 

measure how consumer age affects the use of mobile payment services. Further, we 

investigate and analyze if the perceived security is vital to the use of mobile payment services, 

and if consumers are willing to switch to mobile payment services based on their age. Finally, 

we will get a result that the reader can see how the distribution of consumer usage presents 

depending on age. 

 

Theoretical framework 

Presents different theories for understanding mobile communications development, and the 

various means of payments available. Theories of factors based on safety, simplicity and use 

are presented with a focus on mobile payments. Finally, we present theories which are 

considered crucial for the use of a new technology. 

All theory is based on an age perspective. 

 

Methodology 

We have decided to make a quantitative study. The data collection consists of 380 

respondents from urban Halmstad who participated in our survey, together with previously 

impaired theories and information.  
 

Empirical study 

The empirical data presents responses from the survey with charts and crosstabs. 

 

Conclusion  

There is a relationship between the use of mobile payment services and age. The higher the 

age of the consumer are the fewer are using mobile payment services. Older people have a 

desire to start using mobile payments services, but their knowledge of the mobile's features 

limits the usage. The majority of respondents believe that their lives had been more 

convenient if they could transfer money and pay for purchases via their mobile phone.  

If a market trusted mobile payment services existed based from a security stand of view, then 

consumers are willing to start using this service. 
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1. Inledning 

Detta kapitel har till uppgift att förklara problembakgrunden som följs av en 

problemdiskussion. Därefter presenteras frågeställningen och uppsatsens syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

De senaste åren har mobiltelefonens teknologi och funktioner utvecklats i hög takt. Från att 

tidigare bara kunnat ringa och skicka sms har mobiltelefonen utvecklats till en högteknologisk 

smartphone (Park & Chen, 2007). Med en smartphone har vi möjlighet att vara tillgängliga 

överallt oavsett tid på dygnet. Smartphones har gett upphov till ny programvara i form av 

applikationer, vilket i sin tur har gett upphov till nya betalningsmetoder (Alqahtani & 

Goodwin, 2012). Teknologin och möjligheterna har i sin tur upptäckts av banker och företag. 

Dessa har varit snabba med att haka på trenden med mobila betalningstjänster och lanserat 

sina egna program, i form av applikationer. 

 

Lars Nyberg, Vice Riksbankschef, beskriver att kortens starka ställning, med låga kostnader, 

stort nätverk och en pålitlig kundskara hos bankerna som är vana vid korthanteringen stärker 

barriärerna mot nya betaltjänster. Dock är det stora potentiella hotet mot kontanter som gör att 

mobila betalningar tillåter privatpersoner att göra kortbetalningar mellan varandra 

(Riksbanken, 2011). 

 

Med mobila betalningstjänster har en ny marknad uppkommit som tillåter nyare metoder vid 

genomföring av pengartransaktioner, än de traditionella metoderna med kontanter och 

betalkort. 

År 2008 skrev Lars Nyberg att mobila betalningar via sms kommer att växa i betydelse i 

framtiden, och att mobiltelefonerna med särskild fokus på smartphones har kommit för att 

stanna (Nyberg, 2008). 

 

I Sverige började betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar att verka i full kraft den 

första februari 2013. Regeln härstammar från ett EU-direktiv där liknande regler finns i flera 

EU-länder (Fälldin, 2013). Lagen stiftades för att öka säkerheten och minska bedrägerier med 

transaktioner av digitala pengar. Användaren kan inte längre köpa varor och tjänster genom 

ett textmeddelande utan att ha ett registrerat konto via en mobil betalningstjänst för att 

bekräfta användaren (Finansinspektionen, 2010). 

Sms-betalningar där konsumenten måste ha ett konto registrerat för den mobila betaltjänsten, 

WyWallet, implementerats i regionaltrafiken i Halland på grund av betaltjänstlagen, där 

möjlighet att betala med kontanter helt har tagits bort (Möllerström Henstam, 2010). 

 

För många människor är digitala pengar väldigt främmande, främst för den äldre 

generationen. Användarna måste lära sig hur de ska bete sig i denna ovana situation och hur 

de ska använda tekniken för att kontrollera sina digitala pengar, oftast utan hjälp eller 

möjlighet att se hur andra gör. Samtidigt måste de människor som använder digitala pengar, 

lita på och känna förtroende för abstrakta system som det inte förstår hur de fungerar (Linné, 

2008).  

 

Under vår uppväxt har vi sett att användningen av kontanter har minskat, konsumtionen och 

pengartransaktioner har övergått successivt från fysiska pengar till elektroniska medel. 

Dagens högteknologiska mobiltelefoner tillsammans med bankerna och företag genomgår en 

förändring i penningvärlden, i vilken vi människor är högt involverade i. 
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Vi har valt att fördjupa oss inom mobila betalningstjänster och dess användande, vilket är ett 

aktuellt ämne i dagens samhälle. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Riksbanken har användningen av betalkort i Sverige ökat de senaste åren. Majoriteten 

av transaktioner idag sker med ett betalkort jämförelsevis med kontant betalning. År 2009 

genomförde svensken 180 kortbetalningar medan kontantuttagen endast var 30. Det innebär 

att antalet betalningar med betalkort har ökat drastiskt de senaste tio åren (Riksbanken, 2012).  

 

Svensk Handel (2012) varnade i ett pressmeddelande att bankerna avvecklar den kontanta 

hanteringen för snabbt. Bankerna har i större takt slutat ta emot och erbjuda kontanthantering 

på servicekontoren runt om i landet vilket oroar konsumenter som fortfarande vill ha 

möjlighet att betala med mynt och sedlar, särskilt de äldre konsumenterna. För vissa 

konsumenter är detta den enda möjligheten de har (Svensk Handel, 2012). 

 

Sverige idag har en välutvecklad infrastruktur för digitala och mobila betalningar. Antalet 

sålda bredbandsabonnemang till smartphones ökade med 225 procent under år 2010. Därför 

finner banker och företag en stor potential till att använda smartphones som ett nytt 

betalningsinstrument och som en identitetshandling. Svensk Handel (2011) menar att 

mobiltelefonen redan är en naturlig del i vårt vardagsliv och att även mobila betalningar 

kommer bli det. 

 

Den minskade kontanthantering har endast fördelar för de stora aktörerna i samhället. 

Bankerna, kortföretagen, mobiloperatörerna, kollektivtrafiken och detaljhandeln minskar sina 

kostnader för kontanthantering vid användning av mobila betalningstjänster. Andra fördelar 

som snabbare betalningar, ökad säkerhet vid avsaknad av kontanter och ökad inkomst på 

individuella transaktioner är drivkrafter för implementeringen av mobila betalningstjänster för 

aktörerna (Svensk Handel, 2012).  

 

Huvudanledningen enligt rapporten från Riksbanken (2012) till varför personer använder 

kontanter ur ett säkerhetsperspektiv är för att undvika att utsättas för bedrägerier, exempelvis 

genom kortkapning som innebär att kortet blir avläst och kopierat i smyg, vid betalningar med 

betalkort. Detta medför komplikationer då substitut till kontanter inte alltid finns, särskilt vid 

betalningar mellan två privatpersoner. Vice Riksbankschef, Lars Nyberg, menar att trots den 

tekniska utvecklingen, finns det i detta sammanhang inte någon värdig ersättare till checkarna 

(Riksbanken, 2012).  

 

En undersökning Riksbanken låtit göra visar att konsumenternas val av betalningssätt till viss 

del är vanemässigt bestämt. Användandet av kontanter enligt rapporten ökar med åldern och 

är vanligast bland män. Kortanvändningen i sin tur är vanligare bland kvinnor (Riksbanken, 

2012).  

 

En problematik som uppkommer är äldre människors svårigheter att ta till sig ny teknologi. 

Orsaken till detta är avsaknaden av kunskap. Yngre människor från tidigt 80-tal har oftast 

däremot stor kunskap eftersom de är uppväxta med den snabba teknologiska utvecklingen och 

är därför väl integrerade med den föränderliga samhällsutvecklingen (O’brein, Rogers & Fisk, 

2012).  
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En annan empirisk studie som genomförts påvisar varför äldre människor har svårare för att 

använda smartphones. Fynden som presenteras av Leung, McGrenere och Graf (2011) är att 

äldre människor har svårt för att känna igen ikonerna på mobiltelefonen, jämfört med vad 

yngre människor har, även om de inte sett ikonbilden tidigare. Studien visade att äldre 

människor hade lättare för att navigera på en smartphone om de kände igen ikonerna som 

motsvarar andra abstrakta bilder av föremål som används i deras vardag. Tillsammans med en 

rubrik under ikonen underlättades användningen avsevärt och de äldre deltagarna fick det 

lättare att navigera på telefonen. Författarna Leung, McGrenere och Graf (2011) föreslår ett 

exempel som underlättar äldre människors användning i form av ett mer användarvänligt 

gränssnitt på den redan befintliga på telefonen för att underlätta navigering (Leung, 

McGrenere & Graf (2011). 

 

Människor som inte har kunskap eller tillgång till informationsteknologi kan heller inte ta del 

av internetbaserade tjänster som mobila betalningstjänster ingår i. 30 procent av befolkningen 

i Sverige handlar inte över internet. Detta gäller framförallt äldre människor där man heller 

inte betalar räkningarna över internet, och andelen stiger från 45 års ålder. Äldre har istället 

ett stort behov av att uppsöka ett bankkontor för hantering av pengar och transaktioner 

(Internetstatistik, 2012).  

 

Utifrån problemdiskussionen finns det många faktorer att ta hänsyn till vad gäller dagens 

betalningsmedel. Ålder utgör en stor faktor då beroende på vilken generation du tillhör 

påverkar användningen av mobila betalningstjänster. Även säkerheten är en faktor som anses 

som ett stort frågetecken och vad som anses som enkel användning för en person är kanske 

ofantligt svårt för en annan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023863&CFID=175460584&CFTOKEN=70295902
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023863&CFID=175460584&CFTOKEN=70295902
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023863&CFID=175460584&CFTOKEN=70295902
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023863&CFID=175460584&CFTOKEN=70295902
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1.3 Problemformulering 

 

 Hur påverkar konsumenternas ålder användningen av mobila betalningstjänster? 

 

 Hur påverkas användningen av mobil betalning beroende på konsumenternas kunskap 

utifrån deras ålder? 

 

 Har konsumenterna en annan syn att se på säkerheten hos mobila betalningstjänster 

utifrån deras ålder? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att: 

 

 Undersöka ifall det finns några samband mellan ålder och användningen av mobila 

betalningstjänster. 

 

 Undersöka och analysera om konsumenternas syn på säkerhet är avgörande för 

användningen av mobila betalningstjänster. 

 

 Undersöka och analysera om konsumenter är villiga att övergå till mobil betalning 

utifrån deras ålder. 

 

 Se hur fördelningen av konsumenternas användande ser ut i de olika åldrarna. 

 

1.5 Avgränsningar 

Forskningen kommer att avgränsas till Halmstads tätort, Sverige, för att kunna mäta 

konsumenternas användande av mobila betalningstjänster. 

För att kunna använda sig av mobila betalningstjänster är ett krav att personen är myndig och 

har rätt att ingå i ett avtal, vilket leder till att vår undersökning begränsas till människor över 

18 år och upp till 67 år, med tio års intervaller. 

1.6 Centrala begrepp och sökord 

Mobile payments, future payments, cash, age impact on mobile payments, mobile services, 

internet payments, smartphone services, e-commerce and mobile security. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel har till syfte att utreda begreppen och redogöra teorierna som hör till ämnet 

smartphones och mobila betalningstjänster. Kapitlet inleds med att förtydliga de begrepp som 

används och för att identifiera de olika betalningsmedlen. Kapitlet avslutas med teorier som 

förklarar säkerhet, enkelhet och användning som ligger till grund för att besvara våra 

forskningsfrågor. 

