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Sammanfattning 
 
Internet har fått en stor betydelse i Sverige under de senaste årtiondena. Detta har 
medfört att samhället har förändrats och blivit mer digitalt och likaså bankerna. Fler och 
fler människor köper mobiltelefoner, vilket har resulterat i att det har utvecklats smarta 
telefoner där man kan använda internet för att utföra många ärenden. Detta har påverkat 
bankernas tjänsteutbud som i dag i hög grad är internetbaserad. Alla storbanker i 
Sverige erbjuder i dag mobila banktjänster, där kunderna kan utföra ärenden på egen 
hand. I en branschmätning som Svenskt Kvalitetsindex gjort visade det sig att kunderna 
har fått ett lägre förtroende för bankerna. En av orsakerna till det försämrade förtroendet 
visade sig vara att vissa bankkunder kände sig tvingade att använda mer tekniska 
tjänster, så som de mobila banktjänsterna är och som de inte upplevde som 
användarvänliga och användbara.  
 
Denna problematisering banade väg för våra frågeställningar: 
 

Vilka faktorer påverkar attityden till att använda mobila banktjänster? 

Påverkar attityden och självtilliten till mobila banktjänster den beteendemässiga 
intentionen till att använda dessa tjänster? 

Huvudsyftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar attityden 
till mobila banktjänster. Vi har även haft avsikt att studera om attityden påverkar själva 
intentionen till att använda dessa tjänster. Ett delsyfte har varit att jämföra hur 
attityderna skiljer sig åt beroende på kön, ålder och utbildningsgrad. 
 
Den teori som ligger till grund för denna studie är tidigare forskning inom ämnet 
internet- och mobila banktjänster. Utifrån teorierna har vi utformat hypoteser som vi har 
sammanställt i en undersökningsmodell. 
 
I studien har vi genomfört en enkätundersökning på invånare i Umeå kommun i åldrarna 
18-80 + år. Vi använde oss av ett kvoturval vilket bestod av fem olika ålderskvoter: 18-
24, 25-44, 45-64, 65-79, 80 + år. Vi sammanställde datamaterialet vilket totalt bestod av 
144 enkäter i SPSS, där utförde vi ett antal linjära regressioner.  
 
Resultatet från studien visar att användbarhet är den faktor som i högst grad påverkar 
attityden till att använda mobila banktjänster. Andra faktorer som också påverkade 
attityden var upplevd nytta och teknologisk beredskap. De faktorer som inte visade på 
något samband var upplevd risk, självtillit och upplevd användarvänlighet, då ingen av 
dessa var statistiskt signifikanta.  
 
Studien har även visat att ålder och utbildningsnivå till skillnad från kön påverkar 
attityden till mobila banktjänster. 
 
Nyckelord: Mobila banktjänster, teknologiacceptansmodellen, självtillit, upplevd risk, 
upplevd nytta, teknologisk beredskap. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en problembakgrund och en problemdiskussion för att ge läsaren en 
förståelse för vilket vetenskapligt problem som ligger till grund i studien. Vi beskriver 
hur digitaliseringen påverkar bankernas tjänster. Vidare återges tidigare studier som 
behandlar olika faktorer som påverkar attityden och intentionen till att använda 
internetbaserade och mobila banktjänster. Det är dessa faktorer som vår studie bygger 
på. Detta mynnar sedan ut i våra frågeställningar och i vårt syfte. Vi avslutar kapitlet 
med att synliggöra för läsaren vilka avgränsningar vi har gjort.  

1.1 Problembakgrund 

Banker och andra finansinstitut utgör en viktig del för Sveriges ekonomiska välfärd. För 
att den svenska välfärden ska fungera krävs det effektiva och pålitliga system för 
sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering. Det är bankerna och 
andra finansiella institut som sköter dessa system (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3). 
  
 
Den finansiella sektorn har förändrats kraftigt under de senaste 30 åren. Den ökade 
globaliseringen har lett till att förhållandena på finansmarknaden är under en ständig 
utveckling och förändring (Mattila, 2003). Många av de redan befintliga finansföretagen 
har utvidgat sin verksamhet och det har etablerats nya både svenska och utländska 
banker på den svenska marknaden (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3). Detta har lett 
till att konkurrensen på bankmarknaden har ökat kraftigt under de senaste åren. De 
flesta svenska bankerna har i dag slutat med kontanthantering och det finns i dag en del 
banker som är helt digitala. Det är banker som med andra ord saknar fysiska kontor, så 
som Ica banken och Resurs bank. Bankkontoren har till följd av den ökade 
digitaliseringen fått en minskad betydelse för kunderna när det gäller att utföra 
banktjänster. I stället har bankkunderna ökat användningen av de så kallade 
internetbaserade banktjänsterna, vilka kan utföras via en dator eller via en smarttelefon 
(Svenska Bankföreningen, 2013, s. 3). Smarttelefoner används som ett gemensamt 
begrepp för Androider, Iphones och andra avancerade mobiltelefoner. Begreppet 
smarttelefon definieras som en kategori av mer avancerade mobiltelefoner som har 
funktioner som tidigare enbart fanns på ”riktiga” datorer som exempelvis en webbläsare 
(Datatermgruppen, 2012).   
 
Att bankerna blir mer digitala skapar enligt Pikkarainen et al. (2004, s. 225) både för- 
och nackdelar både för bankerna själva och för deras kunder. I dag utför bankkunderna 
fler aktiviteter på egen hand vilket bidrar till en högre flexibilitet och tillgänglighet. 
Vissa kunder ser detta som en positiv utveckling och upplever nytta med dessa tjänster 
medan andra ser det som negativt och upplever en högre risk med den minskade 
personliga kontakten med banken.  
 
Featherman & Pavlou (2003, s. 452) menar att det är en stor skillnad mellan att köpa en 
vara på internet jämfört med att köpa en tjänst på internet. De anser att det är mycket 
komplexare att ingå i en långvarig relation gällande en internetbaserad tjänst än att 
handla en vara på internet. Även Lee et al. (2003, s. 342) menar att tjänster på grund av 
deras immateriella natur upplevs som riskablare än vad produkter gör. Upplevd risk 
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definierades redan på 1960-talet av Bauer som att utfallet av en tjänst upplevs som 
osäker (Bauer refererad i Stone & Grønhaug, 1993, s. 39). 
 
De internetbaserade banktjänsterna ökade kraftigt under 2011 till följd av förbättrad 
teknik. Detta i samband med att lägre avgifter kunde tas ut ledde till att det mobila 
internetanvändandet ökade explosionsartat. De mobila banktjänsterna fungerar likartat 
som de internetbaserade banktjänsterna, istället för att använda sin dator använder man 
sig utav en smarttelefon. Man kan utföra de flesta enklare bankärendena i sin 
smarttelefon som exempelvis se saldo och transaktioner, göra överföringar mellan 
konton, betala räkningar och spara i fonder (Handelsbanken, 2014). Samtliga fyra 
storbanker (Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB) i Sverige erbjuder i dag 
mobila banktjänster som kan användas i smarttelefoner eller i surfplattor. För att kunna 
utnyttja dessa tjänster behöver man ladda hem ett program i form av en applikation, 
vilken man sedan installerar på den mobila enheten. För att tjänsten ska vara så säker 
som möjligt rekommenderas det att man uppdaterar operativsystem och applikationen 
kontinuerligt. Man uppmanas även att inte svara på sms och e-post som går ut på att 
man ska lämna i från sig personlig information så som koder till banktjänsten (Svenska 
Bankföreningen, u.å.). Det är viktigt att bankapparnas säkerhet är hög för att inte 
integritetskänsliginformation ska hamna i orätta händer. Det går att logga in på flera av 
de svenska storbankernas mobiltjänster via att använda personnummer och en personlig 
kod (Computersweden, 2014). När det gäller användarnamn och personlig kod har det 
visat sig att de utgör ett relativt låg skydd, då hackare har lagt beslag på miljontals 
lösenord till sociala nätverk (Pcforalla, 2013). Undersökningar har även visat att många 
människor återanvänder sina lösenord, vilket betyder att ”datahackare” kan få tillgång 
till integritetskänsliginformation, som exempelvis finansiell information i de mobila 
banktjänsterna. Till följd av detta har Datainspektionen påpekat för bankerna och för 
andra finansinstitut att de måste införa	   en	   starkare	   autentisering	   när det gäller 
webbapplikationer och appar till smarttelefoner (Computersweden, 2014).    
 
Internetbaserade tjänster har på kort tid blivit väldigt populära och studier visar att både 
fler använder dessa tjänster och att själva intensiteten av användandet har ökat (Findahl,  
2013, s. 14).  När det gäller användningen av internetbaserade banktjänster ligger 
Sverige i topp bland medlemsländerna i EU. EU kommissionens Eurobarometer visar 
att 83 % av svenskarna dagligen använder sig av internetbaserade banktjänster. Av 
dessa personer uppger 55 % att de använder smarttelefoner för att uträtta bankärenden 
(Svenska Bankföreningen, 2012). Fler och fler människor köper så kallade 
smarttelefoner och detta ökar också användningen av mobila banktjänster. 
Storbankerna; Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea konstaterar nu att antalet 
inloggningar på mobilbanken är fler än på internetbanken. I dagsläget har 
internetbanken fler unika användare dock är antalet inloggningar fler vid mobilbanken 
(SvD, 2014c). Mobilbanktjänster anses vara en av de mest viktiga och värdeskapande 
tjänsterna som erbjuds via smarta telefoner (Lee et al., 2003, s. 340). 
 
Under de senaste åren har det vid ett flertal tillfällen hänt att bankkunder råkat ut för 
bedrägerier i internetbanken där de uppmanas att lämna ut personuppgifter och koder. I 
en studie som Lee (2008, s. 138) genomfört visade det sig att säkerhetsrisk var den enda 
av fem riskfaktorer som signifikant påverkade intentionen att använda internetbaserade 
banktjänster både indirekt via attityden och direkt. Att säkerhetsrisk var den risk som 
respondenterna ansågs vara mest signifikant beror på att de flesta av de som använder 
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internet ibland känner oro för att råka ut för ett bedrägeri eller att bli bestulen på sin 
identitet (Lee, 2008, s. 138).  
 
Svenskt Kvalitetsindex branschmätning av bankerna visar att kunderna har fått ett lägre 
förtroende för bankerna och att de är mindre nöjda med servicen. Svenskt Kvalitet 
Index menar att bankernas utmaning ligger i att se kundernas faktiska behov. 
Exempelvis har det visat sig att kunderna värderar service högt när det gäller 
banktjänsterna och servicen anser kunderna har blivit försämrad. Anledningar till den 
upplevda försämringen menar de är; den minskade kontanthantering, avvecklingen av 
bankkontor samt det ökade beroendet av att använda tekniska tjänster. Kunderna har 
känt sig tvingade att använda sig utav tekniska tjänster som de inte upplever som 
användbara eller användarvänliga. I själva verket efterfrågar bankkunderna säkra och 
korrekta banktjänster (Svenskt Kvalitetsindex, 2014). 
 
Eftersom utvecklingen har gått mot att bankkunderna numera uträttar fler bankärenden 
själva via internet- och mobilbanken kan oron bero på att de inte längre får personlig 
service vilket i sin tur kan medföra att de upplever en högre risk. Att ha relationer med 
sin bank och få personlig service har visat sig ge upplevelser av kvalitet och minska 
upplevd risk (Keh & Pang, 2010, s. 59-60). 

 
1.2 Problemdiskussion  

År 2012, 17 år efter internets stora genombrott använde ungefär 94 % av Sveriges 
befolkning i åldersgruppen 16-74 år sig utav internet (Findahl, 2013, s. 65). Något som 
blir vanligare och vanligare är användning av internet på smarttelefoner. 2003 använde 
sig 7 % av Sveriges befolkning av internet i mobilen och år 2013 har användningen ökat 
till 65 % (Findahl, 2013, s. 10). Vanligaste aktiviteten svenskar utför via internet är 
enligt Findahl (2013, s. 20) att skicka och ta emot e-post på 92 % respektive 96 %. På 
plats nummer två kommer köpa/betala varor/tjänster och logga in på banken där 84 % 
av internetanvändarna använder sig av dessa tjänster. En annan banktjänst som 79 % av 
de som använder sig av internettjänster använder är betala räkningar. Av de fem 
vanligaste aktiviteterna bland internetanvändare (+12år) är tre tjänster direkt eller 
indirekt en banktjänst (Findahl, 2013, s.20). Den kraftiga tillväxten av smarta telefoner 
har som nämnts förändrat bankernas verksamhet till att bli mer digital. Detta har 
medfört att bankerna hat kommit längre bort ifrån kontantflödet och ifrån det 
sammanhang som de finansiella tjänsterna hanteras i. Det är de smarta telefonerna som 
ligger till grund för denna utveckling (Computersweden, 2013). Mobila banktjänster 
kan ses som en förlängning av internetbaserade banktjänster som utförs via en dator. De 
mobila banktjänsterna har dock sina egna specifika egenskaper (Brown et al. 2003, s. 
383).  
 
 
Bedrägerier via internet och datorer så som phising/ nätfiske ökar kraftigt, konsumenten 
kan exempelvis få ett mejl som ser ut att vara från sin bank som ber denne att lämna ut 
kort- och kontouppgifter. Det har skett en ökning av dessa brott och under de senaste 
fyra åren har antalet anmälningar nästan tredubblats. År 2013 fick polisen in 21 000 
anmälningar från hela landet jämfört med år 2008 där antalet anmälningar var cirka 8 
000 stycken (SvD, 2014b). 
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Lee et al. (2003, s. 341) menar att genom att få kunskap om vilka faktorer som 
bestämmer om människor kommer att använda mobila banktjänster kommer att påverka 
om banken kommer att bli framgångsrik och de kan på så sätt även säkerställa en bättre 
avkastning. Det är oerhört kostsamt att utveckla tekniska tjänster så som mobilbanken, 
därför är det viktigt att tjänsten utformas på ett användarvänligt och användbart sätt. 
ChauShen (2013, s. 410) menar att de banker som inte klarar av att erbjuda de mobila 
banktjänster som efterfrågas kan komma att förlora kunder. 
 
Det har som nämnts skett en kraftig ökning av internetbaserade bedrägerier under de 
senaste åren. Studier visar även att bankerna har fått ett minskat förtroende till följd av 
att de blivit mer digitala. Många kunder har känt sig tvingade att börja använda mer 
tekniska tjänster som de inte upplever som användbara och användarvänliga. Vi kan 
dock se att användningen av dessa tjänster ökar kraftigt i Sverige. Vi finner det där av 
intressant att undersöka vad bankkunder har för attityder angående dessa tjänster. Vi har 
inte hittat någon studie i Sverige som har undersökt bankkundernas attityder till att 
använda mobila banktjänster. Det finns en studentuppsats från 2013 som är skriven av 
Danielsson och Eriksson, vilka har undersökt upplevd risk med internetbaserade 
banktjänster. De har dock valt att studera både internetbaserade och mobila banktjänster 
som ett begrepp. Fokuset i deras studie ligger på att förklara hur upplevd risk påverkas 
av faktorerna: tillit, teknologisk beredskap och upplevd användarvänlighet, vilket skiljer 
sig ifrån vårt fokus. 
  
Om vi ser till hela världen har vi heller inte funnit någon studie som har undersökt 
precis samma faktorer som vi syftar till att undersöka. Den studie som mest liknar vår är 
genomförd i Turkiet. I denna studie av Akturan & Tezcan (2012, s. 444) undersöker de 
studenter som var icke-användare av mobila banktjänster. Syftet med deras studie var 
att ta reda på hur upplevd risk och upplevd nytta påverkar studenternas intention till att 
börja använda mobila banktjänster. De har dock inte med självtillit som en faktor vilket 
vi har valt att ta med i vår studie. Vi har dessutom valt att undersöka individer i åldrarna 
18-80 + och inte enbart studenter. 
 
Utifrån ovanstående diskussion med ursprung från tidigare forskningsstudier gällande 
internet – och mobila banktjänster har vi upptäckt att vissa faktorer återkommer när det 
gäller vad som påverkar attityden och även intentionen till att använda dessa tjänster. 
Det är följande faktorer vi har funnit i dessa studier och det är även dem vi kommer att 
använda oss av i vår studie; upplevd risk, upplevd användbarhet, upplevd 
användarvänlighet, upplevd nytta, självtillit och teknologisk beredskap.  
 
Det finns ingen studie varken i Sverige eller utomlands vad vi kan hitta som har 
undersökt dessa faktorer som vi syftar till att undersöka och på samma typ av 
population. Vi vill fylla denna kunskapslucka eftersom vi anser att det är viktigt för den 
svenska finansiella välfärden att bankernas produkter och tjänster upplevs som 
användbara och användarvänliga. Eftersom det heller inte har forskats och studerats lika 
mycket inom mobila banktjänster som internetbaserade banktjänster vill vi även fylla 
denna kunskapslucka. 
 
Det teoretiska bidraget kommer att bestå av en ökad förståelse för vilka faktorer som 
påverkar bankkundernas attityder och intentioner när det gäller mobila banktjänster. 
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Vårt praktiska bidrag kommer främst att riktas till bankerna. De kan använda de svar vi 
kommer fram till i den empiriska undersökningen till att förbättra och utveckla de 
mobila banktjänsterna. Detta kan leda till att bankkunderna får en positivare attityd till 
dessa tjänster. 
 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar attityden till att använda mobila banktjänster? 

Påverkar attityden och självtilliten till mobila banktjänster den beteendemässiga 
intentionen till att använda dessa tjänster? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i vilken riktning de valda faktorerna; 
upplevd risk, upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd nytta och 
teknologisk beredskap påverka attityden till mobila banktjänster. Vi syftar även till att 
undersöka om attityden och självtilliten påverkar den beteendemässiga intentionen till 
att använda mobila banktjänster.  
 
Ett delsyfte är att jämföra hur attityderna skiljer sig åt mellan olika individer beroende 
på variablerna; kön, ålder och utbildning. 

 
1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till att enbart innefatta bankernas mobila banktjänster. Vi 
finner denna tjänst mest intressant både eftersom den är relativt ny och eftersom den har 
fått många användare på kort tid. Det har heller inte forskats lika mycket angående 
enbart mobila banktjänster till skillnad mot för de internetbaserade banktjänsterna som 
utförs via en dator eller de båda i hop.  
 
Det hade även blivit för omfattande att studera bankernas totala tjänsteutbud. Vi 
kommer dock använda oss av studier som undersökt både de internetbaserade 
banktjänster som utförs via en dator och de mobila banktjänsterna som utförs via en 
smarttelefon eller en surfplatta. Detta eftersom tjänsterna har analoga egenskaper (Lee 
et al. 2003, 342) och därför att det inte genomförts lika många studier på enbart de 
mobila banktjänsterna. 
 
 
 

 



 

 

	   7	  

 

 

 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel har vi för avsikt att öka läsarens förståelse för vårt valda ämne. Vi vill 
även introducera dig som läser till vårt val av kunskapssyn, verklighetsuppfattning, 
angreppssätt och metodval. Kapitlet mynnar ut med att vi förklarar hur vi har gått 
tillväga i litteratursökningen. Vi avslutar därefter kapitlet med att ge källkritik. 
 
 

2.1 Förförståelse och ämnesval 

I vetenskapliga studier är det viktigt lyfta fram författarnas förförståelse eftersom detta 
kan påverka olika delar av studien och där av även det slutliga resultatet (Bryman & 
Bell, 2013, s. 52-53). Alla människor har en så kallad föreställningsram som består av 
olika medvetna eller omedvetna antaganden om hur verkligenheten är beskaffad. Denna 
ram byggs upp under livets gång och formas av bland annat; uppfostran, utbildning, 
erfarenheter och yrke. Föreställningsramen är unik för individer och bestämmer vad 
människor anser vara rätt eller fel, viktigt eller oviktigt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 
60-61). Förförståelsen kan påverka olika delar av en forskningsprocess (Bryman & Bell, 
2013, s. 52). Vi anser att förförståelsen har varit en bidragit faktor då det gäller valet av 
ämne för studien, både på grund av att vi studerar ekonomi där bankerna spelar en 
central roll samt att den ena av oss har arbetat många år inom bankbranschen. Vi fattade 
därför snabbt intresse för att skiva uppsatsen inom något som har med bankernas 
tjänster att göra. 
 
Vi som skriver studien har båda använt mobila banktjänster så länge det har varit 
möjligt. Detta innebär att vi har kunskap inom området som studien behandlar. Vi har 
båda haft både positiva och negativa erfarenheter med tjänsten. Vi anser dock att 
studien inte kommer att påverkas av vår förförståelse eller föreställningsram eftersom vi 
är medvetna om den. 
 
I vetenskapliga studier finns det alltid en risk att författarnas värderingar skildras i 
studien detta kan medföra att studien inte håller sig värderingsfri och objektiv vilket är 
viktiga faktorer i detta sammanhang. Vi har därför under hela arbetets gång försökt att 
minimera den subjektiva påverkan vi kan ha på studiens resultat. Vi har exempelvis 
utfört en kvantitativ studie med hjälp av enkäter vilket minskar risken för att få sympati 
för personerna vi studerar, vilket kan medföra att man subjektivt påverkar studiens 
resultat. Detta fenomen är vanligare vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013, s. 
55). Vi har även valt att använda enkätfrågor som har prövats i tidigare forskning, vilket 
vi anser ytterligare ökar möjligheten till ett objektivt resultat i studien. Den förförståelse 
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vi har inom ämnesområdet ser vi vara en fördel eftersom vi upplever att det har hjälps 
oss i genomförandet av denna studie. 

 
 

 

2.2 Kunskapssyn, verklighetsuppfattning och angreppssätt 

Kunskapssyn vilket även kallas epistemologi kan beskrivas som vad som accepteras 
som kunskap inom ett visst forskningsområde (Saunders et al., 2009, s. 112).  
Vetenskapliga studier sker inom ramen för vissa bestämda spelregler. Valet av 
spelregler beror delvis på de kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. Det 
är dessa utgångspunkter som bestämmer spelreglerna och motiverar varför de bör 
användas. Det finns två samhällsvetenskapliga epistemologier som används inom 
företagsekonomiska studier; positivism och hermeneutik. Vår kunskapssyn tar ursprung 
i positivismen eftersom denna vetenskapsteori ligger till grund för kvantitativ metod. 
Den hermeneutiska vetenskapsteorin ligger i stället till grund när det gäller kvalitativa 
metoder (Lundahl & Skärvad, 1999, s.43-44). Kvalitativa studier har till syfte att skapa 
resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys. I dessa studier studeras ofta 
individer eller grupper av individer och deras livsvärld. Syftet i kvalitativa studier är 
ofta att beskriva, analysera och förstå beteendet hos individer och hos grupper och man 
utgår från de som ska studeras (Lundahl & Skärvad, 1999, s.43-44). Om vi skulle ha 
genomfört en kvalitativ studie inom ämnet mobila banktjänster skulle vi exempelvis ha 
kunnat undersöka en viss åldersgrupp av människor. Vi hade då kunnat utföra intervjuer 
i fokusgrupper för att kunna få en djupare förståelse för hur dessa individer upplever 
mobila banktjänster. 
 
I positivistiska undersökningar strävar man efter att beskriva och förklara olika 
iakttagelser, att skilja på fakta och värderingar, att förenkla, vara opartisk och efter att 
minimera påverkan från förförståelsen (Bryman & Bell 2005, s. 40). Vår studie har 
utgått ifrån att finna information om och i vilken riktning faktorer påverkar bankkunders 
attityder angående mobila banktjänster. Med denna utgångspunkt formulerade vi 
relevanta frågeställningar och ett syfte. Med frågeställningarna och syftet som 
utgångspunkt har vi därefter valt ut lämpliga teorier för att kunna studera problemet 
ytterligare. För att kunna undersöka våra frågeställningar ansåg vi att en faktabaserad 
datainsamling var den bästa undersökningsformen.  
 