2.1 Den mobila kommunikationens utveckling. 

Den mobila telekommunikationens teknologi har utvecklats successivt sedan 1950-talet då 

den första generationen (1G) såg dagens ljus. Den andra generationen (2G) eller mer känt 

som, GSM, är den mest använda men är redan ersatt globalt av den tredje generationens 

teknologi, känt som 3G. 3G ledde framgången för att tillåta högre dataöverföring och rikare 

kontext av ett meddelande från mobiltelefoner. Den korta privata meddelande servicen även 

kallat SMS (Short Message Service) blev en stor framgång vilket ledde till en vidare 

utveckling där resultatet blev MMS (Multimedia Messaging Service). Detta medförde en 

evolution från simpel text till större medial kontext vilket gav upphov till överföring av bilder, 

filmklipp och ljudfiler som idag har en mängd olika användningsområden (Dunnewijk, 

Hultén, 2007). Utvecklingen tillät uppkomsten av de första smartphones som hade kapaciteten 

och förmågan att klara av efterfrågan av media i telefonerna. 

 

De senaste årens utveckling av trådlös kommunikations nätverk har tillåtit högre ner- och 

uppladdnings hastighet av data. Dagens överföringshastigheter har sakta introducerat den 

fjärde generationen (4G) i samhället. I dagsläget används 3GPP LTE som står för third 

Generation Partnership Project Long Term Evolution, vilket lite felaktigt benämns som 4G. 

Anledningen är en tvist om nivån på överföringshastigheten. 4G i mobila 

kommunikationstermer fokuserar på att integrera befintliga trådlösa nätverksteknologier som 

GSM, trådlöst LAN och Bluetooth till en fungerande plattform (Yu Hui & Yeung, 2003). 

Fördelen med 4G är enligt Al-Muhtadi, Mickunas och Campbell (2002) hög användbarhet då 

det kan användas när som helst, var som helst och med valfri teknologi. 4G tillåter även högre 

support för multimedia tjänster för låga överföringskostnader, större individualisering och 

effektivisering av integrerade tjänster. Problemet än så länge med 4G är att endast ett fåtal 

mobiltelefoner idag är kompatibla med 4G tjänsten i Sverige. Dessa är iPhone 5, Samsung 4S, 

Nokia Lumia 920, LG Optimus True HD LTE, Sony Xperia V (Sellebråten, 2013). Men då 

det släpps nya modeller i ständig takt kommer 4G inom en snar framtid förmodligen bli den 

dominerande generationen bland mobil kommunikation, då fler modeller stödjer 4G än 

tidigare. 

2.1.1 Smartphone 

En vidareutveckling av mobiltelefonen som erbjuder fler avancerade funktioner jämfört med 

en vanlig mobiltelefon. Skillnaden är att en smartphones fulla potential endast kan nås om den 

har tillgång till internet och möjlighet att ladda ner och installera applikationer vilket styrs av 

användarens behov. I liknelse med föregångaren handdatorn kännetecknas smartphones 

jämfört med vanliga mobiltelefoner att de har större skärmar, pekskärm och kraftfulla 

processorer. Applikationer utökar smartphonens användningsområde och funktionalitet. 

Smartphonen kan bäst förklaras som en laptop kombinerat med en mobiltelefon då det krävs 

ett operativsystem för dess fulla funktion (TechTerms, 2013). 
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2.2 Betalningsmedel 

2.2.1 Kontanter  

Moderna kontanter är fysiska pengar som sedlar och mynt vilket oftast trycks och utges av en 

centralbank vilket garanteras av staten. Sedan byteshandelns övergång till kontanter har det 

historiskt använts som betalningssätt för produkter och tjänster (Linné, 2008).  

Kontanters värde och system som användes i början kallades för guldmyntfoten och 

introducerades i slutet på 1800-talet. Det innebar att papperspengar kunde lösas in mot guld ur 

statens guldreserv. Idag är kontanter frikopplat från guld och andra ädla material och istället 

fastställs pengars värde genom statens löfte att validera det värde som trycks på sedeln eller 

myntet (Weatherford, 1998).  

Kontanter är ett universellt verktyg och kan omsättas till vilket annat värde som helst. Förr i 

tiden användes byteshandel med personliga ägodelar. Objekten som fungerade som 

betalningsmedel hade en personlig och kulturell historia. Moderna kontanter däremot är 

opersonliga och har ingen koppling till de människor som använder dem (Coser & 

Merton,1971).  

2.2.2 Kontokort 

Kontokort uppstod första gången i USA på 50-talet och det första ansågs vara Diners Club 

skapat av Frank McNamara 1956. Kontokortet kom till Sverige under 60-talet i form av 

köpkort och senare Eurocard. Betalkort är precis som kontanter enbart symboler för ett 

abstrakt värde (Johnsson, 2004). 

 

Ett kontokort finns i tre olika typer debet, betal och kreditkort. Debetkort innebär att ett 

belopp dras ifrån ett innestående saldo på ett bakomliggande konto. Betalkort är det vanligaste 

typen av kontokort, det samlar alla inköp under en viss tidsperiod och som sedan fås på en 

faktura. Kreditkort är ett kort där det finns en förutbestämd summa kredit som förbrukas efter 

användning. Kreditkort kännetecknas av hög ränta som kan betalas direkt eller per månad 

(Kellagher, Ljungberg & Stensson, 2002). 

 

Kontokort är ett globaliserat verktyg eftersom kreditkortsföretagen standardiserar människors 

pengar genom att sudda ut de tidigare nationella skillnaderna i valuta och transaktionssystem. 

Kontokorten minskar distansen och de rumsliga avstånden till skillnad från kontanter, 

eftersom kreditkort kan användas var som helst i världen oberoende av nationella gränser 

vilket ökar användningen och tillgängligheten. Kontokort har även lätt till att få mer monetära 

tillgångar i omlopp som ökar det sociala konsumtionen, vilket innebär att människor 

spenderar mer pengar (Ritzer, 1995). 

2.2.3 Internetbank 

När bankerna började minska sin kontanthantering på plats ökade behovet av ett alternativ. I 

början av 2000- talet ökade internetbaserade tjänster hos bankerna till sina kunder som svar på 

den minskade kontanthanteringen. Internetbanken och tjänsterna omkring erbjuder 

bankkunderna en helt annan mobil marknad än som varit tillåten tidigare. Möjligheter som att 

kunna logga in på banken över internet och betala räkningar, kontrollera kontots saldo och 

göra en snabböverföring är några av de tjänster som bankerna erbjuder. Även genom 

telefonen går det att göra liknande uppgifter, men telefonen erbjuder även möjlighet att kunna 

få direktrådgivning.  

Internetbankens snabba tillgänglighet har fört privatkunder och företag närmare varandra och 

har lett till en smidigare och mer lättillgänglig marknad där företag och konsumenter möts 

utan hinder. Resultatet är stor ökning av internethandel där konsumenten endast är ett par 

klick på datorn från en mängd produkter och tjänster (Linné, 2008).  
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En viktig punkt som nämns om internetbank som betalningstjänst enligt Luarn och Lin (2005) 

är hur viktigt förtroendet är bland kunderna. Det vill säga hur kunderna upplever säkerheten 

att bankerna inte på något sätt missbrukar användarnas pengar. Förtroendet kan sägas vara 

ömsesidigt då även bankerna har förtroende på användarna att de använder pengarna på ett 

omsorgsfullt sätt då människor generellt har svårare att hålla i digitala pengar och spenderar 

därför oftare än vad de gör med fysiska pengar (Li, Dong & Chen, 2012).  

När det gäller internetbank och säkerhet har bankerna fortfarande svårt att övertyga de äldre 

människorna i samhället om att använda internetbankens tjänster. Osäkerheten grundar sig i 

att äldre fortfarande har en tendens att förlita sig på kontanter då de fortfarande inte tar 

digitala pengar på allvar som med fysiska pengar, då de anser att digitala pengar kan 

försvinna i tomma intet (Chen & Nath, 2008). 

2.2.4 Mobila betalningstjänster 

Mobila betalningstjänsters tar sin början 1997 i Finland när Nokia lanserade en ny metod för 

att betala för läskedrycker i automatmaskiner. Genom att skicka sms med en angiven kod från 

sin mobiltelefon kunde man göra en direktbetalning och få sin läskedryck från automaten och 

på så sätt föddes den första mobila betalningstjänsten. Systemet verkade dock otydligt för den 

vanliga konsumenten och fick på den tiden ingen större genomslagskraft, mycket tack vare att 

majoriteten av folket inte ägde en mobiltelefon och att det fortfarande ansågs dyrt att ringa 

och skicka sms (Leavitt, 2010).  

 

Ny teknologi som tillkommit på senare år vilket använts för mobila betalningsmedel har varit 

trådlösa Bluetooth, IR (Infraröd) och NFC vilket står får Near Field Communication. 

Bluetooth och IR använder trådlösa lösningar mellan enheter och kräver en närhet på några 

meter från avläsarenheten. NFC-tekniken används genom ett chip som är installerat i 

telefonen och som avläses och skannas av mot en konsol. En annan metod som börjat bli 

vanligare är med hjälp av QR-koder. QR står får Quick Respons och utnyttjar moderna 

mobiltelefoners kamera för att skanna av och läsa en fyrkantig kod som innehåller en särskild 

adress. Koden är mångsidig på så sätt att den i princip kan klistras var som helst. Koden 

avläses av telefonens kamera och med en pinkod görs en direktbetalning till kodens adress 

(Dahlberg, Mallat, Ondrus & Zmijewska, 2008). 

 

Mobila betalningstjänster har gett upphov till nya betalningsmetoder och de ledande företagen 

tillsammans med banker har som syfte att ersätta kontanter och betalkort. Anledningarna är att 

kontanter och betalkort medför lagrings och transaktionskostnader för företagen och banker. 

Ett exempel på detta är Swedbank som upphört med kontanthanteringen på deras 

servicekontor i Halmstad (Gustafsson, 2013). Anledningarna som nämns i detta fall är 

minskad rånrisk och samt en viss besparing för värdetransporten. Mobila betalningstjänster är 

precis som det antyder ett mobilt sätt att betala, främst genom mobiltelefonen och 

möjligheterna för betalning har ökat än de tidigare traditionella sätten att betala, då 

begränsningarna minskar (Leavitt, 2012).  

 

I Sverige har företag som erbjuder mobila betalningslösningar lanserats på allvar sedan 2012. 

Konkurrensen är hård och idag erbjuds ett tjugotal olika applikationer som ska vinna över vår 

digitala plånbok, smartphonen. Än idag pågår en strid om vilken teknik som är bäst lämpad 

för mobila betalningar, särskilt handlar det om QR-koder och NFC, men även traditionella 

sms. I nuläget pågår det ännu debatter och tester om vilket företag som erbjuder bäst tjänst då 

de olika teknikerna har för- och nackdelar och olika i användningsområden (Sellebråten, 

2013). 
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Vad som varit gemensamt för de flesta olika betalningstjänsterna har varit trögheten att 

implementera sig på marknaden och få kunder att bruka tjänsterna på en större omfattning. En 

av orsakerna är att inte riktigt alla har tillgång till mobila nätverkstjänster utanför städerna och 

därför är det viktigt att staten tillsammans med telefonföretagen sponsrar utvecklingen och 

byggnaden för implementeringen i en större omfattning (Ngai & Gunasekaran, 2007). 

 

Förklaringen kan enligt studier av Schierz, Schilke och Wirt (2010) även ligga i att 

kundnyttan fortfarande inte är så hög, eftersom tekniken med kort blivit så välutvecklad och 

är redan så lätthanterlig och smidig att använda, därav den låga efterfrågan. Mobila 

betalningstjänster upplevs fortfarande som komplicerad och krånglig och därför väljer 

konsumenter bort det till förmån av betalkort och kontanter som är mer lätthanterliga och 

smidiga att använda (Schierz, Schilke & Wirtz, 2010).  

Svenska marknaden består av ett tiotal mobila betalningstjänster men då de olika tjänsterna 

har olika användningsområden. Exempelvis, WyWallet, används mestadels i regionaltrafiken 

och iZettle av till exempel torghandlare eller andra mobila småföretagare. På grund av 

variationen och tjänsternas olika användningsområden finns det fortfarande inget företag som 

ännu är marknadsledande i Sverige inom mobila betalningstjänster (Sellebråten, 2013). 

2.3 Säkerhet, enkelhet och användning  

2.3.1 Säkerhet 

Konsumenten anser att det finns två olika aspekter av säkerheten i valet mellan olika 

betalningsmetoder. Första aspekten handlar om bedrägeri vid pengar transaktioner. Den andra 

aspekten innefattar bedrägerier när bedragaren använder ett betalningsinstrument för att 

slutföra en transaktion som inte har godkänts av kontoinnehavaren (Leavitt, 2010). 

 

För att vinna konsumenternas förtroende om användarvänlighet och säkerhet är det optimalt 

om företagen tillsammans med banker och staten går ihop och tillsammans samarbetar för att 

tjänsten ska nå ut på en stor skala (Kshetri & Acharya, 2012). 

 

Mobila betalningsföretag har börjat använda sig mer av Cloud tjänster vilket innebär att all 

känslig data hamnar på en säker databas hos företagen. Inget lagras på telefonen och detta 

eliminerar risken med att komma åt data om telefonen förloras. Alternativ som stickers och 

chip erbjuder fler lösningar för konsumenten för att ge dem ännu mer kontroll. Ett annat 

problem som uppstår när företagen lagrar konsumenters personliga information är hur 

företagen använder det. En försäkran om att hålla konsumenternas integritet intakt underlättar. 

Detta har varit ett problem tidigare med exempelvis Facebook (Jayawardhena et al. 2009). 

 

Hu, Lee och Kou (2005) analyserar mobil handelns säkerhet för att konsumenten ska förstå 

följande viktiga funktioner som tillhandahålls i mobil handels system och i nästa steg känna 

en pålitlighet vid användning av mobil handel. 

Konfidentiellitet sker oftast med hjälp av kryptering. Vid transaktioner av pengar ska endast 

avsändaren och mottagaren ta del av meddelandet, och det ska inte avslöjas för obehöriga 

parter som ska lämnas ovetande. 

Verifiering sker genom en bekräftelse av parternas identiteter i syfte att parterna ska anses 

pålitliga och inte vara bedragare. 

Integritet uppnås genom att elektroniska signaturer läggs till i meddelandet mellan avsändaren 

och mottagaren. Vilket leder till att meddelanden lämnas oförändrade och obehöriga personer 

kan inte förändra informationen i meddelanden. 
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Auktorisering genomgås av en procedur för att bekräfta att båda parter är behöriga att 

genomföra transaktioner. 

Tillgänglighet menas att den auktoriserade personen måste ha tillgång och förfoga över en 

uppdaterad och pålitlig information för att kunna genomföra transaktioner. 

2.3.2 Enkelhet 

Mobila betalningsmedel är idag tidseffektiva då det krävs relativt lite av konsumenten för att 

börja använda sig av tjänsterna som finns tillgängliga. Användning av mobila 

betalningstjänster ger flera olika fördelar såsom bekvämlighet och användarvänlighet för 

konsumenten. Mobila betalningar kan kopplas till både användarnas betalkort, telefonräkning 

eller också förutbetalda insättningar. Köpet för användaren blir mer effektivt samt ger mer i 

intäkter för handlaren. Den fråga konsumenternas ställer sig är varför de ska gå över till 

mobila betalningstjänster från kontanter och betalkort. Svaret är att mobila betalningstjänster 

kan erbjuda ökade möjligheter eller agera som ett alternativ vid betalning där kontanter eller 

betalkort inte finns tillgängliga (Li, Dong & Chen, 2012). 

Fördelen med mobila betalningstjänster jämfört med de traditionella betalningssätten som 

finns idag är att det kommer vara mer praktiskt än det traditionella vid bärbarhet. Den nya 

mobila betalningstjänsten eliminerar i att bära på flera olika betalkort i sin plånbok genom att 

istället endast använda mobilen som ett betalningsmedel. Vad som avgör effektiviteten med 

mobila betalningstjänster är hur media marknadsför produkterna då det emotionella avgör 

vilka trender som konsumenten hakar på. Konsumenter måste övertygas då många är 

motvilliga att prova på något nytt och okänt. Marknadsförs det kraftigt kommer istället 

konsumenterna känna sig utanför och således vara mer villiga att övergå till nya metoder för 

betalning. Smartphones idag handlar om att vara tillgänglig överallt och sin tur spara tid för 

användaren. Detta medför att konsumenter idag kan vara flexibla vilket ökar effektiviteten då 

tjänsterna når svåråtkomliga marknader (Li, Dong, Chen, 2012).  

De mobila betalningstjänsterna erbjuder konsumenter att genom en trådlös enhet, kunna 

betala produkter och tjänster var dem än befinner sig. Vilket förenklar transaktionerna och 

även de så kallade impulsköpen, vilket gynnar företagen som säljer tjänster och produkter 

(Leavitt, 2010). 

2.3.3 Användning 

Användning av mobila betalningstjänster bestäms av flera faktorer som säkerhet, effektivitet, 

kostnad och hur välutvecklad den mobila infrastrukturen är (Chen & Nath, 2008). I åldrarna 

15-74 år var det cirka två miljoner svenskar som ägde en Androidtelefon eller en iPhone, år 

2011. Prognosen för 2012 visade att 75 procent av telefonförsäljningen utgörs av 

smartphones. Prognosen för 2013 visar att fyra miljoner svenskar kommer äga en smartphone 

(Designmobile, 2013).  

 

Anledningarna till att kontanter fortfarande idag används i så stor utsträckning beror på att det 

fortfarande är en snabb och smidig betalningslösning, särskilt vid mindre belopp som 100 kr, i 

jämförelse med kortbetalningar. 59 procent uppgav vid en undersökning att de föredrar 

kontanter än kort vid betalningar under 100 kr. Mellan 500 kr och 100 kr var endast 22 

procent villiga att betala med kontanter. Den andra huvudsakliga anledningen till kontant 

betalning är att det är säkrare att använda. Riksbankens undersökning visar att 65 procent 

känner sig trygga med kontanter gentemot 35 procent för kortanvändning. Kontant betalning 

används framförallt av äldre personer medan yngre människor oftast använder betalkort vid 

transaktioner. Skillnaden är således betydande (Riksbanken, 2012). 
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Enligt en tidigare rapport av Riksbanken (2011) fastslogs att det skiljer tydligt mellan olika 

generationer för vilket betalningssätt som är vanligast bland åldrarna. Enligt studien används 

betalkort oftast av gruppen 25 år och lägre. Från ålder 45 år och uppåt betalas det i större 

utsträckning med kontanter (Riksbanken, 2011). Förklaringen till det enligt Kim, Mirusmonov 

och Lee (2010) kan ligga i äldre människors möjlighet och kompetens att använda sig av ny 

teknologi. Äldre människor är mer skeptiska till att ta till sig ny teknologi, särskilt om de 

finner det komplicerat. Även om mobila betalningstjänster erbjuder ökad flexibilitet vid 

betalningar än de traditionella betalningslösningarna kommer äldre människor från 60 år och 

uppåt, inte använda tjänsterna då de inte blivit tillräckligt informerade eller utbildade vilket 

(Freudenthal, 2001) påvisar med liknande forskning. Samtidigt uppfattar de mobila 

betalningstjänster som något som kan underlätta vardagen men anses för komplext att lära sig 

och använda (Kim, Mirusmonov & Lee, 2010).  

 

Analyser av forskning som bedrivits av Pousttchi (2003) har funnit nödvändiga faktorer som 

behöver uppfyllas för att implementera användning av mobila betalningstjänster. Viktiga 

faktorer som nämns är att användningens värde ska vara högre än kostnaden och svårigheten 

att använda mobila betalningstjänster. Flexibiliteten av användning ska skapa högre nytta än 

traditionella betalningsmedlen och emotionella mervärden vilket täcker ökningen av 

personliga faktorer som prestige, välbefinnande och aktiveringen av användarens lekinstinkt 

vilket är relaterat till nyfikenhet. Forskningen finner det relevant att föregående faktorer 

skänker mervärde gentemot säkerhet, kostnad och bekvämlighet (Pousttchi 2003).  

Användningen kan även påverkas av en problematik enligt Dahlberg, Huurroos och Ainamo 

(2008), där avsaknad av internet eller internetbaserade tjänster via datoråtkomst eller åtkomst 

av mobiltelefonen reglerar användningen. Statistik från Statistiska Centralbyrån (2012) visar 

enligt rapporter att datoranvändningen minskar ju högre upp i åldrarna vi kommer och i äldsta 

åldersgruppen 65-76 år är det bara 64 procent för män respektive 53 procent för kvinnor.  

 

Forskning som bedrivits av Freudenthal (2001) finner skillnader med människor som har 

förkunskap och de som saknar det. Personerna med förkunskaper hade mycket lättare att ta till 

sig och använda en ny teknologi och var positivt inställda till förändring. Äldre människor 

fann ny teknologi svårt att förstå och var mer motvilliga till förändring. Det intressanta som 

Freudenthal (2001) fann var där både yngre och äldre människor hade förkunskap, presterade 

lika effektivt vid tester där en ny teknologi presenterades. Dock hade äldre deltagare problem 

att tillämpa sina kunskaper och var inte lika snabba som sina yngre motsvarigheter att börja 

använda en ny teknologi. Men då de äldre deltagarna slutligen blev insatta i komplexiteten 

fanns små skillnader i testerna där användning spelade roll (Freudenthal, 2001).  
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2.4 Faktorer som avgör användning av en ny teknologi. 

Yngre åldersgrupper klassas som innovators och early adopters. Vilket innebär att personerna 

i dessa åldrar är villiga att ta risker, är sociala ledare, välutbildade och har intresse av att följa 

utvecklingen av en ny teknologi (Rogers, 2010). 

Detta styrks av Gilbert, Lee Kelley och Barton (2003) som av deras studier visar att en 

särskild typ av människor som är bland annat risktagande, tekniskt intresserade och anser sig 

vara sociala ledare, är först att börja använda en ny teknologi. Early majority kan beskrivas 

som lite konservativa men öppna för nya idéer och aktiva i samhället och har en viss influens 

på omgivningen. Late majority är äldre, mindre utbildade, tämligen konservativa och mindre 

socialt aktiva. Laggards är äldst och mycket konservativa. De har svårt för att anamma nya 

idéer och är minst utbildade (Rogers, 2010). 

 

 
                                Figur 1. Innovation adoption lifecycle (Rogers, 2010). 

 

Davis (1989) modell, Technology of acceptance model, visar hur användare kommer att 

acceptera och börja använda en ny teknologi. Syftet med modellen är att se och förstå hur 

användare är inställda till att använda datorer för första gången. Modellen hjälper att visa 

vilka faktorer som avgör användning för första gången av mobila betalningstjänster. Davis 

(1989) framhäver att de två viktigaste faktorerna som avgör användning av en ny produkt är 

hur mycket en konsument tycker att tjänsterna kommer underlätta eller förenkla en individs 

arbete och enkelheten av att använda den nya tjänsten. När den nya teknologin uppfyller dessa 

två krav ökar således intentionen att påbörja användning av en ny teknologi.  

 

 
         Figur 2. Technology of acceptance model (David, 1989). 
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Eftersom Davis modell presenterades 1989 anses den som utdaterad då kritik har framförts att 

den inte tar hänsyn till alla faktorer vid köpbeslut och därefter köp. TAM modellen var 

framförallt designad för teknikutveckling inom arbetsplatser och inte inom köp och 

användning (Chuttur, 2009). Venkatesh och Davis (2000) insåg att TAM var begränsad för att 

beskriva och förklara vilka faktorer som är avgörande för en individ att uppfatta en ny 

teknologi användbar och således börja använda den. Faktorer som ansågs viktiga för att kunna 

bestämma vad som avgör för en individ att använda en ny teknologi var exempelvis kön, 

ålder, personlighet och social livsstil. Avsaknaden av fler faktorer ledde till nya variationer av 

TAM-modeller där fler faktorer har blivit introducerade (Chuttur, 2009).  