Den ontologiska inriktningen handlar om uppfattningar om verkligheten; vad som finns, 
hur världen ser ut och hur den är konstruerad (Bryman & Bell 2013, s. 42-43; Saunders 
et al. 2009, s. 110). Denna världsbild och de egenskaper som är typiska delas in i två 
olika kategorier: 
 

• Objektivism: Anser att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer. 
 

• Konstruktionism (Även kallad subjektivism): Anser att sociala företeelser 
konstrueras av sociala aktörer. 
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I och med vårt positivistiska förhållningssätt är vår verklighetsuppfattning objektiv 
(Bryman, 2012, s. 36). Vi anser att en objektiv verklighetsuppfattning hänger väl 
samman med den kvantitativa studie vi ska genomföra, där vi bland annat ska 
undersöka om och i vilken riktning olika faktorer påverkar attityden till att använda 
mobila banktjänster. Att vara objektiv innebär att vi förhåller oss att vara värderingsfria. 
Vårt mål har varit att hitta relevanta teorier, utifrån dessa konstruera en 
undersökningsform, genomföra en datainsamling och därefter tolka resultaten enbart 
baserat på vad de visar med hänsyn till teorierna och inte baserat på våra egna 
tolkningar. Vår studies uppgift är att fastställa fakta och inte att ge synpunkter om hur 
något borde vara. I en vetenskaplig studie som denna får inte forskarna störa 
forskningsobjektet utan ska förehålla sig opartiska och neutrala (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 41-42), detta anser vi oss kunna vara. Tanken är att vi ska dela ut enkäterna och 
endast observera respondenterna när de fyller i enkäten och därefter samla in dem. 
Genom att agera på detta sätt anser vi oss inte påverka respondenterna i deras svar och 
därmed heller inte vår studie. 
 
Konstruktionismen är den motsatta ståndpunkten till objektivismen och den används 
främst i kvalitativa studier. Denna verklighetsuppfattning antar till skillnad mot 
objektivismen en subjektiv ståndpunkt, där kunskap uppkommer till följd av sociala 
handlingar (Bryman, 2012, s.33).  
 
Inom positivismen kan man anta ett induktivt eller deduktivt angreppssätt (Bryman & 
Bell, 2005,s. 26). Det induktiva angreppssättet innebär att man utifrån studiens 
observationer och resultat försöker dra slutsatser och därefter generera teori (Hartman, 
1998, s. 128-129). Vi kommer att arbeta efter det deduktiva angreppssättet, vilket 
innebär att man i stället formulerar hypoteser vilka man prövar för att kunna hitta 
förklaringar till ett fenomen eller händelse (Hartman, 1998, s. 138-139). Det har forskats 
en hel del inom vårt ämne tidigare och vår avsikt är att kunna följa ett liknande upplägg 
som dessa studier.  
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Figur 1. Relationen mellan teori, forskning, kunskapsteori och ontologi. 
(Bryman & Bell 2005, s. 40.) Egen bearbetning. 

 
2.3 Val av metod 

För att kunna undersöka om och i vilken riktning faktorer påverkar attityden till mobila 
banktjänster och om attityden och självtilliten i sin tur påverkar den beteendemässiga 
intentionen till att använda dessa tjänster, har vi valt att göra en kvantitativ studie. 
Enligt Bryman (2012, s. 35-36) fokuserar man i den kvantitativa metoden på 
kvantifiering och inte på ord vilket man gör i den kvalitativa metoden. Vi har formulerat 
frågeställningar med hänsyn till vår förförståelse och till de teorier vi har ansett vara 
relevanta för ämnet mobila banktjänster. Vårt huvudsyfte är att undersöka om och i 
vilken riktning de valda faktorerna; upplevd risk, upplevd användbarhet, upplevd 
användarvänlighet, upplevd nytta och teknologisk beredskap påverka attityden till 
mobila banktjänster. Vi har scannat igenom vetenskapliga artiklar och befintliga teorier 
inom ämnesområdet. Vi har där lagt märke till att de flesta studier som undersöker 
attityder och intentioner till att använda mobila banktjänster oftast använder sig av 
enkätundersökningar. Vi har därför insett att en enkätundersökning är bäst lämpad även 
för vår studie. Ett kvantitativt metodval stämmer även överens med det positivistiska 
förhållningssättet som vi valt att använda. Vid analyseringen av enkätundersökningens 
data kommer vi att använda oss av statistiska analyser. 
 

2.4 Litteratursökning 

Litteratursökningen är en viktig uppgift i en forskningsstudie (Hartman, 2003, s. 50-51). 
Litteratur avses i forskningssammanhang vara allt tryck material så som: böcker, 
artiklar, rapporter, uppsatser och så vidare (Ejvegård, 2003, s. 45). I början av studien 
gjorde vi vad Hartman kallar för en improviserad sökning, där vi spontant letade efter 
litteratur inom ämnet mobila banktjänster. Det gav oss en god bild av vad som skrivits 
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och forskats om tidigare. För att undvika att upprepa tidigare forskning samt för att hitta 
ett lämpligt gap att studera, genomförde vi därefter en mer noggrann och systematisk 
genomsökning av ämnesområdet. Som Hartman (2003, s. 50) beskriver är det inte 
bristen på litteratur som brukar orsaka problem utan överflödet av litteratur. Det är 
därför viktigt att man gör en grundlig och korrekt litteratursökning. 
 
Vi sökte även i DiVA och i uppsatser.se efter tidigare uppsatser som gjorts inom vårt 
ämnesområde. Genom att läsa andras uppsatser inom liknande ämne och deras 
rekommendationer till vidare forskning har vi fått hjälp och inspiration till vår uppsats. 
Vi har på så vis även kunnat försäkra oss om att ingen annan studerat exakt samma 
fenomen som oss och med samma förhållningssätt som vi. Vidare har vi använt oss av 
sökmotorn Google Scholar för att hitta relevant litteratur inom ämnesområdet. För att på 
ett smidigt sätt söka fram relevanta forskningsstudier inom varje vald teori, letade vi 
efter artiklar med en sammanfattande översikt av ämnet. Ett exempel på detta är 
upplevd risk vilket är ett ämne som det skrivits mycket om. Där hittade vi en artikel 
som summerade de största utvecklingarna och modeller angående upplevd risk med 
mobila banktjänster.   
 
De sökord vi har använt oss av är: mobile banking, attitudes toward mobile banking, 
intention to use mobile banking, risk, perceived risk, self-efficiacy, technology 
readiness, technology acceptance model, perceived benefit, mobilbanken, mobila 
banktjänster, attityder angående mobila banktjänster. Sökningar mynnade ut i flertalet 
lämpliga forskningsartiklar vilka vi har använt oss av. Förutom de vetenskapliga 
artiklarna har vi använt en del böcker som rör ämnet samt vissa relevanta internetsidor. 
När det gäller de vetenskapliga artiklarna har vi hämtat dem ifrån databaserna; Business 
Source Premier (EBSCO) och Emerald Journals (Emerald) samt Google Scholar. För att 
ytterligare öka tillförlitligheten har vi så långt det har varit möjligt använt artiklar som 
har blivit granskade, så kallade ”peer- reviewed” artiklar. Vi har dock ibland varit 
tvungna att använda vissa artiklar som inte har blivit granskade. Vi har i dessa fall 
försökt att välja artiklar som har blivit citerade många gånger. 
 
Hartman (2003, s. 55) menar även att det är viktigt att man söker på rätt sätt när det 
gäller att hitta litteratur inom studiens ämnesområde. Det gör man genom att använda 
problemformuleringen eller frågeställningarna som utgångspunkt. Dessa sökningar visar 
vad andra författare har skrivit och det har även hjälp oss när det gäller upplägget på vår 
studie. Genom att läsa hur andra forskare gått tillväga i deras liknande studier har vi till 
exempel kunnat se att de flesta, likt som vi har tänkt, använt sig av kvantitativa metoder 
och då i form av enkäter. Vi kunde även se ett mönster i att många av frågorna i deras 
enkätunderökningar återkom. Detta medförde att även vi valde att använda oss av dessa 
enkätfrågor. När det gäller upplägget av vår studie har vi valt att ta inspiration av 
följande studier; Akturan & Tezcan (2012), Brown et al. (2003), Lee (2008). 
 
Det viktigaste att ha i åtanke när det gäller litteratursökningar är enligt Hartman (2003, 
s.53) att inte ens de effektivaste sökningarna avslöjar något om litteraturens kvalitet. 
Själva bedömningen av det man funnit i litteratursökningen måste relateras till hur väl 
det passar ihop med frågeställningarna samt hur pass tillförlitlig litteraturen man funnit 
är. Det är med andra ord viktigt att man granskar all litteratur och detta går vi i genom i 
nästa avsnitt som behandlar källkritik. 



 

 

	   12	  

 

2.5 Källkritik  

För att få vetskap i om vad som har forskats och studerats tidigare inom ett ämne är det 
nödvändigt att hitta relevanta källor (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 223). Källa beskriver 
Thurén (2013, s. 4) som ursprunget till kunskap. Källor kan ta olika slags form, de kan 
exempelvis vara skriftliga, muntliga eller materiella. De källor vi har funnit relevanta 
har hjälpt oss att förstå vad som har studerats och forskats om tidigare inom området 
mobila banktjänster.  
 
Källkritik använder man för att undersöka och säkerställa att det material man funnit är 
äkta, relevant och trovärdigt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 229). Man kan säga att 
källkritik består av olika slags metodregler som man använde i säkerställandet av 
materialets trovärdighet (Thurén 2013, s. 4) Eftersom vi i stor utsträckning har använt 
oss av litteratur som skrivits inom ämnet mobila banktjänster och inte enbart av våra 
egna observationer måste vi fastställa att denna litteratur är äkta, relevant och trovärdig. 
Enligt (Thurén, 2013, s. 7-8) finns det fyra källkritiska principer som forskare bör 
använda sig utav; äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet.  
 
Kriteriet om äkthet handlar om att man ska undersöka om källorna är äkta. Enligt 
Hartman (2003, s. 54) är det särskilt viktigt att granska litteratur man funnit på internet 
för att avgöra dess äkthet. Äkthetskravet går ut på att man granskar materialet man avser 
att använda för att avgöra om det är äkta. Man undersöker om det finns några tvivel på 
att förfalskningar har skett (Ejvegård, 2003, s. 62). Detta har vi haft i åtanke när vi valt 
ut de vetenskapliga artiklarna. Vi har som tidigare nämnts använt 
universitetsbibliotekets söktjänster och även Google Scholar och där valt ut relevanta 
artiklar som i högsta mån blivit granskade. Vi anser att detta borde indikera att 
artiklarna är äkta och att vår studie håller en hög vetenskaplig nivå. 
 
Kriteriet vilket handlar om tidssamband poängterar att ju längre tid det har gått mellan 
en händelse och en källa som återberättar denna händelse, desto mindre trovärdig blir 
denna (Thurén, 2013, s. 7). Vi har i så hög utsträckning som möjligt valt aktuella källor, 
det vill säga källor som skrivits under de senaste åren. Vi har vid vissa tillfällen använt 
oss av äldre källor, då har vi dock valt ut källor som har blivit citerade många gånger 
samt källor som vi har sett återkomma i många studier. 
 
Att källorna ska vara oberoende betyder att de inte ska vara avskrivna eller refererade 
(Thurén, 2013, s. 8). Exempelvis ska man helst använda primärkällor före 
sekundärkällor (Ejvegård, 2003, s. 63). Vi har strävat efter att alltid gå tillbaka till 
ursprungskällan för att kontrollera att inte materialet har förändrats. Ejvegård (2003, s. 
63) anser att detta kan förekomma när något rycks ur sitt sammanhang genom 
exempelvis referat. I vår studie gäller detta främst de äldre vetenskapliga artiklarna som 
har refererats i senare studier. Genom att vi i de allra flesta fall har gått tillbaka till 
ursprungsartiklarna har vi minskat risken för att dessa ska ha blivit feltolkade. Det gäller 
enligt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 134) att man har ett kritiskt förhållningssätt när 
man använder sig av sekundärkällor. Det har förekommit vid ett par tillfällen att vi inte 
har kunnat finna ursprungskällan, då har vi angett detta i refereringen i texten. Den 
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litteratur vi använt i form av böcker har varit skrivna av erkända forskare inom 
ämnesområdet. 
 
Tendensfrihet är det fjärde och sista kriteriet och detta kriterium belyser problematiken 
med källor som anger en falsk bild av verkligheten. Detta kan bero på personliga, 
politiska, ekonomiska eller av andra anledningar som gör att man vill förvränga 
verklighetsbilden (Thurén, 2013, s. 8). Thurén menar att om man har en källa som är 
partisk bör man undersöka vad motparten till den källan anser om ett visst fenomen och 
därefter jämföra de båda sidorna. Han menar om parterna visar sig vara eniga så är 
fenomenet troligtvist sant. I vår studie har vi använt oss av flera oberoende studier från 
olika delar av världen och funnit att de genererat liknande resultat. Därför anser vi att de 
källor vi valt kan antas vara trovärdiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskriver vi vilka teorier som har varit aktuella för arbetet med vår 
studie samt på vilket sätt vi har tillämpat dessa i undersökningen. Kapitlet kommer att 
tydliggöras med en modell över vilka teorier som varit relevanta för olika delar i 
undersökningen och hur dessa teorier är utformade samt vilken effekt de har för 
studiens utförande och slutliga resultat. Kapitlet avslutas med att vi visar en modell 
över vilka teorier vi har använt och hur dessa har kopplats ihop inom studien.  

3.1 Mobila banktjänster  
Dagens mobiltelefoner som kallas för smarttelefoner har fått en stor genomslagskraft i 
Sverige, vilket har skapat en marknad för bankerna att utveckla de finansiella 
mobilbankstjänsterna. Dessa tjänster vilka är relativt nya har på kort tid har fått många 
användare (Mallat et al., 2004,s. 42). Vi anser att det är intressant att undersöka vilka 
faktorer som påverkar attityden och därmed intentionen att använda de finansiella 
banktjänsterna som utförs via en smarttelefon eller surfplatta. Detta eftersom det inte 
har forskats lika mycket om dessa tjänster jämfört med internetbanktjänsterna som 
utförs via en dator. Det har även visat sig finnas vissa skillnader mellan vilka som 
använder mobilbanken och de som använder sig av internetbanken via en dator 
(Laukkanen & Pasanen, 2008, s. 87). Det har även framkommit att de finansiella 
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mobilbanktjänsterna anses vara de viktigaste och mest värdeskapande tjänsterna som 
erbjuds via de smarta telefonerna (Lee et al., 2003, s. 40). 
 
Det finns många studier som försöker förklara vilka typer av människor som använder 
internetbaserade banktjänster och vad det är som får dem att använda sig av dessa 
tjänster. I Laukkanen & Pasanens (2008, s. 92) studie visade det sig att ålder och kön 
var de faktorer som skilde mobilbanksanvändarna från internetbanksanvändarna, 
medans utbildning inte visade sig skilja sig åt mellan dessa användare. Studien visade 
även att det var mer troligt att män skulle använda sig av mobila banktjänster än 
kvinnor. Det framkom även att de i åldergruppen 30-49 år i högre utsträckning använde 
sig av dessa tjänster än de i åldersgrupperna som var yngre eller äldre än dessa 
(Laukkanen & Pasanen, 2008, s. 90).  
 
I Laforet & Li’s (2004) studie om konsumenters attityder angående internetbaserade 
banktjänster i China visade det sig att utbildningsgrad inte hade någon betydelse på om 
konsumenterna skulle använda mobila banktjänster. De fann även att den typiska 
mobilbanksanvändaren var en man i åldern 35-44 år (Laforet & Li, 2004, s. 376). Även 
Mattilas (2003) studie visade på vissa skillnader mellan internetbanksanvändare och 
mobilbanksanvändare. För mobilbanksanvändarna var det största användarsegmentet 
åldersgruppen 25-34 år medan vid internetbanktjänster var medelåldern högre och de 
som mest använde den tjänsten var i åldrarna 35-49 år. Chau & Ngai (2010, s. 42) studie 
visade att den yngsta ålderskategorin hade en positivare attityd och beteendemässig 
intention till att använda internetbaserade banktjänster än vad de andra 
ålderkategorierna hade.  
 
Studier har även avslöjat att för båda tjänsterna är det fler män än kvinnor som är 
majoritetsanvändare (Mattila, 2003; Karjalouto, 2002, s. 265).  
 
Efter att ha läst igenom tidigare studier inom mobila banktjänster har vi upptäckt att 
vissa faktorer återkommer när det gäller vad som påverkar attityden och även 
intentionen att använda dessa tjänster. Det är följande faktorer vi har funnit i dessa 
studier (se tabell 1) och det är även dem vi kommer att använda oss av i vår studie; 
upplevd risk, upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd nytta, 
självtillit och teknologisk beredskap.  
 
 
Teori Källa 

Upplevd risk Bauer 1960, refererad i Stone & Grønhaug, 1993 
Upplevd nytta Lee, 2009 
Teori Acceptans Modellen (TAM) Davis, 1986 
Teori om Planerat Beteende (TPB) Ajzen, 1991 
Teknologisk beredskap Parasuraman, 2000 
Tabell 1. Översikt över de teorier som ligger till grund för vår studie. 
	  
I följande teorikapitel kommer vi att redogöra för vad tidigare studier kommit fram till 
när det gäller dessa faktorers påverkan på attityden och intentionen till internetbaserade 
och mobila banktjänster. 
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3.2 Upplevd risk 

Begreppet risk betyder i allmän bemärkelse att något oönskat kan inträffa (NE, 2014). I 
vår studie skulle det exempelvis kunna vara att de mobila banktjänsterna inte fungerar 
när man har för avsikt att använda tjänsten. Konceptet upplevd risk introducerades 
under 1960 av Raymond Bauer (Bauer refererad i Stone & Grønhaug, 1993, s. 39). 
Bauer definierade uttrycket upplevd risk som ett konsumentbeteende. Han menade att 
konsumenters beteenden innebär en risk eftersom deras handlingar leder till 
konsekvenser som inte alltid går att förutsäga. Bauer använde uttrycket för att försöka 
förklara konsumenters informationssökande och märkeslojalitet samt hur man påverkas 
av andra människor i själva köpbeslutet (Bauer 1960, refererad i Stone & Grønhaug, 
1993, s. 39).  
 
Många tidigare studier som har behandlat upplevd risk har fokuserat på olika 
dimensioner av risk och osäkerhet samt de negativa konsekvenserna som är förknippade 
med dessa (Stone & Grønhaug, 1993, s. 41). Det finns en stor mängd studier som har 
undersökt vilka faktorer som påverkar människors accepterande av ny teknologi inom 
bank- och finansindustrin. Mattila (2003) fann att det som påverkade människor att inte 
använda mobila banktjänster var olika faktorer av upplevd risk i form av främst 
bristande teknisk funktion och avsaknaden av vägledning. Lee et al. (2003, s. 341) 
studerade bankkunders beteenden och attityder till att använda mobiltelefoner för att 
uträtta bankärenden, genom en kvalitativ studie. Målet med deras studie var att finna 
vilka potentiella faktorer som uppmuntrar eller förhindrar människors attityder och 
användning av mobila banktjänster. De fann att upplevda riskfaktorer hade en negativ 
påverkan på attityden till att använda mobila banktjänster (Lee et al. 2003, s. 341-342).  
 
Enligt Brown et al. (2003, s. 383) studie var den viktigaste faktorn som fick de 
studerande att avstå från att använda mobila banktjänster att den upplevdes riskfylld 
(Brown et al. 2003, s. 392). I Laforet & Lis (2005, s. 375-376) studie av det kinesiska 
folkets internet- och mobilbanksanvändande visade det sig att endast 14 % använde 
tjänsten. Upplevd risk med internetbaserade banktjänster visade sig vara den främsta 
anledningen till om deras respondenter skulle använda tjänsten eller inte. Luo et al. 
(2010, s. 222) studerade användaracceptans av mobila banktjänster. Studien visade att 
den övergripande upplevda risken på grund av olika riskfaktorer påverkar användarnas 
acceptans av mobila banktjänster.  
 
I de flesta teorier vi läst har upplevd risk påverkat attityden eller intentionen till att 
använda mobila banktjänster negativt.  

 

3.2.1 Olika dimensioner av upplevd risk 
 
De flesta forskare inom området upplevd risk anser att upplevd risk är en 
flerdimensionell konstruktion. Riskfaktorerna som har använts är i stort sett desamma 
när det gäller studier om internet- och mobilbanktjänster. Med hjälp av Bauers (1960) 
arbete om upplevd risk upprättade Jacoby and Kaplan (1972) ett riskmått som bestod av 
följande riskfaktorer: Prestationsrisk, Finansiell risk, säkerhetsrisk, social risk samt 
psykologisk risk (Refererad i Kaplan et al. 1974, s. 289). Vi har även sett att dessa 



 

 

	   16	  

dimensioner av risk flitigt undersökts i både tidigare och i senare mer aktuella studier. 
Flera studier angående internet- och mobila banktjänster har dock under åren lagt till 
och bytt ut vissa av dessa riskfaktorer.  
 
Tidsrisk introducerades av Roselius (1971) och har använts i bland annat studier av; 
Stone & Grønhaug (1993), Lee et al. (2007) och Lee (2008). Tidsrisk har tillsammans 
med Jacoby och Kaplans fem riskfaktorer använts för att studera upplevd risk. 
Featherman & Pavlou (2003, s.455) använde sig också av dessa sex riskfaktorer men de 
adderade till en sjunde riskfaktor, övergripande risk. Den övergripande risken är en 
summering av de övriga riskfaktorerna när de utvärderas tillsammans. I vår studie har vi 
valt att enbart undersöka den övergripande upplevda risken. Lee et al. (2003, s. 344) 
menade att de ovan nämnda riskfaktorer med undantag för psykologisk risk kan förklara 
varför människor inte använder mobila banktjänster. Deras studie visade att psykologisk 
risk inte var speciellt relevant när det gäller mobila banktjänster. Där av kommer även 
vi att utesluta den psykologiska risken i vår studie. Andra studier har påvisat att det 
finns andra riskfaktorer förutom ovan nämnda att ta hänsyn till som exempelvis 
säkerhetsrisk (Brown et al. (2003); Luarn & Lin, 2005). Vi anser att säkerhetsrisk är 
relevant för mobila banktjänster och därför inkluderar vi den i vår studie. 
 
De riskfaktorer vi anser vara relevanta för vår studie följt av ovanstående resonemang 
och som har använts i likande studier kommer att definieras och förklaras kort nedan. 
Det är dessa riskfaktorer vi kommer att använda vid utformningen av enkätfrågorna för 
att mäta den övergripande upplevda risken angående mobila banktjänster.   
 
 
Prestationsrisk 
	  
Prestationsrisk kan beskrivas som risken för att tjänsten inte fungerar som det är tänkt 
(Akturan & Tezcan, 2011, s. 448). Denna risk medför att man riskerar att förlora pengar 
på grund av att banksystemet inte fungerar som det ska.  
 
Finansiell risk 
 
Den finansiella risken handlar om risken att man kan förlora pengar som man lagt ut vid ett 
köp av en vara eller en tjänst, samt efterföljande kostnader som eventuellt följer med varan 
eller tjänsten (Akturan & Tezcan, 2011, s. 448). 
 