 

Som Figur 3 visar utvecklade Venkatesh och Davis (2000) den befintliga TAM-modellen med 

fler variabler som tog hänsyn till fler faktorer såsom kön, ålder, erfarenhet och även sociala 

influenser som påverkar genom media och grupptryck. Modellen heter Enhanced Technology 

Acceptance Model (TAM 2). Denna modell tillät en mer detaljerad beskrivning av vad 

individerna ansåg som användbart vid användning av en ny teknologi. Modellen visade sig 

även fungera utmärkt när man testar användbarhet där individer antingen provar en ny 

teknologi frivilligt eller obligatoriskt.  

 

 
 

             Figur 3. Enhanced Technology Acceptance model (Venkatesh & Davis, 2000). 
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3. Metodik 

Detta kapitel har till uppgift att beskriva och motivera den metoden som ligger till grund för 

uppsatsen uppbyggnad. Vetenskaplig metod och teori väljs och motiveras. Metodkritik och 

källkritik framförs. 

3.1 Vetenskapliga metoder  

Vid bearbetning av information som är relevant för ett forskningsprojekt finns det två olika 

metoder att tillgå, den kvalitativa och kvantitativa. Båda metoder har sina för och nackdelar 

och ska användas beroende på vilken information som ska samlas och hur detta ska göras. De 

två metoderna karaktäriseras av kvalitativa utgår från verbala analyser medan den kvantitativa 

utgår från kvantifierbara resultat som mäts (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats, vilket är en kombination av både induktiv 

och deduktiv ansats. En abduktiv ansats är en kompromiss av båda ansatserna och beskrivs 

som en gyllene medelväg (Patel & Davidsson, 2011). 

3.1.1 Kvantitativ metod  

Kvantitativ metod tillåter forskarna att standardisera informationen och lättare kategorisera 

data för att kunna generalisera, analysera och jämföra siffror och ge annan statistisk 

information relevant till ämnet. Den kvantitativa undersökningsmetoden tillåter forskarna att 

fråga många uppgiftslämnare för att få ett representativt urval av populationen. Forskarna kan 

därefter analysera stora insamlingar av data för att kunna finna samband eller bevisa 

hypoteser (Jacobsen, 2002). 

3.1.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod används vid forskningsprocedurer som ger en beskrivande data där 

förhandskunskap saknas. Efter insamlad data utformas ett forskningsprojekt. Syftet med 

kvalitativ metod är att undersöka en karaktär eller egenskap hos ett valt ämne medan 

kvantitativ metod syftar till att undersöka mängden av denna karaktär eller egenskap (Olsson 

& Sörensen, 2007). 

3.2 Val av metod 

I uppsatsen har informationen förts fram utifrån den kvantitativa forskningsmetoden då ämnet 

som undersöks kräver god förhandskunskap och att problemställningen är klar och tydlig. 

Metodvalet tillåter forskarna att göra generaliseringar vid stort antal respondenter. Den 

kvantitativa forskningen har gjorts utifrån den deskriptiva, det vill säga förklarande. Metoden 

av tvärsnittstyp tillåter forskarna att beskriva en viss population vid ett givet tillfälle (Olsson, 

Sörensen, 2007). 

Undersökningen har utgått från ett representativt urval ur populationen, för att sedan kunna 

mäta undersökningens resultat. Syftet är att mäta hur åldern påverkar användningen av mobila 

betalningstjänster med hjälp av en enkätundersökning. Eftersom stor datainsamling krävs 

används den kvantitativa metoden. Frågorna som ställdes i enkätundersökningen är slutna och 

systematiserade med färdiga svarsalternativ vilket begränsar respondenternas möjlighet att 

uttrycka sig (Olsson, Sörensen, 2007). 

3.3 Datainsamling 

Problemformuleringen och syftet avgör vilken metod forskaren väljer för sin insamling av 

data. Vår datainsamling består av primär- och sekundärdata. Primär data har vi valt att samla 

in genom att använda oss av en enkät undersökning. 
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Sekundär data kommer bestå av insamlad data från vetenskapliga artiklar och rapporter, 

litteratur och elektroniska källor. 

3.3.1 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2002) innebär primärdata att forskaren samlar in upplysningar för första 

gången, alltså går forskaren till den primära informationskällan. Primärdata skiljer sig med 

avseende på hur begrepp relaterats till empirin (Backman, 1998). Metoder som kan användas 

för att samla in primärdata är intervju, observation eller enkätundersökning. Vid insamling av 

primär data har forskaren en viss grad kontroll över tillförlitligheten och förhållanden som 

påverkar, vilket leder till att forskaren vet vad som har gjorts och kan därmed reflektera över 

hur tillförlitligheten kan ha påverkats (Jacobsen, 2002). 

3.3.2 Enkät 

Vi har använt oss av en enkät. Fördelen med att använda sig av en enkät är att vi kan samla in 

information, från många respondenter, under en relativt kort tid. Insamlad data kan därefter 

kategoriseras och generaliseras, för att slutligen jämföras med sekundärdata. Vår enkät bestod 

av frågor och påståenden, där respondenterna har flera svarsalternativ. Enkäten bestod av 10 

frågor och påståenden vilka var strukturerade och standardiserade. Syftet med enkäten var att 

undersöka hur konsumenternas ålder påverkar användningen av mobil betalning och om 

konsumenterna har förtroende för säkerheten hos mobil betalning utifrån deras ålder.  

Resultatet kommer att visa hur användandet är fördelat mellan de valda åldersgrupperna, hur 

konsumenterna upplever säkerheten hos mobil betalning i de valda åldersgrupperna och om 

konsumenterna är villiga att övergå till mobil betalning utifrån deras ålder. 

 

Uppskattad tid för respondenterna att svara på enkäten var fem minuter. Vi valde att 

överskatta den uppskattade tiden, då vi valt att undersöka i åldersgrupper från 18-67 år, vilket 

gör att tiden för att ta del av vår enkät kan skilja sig mellan respondenterna.  

Enkäten inleds med två inledande frågor gällande kön och ålder. Syftet med könsfrågan är för 

att enkätens resultat ska vara jämt fördelad mellan könen. Vidare forskning utifrån kön 

kommer inte att undersökas. 

Utifrån respondenternas ålder kommer respondenterna att kategoriseras i olika åldersgrupper. 

Åldersgrupperingen gjordes med tio års skillnad för att kunna mäta konsumenternas 

användning och beteende kring mobil betalning. Vidare följer frågan om hur respondenternas 

upplever deras kunskap om sin mobil och dess funktioner. Därefter följer två frågor där 

respondenterna svarar på vilket betalningsmedel dem använder sig av, både per månad och 

mest frekvent. Dessa frågor ska utforma ett resultat för att kunna mäta användningen av mobil 

betalning gentemot övriga betalningsmedel. 

Efter detta följer frågan, vilket betalningsmedel respondenterna upplever som enklast vid ett 

köp. Tanken är att denna fråga ska kunna jämföras med de två tidigare frågorna, för att kunna 

mäta ifall det finns ett samband hos respondenterna kring enkelhet och användning. Därefter 

följer två frågor om respondenternas användning och hur respondenterna ställer sig till att 

övergå till mobila betalningstjänster. Slutligen avslutas enkäten med två frågor gällande 

respondenternas syn på säkerhet och om mobil betalning är säkrare än övriga 

betalningsmedel, hade det varit en huvudanledning för respondenterna att börja använda det. 

 

Enkäten var anonym och forskarnas roll vid insamlingen var begränsad till endast utdelning 

för att respondenterna inte skulle bli påverkade. 
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3.3.3 Urvalsmetod 

Vid urval ställs forskare inför ett problem och det är att avgöra hur stor populationen som ska 

undersökas ska vara. Bryman (2011) skriver att det här högst osannolikt att genomföra en 

undersökning av samtliga invånare i en stad, då brist på resurser och tid saknas. Att intervjua 

eller skicka ut enkäter till samtliga blir därför kostsamt och opraktiskt att genomföra. Därför 

är det mer praktiskt att i en sådan situation göra ett urval eller få fram ett stickprov utifrån den 

totala populationen. Slumpmässigt urval bygger på antagandet om att vi sannolikt gör ett 

urval som utgör ett representativt tvärsnitt av populationen om vi har ett tillräckligt antal 

respondenter och om urvalet verkligen gjorts slumpmässigt (Denscombe, 2009).  

 

Bryman (2011) skiljer på sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

innebär att ett urval har gjorts på slumpmässig grund, vilket betyder att samtliga individer i 

populationen kan delta i studien. Icke-sannolikhetsurval innebär att vissa individer i samhället 

har större chans att delta än andra i studien. Skillnaden mellan dessa två innebär att 

generalisering för hela populationen inte kan göras men vi kan ändå skapa uppfattningar om 

dessa.  

 

Eftersom en studie på hela nationen är för omfattande och kräver för mycket tid och resurser 

med tanke på arbetets omfattning, valde vi istället göra studien i Halmstads tätort. Eftersom 

populationens svar ska vara så representativa som möjligt ska urvalet ha skett slumpmässigt 

med metoden, stratifierat urval. Stratifierat urval använder sig av speciella kategorier eller 

strata, som uppfattas viktiga att ha med i urvalet. Därefter fylls dessa kategorier i proportion 

till förekomsten i populationen men med den underliggande principen om slumpmässighet, 

fast inom dessa ramar (Denscombe, 2009). Metoden tillåter oss att se ett beteende som 

förekommer vid användning av mobila betalningstjänster, främst genom faktorn, ålder. 

 

Vi har även ett styrt och selekterat urval då vi kollar ålderns påverkan på användning av mobil 

betalning. Detta innebär att vi inte kan generalisera våra resultat till att gälla samtliga invånare 

i Halmstad under ålderskategorierna 18-67 år, utan vi kan endast uttala oss om hur våra 380 

respondenter svarat. Är inte urvalsmetoden slumpmässig minskar representativet av 

populationen samt generaliserbarheten i svaren (Bryman, 1997).  
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3.3.4 Urvalsstorlek  

Eftersom det varken finns tid eller resurser till att undersöka en hel population har vi valt att 

skapa ett urval. 

Halmstads tätort har 62 796 invånare (Halmstad.se, 2012). Utifrån detta finns det cirka 39 000 

invånare mellan åldrarna 18-67 år (Halmstad.se, 2012). 

Vi har valt att använda oss av 380 respondenter som populationsstorlek till vår studie. 

Eftersom vi använde 5 i konfidensintervall fick vi antalet 380. Anledningen till att vi har 5 i 

konfidensintervall är att vi blir 95 procent säkra på att det resultatet vi får stämmer utifrån 

populationen (Bryman, 2011). Eftersom vi har delat upp det i fem åldersgrupper har vi valt att 

dela upp åldersgrupperna till 76 respondenter i varje åldersgrupp. 

 

 

                                        Figur 4. Determine Sample Size (Creative Research Systems, 1982). 

 

3.3.5 Val av respondenter 

Undersökningens population kommer vara Halmstads tätort. Vi kommer att genomföra en 

enkät undersökning i Halmstad Centrum för att säkerställa att vi kan tillfråga alla möjliga 

åldrar. Ett kriterium vi har är att alla våra respondenter måste vara myndiga då användning av 

mobil betalning kräver att användaren binder sig till ett avtal. Det vill säga användaren måste 

vara 18 år eller över för att kunna ingå i ett avtal legalt. Vi valde att använda oss av 

stadsbiblioteket i Halmstad, främst för att få de äldre åldersgrupperna, 48-57 och 58-67, att ta 

del av vår enkät. Vi vet av egen erfarenhet att stadsbiblioteket i Halmstad besöks av äldre 

generationer tidiga vardagar, mellan klockan åtta och tio, då oftast dessa fördriver tiden med 

att läsa tidningar. För att hitta respondenter i de övriga åldersgrupperna, 18-27, 28-37 och 38-

47, valde vi att lämna enkäter i ett centralt beläget kafé tillsammans med en låda där 

respondenterna lämnar svarade enkäter och förblir anonyma. Kaféet i Halmstad är ett populärt 

besökt kafé av alla åldrar.  
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3.3.6 Sekundär data 

Sekundär data innebär data som redan tidigare blivit insamlad och sammanställd i exempelvis 

vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter eller offentlig statistik (Bryman, 1997). 

Data som använts i uppsatsen är insamlad från Halmstad Högskolas databas Summon, Google 

Scholar, Halmstad Högskolans bibliotek och från relevanta vetenskapliga artiklar, tidskrifter 

och rapporter från internet.  

 

Sökord vi valde var mobile payments, future payments, cash, age impact on mobile payments, 

mobile services, internet payments, smartphone services, e-commerce och mobile security. 

3.3.7 Val av teori 

Teorier och information som används till denna uppsats har tagits från ett flertal olika källor. 

De källor som funnits mest relevanta är vetenskapliga artiklar, facklitteratur och elektroniska 

källor. Internet har varit en stor källa för att söka information, främst för sin användbarhet att 

hitta nya och färska nyheter gällande mobil betalning, då ämnet är föränderligt och det 

utvecklas i snabb takt. Dock har informationen som valts ut begränsats att källorna kan anses 

tillförlitliga som Riksbanken.se, Finansinspektionen.se, Svenskhandel.se och Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur. 

 

Teorier som valts som underlag för uppsatsen är från Davis (1989) modeller om 

implementering av ny teknologi och hur inställsamma konsumenterna är till anpassning 

utifrån faktorerna nytta och enkelhet. Utifrån facklitteratur har Linné (2008) används då hans 

forskning närmar sig vår forskningsfråga utifrån säkerhet- och enkelhets perspektiv som kan 

vara en faktor för avgörandet av ålderns påverkan på användning av mobila betalningstjänster. 

Information har även anskaffats av Riksbankens, Finansinspektionens och Svenskhandels 

årsrapporter gällande användning av betalningsmedel och dess användning. Informationen 

och teorierna som sammanställts bekräftas eller förkastas i denna uppsats. Vetenskapliga 

artiklar har använts för att ställa teorierna mot varandra och för att få förklaringar till varför 

rapporterna ser ut som de gör. 

3.4 Metodkritik 

I enkätundersökningen användes konfidensgrad 95 procent och konfidensintervall 5. Ifall 

undersökningen hade använts av konfidensgrad 99 procent och konfidensintervall 5 hade 

undersökningen krävt fler respondenter, vilket hade lett till att resultatet reflekterar mer 

sanningsenligt efter populationen. 

I enkäten fick respondenterna svara på frågan angående deras kön. Könsfördelningen blev 

därmed jämt fördelad, men det slumpmässiga urvalet minskades då vissa kön blev mer 

efterfrågade för oss som forskare i de olika åldersgrupperna. 

 

Vi valde att inte använda oss av en statistisk metod utifrån vår enkätundersökning, då enkäten 

bestod av både påståenden och faktafrågor. Vi anser att signifikansanalys inte är relevant för 

vår undersökning, då vi inte har behov av att se signifikanta skillnader från vårt resultat. 

Vi är medvetna om att respondenterna som har svarat på enkäten är de respondenter vid just 

den tidpunkten som tagit del av vår undersökning. 

3.5 Källkritik 

Sekundärkällorna är skrivna från författarnas egna erfarenheter och studier. Dessa källor anser 

vi vara tillförlitliga men vi är medvetna om att de kan vara skrivna efter författarnas egna 

erfarenheter och åsikter. 
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Eftersom en mängd olika källor använts och från olika håll är det viktigt att källorna har 

granskats med ett kritiskt öga, främst elektroniska källor. I forskning får man aldrig acceptera 

dokumentära källor som de bara är (Denscombe, 2009). Det innebär att som forskare måste vi 

ha tagit reda på när och var dokumenten tillkommit, det vill säga källans ålder. Det är viktigt 

att forskningen är dagsfärsk och uppdaterad.  

Enligt akademiska traditioner ska en godtagbar källa följa fyra kriterier och det är att den ska 

vara tillgänglig och relevant, men även ha autenticitet och trovärdighet. Tillgänglighet kan 

vara källor som är undangömda för allmänheten hos staten och hos privata företag som kan 

vara av känslig information. Informationen kan även riskera att forskarna hamnar i en partisk 

position (Leth & Thurén, 2000).  

Vi har i åtanke att datainsamlingen blir begränsad och kan leda till en vinkling som leder till 

att resultaten kan bli felaktiga. Därför ska källan vara oberoende.  

Relevans innebär att de källor som fram förskaffas ska vara relevant för forskningsprojektet 

och bidra med ny information. Autenticitet innebär att forskarna är medvetna om att källan är 

äkta och kommer från pålitligt håll. Trovärdighet innebär att det går att säkerhetsställa 

informationen som samlats in och kunna kolla dokument utefter felaktigheter (Grönmo, 

2006). Eftersom mobil betalning är relativt nytt i samhället och studien av det, är forskningen 

varierande i ämnet. Det ledde till svårigheter för oss forskare att hitta relevant information i 

många vetenskapliga artiklar, vilka vi ansåg vara föråldrade. 

3.6 Etik 

Respondenterna i vår enkätundersökning har deltagit av fri vilja och respondenterna har haft 

rätt till att avbryta sin medverkan. 

Därmed har respondenterna i enkätundersökningen haft rätten att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Uppgifter som respondenterna har lämnat i enkätundersökningen är konfidentiellt bevarade, 

där obehöriga inte kan ta del av dem. 

Dem insamlade uppgifterna respondenterna har lämnat i enkätundersökningen används endast 

för forskningsändamål, därmed lämnas uppgifterna inte till användning eller utlåning för 

kommersiellt bruk (Petersson, 1994). 
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4. Empiri 

Detta kapitel har till uppgift att presentera kvantitativ data som samlats in. Respondenternas 

svar kommer ställas upp i överskådliga tabeller och därefter se hur åldern har en påverkan 

på användning av mobila betalningstjänster.  

4.1 Undersökningen 

Enkätundersökning har genomförts på 380 respondenter. Åldern på respondenterna är från 18 

år upp till 67 års ålder och respondenterna är indelade i åldersgrupper om tio år per 

åldersgrupp. I stapeldiagrammet ser vi en jämn fördelning mellan åldersgrupperna vilket beror 

på det stratifierade urvalet.  

 

 

 

 

 
 
           Stapeldiagram 1. Fördelningen av åldersgrupperna. 
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4.2 Kunskap om mobilen och dess funktioner. 

Tabell 1 illustrerar grundläggande information om hur goda kunskaper respondenterna 

uppgav att ha om sin mobil och dess funktioner. 

I yngsta åldersgruppen 18-27 år uppgav 66 procent att dem instämmer helt på att de har goda 

kunskaper om sin mobil och dessa funktioner och 32 procent instämmer delvis. Det var den 

åldersgrupp där flest ansåg sig ha goda kunskaper. Även åldersgrupperna 28-37 år och 38-47 

år anser att de har goda kunskaper om sin mobil och dess funktioner. I åldersgruppen 58-67 år 

uppgav 3 procent att de har goda kunskaper om sin mobil och dess funktioner. I 

åldersgruppen 58-67 år uppgav 30 procent respondenter att de instämmer i någon mån om 

kunskaperna om sin mobil och dess funktioner. 

 

 

 

 

Tabell 1. Kunskap- Ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i någon mån Instämmer inte alls

Ålder 18-27 Antal 50 24 0 2 0 76

Procent 65,8% 31,6% 0,0% 2,6% 0,0% 100,0%

28-37 Antal 40 24 6 6 0 76

Procent 52,6% 31,6% 7,9% 7,9% 0,0% 100,0%

38-47 Antal 40 30 4 2 0 76

Procent 52,6% 39,5% 5,3% 2,6% 0,0% 100,0%

48-57 Antal 8 36 14 14 4 76

Procent 10,5% 47,4% 18,4% 18,4% 5,3% 100,0%

58-67 Antal 2 16 20 23 15 76

Procent 2,6% 21,1% 26,3% 30,3% 19,7% 100,0%

Total Antal 140 130 44 47 19 380

Procent 36,8% 34,2% 11,6% 12,4% 5,0% 100,0%

Korstabell - Ålder * Kunskap

Jag har goda kunskaper om min mobils funktioner.
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4.3 Användning av olika betalningsmedel. 

4.3.1 Användning av betalningsmedel per månad. 

För att ta reda på vilka betalningssätt som är mest frekvent använt på en månad tillfrågades 

respondenterna om vilka betalningssätt de använder oftast vid ett köp. Respondenterna fick 

välja mellan flera svarsalternativ. 

 

Tabell 2 visar att kontanter är det mest använda betalningsmedlet med 32,8 procent av 

respondenterna. Efter kontanter med en liten marginal kommer betalkorts användning på 32,7 

procent, vilket innebär att kontanter och betalkort används nästan i lika mycket utsträckning. 

Internetbank hamnar på tredjeplats med 27 procent och endast 7 procent av de totala 

respondenterna använder sig av mobila betalningar som betalningsform. 

Tabell 2 illustrerar även att betalkort är den främst använda betalningsformen bland åldrarna 

18-47 år medan 48-67 år använder främst kontanter. Bland åldersgruppen 18-27 år är 

internetbank med 30 procent mer frekvent använt än kontanter med 27 procent. Tabell 2 

illustrerar även användning av mobila betalningar och är vanligast bland åldersgruppen 18-27 

år med 10 procent. Användningen sjunker ju högre upp i åldrarna vi kommer och i den äldsta 

åldersgruppen används mobil betalning mest sällan med 4 procent.  

 

 

 

 

 
 
           Tabell 2. Användning per månad- Ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Kontanter Betalkort Internetbank Mobilbetalning

Ålder 18-27 Antal 70 84 76 26 256

Procent 27,3% 32,8% 29,7% 10,2% 100,0%

28-37 Antal 71 74 68 20 233

Procent 30,5% 31,8% 29,2% 8,6% 100,0%

38-47 Antal 70 71 56 15 212

Procent 33,0% 33,5% 26,4% 7,1% 100,0%

48-57 Antal 73 64 52 11 200

Procent 36,5% 32,0% 26,0% 5,5% 100,0%

58-67 Antal 75 65 48 7 195

Procent 38,5% 33,3% 24,6% 3,6% 100,0%

Total Antal 359 358 300 79 1096

Procent 32,8% 32,7% 27,4% 7,2% 100,0%

Användning

Korstabell - Ålder * Användning
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4.3.2 Mest använda betalningsmedlet. 

Tabell 3 visar vilken betalningsform som används mest frekvent av flera svarsalternativ under 

en månad. Betalkort dominerar som den mest använda formen av betalningssätt genom alla 

åldersgrupper. Mest frekvent är den bland åldrarna 18-27 år, där 90 procent av respondenterna 

uppgav att de använde kontokort oftast. Efter betalkort används kontanter mest där 24 procent 

av de totala respondenterna uppgav att de använder betalkort som främsta betalningsmedel. 

Följande betalningsmedel som används mindre, 6 procent av respondenterna uppgav att de 

använder internetbank och 3 procent av respondenterna uppgav att det använder sig av mobil 

betalning. Åldersgruppen 48-57 år använder sig mest av mobil betalning, där 8 procent av 

respondenterna har uppgivit mobilbetalning som det mest använda betalningsmedlet. Den 

äldsta åldersgruppen 58-67 år använder sig av mobil betalning i jämförelse lika mycket som 

den yngsta åldersgruppen 18-27 år.  

 

 

 

 
 
Tabell 3. Användning- Ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Kontanter Betalkort Internetbank Mobilbetalning

Ålder 18-27 Antal 2 68 4 2 76

Procent 2,6% 89,5% 5,3% 2,6% 100,0%

28-37 Antal 20 50 4 2 76

Procent 26,3% 65,8% 5,3% 2,6% 100,0%

38-47 Antal 22 46 8 0 76

Procent 28,9% 60,5% 10,5% 0,0% 100,0%

48-57 Antal 20 44 6 6 76

Procent 26,3% 57,9% 7,9% 7,9% 100,0%

58-67 Antal 28 44 2 2 76

Procent 36,8% 57,9% 2,6% 2,6% 100,0%

Total Antal 92 252 24 12 380

Procent 24,2% 66,3% 6,3% 3,2% 100,0%

Jag använder mest av följande betalningsmedel?