Social risk 
 
Den sociala risken handlar om vad omgivningen ska tycka om att någon använder sig av 
mobila banktjänster (Akturan & Tezcan, 2011, s. 448). Det kan handla om ens familj, 
arbete eller vänner inte tycker att man borde använda mobila banktjänster. Människor i 
ens nätverk kan ha olika uppfattningar om dessa tjänster och det i sin tur kan leda till 
missnöje mot de som använder dessa tjänster (Lee, 2009,s.131). 
 
Tidsrisk 
 
Tidsrisk handlar om risken att förlora dyrbar tid på att lära sig hur en tjänst fungerar 
(Akturan & Tezcan, 2011, s. 448).  Lee (220, s. 131) menar att de två huvudsakliga 
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anledningarna till att människor känner tidsbrist, den första anledningen är att tjänsten 
är utformat på ett svårmanövrerat och krångligt sätt och den andra anledningen är att 
tjänsten tar lång tid att lära sig att manövrera. 
 
Säkerhetsrisk/ Integritetsrisk 
 
Säkerhetsrisk och integritetsrisk handlar om risken att förlora kontroll över information 
om transaktioner och annan finansiell information (Akturan & Tezcan, 2011, s. 448). 
Säkerhetsrisken handlar om oron för att bli utsatt för ett bedrägeri av exempelvis en 
”datahackare” (Lee, 2009, s. 131). Integritetsrisk innebär risken att förlora kontroll över 
personlig information (Akturan & Tezcan, 2011, s. 448).  
 
Övergripande risk  
 
Den övergripande risken anser Featherman & Pavlou vara ett generellt mått av upplevd 
risk som är en summering av alla ovanstående riskfaktorer (2003, s. 455). Det är denna 
övergripande risk vi kommer att undersöka i vår studie eftersom vi enbart vill testa den 
totala upplevda risken. 
 
Av ovanstående resonemang kring upplevd risk har följande hypotes konstruerats: 
 
H1. Upplevd risk har en negativ påverkan på respondenternas attityder att 
använda mobila banktjänster. 
 

3.3 Upplevd nytta 

Det finns enligt Lee (2009, s. 132) två huvudtyper av upplevd nytta och dessa är direkta 
och indirekta fördelar. Direkta fördelar förklaras som de påtagliga fördelarna som 
kunden upplever direkt vid användandet av internetbaserade banktjänster. Exempel på 
dessa fördelar kan vara finansiella fördelar, snabbare transaktionshastighet och enklare 
tillgång till information. De finansiella fördelarna kan exempelvis vara lägre 
transaktionskostnader. Den ökade transaktionshastigheten ger fördelar i form av att tid 
kan sparas eftersom banken inte manuellt behöver hantera pappersdokument vilka kan 
orsaka förseningar. När transaktionerna sker automatisk via elektronisk väg reduceras 
tidsåtgången för kunden. Tredje och sista direkta fördelen vid internetbaserade 
banktjänster är som sagt att det är smidigare att få tillgång till information. Med detta 
menas att det är enklare för kunden att komma åt relevant och transparent information 
omgående vid behov.  
 
De fördelar som är mindre påtagliga och svårare att mäta är de indirekta fördelarna. 
Dessa kan till exempel vara att banken tillåter kunden att göra transaktioner från hela 
världen dygnet runt eller att kunden ges möjlighet att få fler investeringsmöjligheter 
eller nyhetsuppdateringar (Lee, 2009, s. 132). Detta är faktorer vi anser relevanta att ta i 
beaktning i vår undersökningsmodell om de mobila banktjänsterna eftersom vi tycker 
det är samma fördelar specifikt vid mobila banktjänster som vid de klassiska 
internetbanktjänsterna. Det visade sig i Lee (2009, s. 137) undersökning att upplevd 
nytta positivt påverkade attityden till internetbaserade banktjänster.   
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Av ovanstående resonemang kring upplevd nytta har följande hypotes konstruerats:  
 
H2. Upplevd nytta har en positiv inverkan på attityder för att använda sig av 
mobila banktjänster. 
 

3.4 Acceptans av ny teknologi 

3.4.1 The Theory of Reasoned Action 
 
The Theory of reasoned action (TRA), teorin om överlagt handlande utformades av 
Fishbein och Ajzen (1975, s.334) och handlar om människors intentioner att agera på ett 
visst sätt. Teorin tar fasta på hur personer planerar eller tänker agera, detta behöver inte 
nödvändigtvis vara som de faktiskt agerar i slutändan. Denna teori är intressant för oss 
eftersom vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar användandet av mobila 
banktjänster. För att kunna göra det anser vi att förståelsen för människors intentioner 
till beteende kan vara till hjälp för oss. 
 
Teorin menar att en människas intentioner är en funktion av vissa övertygelser där 
människors egna attityder har stor betydelse för om vi ska utföra de handlingar vi har 
för avsikt att utföra. Attityder kan beskrivas som medvetna eller omedvetna 
inställningar. Andra uppfattningar som är relaterat till beteendemässiga intentioner är 
när personer tror att andra människor tycker denna ska eller inte ska bete sig som 
beteendet i fråga, detta är så kallade normativa uppfattningar. Våra attityder påverkas av 
det sociala trycket, det vill säga hur andra människor agerar i givna situationer. 
Normativa uppfattningar och motivationer leder till normativa påtryckningar och dessa 
benämns som subjektiva normer. De subjektiva normerna ses som en stor 
bestämningsfaktor när det gäller människors intentioner att bete sig på ett visst sätt. 
Detta beteende är en funktion av två faktorer; attityden till beteendet och den subjektiva 
normen (Fishbein och Ajzen, 1975, s.16). 
 
Teorin (TRA) används mycket inom området konsumentbeteende, där den används som 
hjälp för att förutse konsumentens intentioner och beteenden. Den fungerar också som 
ett hjälpmedel för att identifiera när och hur konsumenten försöker förändra sitt 
beteende (Sheppard et al., 1988, s. 325).  

 
3.4.2 The Theory of Planned Behaviour 
 
Theory of planned behaviour (TPB), teorin om planerat beteende är en utbyggnad av 
teorin om överlagt handlande (TRA) och även i denna teori är det individens intentioner 
att agera/bete sig som är en central faktor. Det är motivationsfaktorerna som influerar 
beteendet och dessa indikerar hur stor ansträngning individerna är villiga att ge för att 
agera på ett visst sätt. I vilken grad individen har för avsikt att engagera sig i beteendet 
påverkar utfallet av utförandet. Har personen hög avsikt att engagera sig är det mer 
troligt att denna kommer att lyckas (Ajzen, 1991, s. 181). Ajzen (1991, s. 181) menar att 
den ursprungliga modellen har vissa begränsningar på grund av att den inte hanterar 
faktumet att människor har en bristande förmåga i att kontrollera sin vilja. I den nya 
modellen har denna faktor tagits i beaktning och är benämnd som ”upplevd 
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beteendekontroll”. Den faktiska beteendekontrollen anser han vara de resurser och 
möjligheter en person har och dessa hjälper till viss del till att avgöra sannolikheten för 
att beteendet ska uppnås (Ajzen, 1991, s. 183).  
 
Undersökningar om den upplevda beteendekontrollen har visat sig vara starkt påverkad 
av personens självtillit, det vill säga tilltro till sin egen förmåga. Självtillit kan påverka 
val av aktiviteter, förberedelser, tankemönster och känslomässiga reaktioner (Bandura, 
1982, s. 122). I teorin om planerat beteende används självtillit eller upplevd 
beteendekontroll i en mer generell kontext för relationen mellan; föreställningar, 
attityder, avsikter och beteende (Ajzen, 1991, s. 183). Brown et al. (2003, s. 391) har 
genomfört en studie angående mobila banktjänster där majoriteten av respondenterna 
inte var användare av mobila banktjänster. Resultaten i Brown et al’s. (2003, s. 390-
391) studie visade att självtillit inte påverkar intentionen till att använda mobila 
banktjänster. Dock menar Brown et al. (2003, s. 390-391) att självtillit skulle kunna 
vara en faktor som man enbart bör testa på de som använder mobila banktjänster. 
 
Tillsammans med beteendemässiga intentioner kan självtillit användas för att förutse det 
faktiska beteendet. Har man hög självtillit är sannolikheten större att man lyckas med 
det man gör (Ajzen, 1992, s. 184). Till exempel om två personer ska använda mobila 
banktjänster och båda har lika stor avsikt att lära sig detta, är det personen som har 
störst självtillit som kommer att lyckas bäst. Självtillit kan definieras som ens personliga 
omdöme av ens förmåga att använda mobila banktjänster. Hög självtillit till sitt 
datoranvändande betyder att man anser att man har förmåga att hantera en dator väl 
(Luarn & Lin, 2004, s. 879). I Luarn & Lin´s (2004, s. 885) studie hade självtillit en 
positiv påverkan på intentionen att använda internetbaserade banktjänster. I vår studie 
har vi försökt ta reda på om bankkunderna anser att de har den kunskap och förmåga 
som krävs för att klara av att använda mobila banktjänster. Vi anser att ovanstående 
resonemang även är applicerbart på mobiltelefoner. 
 
Av ovanstående resonemang kring självtillit har följande hypotes konstruerats: 
 
H6. Självtillit kommer att ha en positiv inverkan på den beteendemässiga 
intentionen att använda mobila banktjänster. 
 

 
3.4.3 The Technology Acceptance Model 

The Technology Acceptance Model, Teknologi acceptansmodellen (TAM) (se figur 2) 
är en modell som frekvent används av forskare för att försöka förutspå och förklara 
användaracceptans av framförallt datorbaserad informationsteknologi, vilket 
mobiltjänsten kan anses vara. Davis (1986, s. 2) utvecklade TAM i syfte att undersöka 
de frågetecken som fanns angående användarnas acceptans av ett informationssystem. 
Modellen ser till både den tekniska och sociala delen av att acceptera ett 
informationssystem. För att förklara användaracceptansen använder TAM begreppen 
upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Davis studie visade att upplevd 
användbarhet hade störst effekt på användarnas attityd att använda 
informationssystemet i framtiden (Davis, 1986, s. 173). Upplevd användbarhet beskrivs 
av Davis (1986, s. 26) som i vilken grad individen tror att användandet av just den 



 

 

	   20	  

tjänsten eller systemet skulle öka dennas arbetsprestation. I vårt fall skulle det vara i 
vilken grad bankkunderna anser att mobila banktjänster skulle hjälpa dem att på ett 
effektivt sätt utföra banktjänster i stället för att gå in på ett bankkontor. Lou et als. (2010 
s. 228) studie visade att den viktigaste faktorn för att användarna ska acceptera tjänsten 
var användbarheten, det vill säga att tjänsten upplevdes så som den var förväntad att 
upplevas.  

I Lee’s (2009, s. 138) studie har det visat sig att upplevd användbarhet hade signifikant 
betydelse på användarnas intention att använda internetbaserade banktjänster. 
Resultaten från studien visade även att attityden hade en signifikant betydelse för 
användarnas intention att använda internetbaserade banktjänster. Fler studier än Davis 
(1986, s 26) som (Pikkarainen, 2004, s. 229-230; Lee, 2009, s. 138) har visat att upplevd 
användbarhet har en indirekt påverkan via attityden på intentionen att använda dessa 
tjänster. 
 
Upplevd användarvänlighet definieras som; i vilken utsträckning en individ tror att 
användandet av ett visst system eller tjänst skulle vara fri från fysisk och psykisk 
ansträngning. Användarvänligheten har visats ha en direkt effekt på användbarheten, 
eftersom ett system som är enklare att använda ökar själva arbetsprestationen. I första 
hand påverkas attityden mot tjänsten eller systemet av vad användaren anser att själva 
tjänsten gör för dem och i andra hand är det viktigt att tjänsten är lätt att använda 
(Davis, 1989, s. 333). Med detta menas att även om användaren tycker att själva 
användbarheten är den viktigaste faktorn har dock även användarvänligheten betydelse 
för attityden och intentionen till att använda tjänsten (Davis, 1989, s. 334). I Lee’s 
(2009, s. 137) studie visade det sig att upplevd användarvänlighet hade en positiv 
påverkan på attityden till mobila banktjänster. I Laforet & Li (2005, s. 375-376) studie 
påverkades inte respondenternas attityder till internetbaserade banktjänster av 
användarvänligheten. Därför hade användarvänligheten inte heller någon betydelse för 
om de skulle använda dessa tjänster. 
 

 
Figur 2. Teknologi acceptansmodellen.	  (Davis, 1986, s. 109). Egen bearbetning.	  
 
Av ovanstående resonemang kring upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet har följande hypoteser konstruerats: 
 
H3. Upplevd användbarhet har en positiv inverkan på attityden till användandet 
av mobila banktjänster. 
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H4. Upplevd användarvänlighet har en positiv inverkan på attityden till 
användandet av mobila banktjänster. 
 
H 8. Upplevd användarvänlighet har en positiv inverkan på upplevd användbarhet 
till användandet av mobila banktjänster. 
 

3.5 Teknologisk beredskap  

TAM och TPB förklarar en del av individernas attityder angående mobila banktjänster. 
Något som TAM och TPB inte tar hänsyn till är att vissa individer anser det vara lättare 
än andra att lära sig ny teknologi, detta gör teknologisk beredskap (Parasuraman, 2000, 
s. 311). Teknologisk beredskap handlar om individers benägenhet att kunna ta till sig 
och använda ny teknologi för att uppnå mål både på arbetet och i hemmet (Parasuraman, 
2000, s. 308). Enligt Parasuraman (2000, s. 308) kan teknologisk beredskap beskrivas 
som individers övergripande sinnestillstånd som bestäms av individens mentala 
förutsättningar för att kunna ta till sig och använda ny teknik.  
 
Lin et al. (2007, s.652) menar att genom att använda teknologisk beredskap där man tar 
hänsyn till individers specifika förutsättningar med TAM där man får reda på 
individernas mer generella åsikter, ger en bättre helhetsbild av individernas 
uppfattningar. I Laforet & Li´s (2005, s. 375-376) studie visade det sig att en av 
barriärerna som bidrog till att respondenterna inte använde internet- och mobila 
banktjänster var respondenternas låga tekniska beredskap. I Karjaluoto et al´s. (2002, s. 
269) studie visade resultaten att tidigare erfarenhet av teknologi påverkar attityden till 
internetbaserade banktjänster positivt. 
 
Begreppet teknologisk beredskap består av fyra delbegrepp även kallade dimensioner; 
optimism, innovativitet, osäkerhet och obekvämlighet (se figur 3). Optimism visar i 
vilken grad individerna har en positiv syn på teknologi. Den visar om individerna anser 
att teknologi ger dem mer kontroll, flexibilitet samt effektivitet i deras dagliga liv. 
Uppfinningsrikedom handlar om individernas beskaffenhet att vara en pionjär och 
ledande när det gäller att ta till sig ny teknologi. Osäkerhet beskriver individernas 
osäkerhet när det gäller hur de uppfattar att tekniken fungerar. Obekvämlighet syftar till 
att individerna känner att de saknar kontroll och inte känner att de behärskar teknologin 
(Parasuraman, 2000, s. 311). Optimism och innovativitet uppmuntrar individer att 
använda teknologi som i vår studie är mobila banktjänster, medan osäkerhet och 
obekvämlighet hämmar användandet av dessa tjänster (Parasuraman, 2000, s. 311). 
Eftersom mobila banktjänster i allra högsta grad bygger på teknologi är det viktigt att 
undersöka bankkundernas teknologiska beredskap. 
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Figur 3. Teknologisk beredskap. (Parasuraman, 2000, s. 311). Egen bearbetning. 
 
 
Av ovanstående resonemang kring teknologisk beredskap har följande hypotes 
konstruerats:  
 
H5. En hög teknologisk beredskap har en positiv inverkan på attityden för att 
använda sig av mobila banktjänster. 

 

 

3.6 Attityder och intentioner 

Attityder utvecklas över tid genom en inlärningsprocess som påverkas av olika faktorer 
som exempelvis influenser från en individs referensgrupp, tidigare erfarenhet och 
personlighet (Assael, 1981, refererad genom Karjaluoto et al., 2002, s. 262). I 
Karjaluoto et al’s. (2002, s. 267) studie påverkade attityden den beteende mässiga 
intentionen att använda mobila banktjänster positivt.  Även i Cheng et al’s. (2006, s. 
1568) och i Lee’s (2009, s. 137) studier hade attityden en positiv påverkan på 
intentionen, dock studerades internetbaserade banktjänster. 
 
Intentionen påverkas bland annat av attityden som handlar om i vilken grad en individ 
är positiv eller negativ mot en viss tjänst (Ajzen, 1991, s. 188). Enligt Akturan & 
Tezcan (2012, s. 455) påverkar en positiv attityd själva intentionen att använda mobila 
banktjänster.  
 
Av ovanstående resonemang kring mobila banktjänster har följande hypotes 
konstruerats: 
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H7. Attityder angående användandet av mobila banktjänster har en positiv 
påverkan på den beteendemässiga intentionen att använda mobila banktjänster. 
 

3.7 Hur vi förhåller oss till valda teorier 

Vi anser att de forskningsstudier vi läst som handlar om vilka faktorer som påverkar 
attityden och intentionen till att använda internet- och mobila banktjänster har sett 
liknande ut. Många av dessa studier har använt sig av liknande teorier när det gäller att 
förklara attityder och intentionen till att använda dessa tjänster. Vi kommer att använda 
oss av de teorier och faktorer av dessa som vi anser har varit mest relevanta. När det 
gäller upplevd risk och de riskmått vi valt att ta med i studien anser vi att dessa är de 
mest relevanta och de som använts mest inom studier inom ämnesområdet. Upplevd 
nytta har inte studerats i lika stor utsträckning, dock har senare studier som exempelvis 
Lee’s (2009, s. 137) studie visat att upplevd nytta har en positiv påverkan på attityden 
till att använda mobila banktjänster. Där av finner vi att även denna faktor är relevant 
för vår studie.  
 
De modeller och teorier vi anser har använts mest frekvent vid de forskningsstudier vi 
funnit är Teorin om Planerat Beteende (TPB) och Teknologi Acceptans Modellen 
(TAM). Dessa modeller har antingen använts separat eller i kombination med varandra. 
Vi har liksom många andra studier valt att utveckla TAM till att även innefatta delar av 
TPB. I en studie som Mathieson (1991) genomförde, jämfördes TAM modellen med 
TPB. Avsikten med studien var att undersöka hur väl dessa två modeller förklarar 
individers beteendemässiga avsikter att använda ett informationssystem. Studien visade 
att båda modellerna var användbara, dock hade TAM en någon bättre förklaringsgrad. 
Det visade sig även att TAM gav mer generell information angående individernas 
attityder om informationssystem, medan TPB gav mer specifik information (Mathieson, 
1991, s. 173). Därför anser Mathieson (1991, s. 187) att det går utmärkt att kombinera 
de två modellerna eftersom de kompletterar varandra på ett bra sätt. TAM uttrycker att 
upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet är av yttersta relevans när det 
gäller accepterande av internetbaserad teknologi (Akturan & Tezcan, 2012, s.446-447). 
Eftersom mobila banktjänster i hög grad innebär att man använder en sådan typ av 
teknologi anser vi att TAM-modellen är relevant att ta med i vår studie.  
 
I nästa avsnitt presenterar vi vår undersökningsmodell (se figur 4). Där visar vi hur 
teorierna vi valt att ta med i vår studie hänger ihop med attityden och intentionen till att 
använda mobila banktjänster. Man kan även se det samband mellan användarvänlighet 
och användbarhet som vi funnit relevant att testa eftersom teorierna visar på detta 
samband. 
 

3.8 Undersökningsmodell 

Utifrån teorierna har vi formulerat hypoteser vilka vi ska testa genom att analysera 
svaren från enkätundersökningen i linjära regressioner. Med hjälp av 
undersökningsmodellen (se figur 4) vill vi åskådliggöra sambandet mellan dessa 
hypoteser och våra teorier. I det första steget i undersökningsmodellen vill vi undersöka 
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om upplevd risk, upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd nytta och 
teknologisk beredskap påverkar attityden till att använda mobila banktjänster. Både 
upplevd risk och teknologisk beredskap består av flera delbegrepp men kommer i denna 
studie att testas som totala begrepp. Attityden är respondenternas sammantagna 
uppfattning av hur önskvärd tjänsten är. I den andra delen av undersökningsmodellen 
vill vi testa om intentionen att använda mobila banktjänster påverkas av attityden och av 
självtillit. Vi har även valt att undersöka om användbarheten påverkas av 
användarvänligheten eftersom teorierna inom mobila banktjänster visar på ett starkt 
samband när det gäller dessa två faktorer. 

 

 

 

 
 
 
Figur 4. Undersökningsmodell med hypoteser. 
+ Positiv samband 
- Negativ samband 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel redogör vi för det praktiska tillvägagångssättet. Vi inleder kapitlet med 
att beskriva vår forskningsdesign och strategi. Därefter redogör vi för vårt val av 
population och urval. Vi kommer därefter att ge läsaren inblick i hur enkäten har 
utformats samt genomförts. Vi avslutar kapitlet med att förklara hur våra metodval har 
påverkat sanningskriterierna. 

4.1 Forskningsdesign och strategi 

Saunders et al. (2009, s. 138) beskriver forsningsdesign som en slags övergripande plan 
för arbetet med en studie. Forskningsdesignen ska utgå i från forskningsfrågorna samt 
vara upplagda på ett tydligt sätt. Saunders et al. (2009, s. 136-137) betonar vikten av att 
man inleder en studie med att fundera över vilken typ av studie man vill genomföra. I 
vår studie försöker vi förklara om och i vilken riktning individers attityder till att 
använda mobila banktjänster påverkas av olika faktorer, samt huruvida intentionen 
påverkas av attityden och av självtilliten. Enligt Saunders et al. (2009, s. 140) kallas den 
här typen av studier för förklarande studier. Vid förklarande studier ligger fokus på att 
försöka förklara en samband mellan olika variabler som kan orsaka problemet eller 
situationen.  
 
I studien försöker vi att förklara om och i vilken riktning faktorer påverkar vår 
målpopulations attityder när det gäller mobila banktjänster. Vi har även avsikt att 
undersöka om intentionen att använda mobila banktjänster påverkas av attityden och av 
självtilliten. Vårt delsyfte är att jämföra hur attityderna till mobila banktjänster skiljer 
sig åt beroende på variablerna; kön, ålder och utbildningsgrad. Som vi nämnde i den 
teoretiska referensramen tidigare kommer vår studie att baseras på en kvantitativ metod 
där vi kommer att genomföra en enkätundersökning för att försöka besvara våra 
frågeställningar. Vid förklarande studier är det vanligaste angreppssättet att använda 
enkätundersökningar (Saunders et al. 2009, s. 144). Detta följer även vårt vetenskapliga 
synsätt, positivismen vilket även Saunders et al. (2009, s. 137) anser är viktigt. Valet av 
att göra en enkätundersökning styrks även av vårt angreppssätt som är deduktivt 
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(Saunders et al. 2009, s. 144). Av de artiklar och studier vi läst inom området upplevd 
risk med mobila banktjänster har enkätundersökningar varit den metod som använts 
mest frekvent. Ytterligare en anledning till att vi valt att göra en enkätundersökning är 
det faktum att vi har formulerat hypoteser och då behöver en mängd data som kan 
standardiseras och då lämpar sig en enkätundersökning bäst (Saunders et al. 2009, s. 
144). En kvalitativ forskningsdesign hade lämpat sig bättre om vårt syfte till exempel 
hade varit att få en djupare insikt i varför vissa personer eller åldersgrupper har en viss 
attityd angående mobila banktjänster. Då hade vi kunnat genomföra intervjuer med 
exempelvis en viss åldersgrupp för att få en djupare insikt angående deras attityder till 
dessa tjänster. 

4.2 Population  

För att kunna börja samla in primärdata måste man ha bestämt sig för vem eller vilka 
man vill studera, det vill säga vilken målpopulation man har avsikt att undersöka 
(Dahmström, 2011, s. 67). Begreppet målpopulation handlar generellt om vilka element 
man ska studera, det kan vara allt ifrån människor till någon produkt eller händelser av 
olika slag. Om man väljer att studera samtliga element i en population kallas det att man 
gör en totalundersökning (Ejlertsson, 1996, s. 16). Det är oftast mycket tidskrävande 
och dyrt att göra en sådan undersökning (Saunders et al. 2009, s. 212). Därför är det 
vanligast att man gör en så kallad urvalsundersökning, då tar man stickprov från den 
totala populationen (Ejlertsson, 1996, s. 16). Om man utför stickprovet korrekt kommer 
urvalet att spegla populationen. För att man ska kunna göra uttalanden om hela 
populationen krävs det att stickprovet är representativt för populationen. Genom att göra 
så kallade slumpmässiga stickprov kan man uppfylla detta (Ejlertsson, 1996, s. 16). 
 
När man väljer ut vilka element som ska utgöra ens målpopulation är det viktigt att man 
utgår ifrån studiens frågeställningar och syfte (Saunders et al. 2009, s. 213). I vår studie 
vore det bästa att ha en målpopulation som består av individer ifrån flera olika 
åldersgrupper. Detta för att kunna jämföra skillnader angående vilka faktorer som 
påverkar attityder till att använda mobila banktjänster och vidare kunna dra någon 
slutsats om attityderna och självtilliten påverkar den beteendemässiga intentionen till att 
använda dessa tjänster. Vi beslutade oss därför för att vår målpopulation skulle bestå av 
kvinnor och män i åldrarna 18-80 + boende i Umeå kommun. Vi inledde enkäten med 
frågor om ålder och kön. Vid utdelandet frågade vi respondenterna om de var bosatta i 
Umeå kommun. Vi fann det även intressant att undersöka om utbildningsgrad 
påverkade attityden till att använda mobila banktjänster, därför fick respondenterna 
även ange nivå på utbildningsgrad.  
 
För att kunna utföra enkätundersökningen med den valda målpopulation behöver man 
ha access till en ram. Ramen består av ett register över de element som populationen 
består av. Eftersom vår målpopulation består av invånare bosatta i Umeå kommun i 
ålder 18-80 + år är väldigt stor, har det varit nödvändigt för oss att göra 
enkätundersökningen på ett urval av populationen (Dahmström, 2011, s. 67). Vi 
kommer att beskriva urvalsprocessen i nästa avsnitt. 
 

4.3 Urvalsprocessen 
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Vår målpopulation är som tidigare nämnts invånare som är bosatta i Umeå kommun i 
åldrarna 18-80 + år. Det var totalt 95 382 antal individer som var bosatta i Umeå 
kommun den 31 december 2013 (SCB, 2014). Det optimala och mest rättvisande 
resultatet i vår undersökning skulle vara om vi kunde göra enkätundersökningen på den 
totala målpopulationen. Det skulle dock vara mycket tidskrävande och näst intill 
omöjligt att genomföra. Det är därför enligt Bryman & Bell (2013, s. 189) lämpligt att 
göra ett urval eller ta ett stickprov från den totala målpopulationen. I detta fall bör vi ta 
ett stickprov på målpopulationen som är kvinnor och män i åldrarna 18- 80 + som är 
bosatta i Umeå kommun. Vi har inte haft tillgång till ett register över dessa personer och 
därför har vi inte kunnat ta ett stickprov från dessa, därför har vi valt att göra ett 
bekvämlighetsurval. Det är ett urval där forskaren tar respondenter som är tillgängliga 
för denna, det negativa med detta är att det kan uppstå svårigheter att generalisera 
resultatet. Även om denna typ av urval inte är optimal har den dock visat sig användbar 
och används ofta inom det ekonomiska ämnesområdet (Bryman & Bell, 2013, s. 204-
205). Denna urvalstyp används ofta vid mindre studier i stället för slumpmässigt urval. 
Man bör dock vara noggrann när man beskriver hur man utfört bekvämlighetsurvalet 
och även diskutera eventuella begränsningar som det kan medföra (Bell, 2006, s. 147).  
 
När man gör ett bekvämlighetsurval finns de flera olika urvalstekniker att välja mellan. 
Valet av urvalsteknik beror på vad man vill åstadkomma med studien och i vilken grad 
studien ska gå att generaliseras (Bryman & Bell, 2013, s.189). Kvoturval är en typ av 
bekvämlighetsurval vilka vissa forskare anses fungera lika bra som ett sannolikhetsurval 
(Bryman & Bell, 2013, s. 204). Det är denna typ av bekvämlighetsurval vi valt att 
använda oss av. Denna typ av urval har som mål att ge ett stickprov som speglar 
populationen genom att dela in individerna i olika kvoter (Bryman & Bell, 2013, s. 
207). Enligt Hartman (2004, s. 245) bör man lägga stor vikt vid vilka variabler man 
anser vara viktiga då man väljer ut vad kvoterna ska utgöras av. I vår studie har vi 
baserat kvoterna efter ålder. Eftersom vi har som delsyfte att bland annat jämföra 
individernas attityder till mobila banktjänster när det gäller ålder anser vi att det är 
viktigt att få med individer ifrån alla åldersgrupper. I denna typ av urvalsteknik delas 
populationen in i olika kvoter som i vårt fall är åldersgrupper. Vi har valt att använda 
oss av fem olika åldersgrupper; 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år samt individer 
som är över 80 år. Vi har tagit fram data från SCB (2014) som visar hur många 
människor det finns inom varje åldersgrupp i Umeå kommun. Genom att använda oss 
av samma ålderskategorier som SCB har vi kunnat räkna ut hur många individer det 
procentuellt bör finnas i varje ålderskvot, för att bäst spegla målpopulationen. Förutom 
att ta hänsyn till ålder har vi även valt att försöka få könsfördelningen att spegla 
målpopulationens fördelning. Utbildningsgrad har vi inte kunnat påverka när det gäller 
fördelningen. Vi anser dock att eftersom vi försökt att få ett representativt urval, borde 
respondenternas utbildningsgrad spegla målpopulationens utbildningsgrad. 
 
Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det kan ge upphov till skevheter på grund av 
att datainsamlarna väljer ut personer som ser villiga ut att besvara enkäten. Fördelarna 
med denna typ av urvalsteknik är att det är enklare att administrera och det går snabbare 
att genomföra själva datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013, s. 209-210). I vårt fall 
anser vi att ett bekvämlighetsurval är det bästa alternativet eftersom vi varken har tid 
eller resurser för att kunna utföra ett sannolikhetsurval. Vi är dock medvetna om att vi 
måste vara kritiska i vår bedömning av resultatet och ta i beaktning de eventuella 
skevheter som skulle kunna uppstå.  
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4.3.1 Generaliserbarhet 
 
I vår undersökning kommer vi att behöva göra ett bekvämlighetsurval som vi nämnde 
tidigare, det är en form av ett icke- slumpmässiga urval. När det gäller den här typen av 
urval bestämmer datainsamlaren själv vilka som ska delta i undersökningen. Vanligtvis 
resulterar detta i att man föredrar att dela ut enkäten till personer som ser hjälpsamma 
ut. Det betyder att resultaten inte kan generaliseras på samma sätt som vid ett 
sannolikhetsurval (Trost, 2012, s. 30-31). Vi har haft detta i åtanke och försökt att dela 
ut enkäten till personer som ser ut att passa in i urvalet, vare sig de ser hjälpsamma ut 
eller inte. Vi är dock medvetna om att eventuella skevheter skulle kunna uppstå 
eftersom enkäten är frivillig och vi därför eventuellt missar viktiga attityder. 
 
Det är endast när man gör ett sannolikhetsurval som man kan vara helt säker på att 
studiens resultat går att generaliseras. När man gör ett icke-slumpmässigt urval är det 
viktigt att urvalet speglar den population som man vill generalisera (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 162). För att vi ska kunna generalisera våra resultat i vår studie krävs 
det att vi har gjort ett representativt urval som speglar den population som vi vill 
generalisera. Vi anser att vi har gjort ett representativt urval eftersom urvalet i vår studie 
speglar målpopulationen, vilken är invånarna i Umeå kommun i åldrarna 18-80 + år. Vi 
bedömer därför att studiens resultat bör kunna generaliseras på städer som liknar Umeå 
då det gäller befolkning och utbildningsgrad.  
 
  

4.3.2 Enkätens konstruktion  
 
När man gör en enkätundersökning är det viktigt att inleda enkätformuläret med ett 
följebrev. I följebrevet ska det bland annat beskrivas vad syftet med undersökningen är 
och vilka som valts ut att delta i undersökningen (Dahmström, 2011, s. 174; Ejlertsson, 
1996, s. 34). Följebrevet ska skrivas med ett enkelt och sakligt språk. När man som i 
vårt fall ska göra en undersökning på allmänheten ska brevet skrivas så att det förstås av 
dessa personer. Ett välkänt krav är att frågorna ska vara så neutrala som möjligt 
(Dahmström, 2011, s. 153). Man ska även förklara undersökningens olika aspekter utan 
att följebrevet blir för långt (Ejlertsson, 1996, s. 34). 
 
Vi har inlett enkäten (se appendix 1) med ett följebrev som förklarar vilka vi är som är 
ansvariga för undersökningen och vad undersökningens syfte är samt vilka vi ämnar 
undersöka. Vidare påpekar vi att det är frivilligt att delta i undersökningen, detta är 
något som respondenter i forsknings- eller utvecklingsändamål måste upplysas om. Vi 
vädjar dock till att personerna ska delta i och med att kvaliteten på undersökning är 
beroende av deras deltagande (Ejlertsson, 1996, s. 36). Vidare har vi påpekat att svaren 
behandlas konfidentiellt och är helt anonyma samt att svaren enbart kommer att 
användas för statistiska ändamål i vår studie (Ejlertsson, 1996, s. 36). Vi avslutade 
följebrevet med att tacka för deltagandet. 
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När vi skulle börja konstruera själva enkätfrågorna utgick vi precis som Ejlertsson 
(1996, s. 41) beskriver att man ska göra ifrån frågeställningarna och syftet. Vi skalade 
ned frågeställningarna i mindre beståndsdelar, vilket kallas för operationalisering 
(Ejlertsson, 1996, s. 41). Efter det kunde vi börja konstruera frågor som täckte in varje 
delområde som; upplevd risk, upplevd nytta, självtillit, upplevd användbarhet, upplevd 
användarvänlighet samt teknologisk beredskap. Vi konstruerade även frågor för att få 
kunskap om respondenternas attityder och intentioner angående mobila banktjänster. 
Eftersom det har forskats mycket inom vår studies ämnesområde har vi kunnat finna 
många beprövade enkätfrågor i dessa forskningsartiklar, vilka har visat sig vara 
tillförlitliga (Parasuraman, 2000, s. 314; Akturan & Tezcan, 2012, s.452; Luarn & Lin, 
2005, s. 883; Lee, 2008, s.6). Vi har valt ut de frågor i från dessa som vi har funnit 
relevanta för vår studie. Dessa enkätfrågor har varit skrivna på engelska vilket innebär 
att vi har översatt dessa till svenska för att kunna använda dem i vår studie. 
 
Vi började enkäten med att ställa så kallade bakgrundsfrågor (Ejlertsson, 1996, s. 74), 
där frågade om; kön, ålder, utbildning samt om de använde mobila banktjänster. Detta 
har vi gjort för att vi ska kunna jämföra skillnader mellan dessa variabler och attityden 
till mobila banktjänster. Alla frågor i enkäten har haft fasta svarsalternativ förutom 
frågan om ålder. Efter bakgrundsfrågorna har vi valt att använda oss av attitydfrågor. 
Attitydfrågorna bestod av olika påståenden vilka respondenterna fick besvara efter en 
likerskala. Likertskalan är en av de mest kända attitydskalorna. Man ställer upp ett antal 
påståenden inom samma ämnesområde som respondenterna därefter får besvara genom 
att instämma i eller ta avstånd i från med hjälp av en fem- eller sjugradig skala 
(Ejlertsson, 1996, s. 80). I vår undersökning har vi valt att använda oss av en sjugradig 
skala på grund av att det då blir lättare för oss att urskilja variationer i svaren. Trost 
(2007, s. 73) menar att respondenterna lätt kan förlora intresset om man ställer för 
många attitydfrågor. Vi har därför valt att lätta upp enkäten genom att dela in den i olika 
områden. De olika områdena representerade de olika faktorerna vi ville undersöka. Mer 
om själva enkätfrågornas konstruktion följer i nästa avsnitt. 

 

4.3.3 Enkätfrågornas konstruktion 
 
De faktorer vi valt att undersöka har undersökts i många forskningsstudier tidigare. I 
dessa studier har vi sett att vissa enkätfrågor har återkommit och därför används i stor 
utsträckning av olika forskare (se tabell 2). Därför har även vi valt att använda oss av 
dessa frågor. 
 
När det gäller upplevd risk, upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet har 
vi använt oss av en studie som Lee (2008) gjorde angående internetbaserade 
banktjänster. Lee (2008) gjorde en enkät med en likertskala, precis som vi har för avsikt 
att göra. Gällande upplevd nytta har vi hittat två liknande studier, en av Akturan & 
Tezcan (2012, s. 453) och en av Lee (2008, s.140). Dessa två studier har varit till hjälp 
för oss vid utformningen av våra enkätfrågor. När det gäller självtillit har Luarn & Lins 
(2005, s. 888) studie där de har undersökt beteende intentioner vid användandet av 
mobila banktjänster varit till hjälp för oss. Vi har även haft avsikt att undersöka 
respondenternas teknologiska beredskap. De forskningsstudier som vi har funnit inom 
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detta ämne har samtliga använt sig av Parasuramans (2000) studie angående teknologisk 
beredskap. I denna studie finns en stor mängd enkätfrågor som behandlar teknologisk 
beredskap med hjälp av fyra olika dimensioner; optimism, innovativitet, osäkerhet och 
obekvämlighet (Parasuraman, 2000, s. 311-312). Vi valde ut två frågor per dimension 
av de frågor vi ansåg vara mest relevanta för vår enkät. Genom dessa frågor hoppas vi 
kunna testa vilken grad av teknologisk beredskap våra respondenter har. När det gäller 
frågor angående attityd och beteende mässig intention att använda mobila banktjänster 
har vi använt oss enkätfrågor från Akturan & Tezcan´s (2012, s. 453) studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktorer Källa 
Upplevd risk Lee, 2008, s. 140 
Upplevd nytta Akturan & Tezcan, 2012, s.453; Lee, 2008, s. 140 
Upplevd användbarhet Lee, 2008, s. 140 
Upplevd användarvänlighet Lee, 2008, s. 140 
Självtillit Luarn & Lin, 2005, s. 888 
Teknologisk beredskap Parasuraman, 2000, s. 311-312 
Attityd Akturan & Tezcan, 2012, s.453 
Intention Akturan & Tezcan, 2012, s.453 
Tabell 2. Enkätfrågornas ursprung. 
 
Samtliga enkätfrågor vi har använt oss av vid utformningen av enkäten har prövats 
tidigare och visat sig mäta det som har varit avsett att mätas, därför anser vi att även vi 
kan använda oss av dessa i vår enkätundersökning. Vi har dock varit tvungna att 
översätta enkätfrågorna till svenska eftersom de har varit skrivna på engelska. Vi har 
även använt oss av frågor från olika studier för att få frågor som passar in i vår specifika 
undersökning. När vi har översatt dessa frågor har vi bland annat haft fem regler i 
åtanke som används för att utforma korrekta enkätfrågor (Spector, 1992, s. 23-26): 
 
 

1. Att varje fråga enbart ska utrycka ett påstående. 
2. Att använda både positiva och negativa påståenden. 
3. Undvika jargonger i påståendena. 
4. Ta hänsyn till respondenternas språkkunskaper.   
5. Undvika att använda negationer för att vända ett påstående. 

 

4.3.4 Pilotstudie 

 
Vi valde att genomföra en pilotstudie innan vi skulle börja med vår enkätundersökning. 
I en pilotstudie testar man enkäten på en mindre grupp människor. Syftet med en 
pilotstudie är att få svar på om de som svarar på undersökningen tolkar frågorna och 



 

 

	   31	  

svaren på samma sätt som vi som konstruerat den menar (Ejlertsson, 1996, s. 31-32). 
Pilotstudien kan även avslöja om något svarsalternativ saknas på någon fråga vilket 
resulterar i att vissa inte kan besvara frågan. Pilotstudien kan även ge svar på hur 
ordningsföljden på frågorna upplevs (Ejlertsson, 1996, s. 32). En pilotstudie blir särskilt 
viktig när man gör en enkätundersökning eftersom det inte finns någon som intervjuar 
närvarande som kan besvara frågor som upplevs vara oklara (Bryman & Bell, 2011, s. 
276). Enligt Bryman & Bell (2011, s. 277) behöver man inte göra en pilotstudie när man 
använder sig av beprövade frågor, det vill säga frågor som andra forskare har använt i 
sina studier. Vi har översatt våra enkätfrågor från engelska till svenska och därför har vi 
valt att utföra en pilotstudie än fast vi har använt oss av beprövade frågor. Vi anser att 
det är ett bra sätt för att få återkoppling på språket och på frågornas ordningsföljd. Det 
ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister som framkommer innan den riktiga 
enkätundersökningen. 
 
Man kan dela upp en pilotstudie i två delar, i del ett testar man enkäten på några 
bekanta. Efter det ändrar man enkäten efter de synpunkter som framkommit. Därefter är 
det dags för del två, då testar man den uppdaterade enkäten på helt utomstående 
personer vilka då gärna får likna den population man har för avsikt att undersöka i den 
riktiga enkätundersökningen (Ejlertsson, 1996, s. 32-33). Vi började med att testa 
enkäten på fem närmare bekanta. De gav oss bland annat synpunkter på en del ord som 
var felstavade. De hade även en del åsikter om ordningsföljden. Vi var bland annat 
tvungna att ändra om frågorna så att de som inte använder mobila banktjänster inte 
behövde besvara påståenden som enbart berörde de som använder tjänsten. Efter att vi 
hade korrigerat enkäten hade vi ett möte med vår handledare som gav oss ytterligare 
synpunkter. Han tipsade bland annat oss att lägga till instämmer varken eller i mitten på 
skalan i enkätformuläret. Handledaren ordnade även så att vi fick träffa en person som 
har stor kunskap inom denna typ av undersökningar. Detta möte var mycket givande 
och resulterade i ytterligare ändringar: 
 

• Vi lade till ett par frågor för att kunna testa om faktorerna i vår studie påverkade 
attityden angående mobila banktjänster. 
 

• Vi lade till frågor som syftade till att undersöka om själva attityden påverkar 
intentionen att använda dessa tjänster. 
 

• Vi valde att göra undersökningsmodellen mindre komplex, genom att minska på 
antalet samband.  

 
När vi gjort dessa korrigeringar genomförde vi den riktiga pilotstudien på utomstående 
personer. Vi valde personer som såg ut att passa in i vår målgrupp, det vill säga 
personer i åldrarna 18-80 +. Vi valde att närvara då enkäten fylldes i för att direkt kunna 
svara på eventuella frågor, samt för att ta del av eventuella allmänna synpunkter. 
Pilotstudien genomfördes på tjugo personer vilket Ejlertsson (1996, s. 33) menar är 
tillräckligt.  
 
I den slutliga pilotstudien framkom det endast ett par synpunkter. Det var bland annat 
ett stavfel vi behövde korrigera. Efter att vi gjort de sista korrigeringarna och visat det 
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nya enkätformuläret (se appendix 1) för vår handledare var det dags att genomföra den 
riktiga enkätundersökningen. 
 

4.4 Utdelning av enkäten 

Själva enkätundersökningen har vi valt att utföra på ett antal olika platser där vi anser 
att det rör sig mycket människor i från hela målpopulationen. De platser vi valde att 
dela ut enkäten blev därför; torgen i centrum, Strömpilen, utanför Coop Forum på 
Ersboda, Universitetet och även på andra utvalda områden där mycket folk rörs. Vi har 
även valt att dela ut enkäten på olika dagar och under olika tidpunkter för att ytterligare 
försäkra oss om att täcka in alla kategorier av människor i vårt urval. Vi anser att dessa 
platser är neutrala och att samtliga personer i målpopulationen skulle kunna tänkas 
besöka dessa platser.  
 
Vårt mål var att samla in 150 enkäter och därför trycktes detta antal enkäter upp. Efter 
drygt en vecka hade vi delat ut samtliga enkäter. För att få in dessa 150 i fyllda enkäter 
var vi tvungna att fråga sammanlagt 167 personer om de ville delta i undersökningen. 
Det var 17 personer som inte ville delta och svara på enkäten och dessa räknas därför 
som bortfall. Vi beskriver bortfallet mer genomgående i avsnitt 4.6.  
 
Anledningen till varför vi tror att det tog drygt en vecka att få alla enkäter besvarade är 
därför att många personer upplevdes som stressade. De hade inte tid att stanna och 
besvara enkäten. Enkäten är enligt vår mening rätt omfattande därför har vi försökt att 
dela ut enkäten på platser där det finns någon form av sittmöjlighet. En annan svårighet 
vi har upplevt är att få de två äldre åldergrupperna att besvara enkäten. Många av de 
äldre personerna har inte velat svara på enkäten och menat på att de inte använder 
mobila tjänster. Vi har då försökt att förklara att enkäten går att svara på vare sig man 
använder eller inte använder mobila banktjänster. Många av dessa personer har ändå 
avböjt att medverka i undersökningen. När vi hade delat ut mer än hälften av enkäterna 
räknade vi ihop antalet för att se hur många personer ur varje kvot som hade besvarat 
enkäten. De resterande enkäterna försökte vi därefter att dela ut till de personer inom 
kvoterna som behövde fyllas på. 
 

4.5 Sanningskriterier 

När man gör en enkätundersökning uppstår det alltid en fundering som gäller om 
studiens resultat är korrekta. Det vill säga om man med tillräcklig säkerhet mäter de 
variabler som man har haft för avsikt att mäta (Ejlertsson 1996, s. 86). Detta kan man 
göra genom att ta hänsyn till vissa aspekter och det medför då att studiens kvalitet blir 
högre (Patel & Davidsson, 2011, s. 101). När det gäller säkerheten i 
enkätundersökningar använder man sig av begreppen validitet och reliabilitet (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 101-102). Dessa två sanningskriterier går vi igenom i 
nästkommande två avsnitt. 
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4.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten mäter instrumentets tillförlitlighet och det resultat som fås innehåller både 
individens sanna värde och ett felvärde. Det är brister i instrumentets tillförlitlighet som 
påverkar felvärdets storlek (Patel & Davidsson, 2011, s. 103). En studie som har en hög 
reliabilitet går att replikeras utan att det uppstår några signifikanta skillnader. För att en 
studie ska kunna replikeras krävs det att författarna noggrant beskriver hur de har gått 
tillväga i studien. Det är därför viktigt att tydligt beskriva hur man har samlat in och 
bearbetat all data (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Reliabilitet är av särskild vikt när det 
gäller kvantitativa studier (Bryman, 2008, s. 46). Om en studie har hög reliabilitet 
betyder det att den har få eller helt saknar slumpmässiga och systematiska fel 
(Dahmström, 2011, s. 368). När man gör en enkätundersökning kan man testa 
reliabiliteten genom bland annat nedanstående fyra metoder: 
 
1. Återtestning: Man låter samma individer göra testet två gånger. Om svarsskillnaderna 
är låga kan man anta att testet har en hög reliabilitet. Man måste dock ta tid i beaktning 
eftersom människor förändras med tiden. 
 