Korstabell - Ålder * Användning
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4.4 Vilken betalningsform är enklast. 

Tabell 4 visar vilket betalningsmedel respondenten upplever som enklast vid ett köp. 

Respondenterna har svarat med hela 63 procent att de upplever betalkort som enklast vid köp. 

Åldern 18-27 år är den åldersgrupp där flest upplever betalkort enklast vid ett köp, där 90 

procent har svarat betalkort. Tabellen visar tydligt ju högre åldersgrupp desto fler 

respondenter upplever kontanter som enklaste betalningsmedlet vid ett köp. Mobil betalning 

håller sig på relativt låg nivå, där det är 3 procent som har svarat att de upplever 

mobilbetalning som enklast vid ett köp i åldersgrupperna 18-27 år, 48-57 år och 59-67 år. I 

åldersgrupperna 28-37 år och 38-47 år har ingen respondent svarat att de upplever 

mobilbetalning som enklast vid ett köp. 

 

 

 

 
 
Tabell 4. Enkelhet- Ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Kontant Betalkort Internetbank Mobilbetalning

Ålder 18-27 Antal 6 68 0 2 76

Procent 7,9% 89,5% 0,0% 2,6% 100,0%

28-37 Antal 24 52 0 0 76

Procent 31,6% 68,4% 0,0% 0,0% 100,0%

38-47 Antal 18 50 8 0 76

Procent 23,7% 65,8% 10,5% 0,0% 100,0%

48-57 Antal 40 22 12 2 76

Procent 52,6% 28,9% 15,8% 2,6% 100,0%

58-67 Antal 24 48 2 2 76

Procent 31,6% 63,2% 2,6% 2,6% 100,0%

Total Antal 112 240 22 6 380

Procent 29,5% 63,2% 5,8% 1,6% 100,0%

Vilken av följande betalningsmedel upplever jag som enklast vid ett köp?

Korstabell - Ålder * Enkelhet
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4.5 Konsumenternas villighet att övergå till mobilbetalning. 

Tabell 5 visar hur respondenterna ställer sig mot frågan om mobilbetalning är lika snabbt, 

enkelt och säkert som andra betalningsmedel såsom kontanter, betalkort och internetbank, kan 

de tänka sig att använda mobilbetalning. Totala svaren av respondenterna visar att 36 procent 

instämmer helt, och 42 procent instämmer delvis. 

I åldersgruppen 18-27 år svarar 68 procent att de instämmer helt och 28 procent att de 

instämmer delvis. I åldersgruppen 38-47 år, är det flest respondenter med 11 procent som 

svarat att de inte instämmer alls. 

 

 

 

 
 
Tabell 5. Övergång- Ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i någon mån Instämmer inte alls

Ålder 18-27 Antal 52 21 2 1 0 76

Procent 68,4% 27,6% 2,6% 1,3% 0,0% 100,0%

28-37 Antal 28 29 6 8 5 76

Procent 36,8% 38,2% 7,9% 10,5% 6,6% 100,0%

38-47 Antal 20 26 10 12 8 76

Procent 26,3% 34,2% 13,2% 15,8% 10,5% 100,0%

48-57 Antal 20 38 12 4 2 76

Procent 26,3% 50,0% 15,8% 5,3% 2,6% 100,0%

58-67 Antal 17 44 5 10 0 76

Procent 22,4% 57,9% 6,6% 13,2% 0,0% 100,0%

Total Antal 137 158 35 35 15 380

Procent 36,1% 41,6% 9,2% 9,2% 3,9% 100,0%

Korstabell - Ålder * Användning

Snabbt, enkelt och säkert som andra betalningsmedel, då kan jag tänka mig att använda mobilbetalning.
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4.6 Mobil betalning i vardagen. 

I tabell 6 svarade respondenterna huruvida deras vardag hade underlättats om de kunde 

överföra pengar och betala köp via sin mobil. 30 procent av respondenterna har svarat att de 

instämmer helt och 40 procent att de instämmer delvis. Åldersgruppen 18-27 år är den 

åldersgrupp där flest respondenter instämmer helt, 45 procent. Åldersgruppen 58-67 år är den 

åldersgrupp som näst flest respondenter har svarat att de instämmer helt, 34 procent. I 

åldersgrupperna 18-27 år och 58-67 år har ingen av respondenterna svarat att de inte 

instämmer alls. 

 

 

 

 
 
Tabell 6. Vardagen- ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i någon mån Instämmer inte alls

Ålder 18-27 Antal 34 30 10 2 0 76

Procent 44,7% 39,5% 13,2% 2,6% 0,0% 100,0%

28-37 Antal 18 28 20 2 8 76

Procent 23,7% 36,8% 26,3% 2,6% 10,5% 100,0%

38-47 Antal 20 30 10 10 6 76

Procent 26,3% 39,5% 13,2% 13,2% 7,9% 100,0%

48-57 Antal 16 30 14 12 4 76

Procent 21,1% 39,5% 18,4% 15,8% 5,3% 100,0%

58-67 Antal 26 32 14 4 0 76

Procent 34,2% 42,1% 18,4% 5,3% 0,0% 100,0%

Total Antal 114 150 68 30 18 380

Procent 30,0% 39,5% 17,9% 7,9% 4,7% 100,0%

Korstabell - Ålder * Användning

Det hade underlättat min vardag om jag kunde överföra pengar och betala köp via min mobil.
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4.7 Säkerhet 

4.7.1 Intention av användning utifrån faktorn säkerhet. 

Tabell 7 visar hur respondenterna ställer sig till om mobilbetalning är säkrare än andra 

betalningsmedel, hade det varit en huvudanledning för respondenterna att börja använda det. 

26 procent av respondenterna svarade att de instämmer helt och 42 procent att de instämmer 

delvis. Flest respondenter i alla åldersgrupper har svarat att de instämmer delvis på att 

säkerheten är en huvudanledning till att börja använda det. I åldersgruppen 28-37 år är det 

flest respondenter som har svarat att de instämmer delvis. Åldersgrupperna 18-27 år, 38-47 år, 

48-57 och 58-67 är det cirka 5 procent som inte instämmer alls.  

 

 

 

 
 
Tabell 7. Säkerhet- Ålder. 

4.7.2 Upplevd säkerhet 

I Tabell 8 svarade respondenterna om de upplever mobilbetalning som ett säkert sätt att 

använda vid köp och överföring av pengar. 34 procent av respondenterna har svarat att de 

instämmer delvis och 30 procent varken eller. 10 procent av respondenterna har svarat att de 

instämmer helt. 45 procent i åldersgruppen 18-27 har svarat att de instämmer delvis. I 

åldersgrupperna 48-57 och 58-67 har 34 procent svarat varken eller. I åldersgruppen 48-57 

har 21 procent svarat att de inte instämmer alls, vilket är den åldersgrupp där flest 

respondenter har svarat att de inte instämmer alls. Åldersgruppen 58-67 år är det 29 procent 

som instämmer delvis. 

 

 

 

 
 
Tabell 8. Säkerhet- Ålder. 

Total

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i någon mån Instämmer inte alls

Ålder 18-27 Antal 30 34 6 2 4 76

Procent 39,5% 44,7% 7,9% 2,6% 5,3% 100,0%

28-37 Antal 22 38 8 6 2 76

Procent 28,9% 50,0% 10,5% 7,9% 2,6% 100,0%

38-47 Antal 20 28 18 6 4 76

Procent 26,3% 36,8% 23,7% 7,9% 5,3% 100,0%

48-57 Antal 17 26 18 11 4 76

Procent 22,4% 34,2% 23,7% 14,5% 5,3% 100,0%

58-67 Antal 10 32 27 3 4 76

Procent 13,2% 42,1% 35,5% 3,9% 5,3% 100,0%

Total Antal 99 158 77 28 18 380

Procent 26,1% 41,6% 20,3% 7,4% 4,7% 100,0%

Om mobilbetalning är säkrare än andra betalningsmedel, är det en huvudanledning för mig att börja använda det.

Korstabell - Ålder * Säkerhet

Total

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i någon månInstämmer inte alls

Ålder 18-27 Antal 10 34 22 6 4 76

Procent 13,2% 44,7% 28,9% 7,9% 5,3% 100,0%

28-37 Antal 10 24 22 8 12 76

Procent 13,2% 31,6% 28,9% 10,5% 15,8% 100,0%

38-47 Antal 12 26 18 12 8 76

Procent 15,8% 34,2% 23,7% 15,8% 10,5% 100,0%

48-57 Antal 2 24 26 8 16 76

Procent 2,6% 31,6% 34,2% 10,5% 21,1% 100,0%

58-67 Antal 4 22 26 12 12 76

Procent 5,3% 28,9% 34,2% 15,8% 15,8% 100,0%

Total Antal 38 130 114 46 52 380

Procent 10,0% 34,2% 30,0% 12,1% 13,7% 100,0%

Jag upplever mobilbetalning som ett säkert sätt att använda vid köp och överföring av pengar.

Korstabell - Ålder * Säkerhet
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad kvantitativ data tillsammans med teorin. Därefter 

analyseras skillnader och likheter som funnits bland resultatet i korstabellerna. Analysen 

ligger till grund för slutsatsen.  

 

Vid den empiriska analysen uppkom skillnader mellan respondenternas ålder och användning 

av olika betalningsmedel. Det framgick även att inställningen till användning av mobila 

betalningstjänster visade skilja sig mellan åldersgrupperna. Kunskaperna omkring 

smartphones och mobila betalningstjänster visade en viss skillnad över åldersgrupperna men 

överlag uppfattas en god kunskap om mobiltelefonen och dess funktioner. Vidare finns en 

positiv framhållning till mobila betalningstjänster och om hur det kan underlätta överföring 

och betalning genom mobiltelefonen. Skillnaden är liten och majoriteten instämmer helt och 

delvis genom alla åldersgrupper.  

5.1 Säkerhet 

Enligt Leavitt (2010) anser konsumenten att det finns två olika aspekter av säkerhet i valet 

mellan olika betalningsmedel, bedrägerier vid pengar transaktioner och bedrägerier när 

bedragaren använder ett betalningsinstrument för att slutföra en transaktion som inte har 

godkänts av kontoinnehavaren. 

I Tabell 8 svarade respondenterna om dem upplever mobil betalning som ett säkert sätt att 

använda vid köp och överföring av pengar. Endast 10 procent av de totala svaren svarade att 

dem instämmer helt. Den yngsta åldersgruppen 18-27 år är den åldersgrupp som ställer sig 

mest positiv till upplevd säkerhet kring mobil betalning. Det kan anknytas till att yngre 

människor innehar en större kunskap när det gäller ny teknologi, vilka även är uppväxta med 

It-teknologins framfart (Freudenthal, 2001). 

Åldersgruppen 48-57 år är den åldersgrupp där flest respondenter har svarat att de inte 

instämmer alls, i jämförelse med den äldsta åldersgruppen 58-67 år är den äldsta 

åldersgruppen mer positiv till säkerheten kring mobil betalning enligt Tabell 8, vilket 

motsäger Freudenthals teori (2001) i den aspekten. 

Kshetri och Acharya (2012) tyder för att vinna konsumenternas förtroende om säkerhet är det 

viktigt att företagen tillsammans med banker och staten tillsammans utformar en tjänst för att 

nå ut på en stor skala. I Tabell 8 ser vi tydligt att respondenterna är i stora drag positiva till 

den upplevda säkerheten enligt vår undersökning, då hela 44 procent av respondenterna har 

svarat att dem instämmer helt eller delvis. 

 

I Tabell 7 frågades respondenterna om mobil betalning är säkrare än andra betalningsmedel, 

hade det då varit en huvudanledning för dem att börja använda det. 

Svensk Handel (2012) rapporterade att äldre människor är skeptiska till mobil betalning på 

grund av säkerhetsperspektivet och bedrägerier. 