2. Halveringsmetoden: Man delar här upp svaren slumpmässigt i två delar och jämför 
dem därefter med varandra. Mindre avvikelser tyder på högre reliabilitet. 
 
3. Parallellmetoden: Man gör två olika enkätmätningar som är tänkta att mäta samma 
sak. Om det gör det så är reliabiliteten hög. 
 
4. Kontrollfrågor: Man lägger här in några extra frågor som frågar samma sak fast med 
en annan formulering. Om svaren på dessa frågor visar sig vara identiska är 
reliabiliteten hög (Ejvegård, 2003, s. 71-72). 
 
I enkätundersökningar är det svårt att i förväg kontrollera reliabiliteten (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 105). Vi har varit medvetna om detta och försökt att konstruera 
enkäten på så sätt att de som besvarar den ska tolka frågorna så som vi har tänkt. Som 
tidigare nämnt har vi genomfört en pilotstudie, ett syfte med den var att försäkra oss om 
att inget svarsalternativ saknades vilket skulle kunna påverka reliabiliteten. Det är dock 
först efter själva enkätutdelningen som vi med större säkerhet vet hur tillförlitlig 
enkäten varit. Vi har valt att använda ett antal kontrollfrågor för att ytterligare kunna 
kontrollera detta.  
 

4.5.2 Validitet 
 
Validitet i en enkätundersökning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150). Validitet handlar om den enskilda enkätfrågans 
förmåga att mäta det som den avser att mäta. Det betyder att de parametrar som 
beskriver variabeln ska vara relevanta och lämpliga mått på det man undersöker 
(Dahmström, 2011, s. 368) Vid hög validitet ska enkätfrågan sakna eller endast ha litet 
systematiskt fel (Ejlertsson, 1996, s. 86). Man brukar skilja mellan: 
 

• Inre validitet 
• Yttre validitet 
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Inre validitet uppfylls när enkätundersökningen mäter det den har för avsikt att mäta 
(Bryman & Bell, 2005, s. 48-49; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150). Yttre validitet 
handlar om studiens resultat går att generaliseras, det vill säga om det går att föra över 
resultatet på andra grupper som ligger utanför målpopulationen (Bryman & Bell, 2005, 
s. 48-49). 
 
Det är framförallt viktigt när man ska mäta attityder eller abstrakta begrepp som 
operationaliseringen till mätbara variabler kommer att avgöra validiteten (Dahmström, 
2011, s. 368). Vid enkätundersökningar är det viktigt att tänka på några saker för att inte 
validiteten ska bli låg. Man bör exempelvis; testa frågorna i förväg, inte ha för 
komplicerade frågor, inte ställa ledande frågor samt inte har för långt frågeformulär 
(Dahmström, 369). Man kan säga att om reliabiliteten hos mätinstrumenten är låg så blir 
även validiteten låg. För att få en god validitet är det nödvändigt att reliabiliteten är hög, 
dock är inte detta den enda förutsättningen för att validiteten ska vara hög. Det kan 
hända att man saknar validitet men har en hög reliabilitet (Ejvegård, 2003. s. 75).  
 
När det gäller mätningar av attityder används ofta begreppsvaliditet som mått (Bryman 
& Bell, 2005, s.48). Enligt Bryman & Bell (2005, s. 192) kan man uppnå en god 
begreppsvaliditet genom att använda frågor som har prövats i andra studier. Vi har haft 
ovanstående resonemang i åtanke när vi konstruerade vår enkät. Vi har använt frågor 
som använts flitigt i forskningsstudier tidigare, detta medför att begreppsvaliditeten blir 
högre eftersom dessa frågor har testats många gånger tidigare. Vi har varit tvungen att 
översätta dessa enkätfrågor och då har vi försökt att översätta dem så att de ska ha 
samma betydelse. Vi har även försökt att utforma enkäten så att den ska vara lätt att läsa 
och förstå. Vi har även försökt att inte göra enkäten för lång genom att endast ta med de 
frågor som är av absolut relevans, utan att förlora viktig information.  
 
Genom en logisk analys av innehållet i instrumentet kan man uppnå innehållsvaliditet.  
Innehållsvaliditeten gäller hela studiens process, från teori till enskilda enkätfrågor. Vid 
en hög innehållsvaliditet har man lyckats få en bra översättning från teori till enskilda 
enkätfrågor och man har även lyckats täcka det studerade problemområdet. Genom att 
någon som är väl insatt inom problemområdet granskar instrumentet kan man uppnå en 
högre innehållsvaliditet (Patel & Davidsson, 2011, s. 102-103). Genom ett tips av vår 
handledare har vi fått vår undersökningsmodell och enkät granskad av en person som är 
kunnig inom vårt ämnesområde, detta anser vi har gett oss en god innehållsvaliditet. 
 

4.6 Bortfall 

Bortfall är enligt Bryman & Bell (2013, s. 190) en felkälla som inte är en del av själva 
urvalsprocessen utan som uppkommer vid insamlingen av datat. Bortfall kan 
exempelvis inträffa när respondenterna valts ut, men vissa av dessa respondenter väljer 
att inte samarbeta. I vårt fall skulle det kunna innebära att vissa av de tillfrågade 
respondenterna inte vill delta eller inte svara på vissa av frågorna i enkäten. Det är en 
större risk för bortfall vid enkäter än vid intervjuer. Bortfall kan medföra skevheter i 
resultatet på grund av att de som väljer att inte besvara enkäten skulle kunna tänkas ha 
andra åsikter angående frågorna än de som i själva verket har besvarat den (Bryman & 
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Bell (2013, s. 248). Detta fenomen är svårt att bevisa, enligt Bryman & Bell (2013, s. 
248) är det högst troligt att svaren skiljer sig åt mellan de som svarar och de som väljer 
att inte svara och detta påverkar resultatet av undersökningen. 
 
Ett internt bortfall inträffar om respondenten inte besvarar en viss fråga på grund av 
ovilja eller att denna helt enkelt bara missar att svara på frågan. Detta är något som är 
viktigt att ta ställning till och bestämma hur det ska hanteras (Bryman & Bell, 2013, s. 
344). Vi har i vår undersökning valt att räkna de enkäter som inte har fyllts i korrekt 
som bortfall. 
 
För att öka svarsfrekvensen vid enkätundersökningar finns det olika slags strategier 
(Bryman & Bell, 2013, s. 248). För öka svarsfrekvensen och förhoppningsvis minska 
risken för bortfall har vi valt att dela ut enkäterna personligen istället för att skicka den 
via e-post eller via vanlig post. Anledningen till detta är att vi tror att fler struntar i att 
besvara enkäter som har skickats ut via post eller e-post. Bryman och Bell (2013, s. 
249) menar att det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att minska bortfallet vid 
just enkäter. Nedanstående åtgärder har vi tagit under särskild beaktning när vi har 
utformat vår enkät: 
 
 
 

• Tydliga instruktioner och en attraktiv layout. 
 

• Inte göra enkäten längre än nödvändigt. 
 

• Undvika helt så kallade öppna frågor där respondenten måste skriva långa 
kommentarer. 

 
Har man en svarsfrekvens på över 60 % räknas det som acceptabelt och är antalet 
svarande över 85 %, räknas det som ett utmärkt resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 249). 
Vi hade som mål att få 150 i fyllda enkäter och för detta krävdes det att vi frågade 167 
personer om de kunde tänka sig att svara på enkäten. Av de 150 i fyllda enkäterna var 
det sex enkäter som inte var korrekt i fyllda, vilket medförde att vi erhöll 144 korrekt 
ifyllda enkäter. Svarsfrekvensen i vår undersökning blev där av 86,22 %, vilket anses 
vara en utmärkt svarsfrekvens. Av det totala bortfallet på 23 enkäter var det alltså 17 
som inte ville besvara enkäten och 6 som inte hade fyllt i enkäten korrekt. 
 

4.7 Bearbetning av data  

Efter att vi samlat in all data och sorterat bort de enkäter som räknas som bortfall 
började vi att bearbeta detta material, som bestod av 144 i fyllda enkäter. Det var sedan 
dags för att koda enkätens svarsalternativ, vi använde oss då av statistikprogrammet 
SPSS. När det gäller bakgrundsfrågorna kodade vi ålder i skalan 0-4, samma ordning 
som de stod i enkäten. När det gäller kön kodade vi män som 1 och kvinnor som 0. Vid 
frågan om utbildningsgrad kodade vi dem i skala 0-2, även dessa i samma ordning som 
de stod i enkäten. Vid frågan angående om de använder mobila banktjänster kodade vi 
ja som 0 och nej som 1. De resterande frågorna var besvarade i en likertskala, dessa 
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kodade vi likadant som svarsalternativen det vill säga 1= Instämmer inte alls och 7= 
Instämmer fullständigt. Här fick vi ta i beaktning att vissa frågor var ställda på ett 
positivt sätt medan andra var ställda på ett negativt sätt, vilket betydde att kodningen på 
vissa frågor blev i omvänd skala.  
 
Då kodningen var klar var nästa steg att kontrollera tillförlitligheten för att få svar på 
om frågorna mätt det de har varit avsedda att mäta. Denna kontroll gjordes med 
Cronbach´s Alfa och en utförlig beskrivning av detta återfinns i kapitel 4.9.1. 
 
Vi gick därefter vidare och började tillverka tabeller. Dessa använde vi för att på ett 
tydligt sätt visa statistik över fördelningen när det gäller ålder, kön och utbildningsgrad. 
Vi summerade sedan ihop de frågor som har mätt samma begrepp som exempelvis 
teknologisk mognadsgrad och dividerade därefter med hur många frågor som mätt detta 
begrepp. När det var klart var nästa steg att undersöka om det fanns korrelationer mellan 
de olika variablerna, eftersom sådana kan påverka regressionens resultat. Vi går igenom 
detta mer ingående i kapitel 4.9. Efter att vi undersökt om det förelåg korrelation 
använde vi SPSS för att testa våra hypoteser med hjälp av en linjär regression.  
 

4.8 Analys av undersökningsmodell 

I vår undersökningsmodell (se figur 6) ligger största fokus på attityden till att använda 
mobila banktjänster. Attityden kan i vår undersökningsmodell påverkas av faktorerna; 
upplevd användarvänlighet, upplevd användbarhet, upplevd nytta, upplevd risk och 
teknologisk beredskap. Nästa steg i undersökningsmodellen är om attityden och 
självtilliten påverkar den beteendemässiga intentionen till att använda mobila 
banktjänster. Förutom fokusen på ovanstående två samband har vi även valt att 
undersöka huruvida användbarheten påverkas av användarvänligheten. Detta har vi valt 
eftersom tidigare studier inom mobila banktjänster, som exempelvis Akturan & Tezcan 
(2012, s. 453) har funnit detta samband signifikant. 
 

4.9 Verktyg för analys av data 

För att analysera vårt insamlade datamaterial och för att testa våra hypoteser har vi 
använt oss av statistikprogrammet SPSS. Vi har där genomfört linjära regressioner för 
de tre sambandsdelarna i undersökningsmodellen. I regressionsanalyserna kommer vi 
att använda oss av ett 95 %igt konfidensintervall. Detta konfidensintervall är det som 
brukar förekomma i den här typen av studier. Vi har för avsikt att genom regressionerna 
kunna antingen acceptera eller förkasta våra hypoteser. De funna resultaten analyserar 
vi och beskriver mer i kapitel 5. För att kunna genomföra regressionerna måste man 
först kontrollera att enkätfrågorna mäter det de är avsedda att mäta samt om det 
föreligger någon korrelation mellan undersökningsvariablerna. Vi förklarar detta mer 
ingående i följande avsnitt. 
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4.9.1 Cronbach´s Alfa 
 
Vi använt oss av enkätfrågor från olika studier som har visat sig vara reliabla 
(Parasuraman, 2000, s. 314; Akturan & Tezcan, 2012, s.452; Luarn & Lin, 2005, s. 883; 
Lee, 2008, s.6). Vi har översatt dessa frågor till svenska och därför måste även vi 
kontrollera att dessa frågor fortfarande är reliabla. I själva enkätundersökningen har vi 
använt en likertskala och det är även då nödvändigt att kontrollera reliabiliteten, vilket 
man kan göra genom att använda Cronbach´s Alfa (Gliem & Gliem, 2003, s. 88). 
Cronbach´s Alfa är ett vanligt förekommande test som har till uppgift att mäta den inre 
reliabiliteten. Testet kontrollerar enkätfrågornas interna överensstämmelse (Spector, 
1992, s. 31). Genom att utföra detta test kontrollerade vi att de frågor som skulle mäta 
samma begrepp verkligen gjorde det. För att kunna analysera den inre reliabiliteten med 
hjälp av Cronbach´s Alfa behöver man ha mellan 100 och 200 besvarade enkäter 
(Spector, 1992, s. 29). Man måste även ställa minst två frågor per begrepp (Spector, 
1991, s. 29;31). Vi har ställt tre till fyra frågor per begrepp och samlat in 144 besvarade 
enkäter och därför har testet kunnat utföras. 
 
Cronbach´s Alfas värden ligger vanligtvis på en skala mellan 0 och 1, men kan i vissa 
fall även ligga under 1. Ju högre värde testet visar desto högre inre reliabilitet (Spector, 
1991, s. 32). Ett värde som dock anses vara allmänt accepterat är 0.7 (Spector, 1991, s. 
32). George & Mallery (2003, s. 231) har gett följande tumregler när det gäller värdena 
på Cronbach´s Alfa: 
 
> 0.5          = Undermåligt 
> 0.6 < 0.5 = Tveksamt 
> 0.7 < 0.6 = Godtagbart 
> 0.8 < 0.7 = Bra 
< 0.9          = Mycket bra                                                        
 

4.9.2 Korrelation 
 
Korrelationen mäter man för att se styrkan i relationen mellan två variabler (Bryman, 
2012, s. 169). I vårt fall vill vi undersöka hur stark relationen är mellan samtliga 
faktorer i undersökningsmodellen. Anledningen till att man mäter korrelationen är för 
att det kan påverka studiens resultat (Studenmund, 2011, s. 252). När de oberoende 
faktorernas korrelation är hög uppstår det multikollinearitet, exempel på konsekvenser 
som kan uppstå till följd av detta finns listade nedan (Studenmund, 2011, s. 252-254): 
 

• Variansen och standardfel av uppskattningen ökar. 
 

• Eftersom standardfelet ökar kommer T-värdet att minska. 
 

• Uppskattningarna blir känsliga för förändringar, tar vi bort vissa observationer 
kan betavärdet påverkas markant.    
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Korrelationen mellan variablerna kan anta värden mellan +1 till -1 och detta visar på i 
vilken grad korrelation förekommer. Vid värdet +1 är variablerna perfekt positivt 
korrelerade och vid värdet -1 är de perfekt negativt korrelerade (Studenmund, 2011, s. 
52).  
 
Multikollinearitet betyder att det finns en linjär korrelation mellan två eller flera 
oberoende faktorer. Koefficienterna av en modell är svårare att estimera korrekt ju mer 
två oberoende faktorer är korrelerade. Om två faktorer rör sig på exakt samma sätt är 
det omöjligt att se skillnader i påverkan mellan dessa två. Är de endast delvis 
korrelerade finns det möjlighet att estimera dess effekter (Studenmund, 2011, s. 248).  
 
Om korrelationen mellan variablerna är för hög kan multikollinearitet vara ett potentiellt 
problem. Ifall korrelationen överstiger +0,8 eller -0,8, anses detta vara högt. En hög 
korrelation indikerar att multikollinearitet kan komma att uppstå (Studenmund, 2011, s. 
258-259). 
 
 
 

4.9.3 Regressionsanalys 
 
För att kunna testa hypoteserna i vår undersökningsmodell har vi använt oss av linjär 
regression, även kallad regressionsanalys. Regressionsanalys gör man för att kunna 
beskriva variationer i en beroende variabel som en funktion av variationer i ett antal 
oberoende variabler vilka även kallas för förklarande variabler (Studenmund, 2011, s. 
5). När man tror att det föreligger ett samband mellan Y och X och att Y är den 
beroende variabeln och att X är den oberoende variabeln, kan man ställa upp ett 
matematiskt uttryck för att beskriva detta samband (Studenmund, 2011, s. 5): 
 
Y= f(x1, x2...xk) 
 
 
Där: 
 
Y= Beroende variabel 
xk= Antal oberoende variabler  
 
I den första delen av undersökningen är attityden den beroende variabeln, Y. De 
oberoende variablerna xk utgörs av de faktorer som tros påverka attityden till att 
använda mobila banktjänster. I vår studie utgörs de oberoende variablerna av; upplevd 
användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd risk, upplevd nytta och teknologisk 
beredskap. I den andra delen av undersökningen utgör intentionen den beroende 
variabeln, Y. De oberoende variablerna xk utgörs av de faktorer som tros påverka 
intentionen till att använda mobila banktjänster vilka i vår studie är; attityd och 
självtillit. I den tredje delen av undersökningen är upplevd användbarhet den beroende 
variabeln, Y. Den oberoende variabeln xk utgörs av den faktor som tros påverka den 
upplevda användbarheten av mobila banktjänster, som i vår studie utgörs av upplevd 
användarvänlighet. 
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Vi har använt oss av statistikprogrammet SPSS vid samtliga statistiska tester. Där har vi 
genomför ett antal regressioner för att analysera sambanden mellan de beroende och de 
oberoende variablerna. De beroende variablerna har testats mot de oberoende variabler i 
respektive sambandsdel genom att använda multivariat linjär regression. Nedan visar vi 
hur dessa ekvationer ser ut i SPSS (Studenmund, 2011, s. 12). 
 
Yi= β0+β1xi1+β2xi2….+βkxik+εi  
 
Där: 
 
Yi= Beroende variabel 
β0= Värdet på Y när x skär 0 
βk= Förändringen i Y om xk ändras en enhet givet allt annat lika 
xk= k antal oberoende variabler 
εi= Slumpmässig felterm 
i= Individ 
 
Ekvationen visar hur Y påverkas om x1 ökar med en enhet om man håller xk konstanta 
(Studenmund, 2011, s. 13). De olika värdena som β kan anta är det som är viktigt för 
oss att undersöka, eftersom de visar om det föreligger ett positivt eller negativt samband 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln.  Eftersom det i de flesta 
fall uppstår variationer i den beroende variabeln som inte beror på de oberoende 
variablerna, xk, inkluderas det en slumpmässig felterm, εi. Denna variation beror mest 
troligt av faktorer som; mätfel, felaktig funktionsform eller av helt slumpmässiga eller 
oförutsedda händelser (Studenmund, 2011, s. 9).  
 
Vid multipla linjära regressioner kan man undersöka om det finns ett statistiskt samband 
mellan en beroende variabel (Y) och två eller flera oberoende/förklarande variabler (X). 
Man genomför då en så kallad variansanalys (analysis of variance) även kallad ANOVA 
(Moore et al., 2010, s. 560). I vår studie använder vi ANOVA för att undersöka om 
någon av våra oberoende variabler har någon påverkan på den beroende variabeln. 
Syftet med ANOVA är att bedöma om de observerade skillnaderna bland 
medelvärderna i svaren är statistiskt signifikant (Moore et al., 2010, s. 743). Ett f-test 
säger inte vilken av de oberoende variablerna som förklarar den beroende variabeln utan 
enbart att minst en av de oberoende variablerna visar på ett signifikant samband (Moore 
et al., 2010, s. 598). I vår studie undersöker vi detta genom att kontrollera att f-
statistiskan är tillräckligt hög och det gör vi genom att kontrollera att p-värdet är 
tillräckligt lågt i förhållande till signifikansnivån på 95 %. 
 
Vi testar våra hypoteser och regressionskoefficienterna genom t- och p-värdet från våra 
regressioner, genom att se om sambanden mellan den beroende och var och en av de 
oberoende variablerna är statistiskt signifikanta. Individuell t-statistiska baseras på 
regressionskoefficienterna delat med standardfelet. Om p-värdet är litet eller mindre än 
vald signifikansnivå kan man säga att datat är statistiskt signifikant på den valda 
signifikansnivån (Moore et al., 2010, s. 358-359). P-värdet är sannolikheten att test- 
statistikan ska anta ett värde lika extremt eller extremare än det som observerats. Desto 
mindre p-värdet är ju starkare är beviset att hypotesen stämmer (Moore et al., 2010, s. 
357).  
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4.10 Etiska aspekter 

Vid alla typer av studier bör man göra någon form av etiska överväganden. 
Enkätundersökningar bör granskas etiskt av den som skall utföra enkäten för att 
respondenten inte skall behöva konfronteras av enkäter med olämpliga frågor och 
innehåll (Ejlertsson, 2005, s. 28-29). 
 
Etiska diskussioner i företagsekonomiska forskningssammanhang berör frågor om hur 
individerna som studeras ska behandlas och om det finns aktiviteter man bör eller inte 
bör engagera sig i tillsammans med den grupp människor som studeras (Bryman & Bell, 
2013, s.136). Det finns en rad etiska regler inom företagsekonomi som behandlar frågor 
om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa berör de individer som 
är direkt kopplade till undersökningen och det finns några etiska principer vilka är 
uppdelade i fem olika krav som gäller vid svensk forskning. De fem kraven är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013, s.137). 
 
Informationskravet betyder att forskaren ska förklara för respondenterna i 
undersökningen om dess syfte och även vilka moment som ingår i undersökningen 
(Bryman & Bell, 2013, s.137; Patel & Davidson, 2011, s. 63-64). För att uppfylla detta 
krav i vår undersökning har vi ett följebrev i inledningen av enkäten, där berättar vi 
vilka vi är och vad som är syftet med enkäten samt vilka vi undersöker. När vi delar ut 
enkäten kommer vi även att förklara kortfattat vad syftet med undersökningen är, för att 
även de som inte tar sig tid att läsa igenom följebrevet skulle vara medvetna om detta. 
 
Samtyckeskravet innebär enligt Bryman & Bell (2013, s.137) att individerna som deltar 
i undersökningen ska veta att det är frivilligt och att de kan avbryta när de vill. Berör 
undersökningen även minderåriga kan målsmans godkännande krävas. Vi har i vår 
undersökning valt att enbart undersöka individer över 18 år. Detta för att det ofta finns 
en åldersgräns för de olika mobilbankstjänsterna som innebär att användaren måste ha 
fyllt 18 år och därmed för att slippa kontakta målsman för godkännande. 
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att alla uppgifter om individerna 
som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, där 
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman & Bell, 
2013, s.137; Patel & Davidson, 2011, s. 63-64). I vårt fall bör detta inte bli något större 
problem efter som våra enkäter är helt anonyma. 
 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter man samlar in genom undersökningen endast 
ska användas till själva forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2013, s.137; Patel & 
Davidson, 2011, s. 63-64). Detta tar vi hänsyn till genom att svaren på 
enkätundersökning enbart kommer att användas för att besvara våra frågeställningar och 
vårt syfte. 
 
Det femte etiska kravet vid forskning är "falska förespeglingar", med det menas att en 
forskare inte ska ge respondenterna i undersökningen falsk eller vilseledande 
information om undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s.137). Detta krav låter vi 
genomsyra vår undersökning genom att vara tydlig i vår beskrivning om vad studien 
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handlar om och vad som är syftet med den. I och med uppfyllelsen av de ovanstående 
etiska kraven anser vi att vi lyckats täcka in de etiska regler som finns inom 
företagsekonomisk forskning i Sverige. 

 

 
 

 

 

 

5. Empiri- Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisar vi enkätundersökningens resultat. Vi inleder kapitlet med att 
presentera studiens deskriptiva statistik gällande fördelning av kön, ålder och 
utbildningsgrad. Enkätsvaren jämförs därefter beroende på dessa faktorer. Vidare 
redogör vi för studiens inre reliabilitet och korrelation. Vi avslutar kapitlet med att 
redovisa våra hypotesprövningar. 

5.1 Deskriptiv statistik 

För att ge en god överblick av det insamlade datamaterialet från vår enkätundersökning 
inleder vi det här kapitlet med deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik medför att man 
kan beskriva och jämföra insamlat data med hjälp av tabeller och diagram (Saunders et 
al., 2009, s. 444). De olika variablerna; kön, ålder och utbildningsgrad var de frågor vi 
inledde enkäten med och dessa svar kommer att jämföras och analyseras med 
respondenternas övriga enkätsvar. Den deskriptiva statistiken kommer därefter att 
tillsammans med hypotesprövningarna kopplas samman i en diskussion. Vi har valt att 
använda oss av ett 95 % konfidensintervall vid samtliga statistiska tester. Eftersom 
enkäten var uppdelad på två delar har vi olika antal observationer (N) på våra 
regressioner. Upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet och upplevd nytta är 
faktorer som inte alla respondenter har kunnat svara på i enkäten, eftersom frågorna när 
det gäller dessa faktorers endast riktade sig till dem som använde sig av mobila 
banktjänster. I regressionerna när vi undersöker skillnader mellan demografiska faktorer 
och attityden till dessa tjänster är det alltid 144 enkätsvar.   
 

5.1.1 Respondenternas fördelning 
 
För att få ett representativt urval som kan generaliseras till Umeå kommun och mest 
troligt även på städer som liknar Umeå då det gäller befolkningstillväxt och 
utbildningsgrad, har vi försökt att spegla den verkliga populationen.  Vi har även valt att 
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dela ut enkäten på olika större handelsområden i Umeå för att få ett mer representativt 
urval än om vi enbart hade delat ut den i exempelvis centrum.  
 
Vi samlade in 144 enkäter runt omkring i Umeå kommun och av dessa var 51,4% 
kvinnor och 48,6% män. Detta speglar den verkliga fördelningen mellan kvinnor och 
män i Umeå kommun vilken var 50,1% för kvinnor respektive 49,9 % för män, den 31 
december 2013 (SCB, 2014). Vi använde oss av samtliga 144 enkätsvar i regressionerna 
som avser att jämföra attityden till mobila banktjänster i förhållande till olika 
demografiska faktorer. 
 
Ålderspannet för de som kunde delta i enkätundersökningen var individer i åldrarna 18 - 
80 + år. För att få en proportionell fördelning av enkätsvar utifrån ålder har vi använt 
oss av ett kvoturval. Kvoturvalet bestod av fem olika ålderskategorier; 18-24, 25-44, 45-
64, 65-79 och 80 + år. Våra resultat kommer att redovisas efter dessa ålderskategorier. I 
tabell 3 redovisar vi: befolkningsmängd, andel av befolkning per ålderskategori, 
enkätsvar samt andel enkätsvar per ålderskategori. 
 
 
 
 18-24 25-44 45-64 65-79 80+ Totalt 
Befolkning 15 618 34 485 26 757 13 965 4 557 95 382 
Andel av befolkning 16,4 % 36 % 28 % 14,6 % 5 % 100 % 
Enkätsvar 24 56 36 21 7 144 
Andel enkätsvar 16,6 % 38,9 25 % 14,5 % 5 % 100 % 
Tabell 3. Kvoturval, fördelning enkätsvar på befolkning. 
 
Umeå är en universitetsstad och antalet högutbildade var under 2013 37 %, vilket är 
högt om man jämför med riksgenomsnittet som samma tid var 25 %. Med högutbildad 
menas att man har en minst treårig eftergymnasial utbildning (SCB, 2013). I vår studie 
har vi sett att 77 % av respondenterna har påbörjat en universitetsutbildning, vilket 
skulle kunna indikera på att de är högutbildade. Det är dock inte helt säkert att dessa 
personer har avslutat sin utbildning vilket är kravet för att de ska anses vara 
högutbildade.  
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Figur 5. Cirkeldiagram över utbildningsnivå. 

 
Det var 66.7 % av respondenterna som svarade att de använde sig av mobila 
banktjänster. Av dessa var det lika många män och kvinnor som använde tjänsten (Se 
tabell 4). De som svarade att de inte använda mobila banktjänster kunde fortfarande 
delta i undersökningen, eftersom många påståenden var skrivna så att både användare 
och icke-användare av mobila banktjänster kunde svara på dessa. 
	  
	  

5.1.2 Jämförelse kön 
 
 

 

Använder mobila banktjänster 

Kvinna 50 % 

Man 50 % 

Tabell 4. Fördelning enkätsvar, kvinnor och män. 
	  
Det var 74 kvinnor och 70 män som besvarade enkäten och vi fann det därför intressant 
att undersöka om som svaren när det gäller faktorerna; upplevd användbarhet, upplevd 
användarvänlighet, upplevd risk, upplevd nytta, teknologisk beredskap, självtillit, 
skiljde sig åt beroende på kön.  
	  
Tabell 5 visar medelvärdet av enkätsvaren gällande de olika faktorerna, svarsintervallen 
ligger mellan 1-7. Det finns i princip inte några skillnader i svaren mellan kvinnor och 
män inom områdena upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Största 
skillnaden återfinns i teknologisk beredskap där män anser sig ha högre teknologisk 
beredskap än vad kvinnorna ansåg sig ha. Enkätfrågorna gällande teknologisk 
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beredskap är ställda och kodade på så sätt att en hög siffra ger högre teknologisk 
beredskap. Svaren visar även att män har högre självtillit än kvinnor. Frågorna 
angående självtillit är ställda och kodade på så sätt att en lägre siffra ger en högre 
självtillit. I tabellen kan man även se att kvinnor upplever en högre nytta med mobila 
banktjänster än män, frågorna angående upplevd nytta är kodade och ställda så att en 
hög siffra ger en högre upplevd nytta. Män anser att det finns en högre risk med mobila 
banktjänster än vad kvinnor gör, även dessa frågor är kodade så att en hög siffra ger en 
högre risk.  
 
 
Kön Upplevd 

användbarhet 
Upplevd 
användarvänlighet 

Upplevd 
nytta 

Självtillit Teknologisk- 
beredskap 

Upplevd 
risk 

Kvinna 6,35 5,71 6,25 5,45 4,01 4,24 
Man 6,39 5,73 6,04 5,06 4,63 4,63 
Total 6,43 5,72 6,15 5,26 4,31 4,43 
Tabell 5. Svarsfördelning, medelvärde. 
 
Som tidigare nämnts skiljde sig inte männens och kvinnornas enkätsvar åt i någon större 
utsträckning. Därför valde vi att även undersöka om det fanns någon signifikant skillnad 
mellan kvinnor och mäns svar när det gäller undersökningsmodellen i sin helhet (se 
tabell 6). Beroende variabler i regressionen (se tabell 6) är Man som vi testar mot 
Kvinna. Det betyder exempelvis att män är 0,091 mer positiv i svaren angående upplevd 
användbarhet än kvinnor och detta är signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 
Tabellen visar att vi med 95 % säkerhet kan säga att det är skillnad mellan kvinnor och 
mäns svar då det gäller faktorerna: upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, 
upplevd nytta, självtillit och teknologisk beredskap. Tabellen visar även att det inte 
finns någon signifikant skillnad i svaren mellan män och kvinnor då det gäller 
faktorerna: upplevd risk, attityd till att använda mobila banktjänster och intention till att 
använda mobila banktjänster. 
 
Variabler β Standardfel t P-värde 
Konstant 0,233 0,484 0,482 0,631 
Upplevd användbarhet 0,091 0,034 2,665 0,009 
Upplevd användarvänlighet -0,060 0,030 -2,001 0,049 
Upplevd nytta -0,091 0,028 -3,318 0,001 
Självtillit -0,023 0,011 -2,113 0,038 
Teknologiskberedskap 0,031 0,007 4,303 0,000 
Upplevd risk -0,008 0,010 -0,814 0,418 
Attityd -0,006 0,020 -0,299 0,766 
Intention -0,011 0,027 -0,388 0,699 
Tabell 6. Regression, skillnad mellan kvinnor och män. 
 

5.1.3 Jämförelse ålder 
 
Vi har delat in respondenterna i olika ålderskategorier vilka motsvarar fördelningen i 
målpopulationen. I vår studie kan vi se att det största användarsegmentet återfinns i 
åldrarna 25-44 år, närmast följt av åldersgruppen 45-64 år (se tabell 7).  
 

 Använder du mobila banktjänster? 
Ålder Ja Nej Total Ja Nej 
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Tabell 7. Åldersfördelning mellan vilka som använder mobila banktjänster. 

5.1.3.1 Skillnad i attityder mellan åldersgrupperna 

Vi fann det även intressant att undersöka hur attityderna skiljer sig åt beroende på olika 
åldersgrupper. Skillnader mellan de olika åldersgrupperna och attityden till mobila 
banktjänster, visas i tabell 8. I tabellen är 18-24 år den uteslutande variabeln vilken vi 
testar mot de andra variablerna. Vi kan med 95 procent säkerhet säga att det finns en 
negativ skillnad mellan åldersgrupperna 65-79 år och 80 + och den uteslutna gruppen 
18-24 år. 

 
Variabel β Standardfel t P-värde 
Konstant 21,958 1,123 19,549 0,000 
25-44år 0,810 1,343 0,603 0,547 
45-64år 1,764 1,450 1,216 0,226 
65-79år -5,435 1,644 -3,305 0,001 

80+ -4,673 2,364 -1,977 0,050 
Tabell 8. Regression, skillnad i attityd mellan åldersgrupper, jämfört mot åldersgrupp 18-24år. 
 
I tabell 9 kan vi med 95 procent säkerhet säga att åldersgrupperna 65-79 år och 80 + år 
skiljer sig negativt åt mot den uteslutna åldersgruppen 25-44 år, när det gäller attityden 
till mobila banktjänster. 
 
 

Variabel β Standardfel t P-värde 
Konstant 22,768 0,735 30,963 0,000 
18-24år -0,810 1,343 -0,603 0,547 
45-64år 0,954 1,175 ,812 0,418 
65-79år -6,244 1,408 -4,435 0,000 

80+ -5,482 2,206 -2,485 0,014 
Tabell 9. Regression, skillnad i attityd mellan åldersgrupper, jämfört mot åldersgrupp 25-44år. 
 
 
I tabell 10 kan vi även i detta fall med 95 procent säkerhet säga att de två äldsta 
åldersgrupperna skiljer sig mot den åldersgrupp vi uteslutit, 45-64år. Vi kan där också 
se att eftersom β är negativt skiljer det sig negativt mot attityden för mobila 
banktjänster.  
 
 

Variabel β Standardfel t P-värde 
Konstant 23,722 0,917 25,866 0,000 

18-24 år 18 6 24 12 % 4 % 
25-44 år 42 14 56 29 % 10 % 
45-64 år 26 10 36 18 % 7 % 
65-79 år 10 11 21 7 % 8 % 

80 + 0 7 7 0 % 5 % 
Total 96 48 144   
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18-24år -1,764 1,450 -1,216 0,226 
25-44år -0,954 1,175 -0,812 0,418 
65-79år -7,198 1,511 -4,764 0,000 

80+ -6,437 2,273 -2,832 0,005 
Tabell 10. Regression, skillnad i attityd mellan åldersgrupper, jämfört mot åldersgrupp 45-64år. 
	  
I tabell 11 kan vi med 95 procent säkerhet påstå att de tre yngsta åldersgruppernas 
attityder till mobila banktjänster skiljer sig åt jämfört med de i åldersgruppen 65-79 år. 
Vi kan även med denna säkerhet se att de yngre åldersgrupperna har en positivare 
attityd till dessa tjänster än de äldsta åldersgrupperna. 
 

Variabel β Standardfel t P-värde 
Konstant 16,524 1,201 13,761 0,000 
18-24år 5,435 1,644 3,305 0,001 
25-44år 6,244 1,408 4,435 0,000 
45-64år 7,198 1,511 4,764 0,000 

80+ 0,762 2,402 0,317 0,752 
Tabell 11. Regression, skillnad i attityd mellan åldersgrupper jämfört mot åldersgrupp 65-79år. 
 
Tabell 12 visar att det på en 0,05 signifikansnivå inte finns någon skillnad när det gäller 
attityden mellan åldersgruppen 65-79 år och den äldsta gruppen 80 +år. Attityderna 
skiljer sig med 95 procent säkerhet åt mellan de tre yngsta åldersgrupperna och de två 
äldsta åldersgrupperna. De tre yngsta åldersgrupperna har i högre grad en positivare 
attityd till mobila banktjänster jämfört med åldersgruppen 80 + år. 
 
 

Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 17,286 2,080 8,311 0,000 
18-24år 4,673 2,364 1,977 0,050 
25-44år 5,482 2,206 2,485 0,014 
45-64år 6,437 2,273 2,832 0,005 
65-79år -0,762 2,402 -0,317 0,752 

Tabell 12. Regression, skillnad i attityd mellan åldersgrupper, jämfört mot åldersgrupp 80+år. 
 
Vi har testat att utesluta alla åldersgrupper någon gång ur regressionen för att testa de 
andra åldersgruppernas påverkan på just den åldersgruppen. Vi har på så sätt kunnat se 
att åldersgrupperna 65-79 år och 80 + år skiljer sig åt negativt alla de övriga 
åldersgrupperna.  
 

5.1.4 Attitydskillnader utbildningsgrad 
 
Vi har även låtit respondenterna ange utbildningsgrad utifrån följande alternativ; 
grundskola/folkhögskola, gymnasium och universitet. Vi anser även här att det är 
intressant att jämföra hur attityderna till mobila banktjänster skiljer sig åt beroende på 
utbildningsgrad.  
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I tabellerna 13, 14 och 15 har vi uteslutit en variabel av utbildningsgradsvariablerna 
grundskola, gymnasium och universitet för att testa om de påverkar attityden till mobila 
banktjänster. 

I tabell 13 kan vi se att det med 95 procent säkerhet finns ett negativt samband när det 
gäller attityden till mobila banktjänster mellan de som enbart gått grundskola och den 
uteslutna variabeln, gymnasium. 

Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 22,3333 1,269 17,602 0,000 

Grundskola -5,833 2,104 -2.772 0,050 
Universitet -0,198 1,384 -0,143 0,008 

Tabell 13. Regression, skillnad i attityd beroende på utbildningsgrad. 

I tabell 14 kan vi se att det med 95 procent säkerhet finns ett negativt samband mot 
attityden till mobila banktjänster mellan de som enbart gått grundskola och den 
uteslutna variabeln, universitet. 

Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 22,135 0,552 40,109 0,000 

Grundskola -5,635 1,767 -3,289 0,002 
Gymnasium 0,198 1,384 0,143 0,886 

Tabell 14. Regression, skillnad i attityd beroende på utbildningsgrad. 

I tabell 15 kan vi se att det med mer än 95 procent säkerhet finns ett positivt samband 
när det gäller attityden till mobila banktjänster mellan de som gått gymnasium och 
universitet och den uteslutna variabeln, grundskola. 

Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 16,500 1,678 9,831 0,000 

Gymnasium 5,833 2,104 2,772 0,006 
Universitet 5,635 1,767 3,189 0,002 

Tabell 15. Regression, skillnad i attityd beroende på utbildningsgrad. 
 
Utifrån ovanstående regressioner kan vi med 95 procent säkerhet säga att det finns en 
skillnad i attityden mellan de som enbart läst grundskola och de som läst gymnasium 
och universitet. De som enbart läst grundskola har en negativ attityd till mobila 
banktjänster jämfört med de som har läst gymnasium och universitet vilka har en positiv 
attityd till dessa tjänster. 

5.2 Inre reliabilitet och Korrelation 

För att det ska vara möjligt att testa våra hypoteser måste vi först undersöka att det 
insamlade datamaterialet går att använda. Vi måste därför kontrollera att frågorna vi 
ställt inom varje begrepp mäter samma sak och det kallas för att man testar den inre 
reliabiliteten, även kallat den interna överensstämmelsen. Den inre reliabiliteten testar 
man genom Cronbach´s Alfa. Funna resultat redovisas i tabell 16 (se kapitel 5.2.1). Det 
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är även nödvändigt att undersöka korrelationen mellan faktorerna i vår 
undersökningsmodell, det redovisar vi i kapitel 5.2.2. 

 
5.2.1 Cronbach´s Alfa 
 
Som vi nämnt tidigare ska värdet på Cronbach´s Alfa ligga över 0.6, vilket är det lägsta 
accepterbara värdet. Om värdet ligger över 0,7 anses frågorna mäta det de avser att 
mäta. I tabellen nedan redovisar vi de värden som Cronbach´s Alfa gett: 
 
Begrepp Cronbach Alfa 1 Cronbach Alfa 2 

Användbarhet  0,813 
Användarvänlighet  0,769 
Upplevd nytta  0,631 
Självtillit  0,824 
Teknologisk beredskap  0,790 
Optimism 0,702  
Innovativitet 0,689  
Obekvämlighet 0,437  
Osäkerhet 0,197  
Upplevd risk  0,810 
Attityder  0,764 
Intentioner  0,978 
Tabell 16. Cronbach's Alfa. 
 
Tabell 16 har vi valt att dela upp i två delar eftersom begreppet teknologisk beredskap 
består av flera olika delbegrepp. På teknologisk beredskap har vi valt att testa 
Cronbach´s Alfa på både de separata delbegreppen och på begreppet som helhet. Det 
visade sig att två av delbegreppen, obekvämlighet och osäkerhet genererade värden 
under gränsvärdet. Obekvämlighet gav värdet 0,437 och Osäkerhet gav värdet 0,197. 
Det kan tyckas vara märkligt att dessa värden är så låga i och med att vi använt oss av 
Parasuramans (2000, s. 311-312) beprövade enkätfrågor. Man skulle kunna spekulera 
kring om Parasuramans studie som genomfördes år 2000 har föråldrats och att dessa 
frågor inte längre är lika användbara. En annan möjlig anledning till de låga värdena 
skulle kunna vara att våra översättningar inte har blivit korrekt utförda. Dock anser vi 
att de borde ha blivit det eftersom vi både utför en pilotstudie och gått i genom dem med 
vår handledare. Vi tror att den troligaste orsaken till den låga tillförlitligheten på 
frågorna i dessa delbegrepp beror på att tekniken har utvecklats i en rasande takt under 
åren från Parasuramans studie fram till nu. Vi kommer enbart att använda oss av det 
totala begreppet när det gäller teknologisk beredskap, där fick vi ett värde på 0,790, 
vilket visar på en god tillförlitlighet. I tabellen kan man även se att alla begrepp, om 
man ser teknologisk beredskap som ett totalt begrepp, har ett Cronbach´s alfavärde över 
0,6 och de flesta ligger över 0,7. 
 

5.2.2 Korrelation 
 
I vår studie har vi använt tre olika beroende variabler vid olika regressioner; attityden, 
intentionen samt upplevd användbarhet när det gäller mobila banktjänster. De 
oberoende variablerna måste kontrolleras för att se att de inte korrelerar med varandra i 
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för stor utsträckning. En för hög korrelation mellan variablerna skulle kunna påverka 
studiens resultat. Godtagbara värden på korrelation mellan variabler anses vara värden 
inom intervallet; - 0,8 till + 0,8 (Studenmund, 2011, s. 258-259). När det gäller 
variablerna i vår undersökning kan man se i Appendix 2 att inget värde ligger utanför 
dessa intervall. Detta medför att samtliga variabler är tillräckligt oberoende av varandra 
och kan användas i våra regressionsanalyser. 
 

5.3 Regressionsanalys 

I den första delen av vår undersökningsmodell är attityden till mobila banktjänster den 
beroende variabeln och upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd 
risk, upplevd nytta och teknologisk beredskap de förklarande variablerna. I den andra 
delen i modellen är intentionen att använda mobila banktjänster den beroende variabeln 
samt attityden och självtilliten de förklarande. I den sista delen av modellen är upplevd 
användbarhet beroende variabel och upplevd användarvänlighet förklarande variabel. 
De tre olika sambandsdelar i undersökningsmodellen har testats med linjär regression. 
Genom att använda linjära regressioner kan vi testa hur de förklarande variablernas 
variationer påverkar variationen hos den beroende variabeln. Vi kan därefter testa våra 
hypoteser.  
 
I ekvationerna nedan visas de matematiska uttrycken för de olika sambandsdelarna i 
undersökningsmodellen. 
 
Del 1: 
 
Atti=β0+β1Upplevd användbarheti+β2Upplevd användarvänligheti+β3Upplevd 
nyttai+β4Teknologisk beredskapi+β5Upplevd riski+εi 
 
Del 2: 
 
Inti=β0+β1Självtilliti+β2Attitydi+εi 
 
 
Del 3: 
 
Anvbi=β0+β1Användarvänligheti+εi 
 
I tabell 17 kan man se att förklaringsgraden (R2 justerad) uppnådde 50 %. Det betyder 
att de förklarande variablernas variationer i vår modell förklarar 50 % av den beroende 
variabeln, attityden. Vi kan även se att någon av de oberoende variablerna är signifikant 
eftersom att F-värdet visar 19,982. Vi ville därför ta reda på mer specifikt vem eller 
vilka av de oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln. Genom att titta 
på β-värdena i tabellen kan man se hur variationer i den oberoende variabeln påverkar 
variationer hos den beroende variabeln. Vi kan även se om det föreligger ett positivt 
eller negativt samband mellan dessa variabler. I tabellen kan vi se att tre av de 
oberoende variablerna har ett statistisk signifikant samband med den beroende 
variabeln. Upplevd användbarhet visar på ett positivt samband till attityden på 
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signifikansnivån 0,05. Vi kan då med 95 procent säkerhet påstå att upplevd 
användbarhet påverkar attityden till mobila banktjänster positivt. Vi kan även se att 
upplevd nytta visar på ett positivt samband med den beroende variabeln på 
signifikansnivån 0,05. Vi kan då även när det gäller denna variabel med 95 procent 
säkerhet påstå att upplevd nytta påverkar attityden till mobila banktjänster positivt. Den 
tredje variabeln som visar på ett statistiskt signifikant samband på signifikansnivån 0,05 
är teknologisk beredskap. När det gäller denna variabel kan vi med mer än 95 procent 
säkerhet konstatera att teknologisk beredskap har ett positivt samband till attityden när 
det gäller mobila banktjänster. 
 
 

R2 justerad: 50 % 
F-värde: 19,982 (0,000) 

N=96 
Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 0,748 2,632 0,284 0,777 
Användbarhet 0,461 0,185 2,492 0,015 
Användarvänlighet -0,215 0,179 -1,203 0,232 
Upplevd nytta 0,330 0,158 2,082 0,040 
Teknologisk beredskap 0,120 0,041 2,917 0,004 
Upplevd risk 0,084 0,123 1,447 0,151 
Tabell 17. Regression, undersökningsmodell. Del 1. 
 
I vår modell testar vi inte enbart de olika faktorernas påverkan på attityden till mobila 
banktjänster utan även hur attityden och självtilliten påverkar intentionen att använda 
mobila banktjänster. I tabell 18 kan vi se att detta samband har en förklaringsgrad på 
59,1%. Det betyder att den förklarande variabeln som i detta fall är attityden, förklarar 
59,1% av den beroende variabeln, intentionen. Vi kan även här se att någon av de 
oberoende variablerna är signifikant eftersom f-värdet är 103,561. Vi kan även se att 
attityden påverkar intentionen positivt och även att detta är signifikant med mer än 95 
procent säkerhet. 
 