Tabell 7 visar att den yngsta åldersgruppen 18-27 år är den grupp som är mest positiv och ser 

säkerheten som en huvudanledning till att börja använda mobil betalning. Tabell 7 visar även 

att genomgående är det alla åldersgrupper, 18-67 år, som är positiva till att säkerheten är en 

huvudanledning för dem till att börja använda mobil betalning, och inte främst äldre 

människor, vilket är motsägelsefullt mot Svensk Handels rapport (2012). 

 

 

Hu, Lee och Kou (2005) analyserar mobil handels säkerhet och tar upp viktiga faktorer i 

mobil handelns system för att konsumenten ska förstå vilka funktioner som bearbetas och i 

nästa steg ska konsumenten känna en pålitlighet vid användning av mobil handel. 
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I Tabell 1 svarade respondenterna om hur goda kunskaper dem anser sig ha om sin mobil och 

dess funktioner. Den yngsta åldersgruppen 18-27 år var den grupp som var mest övertygande 

om att dem har goda kunskaper om sin mobil och dess funktioner, hela 98 procent uppgav att 

dem instämmer helt eller delvis. Desto högre ålder på åldersgrupperna ledde till en lägre 

kunskapsnivå enligt undersökningen. 

Yngsta åldersgruppen 18-27 år är mest positiva till att säkerheten är en huvudanledning till att 

börja använda mobil betalning, även övriga äldre åldersgrupperna är positiva till det, enligt 

Tabell 7. Det vi ser däremot i Tabell 1 är att den äldsta åldersgruppen 58-67 år är den grupp 

där flest respondenter anser sig ha mindre kunskap om sin mobil och dess funktioner i 

jämförelse med övriga åldersgrupper. 

Hu, Lee och Kou (2005) teori styrker tillsammans med Tabell 7 utifrån vår undersökning, att 

de yngre åldersgrupperna har en större förståelse kring mobilens funktioner, och därför förstår 

bearbetningen som sker gällande säkerhet och sin tur känner en pålitlighet vid användningen 

av mobil betalning. 

5.2 Enkelhet  

Mobila tekniken har blivit välutvecklad och är redan lätthanterlig och smidig att använda, 

vilket har lett till låg efterfrågan. Mobil betalning upplevs fortfarande som komplicerad och 

krånglig, vilket gör att konsumenter väljer kontokort och kontanter som är mer lätthanterliga 

och smidiga att använda (Schierz, Schilke & Wirtz, 2010).  

Tabell 1 visar att 66 procenta av respondenterna i åldersgruppen 18-27 år anser sig har goda 

kunskaper om sin mobil och dess funktioner. Vilket leder till att målgruppen bland den yngsta 

åldersgruppen har goda kunskaper om sin mobil och dess funktioner, vilket gör att de inte 

anser mobilen som en komplicerad och krånglig enhet. I tabell 2 är den yngsta åldersgruppen, 

18- 27 år, den grupp där det är vanligast bland respondenterna att använda sig av mobil 

betalning. 

 

Li, Dong och Chen (2012) tyder på att mobil betalning är tidseffektiva i dagens läge då det 

krävs lite av konsumenten att använda tjänsterna då dessa finns tillgängliga. Mobil betalning 

ger fördelar som bekvämlighet och användarvänlighet för konsumenten. Köpet användaren 

utför blir mer effektivt samtidigt som det ger intäkter för handlaren. Li, Dong och Chen 

(2012) menar att mobila betalningar erbjuder ökade möjligheter eller att agera som ett 

alternativ när kontanter eller kontokort inte finns tillgängliga. 

I tabell 4 ser vi att mobil betalning inte anses vara det enklaste betalningsmedlet i jämförelse 

med kontanter, betalkort och internetbank. I åldersgrupperna 28-37 år och 38-47 år är det 

ingen av respondenterna som svarat att de upplever mobilbetalning som enklast vid ett köp. 

Då bekvämlighet och användarvänlighet faller under ordet enkelhet, kan vi se att 

respondenterna enligt vår undersökning inte upplever mobil betalning som ett enklare 

betalningsmedel än kontanter, betalkort och internetbank. 

 

Fördelen med mobil betalning jämfört med traditionella betalningsmedel är att det kommer 

vara med praktiskt än det traditionella vid bärbarhet, eftersom mobil betalning eliminerar i att 

bära på fler olika betalkort. Mobil betalning tillsammans med smartphones medför att 

konsumenter idag kan vara flexibla och tillgängliga överallt, vilket ökar effektiviteten (Li, 

Dong & Chen, 2012). 

Tabell 4 visar att konsumenter inte upplever mobil betalning som ett enkelt sätt att använda 

vid ett köp i jämförelse med övriga betalningsmedel, vilket gör att Li, Dong och Chen (2012) 

teori inte upplevs av respondenterna i vår undersökning. 
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Utifrån undersökningen fann vi att säkerhet och enkelhet är två stora faktorer som är 

avgörande för implementering och användning av mobila betalningstjänster. Detta är 

genomgående i alla åldersgrupper. Dock så fann vi att enkelhet är högre värderat än säkerhet 

vid intentionen av att börja använda mobil betalningstjänst, då majoriteten av åldersgrupperna 

är relativt insatta i säkerheten. Undersökning utförd av Li, Dong och Chen (2012) 

konstaterade att en av de viktigaste faktorerna för användning är enkelhet och bekvämlighet. 

Därför kan vi styrka utfallet från vår studie tillsammans med forskningen från Li, Dong och 

Chen (2012) att enkelhet är den avgörande faktorn för användning.  

 

Davis TAM modell utifrån Figur 2, illustrerar hur enkelheten, nyttan och avsikterna att 

använda en ny teknologi som i detta fall innebär mobil betalningstjänst, avgör användningen 

av vilket betalningsmedel som används vid ett köp. Figur 2 styrker vår undersökning att 

enkelhet måste uppfyllas som behovsfaktor för att skapa nytta som leder till användning av 

mobil betalningstjänst.  

Vi finner även förklaring från Figur 3 som är TAM 2 modellen, som använder fler 

bakomliggande faktorer för att se påverkningen för användbarhet, att den sociala livsstilen, 

personlighet och ålder är avgörande för användning av mobila betalningstjänster. Sociala 

influenser som påverkan genom media och grupptryck är även avgörande och kan ha 

påverkan på hur enkelheten uppfattas och därigenom användningen  

5.3 Användning 

Utifrån empirin använder sig respondenterna främst av fyra olika betalningsmedel vid olika 

typer av köp. De fyra betalningsmedlen är kontanter, betalkort, internetbank och mobila 

betalningstjänster. Utifrån Tabell 2 där flera betalningsmedel kan användas, används betalkort 

oftast vid köp genomgående vid alla åldersgrupper.  

Ju högre upp vi kommer i åldersgrupperna desto mindre används betalkort till förmån för 

kontanter, men trots det är betalkort den mest frekvent använda betalningsformen. Detta 

finner vi hos den äldsta åldersgruppen 58-67 år, där kontant användningen är störst men inte 

den dominerande betalningsformen i alla åldersgrupper som tidigare forskning visar enligt 

Svensk Handel (2012).  

 

Riksbankens (2012) studie som visar att kontanter används mest frekvent bland människor 

äldre än 55 år styrker vårt påstående utifrån empirin. Resultatet har även varit detsamma de 

senaste fem åren men har dock minskat till förmån för betalkort. Studien visar även att yngre 

människor använder kontanter minst och betalkort mest vilket vårt resultat från 

undersökningen visar. 

 

Enligt Tabell 2 framkommer även att yngre människor, 18-27 år använder mobil betalning 

mest frekvent. Denna siffra sjunker ju högre upp i åldrarna vi kommer vilket styrks av 

Freudenthal (2001) där yngre människor oftast har större kunskap när det gäller ny teknologi 

då yngre människor från 80-talet och framåt är uppväxta med It-teknologins framfart.  

 

Enligt vår studie används betalkort som den mest använda betalningsformen. Utifrån Tabell 3 

så använder 66 procent av alla tillfrågade respondenter betalkort. Detta styrker att betalkort är 

den vanligaste förekommande betalningsformen vi har idag. Riksbanken (2010) bekräftar att 

betalkort är den mest använda betalningsform idag och därmed inte kontanter. Kontant 

användningens minskning kan direkt relateras till den ökade kort användningen. Förklaringen 

till detta enligt Linné (2008) ligger i att kort användningen har följt globaliseringen där 

betalkort kan användas var som helst i världen vilket sparar både tid och rum. Möjligheterna 

är många och erbjuder mer flexibilitet än vad kontanter gör. Istället för att bära runt på flera 
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stora buntar i olika valutor och valörer erbjuder ett plastkort samma användning. 

Konsumenten har även fördel att kunna dela upp betalningen och på så sätt kunna ha bättre 

överblick över ekonomin (Ritzer, 1995).  

 

Utifrån Tabell 2 kan vi se att den tredje mest använda betalningsformen är internetbank för 

alla åldersgrupper. Detta bekräftas till viss del av Linné (2008) och anledningen är att 

valmöjligheterna är många och tjänsterna kan täcka varje enskilt behov hos konsumenten. 

Bankernas satsning på finansiella tjänster på internet har bidragit till att föra närmare 

privatkunderna med företagskunderna. Internetbanken har till viss del ersatt den personliga 

bankmannen då vissa upplever tjänsten som enklare och att det kräver en mindre tidsinsats än 

att besöka ett fysiskt kontor. Tabell 3 illustrerar användningen för internetbank där vi finner 

att den äldsta åldersgruppen 58-67 år använder internetbanken minst. Detta grundar sig i äldre 

människors misstänksamhet mot digital teknologi varför de inte tar digitala pengar lika seriöst 

som med fysiska kontanter (Chen & Nath, 2008). Förklaringen till att äldre människor 

använder internetbank minst är att de saknar kunskap eller tillgång till informationsteknologi. 

Det vill säga problematiken finns i avsaknaden av datoråtkomst, internet och internetbaserade 

tjänster (Dahlberg, Huurros & Ainamo, 2008). Den dagliga datoranvändningen minskar ju 

högre upp i åldrarna vi kommer och i äldsta åldersgruppen 65-76 år är det bara 64 procent för 

män respektive 53 procent för kvinnor enligt (Statistiska Centralbyrån, 2012), vilket kan 

förklara den låga andelen användare hos äldsta åldersgruppen utifrån tabell 3. Jämförelsevis 

har åldrarna 18-30 år en 100 procentig årlig användning vilket är lite motstridigt då 

användningen verkar mer kopplat till kunskap och kompetens för användningen än för 

åtkomst till informationstekniken och internetbaserade tjänster. 

 

Tabell 5 illustrerar inställningen till att börja använda mobil betalning om det är lika snabbt, 

enkelt, och säkert som kontanter, betalkort och internetbank. Den mest positiva inställningen 

ligger hos den yngsta åldersgruppen 18-27 år med 68 procent som instämmer helt. Intressant 

nog är det den äldsta åldersgruppen 58-67 år som varit mest delvis instämmande med 58 

procent. Gruppen som svarat instämmer inte alls är åldersgruppen 38-47 år med 11 procent. 

Respondenternas svar bland den yngsta åldersgruppen stämmer bra överens med 

uppfattningen som finns bland användning av ny teknologi (Leavitt, 2010), men även att 

yngre människor är pionjärer när det gäller till att skaffa det senaste inom mobiltelefoni. Vad 

som är motsägelsefullt är att den äldsta åldersgruppen verkar positivt inställda till att använda 

mobilbetalning utifrån vår undersökning om de föregående kriterierna om användning, 

snabbt, enkelt och säkert är uppfyllda som de traditionella betalningsmedlen. 

Detta är motsatsen till vad äldre människor uppfattar enligt Svensk Handel (2012) där det 

rapporteras om att äldre människor är skeptiska till mobil betalning på grund av främst 

säkerhetsperspektivet och bedrägeri.  