 
Tabell 18. Regression, undersökningsmodell. Del 2. 
 
I modellen har vi även valt att undersöka om det föreligger ett samband mellan 
användarvänlighet och användbarhet. I tabell 19 kan vi se att förklaringsgraden är 47,6 
%, vilket betyder att användarvänligheten förklarar 47, 6 % av användbarheten. Vi kan 
se att den oberoende variabeln är signifikant eftersom f-värdet visar 87,385. Vi kan även 
se att användarvänligheten påverkar användbarheten positivt och även att detta är 
signifikant med mer än 95 procent säkerhet. 
 

R2 justerad: 59,1% 
F-värde: 103,561 (0,000) 

N=144 
Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant  1,550 1,725 0,898 0,371 
Attityd 0,717 0,050 14,223 0,000 
Självtillit -0,023 0,074 -0,315 0,753 
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Tabell 19. Regression, undersökningsmodell. Del 3. 
 

5.4 Hypotesprövning: Del 1 

5.4.1 Upplevd risk och attityd 
 
H1: Total upplevd risk har en negativ påverkan på respondenternas attityder att 
använda mobila banktjänster. 
 
I regressionen (se tabell 17) är attityd den beroende variabeln och upplevd risk den 
oberoende variabeln. På en femprocentig signifikansnivå kan vi förkasta hypotes H1, 
eftersom 0,151>0,05. Vi kan med 95 procent säkerhet säga att upplevd risk inte har 
någon negativ påverkan på attityden att använda mobila banktjänster. 

5.4.2 Upplevd nytta och attityd 
 
H2. Upplevd nytta har en positiv inverkan på attityder för att använda sig av 
mobila banktjänster. 
 
I tabell 17 visas data från den linjära regressionen. I regressionen är attityd beroende 
variabel och upplevd nytta den oberoende variabeln. På en femprocentig signifikansnivå 
kan vi inte förkasta hypotes H2, eftersom  
0,040<0,05. Vi kan med 95 procent säkerhet säga att upplevd nytta har en positiv 
påverkan på attityden att använda mobila banktjänster. 

 
5.4.3 Upplevd användbarhet och attityd 
 
H3. Upplevd användbarhet har en positiv inverkan på attityden till användandet 
av mobila banktjänster 
 
I tabell 17 visas data från den linjära regressionen. Beroende variabel är attityd och den 
oberoende variabeln är upplevd användbarhet. På en femprocentig signifikansnivå kan 
vi inte förkasta hypotes H3, eftersom 0,015<0,05. Vi kan med 95 procent säkerhet säga 
att upplevd användbarhet har en positiv påverkan på attityden att använda mobila 
banktjänster. 

R2 justerad: 47,6 % 
F-värde: 83,385 (0,000) 

N=96 
Variabel β Standard fel t P-värde 
Konstant 15,358 1,111 13,824 0,000 
Användarvänlighet 0,892 0,095 9,348 0,000 
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5.4.4 Upplevd användarvänlighet och attityd 
 
H4. Upplevd användarvänlighet har en positiv inverkan på attityden till 
användandet av mobila banktjänster. 
 
I tabell 17 visas data från den linjära regressionen. I regressionen är attityd beroende 
variabel och upplevd användarvänlighet den oberoende variabeln. På en femprocentig 
signifikansnivå kan vi förkasta hypotes H4, eftersom 0,232>0,05. Vi kan med 95 
procent säkerhet säga att upplevd användarvänlighet inte har en positiv påverkan på 
attityden att använda mobila banktjänster. 

 
5.4.5 Teknologisk beredskap och attityd 
 
H5. En hög teknologisk beredskap har en positiv inverkan på attityden för att 
använda sig av mobila banktjänster. 
 
I tabell 17 visas data från den linjära regressionen. I regressionen är attityd beroende 
variabel och teknologisk beredskap oberoende variabel. På en femprocentig 
signifikansnivå kan vi inte förkasta hypotes H5, eftersom 0,004<0,05. Vi kan med 95 
procent säkerhet säga att teknologisk beredskap har en positiv påverkan på attityden att 
använda mobila banktjänster. 

5.5 Hypotesprövning: Del 2 

5.5.1 Självtillit och intention 
 
H6: Självtillit kommer att ha en positiv inverkan på den beteendemässiga 
intentionen att använda mobila banktjänster. 
 
I tabell 18 visas data från den linjära regressionen. I regressionen är intention beroende 
variabel och självtillit oberoende variabel. På en femprocentig signifikansnivå kan vi 
förkasta hypotes H6, eftersom 0,753>0,05. Vi kan med 95 procent säkerhet säga att 
självtillit inte har någon positiv påverkan på attityden att använda mobila banktjänster. 
 

5.5.2 Attityd och intention 
 
H7: Attityder angående användandet av mobila banktjänster har en positiv 
påverkan på den beteendemässiga intentionen att använda mobila banktjänster. 
 
I regressionen (se tabell 18) är intention beroende variabel och attityd är den oberoende 
variabeln. I tabellen visas data från den linjära regressionen. På en femprocentig 
signifikansnivå kan vi inte förkasta vår hypotes H7, eftersom 0,000<0,05. Detta betyder 
att vi med 95 procent säkerhet kan säga att attityder angående mobila banktjänster har 
en positiv påverkan på den beteendemässiga intentionen att använda dessa tjänster. 
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5.6 Hypotesprövning: Del 3 

5.6.1 Användarvänlighet och användbarhet 
 
H 8. Upplevd användarvänlighet har en positiv inverkan på upplevd användbarhet 
till användandet av mobila banktjänster. 
 
I regressionen (se tabell 19) är upplevd användbarhet beroende variabel och upplevd 
användarvänligheten den oberoende variabeln. I tabellen visas data från den linjära 
regressionen. På en femprocentig signifikansnivå kan vi inte förkasta vår hypotes H8, 
eftersom 0,000<0,05. Detta betyder att vi med 95 procent säkerhet kan säga att 
användarvänligheten har en positiv påverkan på användbarheten när det gäller 
användningen av mobila banktjänster. 
 

5.7 Undersökningsmodellen i sin helhet 

Vi kan konstatera (se figur 6) att vi finner stöd för H2, H3, H5, H7 och H8 och vi kan 
här med acceptera dessa hypoteser. Det betyder att upplevd användbarhet, upplevd nytta 
och teknologisk beredskap påverkar respondenternas attityd till mobila banktjänster 
positivt. Attityden påverkar i sin tur den beteendemässiga intentionen att använda 
mobila banktjänster positivt. Vi kan även konstatera att användbarheten påverkas av 
användarvänligheten.  
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Figur 6. Undersökningsmodell med betavärden. 
* Signifikant med 95 procent säkerhet  

5.8 Avslutande modell 

Vi har gjort en ny modell med de variabler som visade sig signifikanta från vår 
undersökningsmodell (se tabell 20), dessa är även signifikanta i den nya modellen 
eftersom p-värdet är lägre än vår signifikansnivå på 0,05. Vi kan alltså med 95 procent 
säkerhet säga att dessa förklarar vår beroende variabel, attityden till mobila banktjänster 
(se figur 7).  
 

R2 justerad: 49,3% 
F-värde: 31,761 (0,000)  

N=96 
Attityd β Standardfel t P-värde 
Konstant β 0,812 2,570 0,316 ,753 
Användbarhet  0,143 0,150 2,768 ,000 
Upplevd nytta 0,362 0,158 2,288 ,024 
Teknologisk beredskap 0,415 0,034 4,165 ,007 
Tabell 20. Regression, avslutande modell. 
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Figur 7. Avslutande modell. 
* Signifikant med 95 procent säkerhet  
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6. Analys 

I detta kapitel kopplar vi samman och analyserar de resultat som framkommit i 
enkätundersökningen med den teoretiska referensramen. Vi ämnar därefter i slutsatsen 
kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte med studien. 
 
Vi inleder kapitlet med att diskutera resultaten som framkommit i studien. Våra 
frågeställningar handlar om vilka faktorer som påverkar attityden till mobila 
banktjänster samt hur attityden i sin tur påverkar själva intentionen att använda dessa 
tjänster. Vi kommer att analysera resultaten i från enkätundersökningen samt diskutera 
dessa i förhållande till den teoretiska referensramen. Vi kommer även att ta kön, ålder 
och utbildningsgrad i beaktning, för att kunna besvara vårt delsyfte som har varit att 
jämföra hur attityderna skiljer sig åt beroende på dessa variabler. 

 

6.1 Attityder angående mobila banktjänster i förhållande till kön, 
ålder & utbildningsgrad 

Enligt studier som Laforet och Li (2005,s. 362), Mattila (2003) och Karjalouto et al. 
(2002 s.264) är det fler män än kvinnor som använder mobila banktjänster. I vår studie 
var det lika många män som kvinnor som använder sig av mobila banktjänster. I 
regressionen (se tabell 6) kan vi utläsa att attityderna och intentionen till att använda 
mobila banktjänster inte skiljer sig åt när det gäller kön. Vi kan dock se att det finns en 
del skillnader mellan vissa av faktorerna då det gäller kön. När det gäller upplevd 
användbarhet och upplevd användarvänlighet var svaren från kvinnorna och männen i 
de närmaste identiska. Vi kan utläsa att både kvinnor och män tycker att 
användbarheten och användarvänligheten av mobila banktjänster är lika viktiga. När det 
gäller upplevd nytta, självtillit, teknologisk beredskap och upplevd risk, skiljer sig inte 
heller svaren åt i någon större utsträckning. Det som skiljde sig mest åt var teknologisk 
beredskap och där kan vi se att männen anser sig ha en högre teknologisk beredskap 
jämfört med vad kvinnorna ansåg sig ha.  
 
Enligt Mattilas (2003) studie är det största användarsegmentet av mobila banktjänster 
åldergruppen 25-34 år. I Laukkanen & Pasanen (2008, s.90) och Laforet & Li (2004, s. 
376) studier kunde vi se att det största användarsegmentets var 30-49 år. I vår studie 
visade det sig att det största användarsegmentet liknade dessa studier, då de i 
åldergruppen 25-44 år var majoritetsanvändare, tätt följt av åldersgruppen 45-64 år.  
 
I Chau & Ngai’s (2010, s. 42) studie kom de fram till att den yngsta ålderskategorin 
hade en positivare attityd till internetbaserade banktjänster jämfört med de andra 
åldersgrupperna. Vi kan även i vår studie se att attityderna skiljer sig åt mellan de olika 
åldersgrupperna. De två äldsta åldersgrupperna i vår studie har en negativ attityd till att 
använda mobila banktjänster jämfört med de tre yngsta åldersgrupperna som har en 
positiv attityd till dessa tjänster. 
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Laforet & Li (2004,s. 376) kom fram till att utbildningsgrad inte hade någon betydelse 
när det gäller attityderna till internetbaserade banktjänster. I vår studie kom vi fram till 
att utbildningsgrad har en viss betydelse då det gäller mobila banktjänster. Vi har delat 
upp utbildningsgraden i tre grupper, de som högst har gått grundskola, gymnasium och 
universitet. Vi kunde se att de som enbart gått grundskola hade en negativare attityd till 
mobila banktjänster än vad de som hade gått gymnasium och universitet hade. 
 
Nedan följer en analys av resultaten som framkommit när det gäller faktorer som 
påverkar attityden till mobila banktjänster. Vi avslutar analysen med att diskutera 
huruvida attityden i sin tur påverkar själva intentionen att använda dessa banktjänster. 
 

6.2 Upplevd risk 

Av de studier vi läst gällande upplevd risk behandlar samtliga av dessa upplevd risk 
som en flerdimensionell konstruktion, vilken består av flera olika typer av risker som 
gemensamt bildar en upplevd risk. Den upplevda risken i vår studie handlar således om 
oron för att det ska uppstå en upplevd risk med användandet av mobila banktjänster. Vi 
har som tidigare nämnts valt att undersöka upplevd risk som ett helhetsbegrepp vilket 
alla riskfaktorerna är en del av. Av de teorier vi har gått i genom har upplevd risk visats 
ha en signifikant påverkan när det gäller attityden till mobila banktjänster (Lee et al., 
2003, s. 341-342; Mattila, 2003; Brown et al., 2003, s. 392; Laforet & Lee, 2005, s. 
375-376; Lou et al., 2010, s. 222). I vår studie visar dock resultatet det motsatta, det vill 
säga att upplevd risk inte hade en signifikant påverkan på attityden till mobila 
banktjänster. Regressionen vi utförde visade på ett positivt samband mellan upplevd 
risk och attityden till mobila banktjänster, vilket kan tyckas vara märkligt. Eftersom det 
inte fanns någon bevisad styrka i detta samband är det inget vi har för avsikt att 
analysera vidare. Dock kan man reflektera över att de flesta i vår studie använder sig av 
de mobila banktjänsterna vilket skulle kunna innebära att de anser att dessa tjänster inte 
är särskillt riskfyllda. De som valde att inte besvara enkäten med anledning av de inte 
använder tjänsten kan vara de som i själva verket upplever den som mest riskfylld.  
 

6.3 Upplevd nytta 

Det finns som tidigare nämnt enligt Lee (2009, s. 132) två olika typer av upplevd nytta, 
indirekt och direkt, vi testar båda dessa som ett gemensamt begrepp. I Lee’s (2009, s. 
137) studie visade det att upplevd nytta påverkade attityden mot internetbaserade 
banktjänster positivt. I Akturan & Tezcan (2012, s. 444) studie visade resultaten att 
upplevd nytta påverkar attityden till att använda mobila banktjänster positivt. Vi erhöll 
samma resultat i vår studie, upplevd nytta visades sig ha en positiv påverkan på 
attityden till mobila banktjänster. Med dessa resultat kan vi konstatera att bankerna bör 
lyfta fram både de direkta och indirekta fördelarna med att använda mobila banktjänster. 
Bankerna kan framhäva de direkta fördelarna man får genom mobila banktjänster. Det 
går exempelvis snabbare att utföra bankärenden via mobilen än att besöka bankkontoret 
och via mobila banktjänster har man även tillgång till information från sin bank dygnet 
runt. Bankerna kan även lyfta fram de indirekta fördelarna som fås av att använda 
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mobila banktjänster som att kunderna kan utföra transaktioner utan att vara bundna till 
varken tid eller rum.  
 

6.4 Självtillit 

I teorin om planerat beteende är individens intention att agera/bete sig en central faktor. 
Denna påverkas av individens självtillit vilket handlar om personens tilltro till sin egen 
förmåga (Ajzen, 1991, s. 183; Bandura, 1982, s.122). Självtillit visade sig både i Luarn 
och Lin (2004, s. 885) och i Lee (2009, s. 137) studie ha en positiv påverkan på 
intentionen att använda mobila banktjänster. I vår studie visade sig detta samband inte 
finnas, vi kunde inte se att självtillit påverkade intentionen att använda mobila 
banktjänster. En annan studie som har erhållit samma resultat som oss är Brown et al’s. 
(2003, s. 390-391) studie. Dock var majoriteten i Brown et al’s. (2003, s. 391) studie 
inte användare av mobila banktjänster, vilket skulle kunna vara orsaken till resultatet. 
Brown et al. (2003, s. 391) menar att självtillit skulle kunna vara en faktor som endast 
är relevant att testa på personer som är användare av dessa tjänster. Eftersom om man 
inte använder mobila banktjänster är det svårt att svara på frågor om man har tilltro till 
sin förmåga att använda sig av dessa tjänster. I vår studie var majoriteten användare av 
mobila banktjänster vilket betyder att dessa personer har kunskap om dessa tjänster och 
kan besvara frågorna som gäller om de har tilltro till sin förmåga att utföra dessa 
tjänster. Av våra resultat och av ovanstående resonemang anser vi att vare sig man 
använder eller inte använder sig av mobila banktjänster spelar självtilliten till sin 
förmåga att utföra dessa tjänster ingen roll.  
 

6.5 Upplevd användbarhet 

Upplevd användbarhet handlar om i vilken grad individen tror att användandet av en 
viss tjänst eller system kan öka dennas arbetsprestation (Davis, 1986,s. 26). I Lee (2009, 
s. 138) och i Akturan och Tezcan (2012, s. 453) studier visade det sig precis som i 
Davis (1986, s.26) TAM att upplevd användbarhet påverkar attityden till att använda 
mobila banktjänster. Även andra studier som bland annat Pikkarainen et al. (2004, 
s.226) har visat att upplevd användbarhet påverkar attityden till att använda 
internetbaserade banktjänster. I vår studie visade det sig liksom Lee (2009, s. 138) och i 
Akturan och Tezcan (2012, s. 453) studier, att upplevd användbarhet påverkade 
attityden till att använda mobila banktjänster positivt. Av alla faktorer vi har testat för 
att se vad som påverkar attityden till mobila banktjänster, har upplevd användbarhet 
visat sig vara den faktor som har den mest positiva påverkan på dessa tjänster. Vi anser 
därför att bankerna bör lägga störst vikt på att informera kunderna om hur användbara 
mobila banktjänster är. De kan exempelvis vara noggranna med att upplysa kunderna 
om hur de kan öka deras arbetsprestation när det gäller att utföra bankärenden via 
mobila banktjänster. 
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6.6 Upplevd användarvänlighet 

Upplevd användarvänlighet handlar om i vilken utsträckning en individ tror att 
användandet av ett visst system eller en tjänst skulle vara fri från psykisk och fysisk 
ansträngning (Davis, 1989, s. 333). När det gäller användarvänligheten har många 
studier visat att denna har en mindre påverkan på själva attityden att använda 
internetbaserade banktjänster än vad användbarheten har (Davis, 1986 s. 26; 
Pikkarainen et al., 2004, s. 226; Lee; 2009, s. 138). I vår studie har vi kommit fram till 
att användarvänligheten inte påverkar attityden till mobila banktjänster eftersom den 
inte visat sig vara statistiskt signifikant. Samma resultat visade sig i Laforet & Li’s 
(2005, s. 375-376) studie där respondenternas attityder till internetbaserade banktjänster 
inte påverkades av användarvänligheten. Vi finner även stöd i Akturan & Tezcan (2012, 
s. 444) studie som visade att användarvänligheten inte påverkade attityden till mobila 
banktjänster. Enligt Davis (1989, s. 333) har användarvänligheten visat sig ha en direkt 
effekt på användbarheten. Flera studier har dock precis som Davis (1986, s. 26) studie 
visat att användarvänligheten påverkar användbarheten som i sin tur påverkar attityden 
till att använda internetbaserade banktjänster (Pikkarainen et al., 2004, s. 229-230; Lee, 
2009, s. 138; Akturan & Tezcan, 2012, s. 454). Detta samband har vi även kunnat se i 
vår studie då användarvänligheten visade sig ha en positiv inverkan på användbarheten. 
Detta betyder att ju användarvänligare mobila banktjänster upplevs, desto mer 
användbara anses denna tjänst vara. Detta påverkar i sin tur attityden till att använda 
dessa tjänster. 

 

6.7 Teknologisk beredskap 

Teknologisk beredskap handlar om individers benägenhet att ta till sig ny teknologi 
(Parasuraman, 2000, s. 308). Enligt Parasuraman (2000, s. 311) är teknologisk 
beredskap viktigt eftersom det främjar människors vilja att ta till sig ny teknologi. I 
Laforet & Li (2005, s. 375-376) studie visade det sig att låg teknologisk beredskap var 
ett hinder för att individer skulle använda internet- och mobila banktjänster. Vår studie 
har visat att teknologisk beredskap har en positiv påverkan på attityden till mobila 
banktjänster. Med detta bör vi kunna dra liknelser till Laforet & Li’s (2005, s. 375-376) 
resultat, det vill säga att en hög teknologisk beredskap minskar hindret för att individer 
ska använda dessa tjänster. Av vårt resultat anser vi att bankerna bör utbilda de kunder 
som har en lägre teknologisk beredskap för att de lättare ska kunna ta till sig och 
använda mobila banktjänster. I och med kundernas högre teknologiska beredskap 
kommer deras attityder till mobila banktjänster att bli positivare. 

 

6.8 Attityder och intentioner 

I Lee (2009, s. 137), Karjalouto (2002, s. 267) och Cheng et al’s. (2006, s. 1568) studier 
visade det sig att attityden hade positiv påverkan på intentionen till att använda 
internetbaserade banktjänster. I Akturan & Tezcan (2012, s. 455) studie framkom det att 
attityden var den avgörande faktorn för intentionen att använda mobila banktjänster. 
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Även våra resultat visade att attityden påverkar intentionen att använda mobila 
banktjänster positivt. Det betyder att människor som har en positiv attityd till mobila 
banktjänster kommer att ha en högre intention till att använda dessa tjänster jämfört med 
de som har en negativ attityd till dessa tjänster. Därför bör bankerna fokusera på de 
faktorer som har en positiv påverkan på attityden till att använda mobila banktjänster. I 
vår studie var det följande faktorer som hade en positiv påverkan på attityden när det 
gäller dessa tjänster; användarvänligheten, användbarheten, upplevd nytta och 
teknologisk beredskap. Genom att bankerna lyfter fram dessa positiva faktorer, kommer 
det att leda till att bankkunderna får en positivare attityd till dessa tjänster vilket i sin tur 
leder till att intentionen att använda dessa tjänster ökar. 
 

6.9 Undersökningsmodellen  

När vi hade utfört samtliga regressioner kunde vi se att vår undersökningsmodell 
förklarar variationer i respondenternas attityd och beteendemässiga intention till att 
använda mobila banktjänster. Genom undersökningsmodellen (se figur 9) har vi kommit 
fram till att upplevd användbarhet, upplevd nytta och teknologisk beredskap har ett 
positivt samband till attityden när det gäller mobila banktjänster. 
Undersökningsmodellen visar även att attityden har en positiv påverkan på den 
beteendemässiga intentionen att använda mobila banktjänster. Vi kunde inte se att 
upplevd användarvänlighet påverkar attityden till mobila banktjänster. I TAM finns det 
ett samband mellan upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet (Davis, 1986, 
s. 333) Därför kontrollerade vi först korrelationen mellan dessa två faktorer och vi 
kunde då se att upplevd användarvänlighet var relativt korrelerad med upplevd 
användbarhet. Därför valde vi att även testa om det fanns något samband mellan dessa 
faktorer. Vi kunde utlästa ett positivt samband när det gäller upplevd användarvänlighet 
till upplevd användbarhet.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvarar vi utifrån tidigare diskussioner våra frågeställningar samt 
redogör för huruvida vårt syfte med studien har uppnåtts. Vi kommer även att ge ett 
sammanfattande teoretiskt och praktiskt bidrag.  

7.1 Faktorer som påverkar attityden den beteendemässiga intentionen 
till att använda mobila banktjänster 

I studien har vi arbetat efter följande frågeställningar: 
 
Vilka faktorer påverkar attityden till att använda mobila banktjänster? 

Påverkar attityden och självtilliten till mobila banktjänster den beteendemässiga 
intentionen till att använda dessa tjänster? 

Vi kan efter att ha genomfört studien konstatera att upplevd användbarhet, upplevd 
nytta och teknologisk beredskap påverkar attityden till att använda mobila banktjänster 
positivt. Vi kan även se att upplevd användarvänlighet påverkar upplevd användbarhet 
positivt och har därmed en indirekt positiv påverkan på attityden till att använda mobila 
banktjänster. Slutligen kan vi konstatera att attityden i sin tur positivt påverkar den 
beteendemässiga intentionen till att använda dessa tjänster. Faktorerna i 
undersökningsmodellens förklarar till stor del attityden till mobila banktjänster och 
attityden påverkar i sin tur intentionen till att använda dessa tjänster. Om man upplever 
nytta med mobila banktjänster kommer attityden till dessa tjänster att bli positiv. Detta 
resultat erhöll även Lee (2009, s.138) i sin studie. Upplevs mobila banktjänster som 
användbara kommer även detta att påverka attityden positivt. Liknande resultat 
framkom i Davis (1986, s. 333-334) och i Lee’s (2009, s. 138) studier. Vi har även 
funnit att ju användarvänligare mobila banktjänster upplevs desto användbarare anses 
de vara. Detta är även något som Davis (1989, s. 333) kom fram till i sin studie. När det 
gäller teknologisk beredskap fann vi liksom Karjalouto et al. (2002, s. 269) att en högre 
teknologisk beredskap påverkar attityden till att använda mobila banktjänster positivt.  
 
I vår studie fann vi även att en positiv attityd angående mobila banktjänster påverkar 
den beteendemässiga intentionen till att använda dessa tjänster positivt. Detta resultat 
finner vi stöd i Akturan & Tezcan (2012, s. 455) studie. Utifrån ovanstående 
resonemang anser vi att vi har besvarat studiens frågeställningar. 

7.2 Studiens delsyfte 

Vårt delsyfte har varit att jämföra hur attityderna skiljer sig åt mellan olika individer 
beroende på variablerna; kön, ålder och utbildningsgrad. Vi kan konstatera att attityden 
till att använda mobila banktjänster inte skiljer sig åt när det gäller kön. När det gäller 
ålder kan vi dock se att de två äldsta åldersgrupperna, det vill säga de som är över 65 år, 
har en negativare attityd till mobila banktjänster jämfört med de som är yngre än 65 år. 
Vi kan även konstatera att de som har en utbildningsgrad som är lika eller högre än 



 

 

	   62	  

gymnasium har en positivare attityd till mobila banktjänster i jämförelse med dem som 
enbart gått grundskola.  

7.3 Teoretiskt bidrag 

Genom vår studie anser vi oss ha minskat den kunskapslucka vi anses finnas när det 
gäller förståelsen för vilka faktorer som påverkar attityden och den beteendemässiga 
intentionen till att använda mobila banktjänster i Sverige. Det finns som tidigare nämnts 
många studier gällande internetbaserade banktjänster, dock färre som enbart undersöker 
mobila banktjänster. Därför ansåg vi att det fanns en kunskapslucka att fylla inom 
området mobila banktjänster.  
 
Liknande studier som har gjorts på mobila banktjänster är bland annat Akturan & 
Tezcan’s (2012) studie. De studerade enbart studenter och de hade heller inte med 
faktorerna självtillit och teknologisk beredskap i deras undersökning. Därför anser vi att 
vår studie bidrar med vidare kunskap till den forskning som redan finns inom området 
för mobila banktjänster. Även Lee’s (2009) studie påminner en del om vår studie, mest 
för att den är upplagd på ett liknande sätt som vår. Dock har de studerat 
internetbaserade banktjänster och inte specifikt mobila banktjänster.  
 
Vi har gjort en enkätundersökning där vi har försökt kartlägga vilka faktorer som 
påverkar attityden till att använda mobila banktjänster. Vi har liksom Akturan & 
Tezcan’s (2012) och Lee (2009) använt teknologiacceptansmodellen som grund för vår 
undersökningsmodell och därefter byggt ut den med fler faktorer. Vi kan i enlighet med 
Lee’s (2009, s.137) studie angående internetbaserade banktjänster bekräfta att upplevd 
nytta är en faktor som även positivt påverkar attityden till mobila banktjänster. 
Användbarhet och användarvänlighet har i Lee’s (2009, s. 137) studie båda visats 
påverka attityden direkt, i vårt fall har vi kommit fram till att användbarheten gör detta 
men inte användarvänligheten som enbart påverkar användbarheten. Detta samband 
kom även Lee (2009, s. 137) fram till. I Laforet & Li’s (2005, s.375-376) visade det sig 
att låg teknologisk beredskap var bidragande till varför individer inte använde mobila 
banktjänster. I vår studie försökte vi fylla den kunskapslucka om hur teknologisk 
beredskap påverkar attityden att använda mobila banktjänster. Vi kom då fram till att 
hög teknologisk beredskap påverkar attityden till tjänsten positivt.  
 
Genom vår studie anser vi att vi har ökat förståelsen för vilka faktorer det är som 
påverkar människor till att få en positiv attityd till mobila banktjänster. Vi har även ökat 
förståelsen när det gäller hur attityden påverkar den beteendemässiga intentionen att 
använda dessa tjänster.  
 

7.4 Praktiskt bidrag 

 Bankerna kan använda vår studies resultat och våra rekommendationer vid utformandet 
och marknadsföringen av de mobila banktjänsterna. Genom vår studie kan bankerna få 
information om vilka faktorer som påverkar människorna i åldrarna 18-80 år + attityder. 
Resultaten vi kommit fram till är bland annat att användbarheten är en viktig faktor. 
Användarna måste uppleva tjänsten som användbar och en direkt påverkan på denna 
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användbarhet är att den anses som användarvänlig. Med andra ord något som påverkar 
att tjänsten anses uppfylla sitt användningssyfte är hur användarvänlig den anses vara. 
Vi anser att det är med fördel att de som utvecklar tjänsterna tänker på detta, både i 
själva utvecklingen av tjänsten men även i marknadsföringen av den. De bör tänka på 
att utveckla och belysa tjänstens styrkor när det gäller användbarhet och 
användarvänlighet. 
 
En annan faktor som påverkar attityden mot användandet av mobila banktjänster är om 
man upplever nytta med dessa tjänster. Om användarna anser att de får en fördel av att 
använda sig av dessa tjänster kommer detta att leda till att de får en positivare attityd till 
dessa tjänster. Vår rekommendation är att bankerna i marknadsföring av tjänsten visar 
fördelarna som följer med att man använder tjänsten. Bankerna kan exempelvis belysa 
fördelar som att man alltid har tillgång till information från sin bank om man bara har 
en smarttelefon med mobila banktjänster med sig. 
 
Även teknologisk beredskap påverkar individernas attityd till att använda mobila 
banktjänster. Om individerna anser att de har en hög teknologisk beredskap har de 
också en positivare attityd till dessa tjänster. Människor med hög teknologisk beredskap 
har lättare att lära sig att använda ny teknologi (Parasuraman, 2000, s.311). Om 
individerna anser att de har lätt att lära sig ny teknologi som i detta fall mobila 
banktjänster kommer de att ha en positivare attityd till dessa tjänster. De som anser sig 
ha en lägre teknologisk beredskap har då istället en negativare attityd till dessa tjänster. 
Detta är något bankerna kan ha i åtanke. Det kan anses vara svårt att påverka en individs 
teknologiska beredskap. Bankerna skulle dock kunna hjälpa de som anser sig ha en låg 
teknologisk beredskap och upplever att de har svårt att lära sig att använda de mobila 
banktjänsterna. Detta skulle kunna gå till på olika sätt, bankerna skulle exempelvis 
kunna utbilda kunderna genom en “Prova på Dag”, genom att hålla ett 
informationsmöte eller genom att ha en hjälpfunktion inbyggd i tjänsten som hjälper 
kunden steg för steg. Våra rekommendationer baseras på det beskrivna urvalet i vår 
studie, det är viktigt att notera detta då det kan påverka appliceringen av resultatet i 
andra sammanhang än vårat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

	   64	  

8. Förslag till framtida forskning och etiska riktlinjer 

I kapitlet ges förslag på framtida forskning och vi diskuterar studien ur en samhällelig 
och etiska aspekt. 

8.1 Förslag på framtida forskning 

I studien har vi undersökt hur olika faktorer påverkar attityden till mobila banktjänster. 
Vi har även studerat hur attityden i sin tur påverkar själva intentionen till att använda 
dessa tjänster. Vidare undersöktes även hur attityden skilde sig åt beroende på kön, 
ålder och utbildningsgrad. Resultatet visade att upplevd användbarhet, upplevd nytta 
och teknologisk beredskap påverkade attityden till använda mobila banktjänster positivt. 
Attityden påverkade i sin tur intentionen till att använda dessa tjänster positivt. 
Resultaten visade även att kön inte påverkade attityden till att använd mobila 
banktjänster. När det gäller ålder kan vi konstatera att de två äldsta åldergrupperna, det 
vill säga de i från 65 år och uppåt hade en mer negativ attityd än de som var yngre än 65 
år till dessa tjänster. Slutligen kunde vi se att de som hade en utbildning som var lika 
eller högre än gymnasiet hade en positivare attityd till mobila banktjänster än de som 
enbart gått grundskola. Efter att ha slutfört studien har vi funderat över intressanta 
förslag på framtida forskning, dessa presenteras nedan: 
	  

• Resultatet i vår studie visade som nämnts att de två äldsta åldersgrupperna hade 
en mer negativ attityd till mobila banktjänster än de som var yngre än dessa. 
Genom att göra en kvalitativ studie skulle man kunna få en djupare insikt i hur 
de olika faktorerna påverkar attityden till mobila banktjänster. Man skulle i 
denna studie kunna använda fokusgrupper och göra intervjuer enbart på äldre 
personer. 

 
• Vår studie är genomförd i Umeå kommun och respondenterna visade sig ha en 

hög utbildningsgrad. Det vore därför intressant att utföra studien i en kommun 
där utbildningsgraden är lägre för att se om resultaten skiljer sig åt. 

 
• Vi hade svårt att finna studier angående hur demografiska skillnader påverkar 

attityden till mobila banktjänster. Därför skulle det vara intressant med en studie 
som fokuserar på just jämförelsen mellan olika variabler som exempelvis kön, 
ålder, utbildning, civilstånd och yrke för att se hur dessa skiljer sig åt när det 
gäller attityden till mobila banktjänster. 
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8.2 Samhälleliga och etiska aspekter i studien 

Om vi ser till den samhälleliga aspekten anser vi att denna studie är relevant eftersom 
bankerna utgör en viktig roll för Sveriges ekonomiska välfärd. När bankerna blir allt 
mer digitala påverkar det samhället i stor utsträckning. De mobila banktjänsterna är 
relativt nya tjänster, men har på kort tid visat sig få många användare. I en 
branschmätning som Svensk Kvalitetsindex nyligen utfört visade det sig att bankerna 
fått ett lägre förtroende. Det visade sig att en anledning till det låga förtroendet var att 
kunderna kände sig tvingade att använda tekniska tjänster vilka de inte upplevde 
fungerade bra (Svenskt Kvalitetsindex, 2014). Genom vår studie får bankerna kunskap 
om vilka faktorer samt hur dessa faktorer påverkar attityden och intentionen till att 
använda mobila banktjänsterna. De kan därefter använda denna kunskap till att utveckla 
och marknadsföra de mobila banktjänsterna efter vad kunderna önskar. Genom att 
arbeta på detta sätt anser vi att bankerna kan återfå en del av förtroendet när det gäller 
de tekniska tjänsterna, i form av de mobila banktjänsterna.  
 
Vi anser även att det är viktigt att bankerna följer Datainspektionens råd när det gäller 
det ökade kravet på att införa starkare autentisering för webbapplikationer och 
telefonappar. Detta skulle leda till en ökad säkerhet och en minskad risk för att 
integritetskänslig information ska hamna i orätta händer. De finns i dag några olika 
tekniker för att erhålla en stark autentisering, som att kontrollera identiteten med hjälp 
av; BankID, e-legitimation eller en dosa som räknar fram engångslösenord. Vi anser att 
människors rätt till personlig integritet i allra högsta grad är en samhällsfråga och att 
bankerna bör följa Datainspektionens råd. I vår studie kunde vi inte se något samband 
mellan upplevd risk och attityder till att använda mobila banktjänster men det är något 
som kan blir mer aktuellt i framtiden då dessa tjänster blir mer och mer komplexa. Detta 
är något som kan bero på att majoriteten av de som besvarat vår enkät använder sig av 
tjänsten och inte upplever den som riskfylld.  Det kan vara så att det är dem som inte 
vill svara med anledning av att de inte använder tjänsten som anser att den är riskfylld.   
 
Vår studie visar att äldre personer har en negativ attityd till mobila banktjänster och 
detta är något bankerna bör ta i beaktning. Enligt bankerna har de digitala tjänsterna 
utvecklats på grund av marknadens ökade efterfrågan på dessa tjänster. Man skulle dock 
kunna spekulera över om inte de ökade vinsterna som uppstår på grund av 
digitaliseringen är det främsta argumentet för bankernas förändring. Detta innebär då att 
bankerna inte tar hänsyn till de kunder som inte har en positiv attityd till denna 
utveckling. Detta skulle man kunna ifrågasätta när det gäller den etiska aspekten. 
Eftersom bankerna spelar en viktig roll när det gäller Sveriges ekonomiska välfärd kan 
man tycka att de bör se till alla individers önskemål och inte enbart fokusera på att 
maximera sina vinster. 
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9. Utvärdering av studien 

I detta kapitel utvärderar vi studiens sanningskriterier genom att diskutera reliabilitet 
och validitet. Vi kommer även att ge kritik mot studien. 

9.1 Reliabilitet 

För att kunna uppnå en hög reliabilitet i en studie krävs det att man ska erhålla samma 
resultat vid upprepade undersökningar (Ejlertsson, 2005, s. 99). Reliabiliteten handlar 
således om hur pass tillförlitligt studiens resultat är (Patel & Davidsson, 2011, s. 103).  
 
För att uppnå hög reliabilitet utförde vi två pilotstudier, en mindre på ett mindre antal 
personer och en större, för att se hur enkätundersökningen uppfattades av 
respondenterna. Vi fick då några synpunkter på exempelvis ordningsföljden som vi 
därefter ändrade. Vi ändrade ordningsföljden på frågorna så att det skulle bli ett bättre 
flöde även för de som inte använder sig av mobila banktjänster. Vidare har vi även lagt 
in kontrollfrågor i enkäten för att kunna kontrollera reliabiliteten i svaren. Vid kontroll 
av dessa kom vi fram till att respondenterna svarade reliabelt då de svarade samma sak 
på kontrollfrågorna trots att vi exempelvis hade vänt på dessa frågor.  
 
Efter enkätundersökningen var genomförd kontrollerade vi reliabiliteten genom 
Cronbach´s Alfa. Resultatet från detta test visade att alla begrepp förutom två av 
delbegreppen inom teknologisk beredskap blev godkända och där av visade sig mäta det 
de var avsedda att mäta. Teknologisk beredskap som helhetsbegrepp fick godkända 
värden enligt Cronbach’s Alfa. För att öka reliabiliteten i studien valde vi att enbart 
använda helhetsbegreppet teknologisk beredskap. Detta ledde till att samtliga begrepp i 
vår studie uppnådde godkända värden på Cronbach’s Alfa vilket tyder på att studien har 
en god begreppsvaliditet. Vi var även noggranna vid själva bearbetningen och 
kodningen av datamaterialet för att öka studiens reliabilitet. Vi har gemensamt 
analyserat allt data för att minska risken för eventuella feltolkningar och för att på så 
sätt även ytterligare öka reliabiliteten. 
	  

9.2 Validitet 

Validitet handlar om den enskilda enkätfrågans förmåga att mäta det som den avser att 
mäta (Dahmström, 2011, s. 368).  
 
Eftersom vi enbart har använt oss av frågor som använts i tidigare studier är frågorna 
testade flera gånger tidigare, detta medför att vi anser att validiteten i dessa frågor är 
höga. Det var på grund av att dessa frågor hade prövats tidigare och därför ansågs mäta 
det som var tänkt att mätas som vi valde att använda oss av dessa frågor.  
 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 192) kan man uppnå en god begreppsvaliditet genom att 
använda frågor som har beprövats. Trots att vi använt oss av beprövade frågor valde vi 
att genomföra en pilotstudie för att på så sätt försöka öka validiteten ännu mer. Eftersom 
de tidigare enkätfrågorna var skrivna på engelska var vi tvungna att översatta dem till 
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svenska. Respondenter fick i pilotstudien kommentera om de förstod frågorna väl och 
ifall de ansåg att det fanns ledande frågor. Därefter gick vi igenom enkäten igen och såg 
över den återkoppling vi fått angående enkäten och dess konstruktion. 
 

9.3 Kritik mot studien 

Efter att vi genomfört vår studie noterades möjlig kritik vilken vi anser att vi bör nämna. 
Det är främst vårt val av urval vilket är ett bekvämlighetsurval som gör resultaten 
svårare att generalisera än vid sannolikhetsurval urval. Anledningen till detta val av 
urval är att vi varken hade tid eller resurser att utföra ett annat slags urval. Om tid och 
resurser funnits skulle vi ha gjort ett sannolikhetsurval i stället. Vi skulle då behövt ha 
tillgång till ett register över vår totala målpopulation, där vi slumpmässigt skulle valt ut 
respondenter. Denna typ av urvalsmetod skulle medföra att våra resultat enklare skulle 
kunna generaliseras.  
 
Vidare använde vi oss av ett kvoturval och denna typ av bekvämlighetsurval har enligt 
flera forskare ansetts fungera lika bra som ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, 
s. 204). Vi har varit noggranna med att beskriva vår urvalsmetod för att på så sätt 
förenkla för läsarens vid beslut om att använda studiens resultat i andra sammanhang. 
Vi anser dock att vårt resultat bör vara möjligt att generalisera på städer som liknar 
Umeå när det gäller befolkning och utbildningsgrad. 
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Appendix 1. Enkät 
 

 

Mobila banktjänster 
 

Vi heter Cecilia och Denice och läser civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 
Då det blir mer och mer vanligt att bankkunder använder mobila banktjänster för att utföra 

bankärenden så vill vi undersöka vilka attityder ni har till dessa tjänster.  
Enkäten är helt frivillig och era svar behandlas konfidentiellt och är helt anonyma! 

 
Tack så mycket för er hjälp! 

1. Kön   ☐ Kvinna  ☐ Man 
2. Ålder  ☐ 18-24 ☐ 25-44 ☐ 45-64 ☐ 65-79  ☐ 80+ 

3. Senast påbörjad 
och/eller             
avklarad utbildning 

 ☐ Grundskola/  ☐ Gymnasium  ☐ Universitet 
      folkskola 

 
4. Använder du dig av mobila banktjänster? Med mobila banktjänster avses bankapp för 
smartphone eller surfplatta. 
 

☐ Ja  ☐ Nej 
 
Om nej, gå vidare till fråga 14. 

Följande frågor kommer att behandla attityder gällande mobila banktjänster. Var vänlig skatta i 
vilken grad nedanstående påståenden stämmer. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer 
helt. Ringa in den siffra som du anser stämmer bäst överens med dina attityder. 

Användbarhet	  
5.  Genom att använda mobila banktjänster tror jag att det går snabbare för mig att utföra mina 
bankärenden. 
 
Instämmer         Instämmer       Instämmer 
inte alls               varken eller                                              helt 
1   2   3  4  5  6  7 
	  
6.  Genom att använda mobila banktjänster tror jag att det är lättare för mig att utföra mina 
bankärenden. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
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7.  Jag finner mobila banktjänster användbara. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

8. Jag anser att mobila banktjänster är praktiska och enkla att använda. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

Användarvänlighet 

9. Jag anser att det krävs väldigt lite tankekraft för att använda sig av mobila banktjänster. 
 
Instämmer         Instämmer       Instämmer 
inte alls               varken eller                                              helt 
1   2   3  4  5  6  7 
	  
10. Jag anser att det är enkelt att lära sig att använda mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7  
	  

Upplevd nytta 

11. Jag anser att jag sparar tid genom att kunna utföra mina bankärenden via mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

12. Jag anser att mobila banktjänster ger mig tillgång till bankens produkter och tjänster när jag 
själv vill. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

13. Jag anser att det tar längre tid att utföra mina bankärenden via mobila banktjänster.  
          
1   2   3  4  5  6  7 
	  

Självtillit 

14. Oavsett om jag använder mobila banktjänster eller inte tror jag att det skulle underlätta om det 
fanns en inbyggd support. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
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15. Oavsett om jag använder mobila banktjänster eller inte så tror jag det skulle underlätta för mig 
att genomföra mina banktransaktioner om jag har sett hur någon annan använder tjänsten innan. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

16. Oavsett om jag använder mobila banktjänster eller inte så tror jag att det skulle underlätta för 
mig att genomföra mina banktransaktioner om någon visade mig hur man skulle göra innan. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

 
Teknologisk beredskap 

17. Jag anser att produkter och tjänster som använder sig av den nyaste tekniken är mycket 
bekvämare. 
 
Instämmer         Instämmer       Instämmer 
inte alls               varken eller                                              helt 
1   2   3  4  5  6  7 

18. Jag upplever att jag kan lära mig att använda nya högteknologiska produkter och tjänster utan 
hjälp från andra. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

19. Ibland tänker jag att högteknologiska system inte är utformade för att användas av ”vanliga 
människor”. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

20. Jag anser att det inte är säkert att utföra finansiella ärenden via mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

21. Jag föredrar att använda den senaste tillgängliga tekniken. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

22. Jag anser att tjänster som använder sig av den nyaste tekniken är krångligare att använda.
      
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

23. Jag anser att det är pinsamt när andra människor ser att jag har problem med tekniska tjänster.  
 
1   2   3  4  5  6  7 
☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 
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24. Andra människor kommer ofta till mig för råd och hjälp med tekniska frågor. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

25. När jag kontaktar ett företag föredrar jag att prata med en person snarare än med en ”maskin”. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

Upplevd risk 

26. Jag är orolig för att mobila banktjänster inte skall fungera tillräckligt bra för att mina 
transaktioner skall kunna genomföras utan problem.  
 
Instämmer         Instämmer       Instämmer 
inte alls               varken eller                                              helt 
1   2   3  4  5  6  7 

27. Jag anser att det skulle kunna uppstå problem med mina finansiella transaktioner när jag 
använder mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

28. Jag tror att jag får en högre social status genom att använda mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

29. Jag anser att det är tidskrävande att lära sig att använda mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

30. Jag är rädd att min privata bankinformation skall komma i orätta händer om jag använder mig 
av mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 

31. Jag anser att det går snabbt att lära sig använda mobila banktjänster.   
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

32. I det stora hela anser jag att mobila banktjänster är en säker tjänst. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
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Attityder angående mobila banktjänster 

33.  Jag tycker att det är en bra idé att använda sig av mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

34.  Jag tycker att det är en smart idé att använda mobila banktjänster för finansiella transaktioner. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

35.  Jag trivs/jag skulle trivas med att använda mobila banktjänster. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

36.  Enligt mig är det önskvärt att använda sig av mobila banktjänster.  
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

Intentioner att använda mobila banktjänster 

37.  Jag planerar att använda mig av mobila banktjänster i framtiden. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

38.  Jag har för avsikt att använda mig av mobila banktjänster i framtiden. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

39.  Jag förutspår att jag kommer att använda mig av mobila banktjänster i framtiden. 
 
1   2   3  4  5  6  7 
	  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Appendix 2. Korrelation 
 
 UpAnb UpAnv S UpN T UpR A I 
UpAnb 1        

UpAnv 0,694 1       
S -0,112 -0,21 1      
UpN 0,75 0,48 -0,077 1     
T 0,346 0,38 -0,303 O,324 1    
UpR 0,57 0,498 -0,321 0,481 0,722 1   
A 0,613 0.405 -0,131 0,592 0,551 0,678 1  
I 0,7 0,492 -0,118 0,541 0,546 0,626 0,772 1 
 
UpAnb= Upplevd användbarhet 
UpAnv= Upplevd användarvänlighet 
S= Självtillit 
UpN= Upplevd nytta 
T= Teknologisk beredskap 
UpR= Upplevd risk 
A= Attityd 
I= Intention 
 