 

Tabell 6 illustrerar frågan om det hade underlättat individens vardag om de kan överföra 

pengar och betala köp via mobiltelefonen. Vi finner att de mest positiva till detta är den 

yngsta åldersgruppen 18-27 år med 45 procent och den äldsta åldersgruppen 58-67 år med 34 

procent.  

De som svarat instämmer delvis är jämnt fördelat över alla åldersgrupper, men flest 

respondenter finner vi i den äldsta åldersgruppen med 42 procent.  

Forskningen som bedrivits av Kim, Mirusmonov och Lee (2010) styrker att äldre människor 

anser mobil betalning något som kan underlätta vardagen men anses för komplext för att börja 

använda i vardagen. 

Högst andel som svarat varken eller, eller instämmer inte alls är åldersgruppen 28-37 år. Detta 

kan bero på att de använder betalkort tillsammans med internetbank i större omfattning och att 
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behovet helt enkelt inte finns där i lika stor utsträckning. Samtidigt som skepticismen mot 

mobila betalningar kvarstår eftersom det anses för nytt och inte tillräckligt prövat och 

accepterat i samhället (Leavitt, 2012). 

 

Tabell 2 visar att mobilbetalningar endast används av 7 procent av alla respondenter. Som 

Chen och Nath (2008) förklarar ligger problematiken i att mobila betalningstjänster inte går 

att använda överallt. Förklaringen ligger i att den mobila infrastrukturen inte är utvecklad i 

alla delar av landet och snabba mobila uppkopplings hastigheter täcker således inte alla 

städer. På det viset är det svårt att få genomslagskraft med en ny betalningsmetod enligt 

Pousttchi (2003) om konsumenterna och samhället har svårt att implementera och använda 

det. Pousttchi (2003) förklarar att även mervärden av användning som överstiger nackdelar 

som kostnad, säkerhet och bekvämlighet måste uppfyllas för att användningen av mobil 

betalning ska öka. 

 

Ngai och Gunasekaran (2007) menar att storföretagen själva eller tillsammans med staten 

behöver sponsra utbyggnaden av mobila nätverkstjänster för att påskynda implementeringen, 

annars är chansen liten för att det ska lyckas.  

Mobila betalningstjänster används av var femte respondent i åldrarna 18-37 minst en gång i 

månaden vilket illustreras i Tabell 2. Dessa användare kan klassas utifrån ett demografiskt 

och psykologiskt perspektiv vilket profilerar åldersgruppen som innovators och early adopters 

enligt Rogers (2010). Profileringen innebär att de personerna i den åldersgruppen är villiga till 

att ta risker, är sociala ledare, välutbildade och har intresse av att följa utvecklingen av en ny 

teknologi.  

Gilbert, Lee Kelley och Bartons (2003) teori styrker detta då dem tyder på att en särskild typ 

av människor, early majority, är risktagande, tekniskt intresserade och ser sig själva som 

ledare, är först med att börja använda en ny teknologi. 

 

Vi kan tillämpa figur 1 på användningen av mobila betalningstjänster utifrån ålder. Innovators 

och early adopters finner vi i åldersgrupperna 18-37 år. Early majority finner vi bland 

åldersgruppen 38-47, late majority bland 48-57 och slutligen har vi laggards bland den äldsta 

åldersgruppen 58-67. Respondenternas svar från Tabell 2 stämmer bra överens med figuren 

och profileringen av åldersgrupperna och visar hur användningen ser ut utifrån ålder. Även 

tidigare forskning styrker användningen enligt Luarn och Lin (2005) där de fann att det finns 

ett stort samband mellan individers beteende utifrån ålder och intentionen för att använda en 

ny teknologi. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel avhandlas våra svar på vår problemformulering. Slutligen presenteras förslag 

för framtida forskning. 

 

Vid studerandet av användningen av mobila betalningstjänster utfördes en undersökning om 

det fanns något samband mellan användningen av mobila betalningstjänster och 

respondenternas ålder. Det kan konstateras att det finns ett samband mellan användning av 

mobila betalningstjänster och ålder. Desto högre upp i åldrarna det kom, minskade 

användningen av mobila betalningar men även betalkort och internetbank till förmån av 

kontanter. Vi fann utifrån studien att äldre människor avvisar mobila betalningstjänster på 

grund av en misstro för digitala pengar. Misstron beror på att säkerheten av mobila 

betalningstjänster anses låg, och risk för bedrägerier och chansen att pengarna ska försvinna 

är hög. Dock finns en vilja av äldre människor till att börja använda mobil betalning då de 

anser att det kan förenkla deras vardag. Anledningarna till detta kan bero på 

implementeringen av betaltjänstlagen vilket tvingar en del människor som endast använder 

kontanter att börja använda betalkort eller mobil betalning då vissa banker och 

regionaltrafiken i Halland har eliminerat kontanthanteringen.  

  

Utifrån vår studie fann vi även att den högsta andelen som tvingats bort från kontant 

användningen är äldre människor då de är de största brukarna av det. Andra förklaringar till 

varför äldre människor inte implementerar mobil användning i lika stor omfattning som yngre 

människor är att de finner mobil teknologi och internet baserade tjänster för komplexa. Äldre 

människor saknar kunskaperna och kompetensen för att använda och navigera på en 

smartphone i allmänhet. Kännedomen om deras mobiltelefon är helt enkelt för låg då kunskap 

saknas och deras användning blir därmed begränsad. Trots detta är de väl insatta i fördelarna 

av mobila betalningstjänster och inställningen verkar överlag positiv för teknologin men 

faktorerna som hindrar implementeringen och användningen är kunskap och säkerhet vilket 

inte överväger nyttan. Äldre människor använder istället alternativa betalningsformer som 

anses enklare att använda. 

 

Majoriteten bland åldersgrupperna tycker överlag att det hade underlättat deras vardag att 

överföra pengar och betala genom mobiltelefonen vilket antyder att det finns en särskild 

efterfrågan som antingen beror på nytt regelverk där kontanter tagits bort och mobil betalning 

implementerats i exempelvis regionaltrafik eller av en ren nyfikenhet. 

Medelgrupperna, cirka 30-50 år, är den grupp som sticker ut negativt till att börja använda 

mobila betalningstjänster. Denna grupp har vi funnit vara mest bekväm i hur deras vardagliga 

betalningar görs, vilket leder till att dem är svårast att implementera användningen av mobila 

betalningstjänster. 

 

Studien visar att den främsta användargruppen för att betala med sina mobiltelefoner är yngre 

människor som är redan kompetenta och väl insatta i nya teknologier. Uppväxten tillsammans 

med utvecklingen av mobil teknologi ger yngre människor en stor kunskap vilket gör en 

markant skillnad för anpassningen av mobila betalningslösningar. Trots detta är inte 

användningen av mobila betalningstjänster lika hög som användningen av de alternativa 

betalningsformerna. De största svagheterna vi finner med mobila betalningstjänster är att det 

inte finns någon gemensam infrastruktur. De mobila tjänsterna och användningsområdena är 

för många och konsumenter generellt anser det krångligt och för besvärligt att tvingas 

använda ett flertal olika mobila betalningstjänster för olika ändamål, när till exempel betalkort 

eller kontanter finns tillgängliga. I dagsläget krävs nästan en utsållning av tjänsterna då 

majoriteten av konsumenterna gillar att avvakta och endast framtiden kan utvisa vilken tjänst 



38 
 

som blir den mest accepterade och använda i vårt samhälle. Inte förrän då kan konsumenterna 

i alla målgrupper börja använda en redan etablerad tjänst i större omfattning. 

Potentialen för mobila betalningstjänster är däremot stor i alla åldersgrupper och för att 

överkomma hinder för implementering och användning i större skala behövs det bättre 

upplysning om mobila betalningstjänster. Om staten tillsammans med banker och företag går 

ihop tillsammans för att skapa en betalningstjänst överkommer vi hindret med säkerhet då 

konsumenterna anser att garantierna överväger osäkerheten. Kan de även effektivisera 

användningen till att det blir lika enkelt och snabbt att använda som betalkort och kontanter 

eller bättre, kommer nyttan överväga nackdelarna och mervärde kommer att uppstå för 

konsumenten. Ett steg i rätt riktning är den nylanserade mobila betalningstjänsten, Swish, som 

skapades tillsammans med de största bankerna i Sverige. 

6.2 Förslag för framtida forskning 

Under vår studie av mobila betalningstjänster och användning utifrån ålderns perspektiv fann 

vi en villighet av äldre människor att använda tjänsterna. Men då de saknar kunskap och 

kompetens av mobil betalning kan fortsatt forskning öka den generella uppfattningen om 

mobila betalningstjänster som tillåter en bredare användning och implementation i grupper 

där användningen är låg. Det hade varit intressant att studera vad som kan underlätta 

användning och hur företag och intressenter kan göra för att utbilda och öka konsumenters 

kunskap om smartphones och den mobila betalningsteknologin. 

 

Forskning rekommenderas även på de bakomliggande faktorer som är avgörande för 

intentionen av användning av mobila betalningstjänster. Denna forskning kan hjälpa företag 

och andra intressenter att utforma produkter och tjänster som matchar konsumenternas behov. 

En kvalitativ studie på de åldersgrupper som använder mobila betalningstjänster minst 

frekvent hade varit intressant för ett större helhetsperspektiv och för att kunna få en djupare 

förståelse för vilka de egentliga bakomliggande faktorerna för intentionen av användning är.  

Eftersom vår studie endast gjordes i centrala Halmstad hade en likartad undersökning i en 

större stad som Malmö eller Stockholm varit att rekommendera. En sådan studie med fler 

respondenter hade bidragit med djupare kontext och mer innehållsrik information då fler 

faktorer kan undersökas. Då tekniken uppdateras dagligen, finns det ett brett utrymme för 

vidare forskning inom mobil betalning och dess utveckling. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

Enkät 
Kandidatuppsats 

Företagsekonomi med inriktning Marknadsföring. 

Halmstad Högskola 

 

Mobila betalningstjänster 

 

Uppskattad tid: 5 min. 

Svara på frågorna genom att markera ert svarsalternativ. 

Lämna gärna en kommentar efter frågorna. 

 

1. Kön 

 

o Man 

o Kvinna 

 

 

2. Ålder? _____ 

 

 

3. Jag har goda kunskaper om min mobil och dess funktioner. 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken eller 

o Instämmer i någon mån 

o Instämmer inte alls 

 

Kommentar:  

 

 

 

Vänligen fortsätt på nästa sida. 



44 
 

4. Jag använder mig av ett eller flera av följande betalningsmedel minst en gång per månad? 

(Flera svar kan lämnas om så är fallet) 

o Kontanter 

o Betalkort 

o Internetbank 

o Mobilbetalning 

 

Kommentar: 

 

 

 

5. Jag använder mest av följande betalningsmedel? 

o Kontanter 

o Betalkort 

o Internetbank 

o Mobilbetalning 

 

Kommentar: 

 

 

 

6. Vilken av följande betalningsmedel upplever jag som enklast vid ett köp? 

o Kontanter 

o Betalkort 

o Internetbank 

o Mobilbetalning 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

Vänligen fortsätt på nästa sida. 



45 
 

7. Om det är lika snabbt, enkelt och säkert som andra betalningsmedel (kontanter, betalkort, 

internetbank), kan jag tänka mig att använda mobilbetalning. 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken eller 

o Instämmer i någon mån 

o Instämmer inte alls 

 

Kommentar: 

 

 

 

8. Det hade underlättat min vardag om jag kunde överföra pengar och betala köp via min 

mobil. 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken eller 

o Instämmer i någon mån 

o Instämmer inte alls 

 

Kommentar: 

 

 

 

9. Om mobilbetalning är säkrare än kontanter, betalkort och internetbank, är det en 

huvudanledning för mig att börja använda det. 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken eller 

o Instämmer i någon mån 

o Instämmer inte alls 

 

Kommentar: 

 

 

 

Vänligen fortsätt på nästa sida. 
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10. Jag upplever mobilbetalning som ett säkert sätt att använda vid köp och överföring av 

pengar. 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken eller 

o Instämmer i någon mån 

o Instämmer inte alls 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att medverka i vår enkät. 
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